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1. KORNIZA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE OBJEKTIVAT

Kosova ka qenë një nga vendet e pakta në Evropë dhe rajon të Evropës Juglindore që ka pasur
ritme pozitive rritjeje për çdo vit në periudhën që prej shpërthimit të krizës globale financiare
të vitit 2008. Kjo qëndrueshmëri ndaj goditjeve nga jashtë ishte pasojë e tregtisë dhe lidhjeve
financiare të kufizuara që Kosova kishte me vendet e krizës si dhe modelit mjaft specifik të
zhvillimit të vendit. Ky është i bazuar në dërgesa (remitanca) stabile dhe fluks të IHD-ve nga
diaspora që rrisin mjaft kërkesën e brendshme nëpërmjet konsumit familjar dhe investimeve
të kanalizuara kryesisht në sektorin e patregtueshëm, të tilla si pasuri të patundshme dhe
shërbime. Një tjetër shtyllë e modelit të rritjes ekonomike të Kosovës në vitet e fundit ka qenë
një strukturë buxhetore e orientuar fuqishëm kah rritja me pjesëmarrje mjaft të lartë të
investimeve kapitale në krahasim me cilindo vend tjetër të rajonit.
Me euro si valutë ligjore që nënkupton mungesë të politikës monetare, politika
makroekonomike e vendit ka qenë e fokusuar fuqishëm në politikën e shëndoshë fiskale.
Gjatë viteve të fundit kur financat publike të shumë vendeve janë përkeqësuar mjaft shumë,
Kosova ka arritur të ruajë stabilitetin e vet fiskal. Përshtatjet e arritura sipas marrëceshjes së
2012 - 2013 me FMN-në të pasuara me miratimin e rregullës fiskale të detyrueshme me ligj
në vitin 2014 tregojnë përkushtimin e Qeverisë drejt një stabiliteti fiskal afatgjatë. Sipas këtij
rregulli, kufiri për deficitin buxhetor është caktuar në 2% të GDP-së - me disa përjashtime të
artikuluara qartë - që është në përputhje me kërkesat ligjore mbajten e borxhit publik në
nivelin nën 40% të BPV-së.
Objektivi kyç i strategjisë së politikës për vitet 2015-2017 është forcimi i rritjes ekonomike
përmes përshpejtimit të reformave ekonomike dhe përmirësimit të mëtejshëm të mjedisit të
biznesit që të jetë më i favorshëm për rritjen e sektorit privat. Prioritet i veçantë do të jenë
industritë me kapacitete potenciale për punësim dhe eksport. Për të arritur këtë, Qeveria është
e përkushtuar të zbatojë një sërë reformash strukturore të cilat synojnë përmirësimin e aftësisë
së përgjithshme konkurruese të ekonomisë së Kosovës, në veçanti përmes forcimit të
sundimit të ligjit dhe reduktimit të barrierave të mëtejshme biznesore.
Modeli ekzistues i rritjes ekonomike të vendit në bazë të hyrjeve të mëdha financiare
ndërlidhet me rreziqe të mëdha. Në kuptim afatshkurtër, faktor kryesor i rrezikut do të ishte
rënia e papritur e këtyre hyrjeve- e shkaktuar nga zhvillimet e pafavorshme ekonomike në
vendet me diasporë më të madhe të Kosovës - dhe pasojat negative në raport me rritjen,
financat publike dhe stabilitetin e jashtëm dhe të sektorit financiar. Në kuptim afatmesëm dhe
afatgjatë, megjithatë, sfida kryesore për vendin është si të krijohen kushte të favorshme për
nxitjen e rritjes së vetë-qëndrueshme të bazuar në rritjen e produktivitetit të brendshëm dhe
konkurrueshmërisë së eksporteve, dhe ka për qëllim uljen e papunësisë së lartë, përmirësimin
e kapitalit njerëzor dhe infrastrukturës fizike. Këto objektiva do të duhet të arrihen përbrenda
kornizës së financave publike të qëndrueshme që nënkupton zhvillim të parashikueshëm në
lidhje me pagat e sektorit publik, dhe ruajtjen e fleksibilitetit të tregut të punës. Të dyja janë
të rëndësisë vendimtare marrë në konsideratë opsionet e politikave makroekonomike në
dispozicion të një vendi pa politikë të vet monetare.
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Viti 2014 si moment kyç në rrugën e integrimit evropian të Kosovës
Viti 2014 përfaqëson pikë kyçe në rrugën e integrimit evropian të Kosovës. Në muajin prill, u
nënshkrua marrëveshja bilaterale mbi normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe me Serbinë
nën patronazhin e BE-së. Shpejt pas kësaj, në maj, përfunduan negociatat e Marrëveshjes së
Stabilizim Asociim (MSA) dhe u vënë inicialet në marrëveshje në korrik. Kjo përfaqëson
marrëveshjen e parë gjithëpërfshirëse ndërmjet BE-së dhe Kosovës. MSA-ja është jo vetëm
një kornizë për zgjerimin e dialogut politik, por edhe institucionalizon integrimin më të
ngushtë tregtar me BE-në. Në bazë të MSA-së, tregjet evropiane janë duke u bërë gjithnjë e
më të hapur për produktet industriale dhe bujqësore nga Kosova, si dhe për forma të tjera të
bashkëpunimit ekonomik.
Pjesë integrale e bashkëpunimit të përforcuar institucional në mes të Kosovës dhe BE-së në
vitin 2014 është edhe ftesa drejtuar vendit që të përfshihet në dialogun e strukturuar për
qeverisjen ekonomike që zhvillohet rregullisht dhe vazhdimisht midis vendeve kandidate nga
njëra anë, dhe institucionet e BE-së, veçanërisht Këshilli dhe Komisioni, nga ana tjetër. Bazë
për këtë dialog është Programi Kombetar për Reforma në Ekonomi (PKRE) dhe ky dokument
paraqet dokumentin e parë të Kosovës të këtij lloji. PKRE është mjet i cili ka për qëllim të
sigurojë udhëzim më të qartë në zbatimin e reformave duke sjellë së bashku një analizë
makroekonomike afatmesme, kornizën fiskale, si dhe prioritetet e politikës së përgjithshme
ekonomike.
Përgatitja e PKRE-së: Çështjet organizative
Konform udhëzimit të Komisionit Evropian për përgatitjen e PKRE 2015 nga tetori i vitit
2014, ky dokument përbëhet nga dy pjesë. Pjesa I përshkruan kornizën afatmesme të
politikave makroekonomike dhe fiskale dhe diskuton reformat strukturore dhe masat e
politikave që përforcojnë këtë kornizë. Në pjesën e dytë, adresohen masat e reformës
strukturore të një natyre më shumë sektoriale me një objektiv themelor – forcimin e
konkurrueshmërinë ndërkombëtare të Kosovës dhe rrjedhimisht forcimin e rritjes ekonomike.
Duke marrë parasysh karakterin mjaft të ndryshëm dhe fokusin e të dy pjesëve të PKRE,
koordinimi i përgatitjes së tyre ishte ndarë në mes të Ministrisë së Financave që ka koordinuar
pjesën I dhe Zyrës për Planifikim Strategjik që ishte përgjegjës për të koordinuar përgatitjen e
pjesës së II. Pasi subjektet që adresohen në dy pjesë të dokumentit janë të ndërlidhura fort
mes veti, është krijuar një koordinim efektiv edhe në mes të këtyre institucioneve
koordinuese.
Vetë fakti se PKRE 2015 është i pari i këtij lloji i hartuar nga Kosova ka lënë të kuptohet se
Udhëzimi i Komisionit Evropian është marrë me pak fleksibilitet. Nga njëra anë, ekzistojnë
çështje të caktuara në Udhëzim që nuk janë relevante për një vend që përgatit PKRE-në për
herë të parë. Për shembull, nuk ka pasur udhëzues për politika të synuara e të artikuluara në
vitin 2014, kështu që nuk është e mundur të raportohet për zbatimin e rekomandimeve
(prandaj nuk është përfshirë kapitulli 5 i pjesës I). Po ashtu, nuk është e mundur të krahasohen
parashikimet makroekonomike dhe fiskale të dokumentit të dorëzuar më herët (nën-kapitujt
2.2 dhe 3.6.). Në anën tjetër, është dashur të paraqiten disa karakteristika themelore në
botimin e parë të PKRE të një vendi të caktuar.
Dhe së fundi, PKRE përfaqëson një gjeneratë të re të dokumentit që duhet të përgatitet nga
vendet potencialisht kandidate në kontekstin e dialogut të tyre të qeverisjes ekonomike me
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BE-në. Tani, dokumenti vë më shumë theks në çështjet ndërkombëtare të konkurrueshmërisë,
sfidave në lidhje me rritjen, e reformat e politikave/masave për t‟i adresuar këto probleme.
Teksti është përgatitur në mënyrë të atillë që secila prej dy pjesëve mund të lexohet dhe
analizohet si dokument në vete. Prandaj, me qëllim të konsistencës së brendshme të secilës
prej dy pjesëve, përsëritje të caktuara nuk mund të shmangen. Teksti gjithashtu përfshin ndërreferim mes të dy pjesëve të PKRE pasi praktikisht nuk është e mundur të tërhiqet paralele e
qartë në mes të reformave strukturore që mbështesin strategjinë makro-fiskale (subjekti i
pjesës së I) dhe ato të karakterit sektorial (subjekt i pjesës së II).
Përgatitja e PKRE: Sfidat me të cilat janë ballafaquar dhe rruga përpara
Në kuadër të procesit të përgatitjes së dokumenteve, administrimi u përball me sfida të
ndryshme. Disa prej tyre janë thjesht pasojë e faktit se ky është dokument i parë i këtij lloji i
hartuar ndonjëherë nga Kosova. Si pasojë, disa probleme »fillestare« ishin vështirë të
shmangen plotësisht.
Një tjetër grup i sfidave ndërlidhet me faktin se dokumenti është hartuar në një periudhë
kalimtare, pasi krijimi i qeverisë së re pas zgjedhjeve të qershorit ka zgjatur deri në dhjetor.
Hartimi i PKRE përkoi edhe me nisjen e punës në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim
(SKZH).
Këto sfida kufizuan edhe kohën që ishte në dispozicion për konsultim publik. Tryeza e
rrumbullakët ku është diskutuar drafti i PKRE me OJQ-të, përfshirë edhe shoqatat e biznesit,
u mbajt më 19 janar, 2015.
PKRE dhe Strategjia Kombëtare për Zhvillim
Përgatitja e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim (SKZH) filloi në vitin 2014 dhe e cila duhet
të konsultohet me grupet e interesit dhe miratohet nga Qeveria në vitin 2015. SKZH pritet të
përqendrohet kryesisht në zhbllokimin e potencialit të rritjes ekonomike të Kosovës dhe
vendet e punës. Mund të kemi një cikël shumëvjeçar të planifikimit vjetor i përafruar me atë
të BE-së, p.sh. deri në vitin 2020. Kjo do të identifikojë masat prioritare 5-vjeçare të Qeverisë
së Kosovës në fusha të tilla si:







Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit si shtyllë kryesore për rritjen ekonomike që mbulon
ofrimin efikas të drejtësisë, administratën e përmirësuar publike, zbatimin e politikave
kundër-korrupsion;
Zhvillimi i kapitalit njerëzor që mbulon zhvillimin e arsimimit bazik, avancimin e TAP
dhe arsimimit terciar, përfshirja e diasporës si dhe sigurimi se rritja dhe përfitimet e saj
janë gjithëpërfshirëse;
Infrastruktura e cila mundëson rritjen e që mbulon energjinë, transportin, shfrytëzimin e
burimeve natyrore të Kosovës duke mos dëmtuar mjedisin; dhe
Konkurrueshmërinë e sektorit privat që mbulon prioritetet për zhbllokimin e pasurive të
Kosovës, promovimin e investimeve, dhe implementimin e politikave industriale përmes
iniciativave të shumta.

Mund të pritet që cikli i ardhshëm i azhurnimit të PKRE të bazohet në prioritetet e miratuara
të SKZH dhe të shkojë paralel me punën e Qeverisë në udhërrëfyesin për zbatimin e SKZHsë. Kjo mundëson që pjesa strukturore e PKRE-së të jetë thelbi i raportit për zbatimin e
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prioriteteve të SKZH-së derisa mundëson edhe pasqyrimin e vendimeve të marra brenda
kornizave të tjera të planifikimit strategjik siç janë KASH-i dhe strategjitë sektoriale.
PKRE dhe Programi i Qeverisë 2015-2018
Qeveria e Kosovës e cila është krijuar në dhjetor 2014 ka hartuar “Programin Qeveritar 20152018” që pritet të miratohet në pjesën e parë të vitit 2015, ku janë paraqitur prioritetet e
politikave për vitet e ardhshme. Zotimet e politikave të ndryshme shtrihen në pesë fusha
kryesore: (1) zhvillimi ekonomik, punësimi, dhe mirëqenia; (2) sundimi i ligjit; (3) agjenda
evropiane dhe politika e jashtme; (4) Arsimi, shkenca, kultura, rinia dhe sporti; dhe (5)
kujdesi shëndetësor modern. Në fund të dhjetorit 2014, Kuvendi i Kosovës miratoi Buxhetin
për vitin 2015 ashtu si është hartuar nga qeveria e mëparshme, duke bërë vetëm disa
ndryshime në të. Kjo është bërë duke marrë parasysh situatën specifike politike që ka
mbretëruar në vitin 2014, e nevojën për të vazhduar me proceset normale, të përditshme të
cilat duhej të fillonin në janar 2015. Këto kufizime kohore nënkuptuan se ndryshimet që
qeveria aktuale mundi të bëjë në Propozim të Buxhetit ishin të pakta, dhe si rezultat buxheti i
miratuar së fundi ka mbetur, pak a shumë, ai që ishte hartuar gjatë vitit 2014.
Si rezultat, Buxheti i miratuar nuk mund të reflektojë plotësisht Programin e Qeverisë 20152018. Pritet se politikat e reja të qeverisë do të reflektohen përmes rishikimit të buxhetit (deri
në fund të gjysmës së parë të vitit), ose përmes Buxhetit për vitin 2016.
Duke pasur parasysh natyrën e PKRE-së, është e qartë se përmbajtja e saj lidhet në mënyrë të
pazgjidhshme me buxhetin e miratuar për vitin 2015; pikëpamja buxhetore është paraqitur në
Buxhetin e vitit 2015 mbi të cilën bazohet PKRE (si dokument planifikimi afatmesëm). Me
fjalë të tjera, PKRE 2015 është shkruar brenda kufijve/ parashikimeve të përcaktuara në
Buxhetin e Kosovës për vitin 2015.
Duke marrë parasysh të gjitha më lart, derisa Programi i ri i Qeverisë (dhe dallimet në
prioritetet e politikave që mund të sjellë) është i pranuar, ai nuk do të mund të reflektohet
plotësisht në PKRE 2015 për Kosovën. PKRE-ja e radhës (PKRE 2016 për Kosovën) do të
përfshijë të gjitha ndryshimet e politikave dhe do të raportojë për implementimin e tyre dhe
zhvillimet e pritshme sipas udhëzimeve të KE-së.
Një përmbledhje e shkurtër e politikave sipas Programit Qeveritar 2015 -2018:
Sa i përket PKRE, kapitull me interes i Programit Qeveritar është ai i 'Zhvillimit Ekonomik,
Punësimit dhe Mirëqenies', ku disa nga masat e përfshira janë:


Politika fiskale e favorshme, përfshirë:
- Diferencimin e TVSH-së në pajtim me praktikat më të mira Evropiane,
- Uljen e pragut të TVSH-së nga 50.000 euro në 30.000 euro, e vlerësuar të
zgjerojë bazën tatimore me 1.500 më shumë biznese dhe të gjenerojë të hyra,
- Varësisht nga niveli i investimeve dhe numrit të punësuarve, pushime
tatimore do t‟u ofrohen investitorëve potencial,
- Përmirësimin e inkasimit të brendshëm të TVSH-së si rezultat i integrimit të
ATK-së dhe Doganave,
- Lirimin nga detyrimi doganor për pajisjet e TI-së të cilat përdoren
veçanërisht në ndërmarrësi në industrinë e shërbimeve të TI-së dhe pritet të
zgjerojë këtë industri për rreth 30%.
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Politika tregtare konkurruese dhe mjedis të përmirësuar biznesi;
- çuarjen më tej të agjendës për anëtarësimin në OBT
- harmonizimi i legjislacionit dhe procedurave sipas MSA
- ofrimi i stimujve financiar për produktet me potencial eksportues
- funksionalizimi i zonave të tregtisë së lirë
- luftimi i ekonomisë joformale
Mbështetja për NVM-të;
- Mbështetja për të investuar në NVM, veçanërisht në sektorë si shërbimet e
TI-së,
- funksionalizimi i Agjencisë për NVM (aktualisht në kuadër të Agjencisë për
Promovimin e Investimeve) për të përkrahur ndërmarrësit e rinj përmes
këshillimit dhe mbështetjes financiare,
Promovimi i investimeve;
- Mobilizimi i diasporës së Kosovës për tu bërë më aktiv në mundësitë e
investimit në Kosovë,
Shpenzimi efektiv, madhësia e sektorit publik dhe rregulla fiskale;
- rishikimi i sektorit publik që të identifikohen organizatat / agjencitë me
funksione të ngjashme, zbatimi i prokurimit elektronik dhe zgjerimi drejt
qeverisjes elektronike (e cila pritet të zvogëlojë kostot në mënyrë të
konsiderueshme)
- negocimi i një programi të ri me FMN-në
Sistemi i qëndrueshëm financiar
- fillimi i përdorimit të kursimeve të qytetarëve, bizneseve dhe diasporës,
- publikimi i një vlerësimi kreditor për Kosovën
Fondi për investime dhe punësim
- mbështetje për themelimin ose zgjerimin e bizneseve, sidomos atyre të
përfshirë në prodhim (NVM, korporata, PPP, të gjithë janë të përfshirë)
Investimi në energji dhe miniera
- rregullimi i statusit të 'Trepçës' me ligj të veçantë
- Gjatë 2015, përfundimi i procedurave të tenderimit për termocentralin
'Kosova e Re', për të cilin nuk do të përdoren fondet publike
- Përmirësimi dhe zgjerimi i ngrohjes qendrore në shumë komuna, pas suksesit
të projektit të kogjenerimit për ngrohje
Zhvillimi i bujqësisë
- Rritja e buxhetit dhe financimi shtesë për të mbështetur bizneset bujqësore
sidomos ato prodhuese
- Investimi kapital në sistemet e ujitjes
- Heqja e detyrimeve doganore për inputet bujqësore
Infrastruktura
- Vazhdimi i procesit të ndërtimit të aksit 6
- Ndërtimi dhe zgjerimi i rrugës nga Prishtina në Vushtrri dhe Mitrovicë
- Zgjerimi i rrugës nga Prishtina në Pejë; dhe rrugëve të tjera financimi i të
cilave është planifikuar nga burime të tjera dhe jo ato buxhetore
- Rehabilitimi i linjës hekurudhore 10
- Rivlerësimi i strategjisë për privatizimin e PTK
Zhvillimi i turizmit
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-









Projekt i madh i turizmit mbetet privatizimi i Qendrës Turistike të
Brezovicës, në të cilën do të investohen mbi 400 milionë euro dhe do ofrohen
3000 vende pune
Furnizimi me ujë dhe menaxhimi
- impiantet e ndryshme të trajtimit të ujit në tërë Kosovën do të kontraktohen
dhe financohen nga buxheti, institucionet financiare ndërkombëtare dhe
donatorët
Politika sociale, mirëqenies sociale dhe solidaritetit ndër-social
- Në mesin e shumë skemave mbështetëse të cilat do të vazhdojnë, mbështetja
financiare në vlerë prej 100 euro për familjet me anëtarë të veçantë-të
nevojave të moshës 18 dhe më të ulët do të dyfishohet
- Promovimi i ndërmarrësisë si mënyrë për të ulur varësinë nga ndihmat
sociale
Kujdesi shëndetësor modern
- 2015 është viti në të cilin Fondi i Sigurimit Shëndetësor Publik është
planifikuar të fillojë në Kosovë; Financimi i kombinuar nga buxheti dhe
sigurimi shëndetësor privat do të mundësojëë: rritjet e buxhetit për
institucionet (të gjitha nivelet) ofrimin e shërbimeve shëndetësore publike,
furnizim 100% me barna nga Lista Esenciale e Barnave, përmirësim në
cilësinë e shërbimeve
Dy zhvillime të tjera që do të karakterizojnë vitet e ardhshme dhe për të cilat Qeveria
është e angazhuar fuqimisht janë Reforma në Administratën Publike dhe Ligji për
Gjykatën Speciale

2. KORNIZA MAKROEKONOMIKE

Kjo është një kohë në të cilën shumë vende po rishikojnë normat e tyre të rritjes, kryesisht për
shkak të krizës globale financiare, pasi shumë vende janë ende duke u rimëkëmbur nga borxhi
dhe papunësia. Zhvillimet e fundit gjeopolitike janë identifikuar si rrezik potencial për
ekonominë globale. Tani për tani, efektet makroekonomike të tensioneve në Ukrainë dhe
atyre në Lindjen e Mesme konsiderohet se mbesin brenda rajoneve përkatëse, por për shkak të
rrezikut të mundshëm që paraqesin, duhet të monitorohen nga afër.
Prodhimi botëror parashihet nga FMN-ja të rritet me 3.8% (vit në vit) në 2015, që paraqet
rishikim prej -0.2 p.p. në raport me parashikimin e mëparshëm (Pranverë 2014).
Kontribuuesit kryesor në rritjen globale janë Tregjet në Zhvillim dhe Ekonomitë në Zhvillim,
ku rritja parashihet të jetë 5% në vitin 2015, e nxitur kryesisht nga shtetet e zhvilluara dhe ato
në zhvillim të Azisë. Ekonomitë e avancuara parashihet të kenë rritje me 2.3% në 2015, ku
kontribuuesit më të mëdhenj janë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilat
duket se po rimëkëmben më shpejt se ekonomitë e tjera të avancuara.
Duke pasur parasysh se inflacioni në vendet e avancuara ka mbetur i ulët, ekziston rreziku që
inflacioni të shndërrohet në deflacion në periudhën e ardhshme; këto vende po përpiqen të
arrijnë objektivat e tyre duke projektuar inflacionin të rritet gradualisht. Inflacioni në vendet e
zhvilluara parashihet të arrijë në 1.6% në vitin 2015, me një rritje të lehtë deri më 1.8% deri
në vitin 2019. Nga këto, Shtetet e Bashkuara pritet të përjetojnë shkallën më të lartë, deri në
1.8% në vitin 2015.
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Si krahasim, Bashkimi Evropian ka përjetuar rimëkëmbje më të dobët. Dobësitë si
ngadalësimi i aktivitetit ekonomik dhe prodhimi më i ulët se sa pritej kanë vazhduar të jenë
prezente ashtu që pritet të kenë efekt edhe në 2015 dhe ndoshta edhe më tej. Norma e rritjes
prej 1.5% është parashikuar për vitin 2015 në BE dhe 1.1% në euro-zonë derisa kushtet e
tregut të punës dhe financimit gradualisht po rimëkëmben.
Është parashikuar që zhvlerësimi i euros të rrisë inflacionin gradualisht në normat 1.0% në
BE dhe 0.8% në euro-zonë në vitin 2015, të cilat janë të projektuara pastaj të konvergojnë në
1.6% dhe 1.5% respektivisht në vitin 20161.
2.1. Zhvillimet e fundit ekonomike

Ekonomia e Kosovës në vitin 2014 ka shënuar rritje me një normë të vlerësuar prej 3.3%.
Ekonomia varet shumë nga zhvillimet ekonomike në euro-zonë, por pikërisht ky vit është
karakterizuar me një situatë të padëshiruar politike në Kosovë (u vonua krijimi i qeverisë pas
zgjedhjeve të mbajtura në qershor 2014), e që ndikuar në besimin e investitorëve.
Konsumi vazhdon të jetë faktori kryesor i kërkesës së brendshme në Kosovë. Kjo dëshmohet
se nivelet e çmimeve në Kosovë kryesisht ndjekin nivelet e çmimeve botërore, e që
veçanërisht vlen për çmimet e ushqimeve. Kjo, në kombinim me rritjen 25% të pagave dhe
pensioneve për sektorin publik në prill të vitit 2014 ka rritur të ardhurat reale të disponueshme
të qytetarëve, duke rezultuar në rritje të konsumit. Gjatë këtij viti, konsumi privat ishte
kryesisht ai i cili ka çuar në rritjen e konsumit për vitin 2014. Remitancat janë një tjetër faktor
i cili është marrë parasysh në këtë drejtim, pasi një sasi e konsiderueshme e këtyre hyrjeve
shkojnë në konsum. Në këtë kuptim, rimëkëmbja e fundit e euro-zonës ka ndikuar edhe në
rritjen e fundit në konsum në Kosovë.
Investimet kanë shënuar një rënie të lehtë në terma reale në vitin 2014. Kjo veçanërisht është
vërejtur tek investimet private, kryesisht për shkak të situatës së paqartë politike që vijoi gjatë
muajve qershor-nëntor të vitit 2014 duke ndikuar në sjelljen e agjentëve ekonomikë. Këta të
fundit mund të kenë qenë duke zgjedhur kursimin në vend të investimit në pritje të zgjidhjes
së situatës politike. Ky reaksion është sinjalizuar nga rritja (e vëzhguar) e depozitave në
sistemin bankar, si dhe për faktin se ka rënë importi i mallrave për investime (kryesisht të
mallrave ndërtimore). Përveç kësaj, qarkullimi i deklaruar kompanive ka rënë në krahasim me
të njëjtën periudhë të 2013, veçanërisht në tregti, ndërtim dhe industrinë e përpunimit. Në
anën tjetër, një pjesë e remitancave shkon në investime private në formë të investimeve në
pasuri të patundshme, e që ka lehtësuar efektin e faktorëve të lartpërmendur të cilët kanë
kontribuar negativisht.
Sektori i jashtëm mbetet sfidë për Kosovën, duke pasur parasysh se bilanci tregtar vazhdon
të jetë negativ, edhe pse është vërejtur një përmirësim i lehtë.
Duke pasur parasysh se Kosova përdor euron si valutë ligjore, ajo nuk mund të kontrollojë
normën e saj nominale të këmbimit për t'iu përgjigjur çdo lloj shoku negativ të ekonomisë,
apo për të nxitur eksportet. E vetmja mënyrë për të zhvilluar një rritje të qëndrueshme të
eksportit, është me anë të një rregullim të çmimeve relative, duke mbajtur normën e
1

Jemi të vetëdijshëm se KE preferon që supozimet për mjedisin ndërkombëtar të merren nga parashikimet e
KE. Megjithatë, 'Parashikimi Ekonomik Evropian , i Vjeshtës 2014 " ofron vetëm parashikime deri në vitin
2016, ndërsa ky dokument përfshin vitin 2017. Parashikimet e FMN-së përdoren zakonisht për shkak se ky
institucion ofron të dhëna për Kosovën.
10

inflacionit të kostos së brendshme nën atë të çmimeve botërprë të tregtisë në euro. Me fjalë të
tjera, rritja e konkurrueshmërisë kërkon promovimin dhe ruajtjen e fleksibilitetit në tregun e
punës. Për këtë qëllim, çdo rënie në asetet ndërkombëtare neto e cila çon në një tkurrje
monetare, do të rregullohet me anë të një aktiviteti më të ulët ekonomik (dhe kështu, importe
më të ulëta) dhe ose paga më të ulëta, ose papunësi më të lartë2.
Në vitin 2014 (deri në shtator 2014) eksporti i mallrave është përmirësuar në normën prej
rreth 9%. Më e rëndësishmja, sa i përket zhvillimeve në strukturën e eksporteve, është i
nevojshëm diversifikimi i mëtejshëm i eksporteve për të arritur stabilitetin. Eksportet kryesore
të Kosovës janë metalet dhe produktet me bazë metali (ato arrijnë në rreth 50% të totalit të
eksporteve), që kryesisht përcjellin çmimet botërore të metalit. Kapacitetet prodhuese të
Kosovës mbeten të nën-shfrytëzuara dhe ka pak ose aspak konkurrueshmëri në sektorin
industrial në tregjet rajonale dhe evropiane, gjë që mban eksportet e Kosovës në vlerë të ulët.
Gjatë gjysmës së parë të vitit 2014 eksporti i shërbimeve është përmirësuar me 12.6%, ku
kontribuuesi më i madh është kategoria e „shërbimeve të udhëtimit‟.
Duke marrë parasysh strukturën aktuale dhe nivelin e importeve (rreth 10% të totalit të
importeve janë ushqim dhe pije- zakonisht tek top tre kategoritë e importit) Kosova vazhdon
të jetë vend i varur nga importet. Kjo varësi, e kombinuar me nivelin e ulët të eksportit, e
mban bilancin tregtar në nivele negative dhe në këtë mënyrë kontribuon negativisht në rritjen
ekonomike. Viti 2014 ka shënuar rritje në konsum që ka rritur kërkesën për mallra të
importuara. Deri në gusht të vitit 2014 importet janë rritur me rreth 2%.
Tregu i punës dhe produktiviteti- shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, 30% në
vitin 2013, pavarësisht normës së ulët të pjesëmarrjes së fuqisë punëtore (40.5%), në prani të
shumë personave të dekurajuar nga pjesëmarrja në tregun e punës (ASK, 2012, 2013). Edhe
pse duke filluar nga një bazë e ulët, sipas të dhënave administrative nga TKPK, numri i të
punësuarve është rritur vazhdimisht gjatë viteve të fundit me norma vjetore të rritjes 2.5-5%3
(shih grafikun 1 më poshtë). Në vitin 2013, punësimi i regjistruar është rritur për 3.2% dhe e
njëjta shkallë e rritjes është përllogaritur për vitin 20144, megjithatë, në krahasim me vitin
2013, kur rritja erdhi vetëm nga sektori privat5, kontributi i sektorit publik në rritjen e
punësimit në vitin 2014 ishte 30%. Bazuar në trendet e mëparshme, është parashikuar
ngadalësim i rritjes së punësimit rreth 2% në vit për periudhën 2015-2017.

2

Varesisht nga ngjitshmëria e pagave
Vini re se të dhënat administrative të paraqitura këtu nuk mbulojnë punësimin joformal apo vetëpunësimin. Një
burim alternativ i të dhënave është Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP). Bazuar në parashikimet e normës së
punësimit dhe të popullsisë, AFP raporton që numri i të punësuarve është 302.844 në 2012 dhe 338.364 në 2013,
përkatësisht 47% dhe 59% më të lartë se shifrat e paraqitura më lart.
4
Vlerësimet e normave të rritjes të punësimit të paraqitura këtu dhe në Tabelën 1c në shtojcë janë bazuar në një
model auto-regresive të të dhënave tremujore (deri në TM3 2014) të hartuar nga TKPK. Megjithatë, numri i të
punësuarve është dukshëm nën-vlerësuar në të dhënat e TKPK krahasuar me AFP-në, numri i të punësuarve është
llogaritur duke aplikuar ritmet e rritjes bazuar në këtë parashikim për shifrat e fundit (AFP 2013), duke supozuar
se punësimi joformal dhe rritja e vetë-punësimit është në të njëjtin ritëm si punësim i regjistruar.
5
Për qëllim të të dhënave të tregut të punës për punësimin dhe pagat e paraqitur në këtë seksion, sektori publik
mbulon organizatat buxhetore, pagat e të cilave janë ndikuar nga vendimet e qeverisë, ndërsa sektori privat mbulon
edhe kompanitë publike, kompanitë shoqërore dhe organizata jo-fitimprurëse.
3
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Grafiku 1: Punësimi i regjistruar (mijëra persona)

Burimi: Të dhënat administrative nga TKPK

Politika publike ka shfaqur edhe efekt të rëndësishëm në paga. Pas një periudhe të pagave
relativisht të qëndrueshme (mesatarja 412 euro) në TM3 të vitit 2010 deri në TM1 të vitit
2014, paga mesatare është rritur në 440 euro në tremujorin e dytë e vitit 2014, si rezultat i
rritjes 25% të pagave publike (shih Grafikun 2 më poshtë) 6. Rritja e pagave publike ka vënë
pagën mesatare bruto në sektorin publik në 512 euro në TM3 të vitit 2014, d.m.th 29% më e
lartë se ajo në sektorin privat (399 euro), duke rritur edhe më tej hendekun mes pagave
publike dhe atyre private të cilat ishin mesatarisht 5% që nga rritja e mëparshme e pagave
publike në vitin 2011. Duke pasur parasysh trendin në vitet e fundit të pagave në sektorin
privat, si dhe rritjen e fundit te pagat publike, në këtë pikë parashihet që pagat të mbeten të
qëndrueshme në të ardhmen e afërt. Megjithatë, rritja e pagave publike mund të ushtrojë
presion mbi pagat e sektorit privat dhe konkurrencën, prandaj tendencat do të monitorohen
me kujdes dhe analizohen më rigorozisht në periudhën e ardhshme.

6

Mesatarja bruto ishte llogaritur bazuar në punësim të raportuar dhe shifrave bruto të pagave, siç është raportuar
në TKPK. Vini re se të dhënat mbi pagat e sektorit privat mund të shtrembërohen për dy arsye: ato nuk përfshijnë
sektorin joformal, dhe mund të jenë i njëanshëm për aq sa puna joformale paguhet më ulët paguar; dhe nga ana
tjetër ato mund të jetë njëanshëm në masën që firmat private të nën-raportojnë pagat e punonjësve të tyre të
regjistruar.
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Grafiku 2: Paga mesatare bruto (për muaj, në euro)

Burimi: Të dhënat administrative nga TKPK

Produktiviteti i punës, i matur sipas BPV-së reale për person të punësuar ishte 15,465 euro në
vitin 20137, dhe është përllogaritur që kjo rritje të jetë 0.1% në vitin 2014, dhe parashihet të
rritet me një normë mesatare prej 2.3% në vit në periudhën 2015-2017.
Sektori monetar dhe inflacioni - Në vitin 2002, Kosova në mënyrë të njëanshme ka adoptuar
euron si valutë ligjore dhe që nga atëherë euro de facto u bë monedha e Kosovës.
Rrjedhimisht, Kosova nuk ka mjete të politikave monetare dhe instrumente për tu përshtatur
goditjeve të mundshme me të cilat përballet ekonomia dhe mekanizmi i vetëm që mund të
përdoret është politika fiskale.
Përdorimi i euros e kufizon rolin e Bankës Qendrore në funksionin e saj si huadhënës i fundit
(„lender of last resort‟ - LLR) për të ofruar kredi afatshkurta për bankat që potencialisht
përballen me mungesa likuiditeti. Për këtë arsye, Qeveria e Kosovës dhe BQK-ja themeluan
Asistencën e Likuiditetit Emergjent (Emergency Liquidity Assistance - ELA); një fond
urgjence për të vepruar në rast të ndonjë mungese të likuiditetit në sektorin bankar. Përveç
kësaj, Qeveria e Kosovës gjithashtu mban një nivel të duhur të bilanceve bankare si
amortizues për të reaguar ndaj goditjeve të mundshme me të cilat përballen të ekonomisë.
Euro ka kontribuar në masë të madhe në stabilitetin e çmimeve në Kosovë me inflacion vjetor
që stabilizohet në 2% që nga viti 2002. Inflacioni i çmimeve të konsumit për vitin 2014
pritet të stabilizohet në një normë prej rreth 0.4% (në terma vjetorë). Nivelet e çmimeve në
Kosovë varen shumë nga çmimet botërore, veçanërisht çmimeve botërore të ushqimeve dhe
naftës. Niveli i çmimeve të ushqimit ka rënë me rreth 0.7% deri në shtator 2014 e që duke
marrë parasysh peshën e këtyre mallrave në shportën e konsumatorit, ka ndikuar në nivelin e
përgjithshëm të çmimeve.
Sektori financiar. Sistemi financiar i Kosovës ka vazhduar me trendin pozitiv të rritjes gjatë
nëntë muajve të parë të vitit 2014. Asetet totale8 të sistemit financiar kanë shënuar rritje

7

Krahasuar me shifra për 2012, kjo paraqet një rënie 5,4%, megjithatë, kjo është vetëm për shkak të një rritje të
madhe të numrit të personave të punësuar të raportuara nga AFP-së (13%), e që është shumë më e madhe se
rritja e punësimit të regjistruar.
8
Duke përjashtuar pasuritë e Përcjellëse Financiare dhe ato të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
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vjetore prej 10.1%, duke qëndruar në 4.4 miliardë (79.5% e BPV-së në vitin 2014)9 që nga
shtatori i vitit 2014. Bankat përfaqësojnë 70.8% të totalit të aseteve të sistemit financiar,
pasuar nga fondet pensionale (23.5%), kompanitë e sigurimeve (3.1%) dhe Institucionet
Mikro financiare (2.6%). Asetet e bankave në pronësi të huaj përfaqësojnë 90.5% të totalit të
aseteve të sektorit bankar që nga nëntori i vitit 2014. Shkalla e përqendrimit të tregut, matur
nga pjesëmarrja e tregut nga tre bankat më të mëdha (asetete) ka shënuar një rënie të lehtë. Në
nëntor të vitit 2014, proporcioni i tri bankave të më të mëdha qëndroi në 67.5% krahasuar me
67.7% në nëntor të vitit 2013. Megjithatë, shkalla e përqendrimit të tregut matur përmes
Indeksit Herfindahl-Hirschman (IHH) ka rënë në 1,846 pikë në nëntor të vitit 2014 në
krahasim me 1,868 pikë sa ishin në nëntor të vitit 2013.
Grafiku 3. Trendi i zhvillimit të sistemit financiar dhe asetet e sektorëve në fjalë

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (2015)

Pas dy vitesh të ngadalësimit të rritjes së kreditimit, aktiviteti kreditues është përshpejtuar
gjatë vitit 2014. Në nëntor të vitit 2014 totali i kredive ka arritur në 1.9 miliardë euro, duke
shënuar një rritje vjetore prej 3.2% (2.5% në nëntor 2013). Rritja e përshpejtuar e kredive
totale bruto, ndër të tjera, reflekton rritjen e konsiderueshme të kredive të reja gjatë vitit 2014
që kanë arritur shumën prej 889.8 milion euro deri në nëntor të vitit 2014, një rritje vjetore
prej 31.6% (rritje 0.7% gjatë periudhës së mëparshme). Kreditë për ndërmarrjet janë rritur për
çdo vit nga 2.6% dhe vazhdojnë të dominojë portofolin e kredisë me një pjesëmarrje prej
66.8% në nëntor të vitit 2014 (67.2% në nëntor 2013), ndërsa kreditë për amvisëëri kanë
shënuar rritje vjetore prej 8.2% dhe përfaqësojnë 32.8% të totalit të kredive (31.3% në nëntor
2013).

9

BPV i parashikuar për2014: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
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Grafiku 4. Struktura e kredive dhe rritja vjetore, në përqindje

Burimi: BQK (2015)

Zgjerimi i aktivitetit kreditues në gjysmën e parë të vitit 2014 kryesisht është mbështetur nga
oferta, ndërsa kërkesa për kredi ka qenë përgjithësisht më e ulët. Në anketën e huadhënies
bankare, të kryer nga Banka Qendrore, bankat komerciale kanë deklaruar se ata 'deri diku'
kanë lehtësuar standardet kreditore për ndërmarrjet dhe ekonomitë familjare. Deri në qershor
të vitit 2014 bankat kanë lehtësuar kryesisht standardet kreditore për ndërmarrjet e vogla dhe
të mesme (NVM-të) dhe kreditë afatshkurtra, ndërsa bankat kanë raportuar për standarde më
të shtrënguara të kreditimit për ndërmarrjet e mëdha. Sa i përket kërkesës për kredi, në
përgjithësi, bankat kanë vënë re një ulje të kërkesës për kredi në këtë periudhë, me theks të
veçantë kreditë afatgjata.
Aktiviteti bankar në Kosovë vazhdon të financohet kryesisht nga depozitat e mbledhura
brenda vendit, të cilat janë treguar si burim i qëndrueshëm i financimit. Në nëntor të vitit
2014, depozitat kanë arritur vlerën prej 2.5 miliardë euro, që paraqet një rritje vjetore prej
6.1%. Rritja e totalit të depozitave kryesisht i atribuohet depozitave të ekonomive familjare, të
cilat përfaqësojnë 73.1% të depozitave të përgjithshme në sektorin bankar.
Grafiku 5. Struktura e depozitave dhe rritja vjetore, në përqindje

Burimi: BQK (2015)
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Aktiviteti i ndërmjetësimit financiar në Kosovë deri në nëntor të vitit 2014 është karakterizuar
me rënie të normave të interesit si në kredi ashtu edhe në depozita. Norma e interesit në kredi
ka rënë në 9.9% në nëntor të vitit 2014 nga 12.2% në nëntor të vitit 2013, ndërsa norma e
interesit për depozitat në nëntor të vitit 2014 ka rënë në 0.6% nga 3.2% sa ishte në nëntor të
vitit 2013. Megjithatë, për shkak të rënies më të theksuar të normave të interesit të depozitave,
norma e interesit e përhapur midis kredive dhe depozitave është rritur për 9.3 pikë përqindjeje
(p.p), në krahasim me 9.0 p.p. në nëntor të vitit 2013.
Tabela 1: Treguesit e shëndetit financiar
Sistemi bankar

Vendosja kryesore

Nentor
2011

Nentor
2012

Kapitali rregullator në raport me
17.3
17.9
pasuritë me rrezik
Rregullator i kapitalit Tier I të
14.5
15.0
pasurive me rrezik
Cilësia e pasurisë
kreditë jo performuese në raport
5.9
7.3
(%)
me totalin e kredive bruto
Kthimi mbi pasurinë (ROAA)*
1.6
1.0
Kthimi mbi kapitalin (ROAE)*
16.6
10.4
Marzha e interesit të të ardhurave
Rentabiliteti (%)
75.7
74.4
bruto
Shpenzimet pa interes në raport me
77.8
85.3
të ardhurat bruto
Pasuritë Likuide (të gjera) në
30.9
30.6
raport me totalin e pasurisë
Likuiditeti (%)
Pasuritë Likuide (të gjerë) të
38.8
38.4
detyrimeve afatshkurtra
*Të ardhurat neto para tatimit janë marrë parasysh **ROAA dhe ROAE janë vjetore.
Udhëzues: Treguesit e Shëndetit Financiar, Udhëzuesit, FMN (2006)
Mjaftueshmëria e
kapitalit (%)

Nentor
2013

Nentor
2014

16.6

18.0

12.7

14.7

8.7

8.5

1.0
10.6

1.8
18.5

66.9

76.0

84.7

67.2

33.4

33.4

42.7

42.0

Pozicioni i rentabilitetit të sektorit bankar është rritur ndjeshëm gjatë vitit 2014, duke arritur
nivelet rekorde të larta në histori. Deri në nëntor të vitit 2014 fitimi ishte më shumë se dyfishi
në terma vjetorë, duke arritur në 54.0 milionë euro në krahasim me 23.6 milion euro të
regjistruara deri në nëntor të vitit 2013. Rritja e profitit gjatë kësaj periudhe kryesisht
reflekton uljën e shpenzimeve të sektorit bankar në kushtet hua-humbje dhe pagesat e
interesave.
Rreziqet për sektorin bankar të Kosovës mbeten të ulëta. Pozicioni i likuiditetit të sektorit
bankar në vitin 2014 ishte në nivel të kënaqshëm. Asetet likuide në raport me totalin e
aseteeve qëndruan në 33.4% në nëntor të vitit 2014 ndërsa asetet likuide në raport me
detyrimet afatshkurtra qëndruan në 42.0%. Që nga nëntori i vitit 2014 kreditë në raport me
depozitat ka rënë në 74.3% krahasuar me 76.4% në nëntor 2013. Rezultatet e testimit të stresit
të likuiditetit për vitin 2014 tregojnë se sektori bankar i Kosovës është i qëndrueshëm ndaj
goditjeve të simuluara negative të likuiditetit.
Ekspozimi i rrezikut të kreditit të sektorit bankar të Kosovës ka rënë në vitin 2014. Kreditë jo
performuese në nëntor të vitit 2014 arritën në 8.5%, që paraqet një trend në rënie të KJP-ve në
2014 (8.7% në janar) në krahasim me rritjen e përshpejtuar të KJP-ve gjatë vitit 2013 (nga 7.8
% në janar në 8.7% në dhjetor). Përveç kësaj, kreditë jo performuese mbeten të mbuluara
mirë përmes dispozitave hua-humbje. Për më tepër, sektori bankar mbetet mirë i kapitalizuar
me një raport të mjaftueshmërisë së kapitalit prej 18.0%, që është shumë më i lartë se kërkesa
minimale rregullatore prej 12%. Rezultatet e testimit të stresit të rrezikut të kreditit për vitin
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2014 sugjerojnë se sektori është i aftë për t'i bërë ballë goditjeve të rënda të portofolit të
kredisë së bashku me normën e simuluar të interesit dhe goditjeve të kursit të këmbimit.

2.2. Skenari makroekonomik afatmesëm
Pikëpamja afat-mesme për 2015-2017 pritet të reflektojë reformat strukturore dhe veprimet e
politikave të ndërmarra gjatë vitit 2014, që për shkaqet të parashtruara në seksionin 1 nuk e
pasqyron plotësisht Programin Qeveritar të miratuar së fundmi. Rritja e BPV-së reale pritet
të rimëkëmbet nga norma e përllogaritur 3.3% në rreth 4.3% mesatarisht gjatë periudhës
2015-2017. Konsumi pritet të jetë nxitësi kryesor i rritjes ekonomike pasuar nga investimet.
Konsumi privat do të nxitet nga rritja e të ardhurave të disponueshme nga pagat dhe pensionet
e sektorit publik të marsit 2014 mbështetur nga rritja e fluksit të remitancave, si dhe zgjerimi i
kredisë konsumuese. Investimet private pritet të kenë një kontribut pozitiv në rritjen e BPVsë, përcjellë me rritjen e parashikuar të kredisë dhe reformave të pritshme dhe mbështetjes
nga ana e Qeverisë në fushat si energjia e qëndrueshme, bujqësia dhe infrastruktura e
qëndrueshme. Eksportet neto pritet të kenë ndikim negativ në rritjen e BPV-së megjithëse ka
shenja të trendeve pozitive në strukturën e eksporteve të mallrave, si dhe zëvendësimin e
importeve kryesisht nga prodhimet bujqësore.
Ekonomia e Kosovës është e vogël dhe me potenciale të kufizuara që e bën atë të ndjeshme
ndaj zhvillimet e jashtme. Prandaj, gjatë periudhës 2015-2017, ekonomia e Kosovës pritet të
ndjek të njëjtin trend të ciklit ekonomik si atë të ekonomive të euro zonës. Në veçanti trendet
në Gjermani dhe Zvicër kanë ndikim të fortë në ekonominë e Kosovës nëpërmjet fluksit të
remitancave dhe ndoshta IHD-ve. Megjithatë, derisa Euro-zona ka rënë në recesion gjatë
2008-09 për shkak të krizës financiare, Kosova ka arritur të mbajë rritje pozitive, nxitur
kryesisht nga konsumi si dhe investimet publike (Grafiku 6).

Grafiku 6. Norma e rritjes së BPV-së reale përgjatë 2012-2017

Burimi: ASK, llogaritjet e DEPP/Njësia Makroekonomisë dhe FMN WEO tetor 2014

Në vitin 2014, BPV-ja reale përllogaritet të rritet me 3.3% nxitur kryesisht nga konsumi
privat, investimet private dhe eksportet neto (shih Tabelën 2). Konsumi pritet të jetë nxitës i
madh i rritjes ekonomike gjatë periudhës 2015-2017 dhe pritet të rritet me mesatarisht 3.6%.
Kjo rritje pritet të nxitet kryesisht nga pagat dhe pensionet e sektorit publik pas vendimit të
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marsit të vitit 2014 e që do të ketë ndikim të plotë mbi të ardhurat reale të disponueshme në
vitin 2015 e tutje. Konsumi privat është parashikuar të mbështetet nga rritja e fluksit të
remitancave që rezultojnë nga rimëkëmbja e ekonomisë në euro zonë, si dhe zgjerimin e
pritur të aktivitetit të kredisë konsumuese nga ana e sektorit bankar komercial në Kosovë.
Rritja reale e pagave, për shkak të rënies së pritshme të çmimeve të mallrave të konsumit
pritet të mbështesë rritjen e parashikuar të konsumit në periudhën afatmesme.
Pjesëmarrja e investimeve totale në raport me BPV-në është parashikuar të jetë 27.9%,
mesatarisht, mbi horizontin e parashikimit. Duke përcjellur rritjen e parashikuar të 4.8% të
investimeve publike që përfshin kryesisht projekte të infrastrukturës, rritja e investimeve
private është parashikuar të jetë 8.7% mesatarisht për horizontin e parashikimit. Reformat në
përmirësimin e mjedisit të biznesit, rënia e kostove të ndërtimit, si rezultat i rënies së
çmimeve të metaleve dhe karburanteve dhe zgjerimin e pritur të aktivitetit të kredisë lidhur
me rënien e pritur të normave të interesit për kreditë e vazhdueshme priten të kontribuojnë më
tej në rritjen e investimeve private gjatë kësaj periudhe.
Tabela 2. Treguesit kyç makroekonomik, skenari bazë
Pershkrimi

2011

2012

2013

2014
Vler.

2015
Proj.

2016
Proj.

2017
Proj.

Normat reale te rrijes (ne %)
BPV
BPV për kokë banori
Konsumi
Investimet
Eksportet
Importet

4.4
2.8
3.0
7.9
3.3
3.5

2.8
1.2
2.6
-12.9
0.5
-7.7

3.4
1.9
2.2
-0.3
2.5
-1.5

3.3
1.7
3.9
-0.2
6.8
3.9

4.1
2.5
3.4
7.4
5.5
4.9

4.3
2.7
3.7
7.1
4.7
4.6

4.6
3.0
3.6
8.5
5.1
5.0

IÇK
7.4
2.4
Burimi: ASK dhe DPEP/ llogaritjet e Njësisë Makroekonomike

1.8

0.4

0.4

0.6

0.4

Eksporti i mallrave dhe shërbimeve është parashikuar të rritet me 5.1%, mesatarisht, të cilat
kryesisht nxiten nga eksportet e mallrave, një kategori që pritet të rritet me 4.9%, mesatarisht
gjatë 2015-2017. Historikisht, eksportet e metaleve bazë kanë qenë nxitësi kryesor i trendit të
rritjes së eksporteve dhe në një masë të madhe ndjekur zhvillimet në çmimet ndërkombëtare
të metaleve. Duke pasur parasysh se çmimet ndërkombëtare metalike, në veçanti ato të nikelit
parashikohet të rriten gjatë periudhës së vëzhguar, eksportet e metaleve pritet gjithashtu të
ndjekin këtë tendencë. Gjatë dy viteve të fundit, megjithatë, struktura e eksporteve të mallrave
karakterizohet me një shkallë të caktuar të diversifikimit, me mallrat bujqësore dhe materiale
të ndërtimit që shënojnë rritje të konsiderueshme në pjesëmarrjen e tyre në totalin e
eksporteve. Kështu, rimëkëmbja e pritur e ekonomive të BE-së10 pritet të kontribuojë më tej
në rritjen e eksporteve jo metalike dhe rrjedhimisht në qëndrueshmërinë e rritjes së eksportit.
Nga ana tjetër, eksportet e shërbimeve gjithashtu pritet të rriten por me ritëm më të
ngadalësuar në krahasim me eksportet e mallrave, me udhëtime (kryesisht diaspora) dhe
shërbimet që të pritet të jenë nxitësit kryesorë pasi këto mbajnë peshën më të madhe në
shërbime.

10

Rreth 68% e eksporteve të Kosovës drejtohen kah shtetet e BE-së.
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Gjatë periudhës në fjalë, importet e mallrave dhe shërbimeve që vazhdojnë të përbëjnë 50%
të BPV-së pritet të rritet me 4.9%, mesatarisht në terma reale. Importet e mallrave parashihen
të rriten me 5%, mesatarisht, duke u nxitur kryesisht nga rritja e pritshme e kërkesës totale.
Në anën tjetër, pas zhvillimeve në importin e mallrave, importet e shërbimeve, të cilat
përfaqësohen kryesisht nga „shërbimet e transportit‟, pritet të rritet me 3.7% mesatarisht,
megjithëse pritet një shkallë e caktuar e zëvendësimit të kësaj kategorie nga shërbimet e
brendshme.
Në aspektin e prodhimit, sektori i shërbimeve që përbën rreth 55% të BPV-së është rritur në
terma reale me 4.7% mesatarisht gjatë periudhës 2011-2013, dhe parashikohet të rritet me
5.7% mesatarisht gjatë periudhës së parashikimit. Sektori i tregtisë, transportit dhe
shërbimeve pritet të jenë nxitësit kryesorë të rritjes së sektorit të shërbimeve (shih grafikun 7).
Sektori i dytë më i madh, sektori i industrisë ka shënuar rritje mesatare reale me 7.3% gjatë
periudhës 2011-2013, dhe në tre vitet e ardhshme pritet të rritet në terma reale me 8.6%,
mesatarisht. Ky sektor pritet të ketë trend rritës gjatë 2015-2017 me një normë mesatare të
rritjes prej 8.6%.
Sektori i bujqësisë që përbën rreth 14% të BPV-së pritet të rritet mesatarisht me 3.8% në
terma realë gjatë 2015-2017. Kjo rritje i atribuohet kryesisht rritjes së produktivitetit
mbështetur nga rritja e subvencioneve të dhëna nga Qeveria. Nga ana tjetër, sektori i ndërtimit
në tre vitet e ardhshme pritet të rritet mesatarisht me 4.4%, nxitur pjesërisht nga ndërtimi i
autostradës R6 (Prishtinë-Shkup).
Grafiku 7. Kontributet sektoriale në rritjen e BPV-së në pikë përqindje
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Burimi: ASK dhe DPEP / llogaritjet e Njësisë makroekonomike

Politikat monetare e të normës së këmbimit dhe inflacioni
Duke pasur parasysh përdorimin e euros si valutë ligjore, Kosovës i mungojnë instrumentet e
politikës monetare të nevojshme për kontrollin e inflacionit. Prandaj, pasi është ekonomi e
vogël dhe kryesisht e hapur, është shfrytëzues i çmimeve dhe i nënshtrohet lëvizjeve të
çmimeve ndërkombëtare të ushqimeve dhe mallrave si dhe shpenzimet e brendshme. Gjatë
periudhës 2015-2017, norma e inflacionit pritet të bie në 0.5%, në mesatare kryesisht për
shkak të rënies së çmimeve botërore të mallrave, naftës dhe ushqimit.
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Sektori i jashtëm dhe qëndrueshmëria afatmesme
Nevojat për përmirësim të infrastrukturës dhe mungesa e konkurrueshmërisë së jashtme kanë
pasur ndikim në deficitin e llogarisë rrjedhëse që nga përfundimi i luftës. Bilanci i llogarisë
rrjedhëse ka filluar të përkeqësohet më shumë që prej fillimit të projekteve të mëdha kapitale
të tilla si autostrada “Rruga 7”. Importet kanë vazhduar të rriten më shpejt se eksportet e që
pati ndikim negativ në bilancin tregtar dhe si rrjedhojë edhe në llogarinë rrjedhëse.
Deficiti i llogarisë rrjedhëse pritet të mbetet në nivelet aktuale gjatë periudhës së
parashikimit, mesatarisht në 6.5% të BPV-së. Bilanci tregtar pritet të përmirësohet si
pjesëmarrje në BPV, por do të vazhdojë të regjistrojë deficit të lartë prej 36% të BPV-së deri
në fund të periudhës. Importet pritet të rriten me mesatarisht 5%, duke reflektuar rritjen e
përgjithshme të kërkesës së brendshme. Eksportet pritet të bazohen kryesisht në metale, edhe
pse pritet një shkallë e caktuar e diversifikimit, ku eksportet e produkteve bujqësore,
materialeve ndërtimore dhe ndoshta tekstili kontribuojnë më tej në rritjen e eksporteve. Në tre
vitet e ardhshme, eksportet e mallrave pritet të rriten me mesatarisht 5.6%.
Pjesëmarrja e metaleve bazë në totalin e eksporteve kishte rënë ngadalë (nga 63% në 2009 në
49% në 2013) dhe performanca e sektorëve tjerë është përmirësuar dukshëm, megjithëse në
një bazë të vogël. Në vitin 2013, metali bazë dhe produktet minerale llogariten për rreth dy të
tretat e eksporteve të Kosovës, ndërsa sektorët tjerë me aksione të rëndësishme në eksport
përfshijnë ushqime të përgatitura dhe pije, produkte bimore dhe plastikë (shih Tabelën 3).
Përveç metaleve bazë, eksportet e të gjitha këtyre sektorëve janë rritur më shpejt se importet
në vitin 2013, me gjasë duke reflektuar në rritje të konkurrencës dhe pak zëvendësim të
importit. Duke supozuar se evoluimi i eksporteve në vitet e fundit (2010-2013) do të
vazhdojë, të njëjtët sektorë, dhe ndoshta sektori i tekstilit të vogël por që po rritet shpejtë, ka
gjasa të forcohet në periudhën afatmesme.
Tabela 3: Top sektorët eksportues, 2013

Metali bazë dhe pjesët e metalit bazë

49.0%

Rritja e
eksporteve
(baza 2010)
-23%

Produktet Minerale

16.5%

24%

17%

Ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani

6.6%

68%

23%

Plastika, goma dhe pajisjet tjera

6.2%

123%

37%

26%

14%

Seksioni HS

Pjesëmarrja në
eksporte

Produktet bimore
5.2%
Burimi: Llogaritjet të bazuara në ASK, Statistikat e Tregtisë me Jashtë

Rritja e importit
(baza 2010)
30%

Llogaria e të ardhurave pritet të rritet me mesatarisht 5.9% me kompensimin e punonjësve
që kanë pjesëmarrje më të madhe me rritje të parashikuar me mesatarisht 6.7%. Në anën
tjetër, llogaritë e transfereve neto pritet të rriten me mesatarisht 3.2% nxitur kryesisht nga
transferet private që përbëjnë gati 80% të të gjithë transfereve. Në mesin e transfereve private,
remitancat nga emigrantët që përbëjnë peshën kryesore në totalin e transfereve private pritet
të rriten mesatarisht me 4.8%.
Sa i përket aftësisë konkurruese, kostot e punës janë rritur më shpejt se produktiviteti i
punës në vitin 2014, duke çuar në rritje të kostos të punës për njësi (KPNj) nga 2.1% në
krahasim me 2013 (viti më i hershëm, për të cilin mund të merret një shifër e krahasueshme e
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KPNj)11. Pas një rritje prej 4% (në terma vjetorë) në 2011, kursi real i këmbimit efektiv
(KRKE) ka mbetur relativisht i qëndrueshëm në periudhën 2012-1412.
Pjesëmarrja e eksportit të Kosovës gjatë periudhës 2005-2013 është rritur, edhe pse shumë e
paqëndrueshme në vitet e fundit, duke reflektuar pjesërisht paqëndrueshmërinë e eksporteve
të metaleve. Që nga viti 2008, konkurrenca e eksportit në tregun e CEFTA-s është rritur në
mënyrë të vazhdueshme, megjithatë nuk ka ndonjë tendencë të qartë në pjesëmarrjen e
eksportit në raport me partnerët tjerë tregtar (shih grafikun 8).
Grafiku 8: Pjesëmarrja e eksportit nga partnerët tregtar, 2008-2013

Burimi: Llogaritjet e bazuara në ASK dhe të dhënat e tregtisë UNCTAD

IHD-të pritet të rritet me mesatarisht 8.7% gjatë 2015-2017 mbështetur nga masat që do të
ndërmerren nga ana e QeK për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe të hyrjes në fuqi të
MSA-së. Përveç kësaj, procesi i privatizimit pritet të vazhdojë të kontribuojë pozitivisht në
rrjedhën e IHD-ve, edhe pse në një masë më të vogël.
Që nga viti 2007, hyrjet neto të IHD-ve kanë qenë të paqëndrueshme dhe me një trend të
përgjithshëm negativ, duke reflektuar pjesërisht një ngadalësim të procesit të privatizimit dhe
efektet e krizës globale financiare (shih grafikun 9)13. Derisa shërbimet financiare dhe
sektorët e transportit dhe telekomunikacionit ishin përfituesit më të mëdhenj në vitet e
mëparshme (duke përbërë rreth 50% të hyrjeve në 2007 dhe 2008), përbërja sektoriale e IHDve është zhvendosur në drejtim të pasurive të patundshme dhe të ndërtimit në mes viteve 2009
dhe 201314.

11

Llogaritja e KPNj është e kufizuar nga disponueshmëri, konsistencë dhe cilësi të dhënave. Numëruesi, dmth
kostoja mesatare e punës, ishte llogaritur duke përdorur kompensimin e punonjësve dhe numrin e punonjësve të
raportuara si në TKPK (që nuk përfshin vetë të punësuar dhe jozyrtarisht të punësuar), ndërsa emërues,
produktiviteti i punës, ishte llogaritur duke përdorur BPV reale dhe numrin e përgjithshëm të personave të
punësuar si raportohet nga AFP (që përfshin vetë-punësuar dhe të punësuar në mënyrë joformale). Për këtë arsye,
kjo llogaritje implicite supozon se kostoja mesatare e punës në sektorin joformal është e njëjtë me atë në sektorin
formal.
12
REER është dhënë nga BQK
13
Megjithatë, në aspektin e madhësisë mesatare të fluksit të IHD-ve si përqindje e BPV-së, Kosova ishte mes
Kroacisë, Bosnjës e Hercegovinës dhe Serbisë (në 2-3%) dhe Shqipërisë dhe Malit të Zi (në 9 dhe përkatësisht
19%,) në periudhën 2009-2013.
14
HDI ne patundshmeri udhehiqet dukshem nga investimet e diaspores
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Grafiku 9: Flukset hyrëse neto të IHD-ve (në milion euro)
500
450
400
350
300
250
200
150
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Burimi: BQK

Hapja e tregut dhe sfidat në tregti: Kosova ka një regjim liberal të tregtisë me një normë të
sheshtë doganore prej 10% për importet. Liberalizimi i mëtejshëm gradual i tregtisë pritet nga
viti 2016 pasi të zbatohet MSA me BE-në dhe marrëveshja e tregtisë së lirë me Turqinë. Edhe
pse anëtar i CEFTA-s dhe gëzon qasje pa doganë në BE nën Preferenca Tregtare Autonome
dhe në SHBA sipas Sistemit të përgjithësuar të Preferencave, firmat kosovare nuk kanë
mundur të kenë përfitim (të plotë) nga mundësitë e ofruara nga këto tregje të eksportit. Përveç
pengesave të përgjithshme për zhvillimin e biznesit, të cilat janë diskutuar në pjesën 4.2.1.,
dhe mungesës së kapacitetit konkurrues të furnizimit, pengesat specifike të eksportit
paraqesin vështirësi në përmbushjen e standardeve ndërkombëtare të cilësisë (ose fitimin e
certifikatës), kostot e larta të transportit, garanci të kushtueshme bankare, mungesa e aftësive
të kërkuara nga kompanitë eksportuese, mundësi të kufizuara të rrjetëzimit, dhe, në disa raste,
marrëdhëniet politike me vendet e destinacionit15. Me pak fjalë, përfitimet nga liberalizimi i
tregut varen nga adresimi i këtyre kufizimeve të përhapura të ofertës.

Zhvillimet në pozicionin ndërkombëtar neto të investimeve të Kosovës (PNI) janë
karakterizuar nga një bilanc pozitiv, duke përbërë rreth 5% të BPV-së në 2014 (shih grafikun
10). Duke mbajtur pjesën më të madhe në anën e aseteve, portofolit dhe investime të tjera
kryesisht e kanë përcaktuar pozicionin ndërkombëtar neto të Kosovës. Në anën tjetër, 70% e
anës së detyrimeve përbëhen nga investimet e huaja direkte. Rrjedhimisht, nga 2011-2013
vlera e bilancit PNI është rritur me 13.3% duke u nxitur kryesisht nga investimet e portofolit
neto dhe investimet tjera të cilat, gjatë gjithë periudhës së njëjtë kanë shënuar rritje vjetore
prej 17.1% dhe respektivisht 1.4%. Në vitin 2014, norma e rritjes së këtyre dy llogarive disi
është ngadalësuar, duke çuar në rënien e bilancit të PNI me 9.9%.
Nga ana tjetër, bilanci i investimeve direkte ka mbetur negativ dhe ka shënuar rritje prej
0.8% në vitin 2014. Gjatë gjithë periudhës 2015-2017, portofoli dhe bilanci i investimeve
tjera pritet të bie pak, si rezultat i rritjes së parashikuar në aktivitetin e kredisë së brendshme
si edhe më shumë investime të orientuara drejt letrave me vlerë të qeverisë. Kështu që, duke

15

Diskutimi mbi pengesat për të eksporteve marrë nga anketat me firmat e sektorëve të zgjedhura, të siguruara
nga profilet e sektorit MTI / UNDP-së, në dispozicion në: http://www.mti-ks.org/en-us/Publications, dhe mbi
analize nga z. Petrit Gashi
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pasur parasysh rritjen e parashikuar në IHD dhe borxhin e jashtëm të qeverisë, struktura e PNI
pritet të ndryshojë pak në favor të anën e detyrimeve.
Grafiku 10. Pozicioni ndërkombëtar neto i investimeve, në miliona

Burimi: BQK

Për sa i përket sektorëve institucionalë, bilanci i PNI kryesisht përcaktohet nga BQK-ja dhe
investimet e bankave komerciale të jashtë vendit në anën e pasurisë dhe borxhit të jashtëm
të qeverisë dhe borxhit të sektorëve të tjerë në anën e detyrimeve. Përsëri, kjo strukturë e PNI
pritet të ndryshojë pak (shih grafikun 11), nën shpresën se bankat komerciale do të drejtojnë
investimet e tyre kah zgjerimi i aktiviteteve kredituese brenda vendit në të njëjtën kohë që
borxhi i jashtëm qeveritar dhe borxhi i sektorëve tjetër do të rritet.
Grafiku 11. Pozicioni i investimeve ndërkombëtare, në miliona euro

Burimi: BQK

Sektori financiar - pritjet për rritje të kreditimit në vitin 2015 sugjerojnë normë pak më të
lartë të rritjes në krahasim me vitin 2014. Rritja e kreditit që nga viti 2014 ka gjasa të ndiqet
në vitin 2015 me një normë të përshpejtuar si rezultat i kushteve më të mira makroekonomike
nga njëra anë, dhe kapitalit të shëndoshë bankar, likuiditetit dhe kushtet e cilësisë së
portfolios së kredisë në anën tjetër. Perspektivat pozitive të rritjes për eurozonën dhe
ekonominë vendase pritet të reflektohen në rritjen e kërkesës për kredi nga sektorët e
ndërmarrjeve si dhe ekonomive familjare. Nga ana e ofertës, kapitalizmi i shëndoshë i sektorit
bankar me nivelet më të mëdha të kapitalit se kërkesa minimale rregullative, profitabilitetit
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rekord të lartë, si dhe nivelet e tepërta të likuiditetit sugjerojnë se bankat janë të pozicionuar
mirë për të mbështetur kreditë e zgjatura.
Të dhënat e sondazhit të kreditimit të Bankës për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2014
mbështesin pritjet e mësipërme. Pritjet e bankave për aktivitetin kreditues për gjashtëmujorin
e dytë të vitit 2014 kanë qenë që kërkesa për kredi për ndërmarrje dhe ekonomi familjare do
të rritet, së bashku me kushtet e lehtësuara të kredidhënies që pritet të pasojnë për shkak të
perceptimeve për rënie të rrezikut të përgjithshëm dhe presioneve të konkurrencës.

2.3.

Skenarët dhe rreziqet alternative

Njësoj si me skenarin bazë, skenari alternativ nuk pasqyron Programin e Qeverisë 2015-2018
dhe si i tillë është i ndërtuar mbi të njëjtat politika që formojnë shtresën kryesore të skenarit
bazë. Skenari alternativ është ndërtuar në bazë të supozimit se rimëkëmbja e ekonomisë së
euro zonës do të vonohet, kështu duke ndikuar negativisht në konsum dhe eksportet në
Kosovë. Ekonomia e Kosovës është e mbrojtur nga krizat financiare globale dhe turbulencave
në zonën e euros edhe pse rritja e saj është ngadalësuar. Kjo qëndrueshmëri ndaj krizave të
jashtme kryesisht ishte për shkak të remitancave të fuqishme dhe fluksit të IHD nga diaspora
pothuajse gjysma e të cilëve banojnë në Gjermani dhe Zvicër, të përcjella me integrim të
kufizuar financiar në vendet e krizës. VECM-i i hartuar nga stafi i FMN-së në vitin 201316
zbuloi se kërkesa e brendshme në Kosovë varet dhe është e ndjeshme ndaj zhvillimeve në
ekonominë gjermane. Rimëkëmbja e ngadalshme e ekonomive të Eurozonës, pra, do të
ndikojë në nivelin e remitancave dhe fluksit të IHD-ve në Kosovë, që çon në konsum më të
ulët dhe si rrjedhojë rritje më të vogël të BPV-së. Përveç kësaj, ngadalësimi në rritjen e
remitancave pritet të ndikojë në sjelljen e agjentëve ekonomikë pasi ata mund të jenë më të
prirur për të kursyer dhe të shtyjnë shpenzimet e tyre për vitet e mëvonshme.
Ky skenar bazohet në supozimin se remitancat do të jenë më të ulët për 5.1%, mesatarisht
për horizontin parashikues në krahasim me projeksionin bazë. Si rezultat i kësaj rritjeje më të
ulët të fluksit të remitancave, konsumi real privat rritet me mesatarisht vetëm 1.3%, në
krahasim me 4.1% në skenarin bazë.
Investimet private, një pjesë e të cilave janë financuar nga remitancat dhe investimet e huaja
direkte, pritet të rriten më ngadalë se që është parashikuar në skenarin bazë ndërsa investimet
publike janë mbajtur në të njëjtin nivel si në skenarin bazë. Përveç kësaj, aktiviteti kreditues i
bankave supozohet të mbetet i ulët duke pasur parasysh se bankat do të vazhdojnë me
politikat kufizuese të kreditimit, duke ndikuar më tej në rritjen e investimeve private.
Rrjedhimisht, investimi i përgjithshëm është parashikuar të rritet me 6.7% në terma realë ose
0.9 pikë përqindjeje më të ulët krahasuar me skenarin bazë.
Rimëkëmbja më e ngadalshme në euro-zonë do të ndikojë edhe në performancën e eksportit
duke pasur parasysh se vendet e euro-zonës janë partnerët kryesorë tregtarë të Kosovës. Për
shkak se çmimet globale të metaleve dhe në veçanti çmimet e nikelit priten të rriten, eksportet
e metaleve, prodhimi i të cilave nën-shfrytëzohet për disa vjet për shkak të çmimeve të ulëta
të metalit, do të rritet me një normë më të lartë në vitin 2015 dhe stabilizohet në vitet e
16

IMF, 2013 ARTICLE IV CONSULTATION, selected issues paper, July 2013
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mëvonshme. Për shkak të kërkesës së ulët të jashtme, eksportet jo-metalike do të rriten më
ngadalë, duke kontribuar kështu shumë pak në rritjen e eksportit. Rrjedhimisht, eksportet janë
parashikuar të rriten me mesatarisht 5%, e që është 0.6 pikë përqindje më e ulët në krahasim
me parashikimin e rritjes së eksporteve në skenarin bazë.
Ekonomia e Kosovës ka një strukturë të tillë ku rreth 30% e kërkesës së brendshme
përmbushet me mallrat e importuara. Si rrjedhojë, zhvillimet e rezultuara në kërkesën e
brendshme, siç paraqitet në këtë skenar, pritet të ndikojnë në importet e mallrave, duke çuar
në një ngadalësim në rritje rreth 2 pikë përqindje krahasuar me skenarin bazë.
Kështu, deficiti i llogarisë rrjedhëse është parashikuar të thellohet pak krahasuar me bazën..
Siç pritej, kontributi më i madh në këtë rritje vjen nga bilanci tregtar dhe transferet private.
Përveç kësaj, të ardhurat neto pritet të preken nga riatdhesimi më i ulët i fitimeve nga ana e
investitorëve të huaj se sa është parashikuar, që pritet të balancohet me të ardhurat më të ulta
nga investimet e Kosovës jashtë vendit për shkak të normave të ulëta të interesit në vendet e
euro-zonës.
Si rezultat i këtyre supozimeve, BPV reale parashikohet të rritet me mesatarisht 2.5% gjatë
periudhës 2015-2017 (shih Tabelën 4), në krahasim me 4.3% në skenarin bazë. Rritja më e
ngadaltë do të ndikojë negativisht në të hyrat e buxhetit. Implikimet fiskale të skenarit
alternativ janë diskutuar në Kapitullin 3.6.
Tabela 4: Treguesit kryesorë makroekonomikë - skenari alternativ
Pershkrimi

2011

2012

2013

2014
Vler.

2015
Proj.

2016
Proj.

2017
Proj.

3.3
1.7
4.1
-0.2
6.8
4.2
0.8

3.3
1.7
2.0
6.3
8.2
4.1
0.4

2.1
0.5
0.7
6.7
3.1
2.1
0.6

2.1
0.5
0.8
7.1
2.0
2.3
0.4

Normat reale te rritjes (ne %)
BPV
4.4
2.8
BPV për kokë banori
2.8
1.2
Konsumi
3.0
2.6
Investimet
7.9
-12.9
Eksportet
3.3
0.5
Importet
3.5
-7.7
IÇK
7.4
2.4
Burimi: ASK dhe DPEP/ llogaritjet e Njësisë makroekonomike

3.

3.4
1.9
2.2
-0.3
2.5
-1.5
1.8

Korniza Fiskale
3.1. Strategjia e politikës dhe objektivat afatmesme

Objektiv parësor i politikës sonë fiskale për 2015-2017 është të garantojë financa publike të
qëndrueshme, duke respektuar rregullin ligjor fiskal që kufizon deficitin e qeverisë në 2% të
BPV-së. QeK ka vendosur gjithashtu të reduktojë nivelin e shpenzimeve për mallra dhe
shërbime nga 15% në vitin 201417 dhe të mbajë këtë nivel në periudhën afatmesme. Në këtë
kontekst, Qeveria do të vazhdojë me zbatimin e një politike fiskale që bazohet në parimet e
planifikimit të rreptë dhe të përgjegjshëm fiskal duke siguruar një nivel të qëndrueshëm të

17

Vendimi i Qeverisë që miraton reduktimin e shpenzimeve për mallra dhe shërbime për 15%.
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borxhit të qeverisë në përputhje me kufirin afatgjatë prej 40% i vendosur në Ligjin për
Borxhin Publik.
QeK ka qenë e suksesshme në ndërtimin e një sistemi relativisht të thjeshtë tatimor, me të
hyra tatimore në raport me BPV-së, duke arritur në 20%. Sistemi tatimor në Kosovë
karakterizohet nga taksat me bazë të gjerë me norma të ulëta dhe pak përjashtime. Korniza
fiskale e paraqitur në këtë dokument nuk ka marrë në konsideratë ndonjë ndryshim në normat
e tatimit derisa Qeveria është e përkushtuar të zgjerojë më tej bazën tatimore duke ndërmarrë
masa për të parandaluar dhe reduktuar ekonominë joformale dhe të rris efikasitetin e
agjencive që janë mbledhës tatimor. Barrierat e tregut të punës janë të pakta dhe ka një sistem
funksional të menaxhimit të financave publike.

Gjatë vitit 2014, Qeveria miratoi dy vendime18 që synojnë përmirësimin e politikave të
taksave dhe nxitjen e zhvillimit të sektorit privat. Objektivi për 2015 është miratimi i
ndryshimeve të nevojshme legjislative dhe funksionalizimi i plotë i aktiviteteve të parapara në
bazë të dy vendimeve të Qeverisë. Përveç kësaj, në pajtim me objektivin e rritjes së bazës së
prodhimit dhe zëvendësimit të importit, Qeveria ka rritur subvencionet për sektorin e
bujqësisë për 41 milionë euro.
Qeveria do të vazhdojë me aktivitetet e parapara në kuadër të planit të veprimit për zbatimin e
"Strategjisë Kombëtare për parandalimin dhe luftën kundër ekonomisë joformale 2014-2018'.
Fokus i veçantë i është dhënë luftës kundër ekonomisë joformale dhe duke rritur më tej
efikasitetin e mbledhjes së të hyrave. Kjo do të arrihet përmes aktiviteteve më të mira
koordinuese dhe përpjekjet e të gjithë akterëve të përfshirë në drejtim të rritjes së masave
kundër-korrupsion, duke zgjeruar më tej bazën tatimore dhe formalizuar bizneset. Prandaj, një
rritje e konsiderueshme në mbledhjen e të hyrave nga taksat (në veçanti të atyre të mbledhura
brenda vendit) pritet të gjenerohen në periudhën afatmesme nga lufta kundër ekonomisë
joformale përmes zgjerimit të mëtejshme të bazës tatimore dhe rritjes së pagesës së taksave.
Nga ana tjetër, sipas vendimit të Qeverisë nr. 01/176 për rritjen e pagave bazë për të gjithë
punonjësit e sektorit publik dhe pensioneve për të gjithë pensionistët me 25% (pensionistët
Trepçës me 50%), Qeveria do të vazhdojë me pagesën e rritjes së pagave dhe mëditjeve dhe
pensioneve dhe përfitimeve të tjera brenda afatit kohor të planifikuar.
Korniza fiskale bazë 2015-2017 nuk parashikon ndonjë rritje shtesë, as për paga dhe mëditje
as për pensione dhe përfitime të tjera sociale. Qeveria kohëve të fundit ka njoftuar se nuk do
të ketë rritje të mëtejshme të pagave në vitin 2015, dhe çfarëdo rritje e ardhshme e pagave dhe
rritjet e përfitimeve tjera do të bëhen në përputhje me zhvillimin ekonomik të vendit dhe
ndryshimet në inflacion. Do të aplikohet një politikë kufizuese për shpenzimet për mallra dhe
shërbime gjatë periudhës 2015-2017, me qëllim rritjen e efikasitetit të shpenzimeve.
Në përputhje me këto kufizime në shpenzimet aktuale, Qeveria është e përkushtuar të mbajë
një nivel të lartë të shpenzimeve kapitale, mesatarisht në rreth 7% të BPV gjatë periudhës
2015-2017. Ndërtimi i rrugëve të reja dhe përmirësimi i mëtejshëm i rrugëve ekzistuese dhe
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1. Vendimi i Qeverisë Nr. 02 dhe 03/178 të datës D18 / 03/2014 "Për krijimin e Zonave të Lira Ekonomike në tri
komuna (Gjakovë, Mitrovicë dhe Prizren); 2. Vendimi i qeverisë 04/186, datë 29/04/2014 "Për sigurimin e
stimujve të taksave për investime të reja"
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infrastrukturës hekurudhore do të përbëjnë pjesën më të madhe të investimeve kapitale në
periudhën e ardhshme.
3.2. Realizimi i buxhetit në vitin 2014
Buxheti i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Kosovës përbëhet nga buxheti i nivelit
qendror dhe buxheti i nivelit komunal dhe kjo përfshin të gjitha organizatat buxhetore.
Buxheti konsolidohet në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe
përgatitet në bazë të parasë së gatshme. Buxheti komunal përbëhet prej grantit të përgjithshëm
të përcaktuar në përputhje me formulën e përcaktuar përmes Ligjit për financat lokale, të
grantit për arsim dhe grantit për shëndetësi. Përveç kësaj, buxheti komunal përfshin
shpenzimet e financuara nga të hyrat vetjake të mbledhura në nivel lokal. Buxheti në nivel
qendror përbëhet nga të gjithë organizatat buxhetore (përjashtuar komunat).
Për herë të parë, QeK ka zbatuar rregullën ligjore fiskale, sipas të cilës është miratuar buxheti
i vitit 2014. Megjithatë, viti 2014 u karakterizua me një sërë zhvillimesh që kanë ndikuar në
zbatimin e operacioneve të përgjithshme të Qeverisë së përgjithshme, si dhe strukturën e
shpenzimeve krahasuar me buxhetin e miratuar për vitin 2014. Gjegjësisht, vendimet e marra
nga qeveria në fillim të vitit 2014 dhe pasiguritë që ndërlidhen me periudhën pas zgjedhjeve
kanë luajtur një rol të veçantë në realizimin e buxhetit për vitin 2014. Tabela 5 paraqet
buxhetin e aprovuar dhe realizimin e buxhetit 2014, sipas raportit paraprak financiar.
Tabela 5: Të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme qeveritare
Pershkrimi

2013

2014
Buxhet

2014
Realizimi

2015
DraftBuxhet

Ne miliona euro
1. Të hyrat totale
2. Shpenzimet totale
Aktuale
Shpenzimet kapitale
3. Bilanci primar
Pagesat e interesit
4. Bilanci i përgjithshëm (sipas rregullës fiskale)
5. Bilanci i përgjithshëm

1,316
1,469
945.5
529.2
-152.5
-11.5

-163.9
5,327
BPV
-3.1%
Deficiti i përgjithshëm si % e BPV-së
Burimi: Thesari, Buxheti 2015 dhe DPEP/llogaritjet e Njësisë Makroekonomike

1,458
1,589
1,050
530.5
-131.2
-16.5
-110.7
-147.7
5,581
-2.0%

1,333
1,463
1,051
411.4
-129.8
-12.8
-121.9
-142.6
5,581
-2.2%

1,576
1,682
1,220
457.0
-106.1
-17.4
-113.3
-123.5
5,879
-1.9%

Realizimi i buxhetit për vitin 2014 i paraqitur në këtë seksion bazohet në raportin preliminar
financiar të realizimit të buxhetit për vitin 2014 dhe mund ti pësojë ndryshime të vogla.
Të hyrat
Gjatë vitit 2014, të hyrat e përgjithshme buxhetore ishin në vlerë prej 1,333 milion euro e që
korrespondon me realizim prej 91.4% të të hyrave të parashikuara. Sipas raportit, gjatë vitit
2014, të hyrat e përgjithshme buxhetore ishin rreth 125 milionë euro (rreth 8.6%) më e ulët se
niveli i buxhetuar për vitin 2014.
Totali i të hyrave tatimore gjatë vitit 2014, arriti në 1.14 miliardë euro e që është rreth 123
milion euro (9.7%) më e ulët se parashikimi për vitin 2014. Ndër këto, të hyrat nga taksat
kufitare ishin në vlerë prej 871 milion euro apo rreth 63 milionë euro (rreth 6.9%) më pak se
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është parashikuar për vitin 2014. Në krahasim me vitin 2013, të hyrat nga taksat kufitare ishin
rreth 33.7 milion euro më të larta (ose rreth 4%). Arsyeja kryesore prapa kësaj mungese,
krahasuar me parashikimin, është niveli i ulët i realizimit të shpenzimeve kapitale publike që
si pasojë ka ndikuar në kërkesën e brendshme dhe si rrjedhojë në importe. Megjithatë,
pavarësisht nga rënia e madhe në sasi të importit dhe rënies në çmimet ndërkombëtare të
mallrave, masat e ndërmarra nga Dogana e Kosovës për të përmirësuar vlerësimin e
importeve rezultoi në inkasim më të lartë të të hyrave krahasuar me vitin e mëparshëm.
Të hyrat nga taksat e brendshme e mbledhura nga ATK gjatë kësaj periudhe ishin në vlerë
prej 303.7 milion euro ose 64 milion euro (rreth 17.3%) më e ulët krahasuar me parashikimin
për vitin 2014. Krahasuar me vitin 2013, të hyrat nga ATK janë rreth 1.7 milionë euro (rreth
0.6%) më të ulëta. Arsyeja kryesore prapa kësaj mungese është paaftësia për të inkasuar të
hyrat e njëhershme të planifikuara nga AKP dhe të TKPK19, si dhe niveli i ulët i realizimit të
shpenzimeve kapitale të buxhetuara.
Të hyrat jo-tatimore gjatë vitit 2014 ishin në vlerë prej 46.8 milion euro ose për rreth 1.0
milion euro më të ulëta krahasuar me parashikimin për këtë kategori. Të hyrat vetjake ishin në
vlerë prej 98.2 milion euro ose rreth 19 milion euro më të ulëta se parashikimi i përfshirë në
buxhet dhe rreth 3.2 milion euro më i lartë se në vitin 2013. Në këtë kategori të të hyrave,
deficiti më i madh në krahasim me nivelin e parashikuar është regjistruar në të hyrat vetjake
komunale. Të hyrat në këtë kategori ishin në vlerë prej 53.2 milion euro ose rreth 14 milion
euro më pak se parashikimi për këtë vit dhe 2.7 milion më pak në krahasim me vitin 2013.
Performanca e të hyrave tregon mangësi në mbledhjen e të ardhurave pothuajse në të gjitha
kategoritë e të hyrave. Kjo performancë e dobët ndërlidhet me faktorët kryesor si më poshtë:
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Gjendja e përgjithshme politik; vonesa e krijimit të institucioneve të reja ka
reflektuar në ngadalësimin e një sërë investimesh të planifikuara kapitale dhe
gjithashtu në mosekzekutimin e shpenzimeve të reja kapitale të buxhetit. Kjo
kryesisht ndërlidhet me vonesat në ndërtimin e Rrugës 6, si dhe projektet e
planifikuara që do të financohen nga kreditë që nuk mund të miratohen nga
Kuvendi. Një situatë e tillë ka ndikuar në performancën e bizneseve të tjera
lokale dhe si rrjedhojë edhe në nivelin e të hyrave të mbledhura, kryesisht për
TVSH dhe tatimin mbi të ardhurat e korporatave.



Rritja ekonomike më e ulët se është pritur - rritja e parashikuar ekonomike për
vitin 2014 është rishikuar me Ligjin e Buxhetit për vitin 2015 deri në 3.3% nga
projektimi fillestar prej 4.1%. Zhvillimet politike të përcjellur me nivel të lartë të
pasigurive kanë reflektuar në besimin e bizneseve dhe vendimeve të tyre për të
investuar. Me gjithë rritjen e konstatuar të eksporteve dhe konsumit (kryesisht për
shkak të rritjes së pagave dhe fluksin më të lartë të remitancave), investimet dhe
IHD kanë rënë ndjeshëm gjatë vitit 2014.

Për shkak të mungesës së bordit të AKP-së. Mungesa e të hyrave buxhetore vendore në shumën prej 37 milionë
eurosh, nga të cilat 30. milion janë të lidhura me të hyra të njëhershme nga Agjencia Kosovare e Privatizimit
(AKP) në emër të borxhit të ndërmarrjeve shoqërore në ATK, dhe 7 milion shtesë në emër të pagesave, mbi
pagesave, gjobave dhe interesave, pritet të mblidhen nga TKPK
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Shpenzimet
Shpenzimet e përgjithshme gjatë vitit 2014 ishin në vlerë prej 1,463 milionë euro ose rreth
126.3 milion euro më pak se buxheti për vitin 2014. Shpenzimet e ekzekutuara në vitin 2014
janë 5.9 milion euro më të ulëta në krahasim me shpenzimet e bëra në vitin 2013. Vonesa në
konstituimin e organeve kryesore qeverisëse të shtetit dhe pasiguritë që kanë lindur gjatë
kësaj periudhe konsiderohen si faktorë kryesorë që kanë kontribuojnë në mosekzekutimin e
shpenzimeve, në veçanti të shpenzimeve kapitale.
Shpenzimet për paga dhe mëditje gjatë kësaj periudhe ishin 485 milion euro ose rreth 68.1
milion euro më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2013. Kjo rritje e shpenzimeve
reflekton koston e rritjes së pagave për shërbyesit civilë për 25% në bazë të vendimit të
Qeverisë, e që ka filluar të zbatohet në prill të vitit 2014. Si rezultat, fatura e pagave u rrit
nga një mesatare mujore prej rreth 34.5 milion euro në 41.5 milion, ose rreth 7 milion në
muaj.
Shpenzimet për mallra dhe shërbime gjatë vitit 2014 ishin në vlerë në 205 milion euro ose
rreth 47 million më të ulëta se sa ishte planifikuar për këtë periudhë. Kjo pasqyron vendimin e
Qeverisë për reduktimin e shpenzimeve në këtë kategori me 15%.
Shpenzimet kapitale deri në fund të vitit 2014 ishin në vlerë prej 411.9 milion euro apo rreth
118.7 milion euro më pak se shuma e buxhetuar për këtë kategori, ndërsa në krahasim me
vitin 2013 ato ishin më të ulëta për 123.1 milion euro. Shuma më e madhe e shpenzimeve
kapitale u ekzekutua gjatë dhjetorit.
Shpenzimet për subvencione dhe transfere deri në fund të vitit 2014 ishin në vlerë prej 361.2
milion euro ose 47.1 milion euro më të larta krahasuar me buxhetin për këtë kategori, dhe
ishin rreth 48.3 milion euro më të larta në krahasim me vitin e kaluar. Kjo shumë përfshin
koston e zbatimit të vendimit të qeverisë për ngritjen e pensioneve dhe përfitimeve tjera nga
25% të marra në prill të vitit 2014.
Duke pasur parasysh faktin se të hyrat rezultuan të jenë më të ulëta se ato projektuara dhe me
gjithë ekzekutimin e ulët të shpenzimeve deficiti i përgjithshëm ishte në vlerë prej 121.9
milion euro ose 2.2% të BPV-së20 në vitin 2014. Fakti që deficiti i përgjithshëm ka tejkaluar
kufirin prej 2% për më pak se 0.5 % të BPV-së nuk konsiderohet si shkelje sipas LMFPP-së.
Në mënyrë specifike, deficiti i tepërt sipas LMFPP-së do të thotë devijim nga deficiti nëse
tejkalohet 0.5% i BPV-së së parashikuar në një vit të vetëm fiskal apo në mënyrë kumulative
mbi dy vite vijuese fiskale. Megjithatë, Qeveria e Kosovës është e përkushtuar për të
përshtatur deficitin brenda dy viteve në mënyrë që deficiti i përgjithshëm për BPV-në për tre
vitet fiskale të jetë mesatarisht 2%.
3.3. Pikëpamja afatmesme buxhetore
Vlerësimi dhe parashikimi i të hyrave buxhetore për periudhën 2015-2017 e paraqitur në
PKRE dhe kornizën përkatëse të shpenzimeve janë identike me ato të përfshira në draft
buxhetin e miratuar nga Kuvendi në vitin 2014 dhe andaj nuk i pasqyrojnë plotësisht masat e
paraqitura në Programin e Qeverisë 2015-2018 të miratuar kohëve të fundit. Përllogaritjet e të
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PBV ashtu si përllogaritet në Buxhetin 2014.
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hyrave në draft buxhet bazohen në kornizën makro fiskale të paraqitura në KASH 2015-2017
që bazohet në parashikimet e treguesve kryesor ekonomik të paraqitur në këtë dokument dhe
nuk merr plotësisht parasysh ndryshimet e fundit në mjedisin ekonomik siç pasqyrohet në
skenarin afatmesëm makroekonomik të paraqitur në Kapitullin 2. Këto zhvillime të kohëve të
fundit do të adresohen në KASH-in e ardhshëm dhe, sipas nevojës, në rishikimin e buxhetit
gjatë vitit 2015. Tabela 6 paraqet kornizën fiskale 2015-2017 ashtu si është miratuar në vitin
2014.
Tabela 6. Të hyrat dhe shpenzimet e përgjithshme të qeverisë 2015-2017
Perhskrimi

2014
Buxhet

Ne miliona euro
1. Të hyrat e përgjithshme
1,458
Të hyrat tatimore
1,264
2. Shpenzimet totale
1,589
Nga e cila: shpenzimet që lidhen me AKP-në
7.0
Periodik
1,050
Shpenzimet Kapitale
530.5
3. Bilanci primar
-131.2
Pagesat e interesit
-16.5
4. Bilanci i përgjithshëm (sipas rregullës fiskale)
-110.7
5. Bilanci i përgjithshëm
-147.7
5,581
BPV
Deficiti i i përgjithshëm si % e BPV-së
-2%
Burimi: Thesari, Buxheti 2015 dhe DPEP/ llogaritjet e Njësisë Makroekonomike

2015
Buxhet
1,576
1,350
1,682
10.2
1,220
457.0
-106.1
-17.4
-113.3
-123.5
5,837
-2%

2016

2017

1,573
1,342
1,664
5.4
1,208
450.4
-90.2
-21.6
-106.4
-111.8
5,978
-2%

1,599
1,366
1,691
4.4
1,216
470.3
-92.4
-23.1
-111.1
-115.5
6,117
-2%

Parashikimi i të hyrave të buxhetit 2015-2017
Parashikimi i të hyrave të buxhetit bazohet në tendencat historike të kategorive të të hyrave në
raport me faktorët ekonomikë që i përcaktojnë ato. Është reflektuar edhe efekti i tërthortë i
ekzekutimit të projektit kapital për të hyrat e buxhetit. Më tej, supozimet që ndërlidhen me
përmirësimet në efikasitetin e agjencive, si dhe masat që qeveria ka ndërmarrë për ta
parandaluar dhe reduktuar ekonominë joformale mbledhjes janë marrë në konsideratë gjatë
parashikimeve të të hyrave buxhetore. Të hyrat buxhetore për periudhën 2015-2017
inkorporojnë politikat kyçe fiskale ashtu sic janë në fund të vitit 2014, si për të hyrat ashtu
edhe shpenzimet dhe anën e financimit.
Gjatë vitit 2015, të hyrat e përgjithshme priten të jenë vlerë prej 1.576 miliardë euro, një vlerë
e cila korrespondon me rritje prej 8.1% në krahasim me të hyrat e buxhetuara për vitin 2014.
Kontributi më i madh në rritjen e të hyrave buxhetore pritet të sigurohet nga të hyrat tatimore
(që pritet të kontribuojë me 5.9 pikë përqindjeje) dhe dividendët (2.1 pikë përqindjeje, pasi që
gjatë 2014 nuk ishte parashikuar deklarimi i dividentëve nga ndërmarrjet në pronësi publike).
Në kuadër të hyrave tatimore, të hyrat e mbledhura në kufi pritet të arrijnë në 962.2 milion
euro ose 3% më shumë në krahasim me parashikimin e përfshirë në buxhetin e vitit 2014. Të
hyrat nga taksat e brendshme janë parashikuar të jenë në vlerë prej 429.6 milion euro ose 17%
më shumë në krahasim me nivelin e planifikuar për vitin 2014. Të hyrat jo-tatimore janë
parashikuar në 195 milion euro brenda të cilit të hyrat vetjake dhe të hyrat jo-tatimore pritet të
jenë në vlerë prej 114.2 milion euro, respektivisht 48.8 milion euro. Përveç kësaj, gjatë 2015
janë planifikuar dividendët e deklaruara nga ndërmarrjet publike në vlerë prej 30 milionë
eurosh.
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Ngjashëm me vitet e mëparshme, të hyrat totale dominohen nga të hyrat të rregullta tatimore
që përfaqësojnë rreth 86% të të hyrave. Vlen të theksohet se tendenca në rritje e të hyrave nuk
parashikon ndonjë ndryshim në normat tatimore, dhe pavarësisht përjashtimeve të shumta nga
detyrimet doganore dhe zbatimit të MSA-së dhe marrëveshjes së tregtisë së lirë me Turqinë,
kjo rritje të të hyrave, së bashku me faktorët tjerë ekonomikë bazohet në rritjen e efikasitetit
të agjencive mbledhëse dhe për masat që do të ndërmerren kundër ekonomisë joformale.
Grafiku 12: Trendi i të hyrave tatimore 2006-2017

Burimi: Thesari, Buxheti 2015 dhe DPEP / llogaritjet e Njësisë Makroekonomike

Siç paraqitet në grafikun 12, historikisht të hyrat kufitare kanë ndjekur trendin si atë të
importeve reale. Në periudhën afatmesme, të hyrat kufitare pritet të ndjekin një trend më të
ngadalshëm, veçanërisht duke filluar nga viti 2016 që pasqyron fillimin e zbatimit të MSA-së
me vendet e BE-së. Për më tepër, përkundër pritjeve të rënies së çmimeve të importeve
(kryesisht të produkteve ushqimore dhe karburanteve) gjatë periudhave 2015-2017, ekzistojnë
dy supozime themelore që mbështesin rritjen e të hyrave kufitare:
1. Rritja e kërkesës për importe, duke reflektuar negativisht në elasticitetin e kërkesës në
raport me çmimet shoqëruar nga rritja e pagave reale, do të kompensojë rënien
eventuale të çmimeve të importit
2.

Si rezultat i MSA-së, pritet21 një vëllim i lartë i importeve nga vendet e BE-së, që do
të reflektohet në mbledhjen më të lartë të hyrave (kryesisht nga TVSH dhe akcizës).

Të hyrat e mbledhura brenda vendit gradualisht kanë rritur pjesëmarrjen e tyre në BPV (shih
tabelën 7), kryesisht si rezultat i masave të ndërmarra nga ATK-ja për rritjen e përmbushjës,
që çoi në rritjen e përgjithshme të inkasimit të taksave. Prandaj, për periudhën 2015-2017, kjo
përqindje pritet të rritet, pjesërisht si rezultat i masave shtesë që priten të ndërmerren në
mënyrë që të ngushtohet hendeku tatimor, ndërsa rritja në vitin 2015 vjen si rezultat i të
hyrave të njëhershme të planifikuara më parë por që nuk janë mbledhur nga AKP-ja në emër
të borxhit të ndërmarrjeve shoqërore në ATK dhe TKPK në emër të pagesave, mbi-pagesave,
gjobave dhe interesit që duhet harmonizuar. Rritja e të hyrave nga taksat vendore që përfshin
të hyrat nga taksat direkte (mbi të ardhurat personale, të ardhurat e korporatave dhe pronës),

21

Pemres invesimeve me te larta per shkak te kostos me te ulet te inputeve qe importoheshin nga BE
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si dhe një pjesë të taksave indirekte (TVSH), gjithashtu do të mbështeten nga rritja e
parashikuar e konsumit dhe investimeve për periudhën e vëzhguar.
Të hyrat jo-tatimore dhe të hyrat nga burimet vetjake parashihet të mbajnë të njëjtën peshë në
BPV me ndryshime margjinale që rrjedhin nga ndryshimet në planin për mbledhjen e taksës
së koncesionit dhe ndryshimeve në të hyrat vetjake qendrore si pasojë e zvogëlimit të hyrave
vetjake në universitetet publike.
Tabela 7. Të hyrat buxhetore si % e BPV-së
Pershkrimi
Te hyrat totale
Te hyrat tatimore
Te hyrat jo tatimore dhe te hyrat vetanake

2014
Buxhet

2015
Buxhet

2016

2017

26.1
22.7
3.4
-

26.8
23.0
3.3
0.5

25.6
21.8
3.3
0.5

24.8
21.2
3.1
0.5

Dividend
Burimi: Buxheti 2015 dhe DPEP/ llogaritjet e Njësisë Makroekonomike

Shpenzimet buxhetore 2015-2017
Vlerësimi dhe zbërthimi i shpenzimeve buxhetore për periudhën 2015-2017 bazohet në
buxhetin e miratuar nga Kuvendi në vitin 2014, e që është përgatitur në bazë të kornizës
makro-fiskale të paraqitura në KASH për periudhën 2015-2017 dhe në parimin e zbatimit të
rregullës fiskal, kufizimin e deficitit të përgjithshëm buxhetor në 2% të BPV-së. Në këtë
kontekst, shpenzimet totale për 2015 (përfshirë edhe shpenzimet për AKP-në) janë planifikuar
të jenë në vlerë prej 1,682 milion euro, e që është rreth 6% më e lartë se shpenzimet e
planifikuara për vitin 2014. Totali i shpenzimeve është planifikuar të rritet për 9 milion euro
në vitin 2017 në shumën prej 1,691 milion euro.
Korniza buxhetore 2015-2017 inkorporon zbatimin e politikave dhe reformave të reja për të
cilat vendimet tashmë janë marrë. Për këtë qëllim, shpenzimet aktuale janë planifikuar të
rriten me rreth 170 milionë euro, në kornizën 2015-2017. Shpenzimet shtesë aktuale përfshin
politikat e mëposhtme:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

Kostoja e plotë e zbatimit të vendimit të Qeverisë nr. 01/176 për rritjen e pagës bazë
të të gjithë të punësuarve në sektorin publik nga 25% e marrë në mars të vitit 2014
(kosto totale e zbatimit të vendimit për rritjen e pagave arriti në rreth 90 milionë
euro),
Kostoja e plotë e zbatimit të vendimit të Qeverisë nr. 01/176 për ngritjen e
pensioneve për të gjithë pensionistët me 25% të marrë në mars të vitit 2014
(pensionistët e Trepçës në vlerë prej 50%) (Kostoja totale e këtij vendimi arrin rreth
50 milionë euro),
Zbatimi i reformës shëndetësore, domethënë fillimi i implementimit të Ligjit për
Shëndetësi dhe Ligjit për Sigurimet Shëndetësore, duke përfshirë futjen në funksion
të Fondit të kontributit Shëndetësor në paga (kostoja në buxhet përfshinë kontributin
që qeveria si punëdhënës do të paguajë në emër të punonjësit të saj. Shuma e
përfshirë në buxhet për këtë reformë është 10 milionë euro),
Zbatimi i rishikimit sektorial të reformës në sektorin e mbrojtjes,
Zbatimi i “Ligjit për veteranët e luftës dhe kompensimin i cili rezulton për ta dhe
kompensimi për viktimat e dhunuara gjatë luftës (rreth 24 milionë euro për te dyjat)
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Nga ana tjetër, ky buxhet parashihet të përfshijë edhe zbatimin e vendimit të Qeverisë nr.
07/172 për reduktimin e shpenzimeve për mallra dhe shërbime nga 15%, në krahasim me
buxhetin e planifikuar për vitin 2014 (rreth 35 milionë).
Shpenzimet totale buxhetore përfshijnë edhe fillimin e zbatimit të ndërtimit të rrugës të
autostradës 6 (Prishtinë-Shkup), një projekt i cili pritet të finalizohet brenda periudhës së
ardhshme afatmesme (90 milion euro në vitin 2015, dhe 288 milion euro në total gjatë
periudhës 2015-2017). Përveç kësaj, korniza buxhetore 2015-2017 gjithashtu planifikon të
financojë rehabilitimin e hekurudhës kostoja e së cilës për këtë periudhë arrin vlerën deri në
30 milionë euro. Një pjesë e kornizës së përgjithshme të shpenzimeve të buxhetit janë edhe
shpenzimet prej rreth 10 milionë eurove të cilat do të financohen nga të hyrat e dedikuar
AKP-së (Ligji për agjencinë Kosovare të Privatizimit specifikon se 0.5% e të hyrave të
likuidimit do të përdoren për të financuar kostot administrative dhe operative të AKP-së).

Grafiku 13: Struktura e shpenzimeve buxhetore 2012-2017, në miliona euro

Burimi: Thesari dhe Buxheti 2015, MF

Në grafikun 13, ne mund të shohim zhvillimin e shpenzimeve buxhetore të Kosovës që nga
viti 2012, duke vazhduar me projeksionet deri në vitin 2017. Siç mund të shihet në grafik, së
bashku me rritjen totale të shpenzimeve buxhetore nga viti 2013 dhe në vazhdim, shpenzimet
aktuale janë rritur më shpejt se shpenzimet kapitale të cilat gjithashtu pasqyrojnë një
zhvendosje të strukturës së përgjithshme të shpenzimeve në favor të shpenzimeve aktuale.
Shpenzimet sipas kategorive ekonomike
Tabela 8 paraqet shpenzimet që klasifikohen sipas kategorive ekonomike për periudhën 20142017.
Tabela 8: Korniza afatmesme e shpenzimeve buxhetore
Pershkrimi
Ne miliona euro
Shpenzimet Totale
Nga të cilat: Shpenzimet që lidhen me AKP-në

2014
Buxhet

2015
Buxhet

1,589
7.0

1,682
10.2

2016
Proj.
1,664
5.4

2017
Proj.
1,691
4.4
33

Aktuale
Pagat dhe Mëditjet
Nga të cilat: pagesat për sigurim shëndetësor
Mallra dhe Shërbime
Subvencione dhe Transfere
Transfere Sociale
Subvencionet per NP22
Rezerve
Shpenzimet Kapitale
Burimi: Buxheti 2015, MF

1,050
483.4
0.0
252.0
314.1
292.7
21.4
2.2
530.5

1,220
560.1
10.0
221.6
438.7
417.0
21.7
5.0
457.0

1,208
551.9
10.0
215.6
440.6
419.6
21.0
5.0
450.4

1,216
553.9
10.0
215.4
446.6
436.4
21.0
5.0
470.3

Struktura e shpenzimeve buxhetore gjatë periudhës 2015-2017 dominohet nga shpenzimet
aktuale, pjesëmarrja e të cilave në shpenzimet totale buxhetore është mesatarisht 72%, ndërsa
si pjesë e BPV pritet të mbetet në rreth 20%, duke shënuar një rritje rreth 1.7 pikë përqindje
në krahasim me shpenzimet e buxhetuara në vitin 2014. Një pjesëmarrje e ngjashme prej rreth
19% në BPV pritet të mbetet edhe gjatë tre viteve të ardhshme si rezultat i nevojës për
mirëmbajtje dhe për zbatimin e politikave dhe reformave të reja të cekura më sipër, të cilat
ndërlidhen me rritjen e shpenzimeve aktuale.
Pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në shpenzimet totale buxhetore ende mbetet e lartë, rreth
28%, ndërsa në përqindje ndaj BPV-së, pritet të bie nga 9.5% e buxhetuar në vitin 2014 në
rreth 7%, mesatarisht gjatë periudhës së vrojtuar.
Shpenzimet për paga dhe mëditje: Shpenzimet për paga dhe mëditje përllogariten të arrijnë
vlerën prej 560 milionë euro për vitin 2015, një shumë e cila paraqet një rritje prej rreth
15.9% në krahasim me nivelin e buxhetuar në vitin 2014. Si pjesëmarrje në BPV, kjo kategori
e shpenzimeve është rritur nga 8.7% sa është buxhetuara në vitin 2014 në 9.5% në vitin 2015
(Grafiku 14). Kjo rritje e shpenzimeve reflekton koston e rritjes së pagave të nëpunësve civilë
nga 25% në bazë të vendimit të Qeverisë, të zbatuar në prill të vitit 2014. Përveç kësaj, rreth
11 milion euro nga shuma totale e ndarë për këtë kategori reflekton koston e buxhetuar si
kontingjencë për pagesën që do të bëhen në lidhje me vitet e eksperiencës për punonjësit
publik që lidhet me zbatimin e marrëveshjes kolektive të nënshkruar në fillim të vitit 2014.
Për më tepër, rritja e kësaj kategorie të shpenzimeve gjithashtu reflekton koston e plotësimit
të pozitave ekzistuese të lira nga viti 2014 për organizatat e shumta buxhetore. Kjo ka të bëjë
me hapjen dhe funksionalizimin e universiteteve të reja publike, punësimi i stafit për vendet e
reja të punës si në strukturat ekzistuese ashtu edhe në institucionet e reja të krijuara si rezultat
i përgjegjësive të reja të transferuara nga institucionet ndërkombëtare tek ato vendore, si dhe
zbatimin e reformës në sektorin e sigurisë. Përveç kësaj, shpenzimet për paga dhe mëditje
përfshijnë koston për Qeverinë që rezulton nga zbatimi i reformës së kujdesit shëndetësor në
lidhje me kontributet e sigurimeve shëndetësore që QeK do të paguajë për të gjithë shërbyesit
civil në nivelin qendror, që pritet të fillojë të aplikohet gjatë vitit 2015. Kjo pjesë e fondeve
është ndarë si kontingjencë brenda buxhetit të Ministrisë së Financave.
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Grafiku 14: Struktura e shpenzimeve buxhetore si % e BPV-së, 2014-2017

Burimi: Buxheti 2015, MF

Subvencionet dhe transferet: shpenzimet për subvencione dhe transfere përfshijnë
shpenzimet për transfere sociale dhe subvencione për ndërmarrjet publike. Në vitin 2015,
shpenzimet për këtë kategori janë planifikuar në vlerë prej 438.7 milion euro duke shënuar
rritje prej rreth 39.7% në krahasim me vlerën e buxhetuar për vitin 2014. Këto shpenzime
janë planifikuar për tu rritur pak mbi horizontin e planifikuar duke reflektuar rritjen e numrit
të përfituesve (kryesisht pensionistët). Si pjesëmarrje në BPV, kjo kategori pritet të arrijë
nivelin e rreth 7.5% në vitin 2015 në krahasim me 5.6% të planifikuar për vitin 2014 (Grafiku
14).
Brenda kësaj kategorie të shpenzimeve, kategoria e transfereve sociale është buxhetuar për tu
rritur me rreth 40% në vitin 2015 nga 292.7 milionë euro sa ishte buxhetuar për vitin 2014 në
417 milion euro. Kjo rritje e mprehtë në këtë kategori është rezultat i zbatimit të politikave të
mëposhtme:
1) Reflektimi i kostos së plotë të zbatimit të vendimit të Qeverisë të marsit të vitit 2014
për rritjen e pensioneve me 25% për kategoritë e mëposhtme: personat me aftësi të
kufizuar, invalidët e luftës, pensionistët e hershëm të TMK-së23, pensionet bazë për të
gjithë pensionistët dhe pjesëtarët e FSK-së24, kompensim për të verbrit; dhe rritja prej
50% për pensionistët e hershëm të Trepçës.
2) Fillimi i zbatimit të Ligjit për veteranët e luftës.
3) Kostoja gjithashtu reflekton rritjen natyrore të pensionistëve dhe përfituesve tjerë
Mallrat dhe Shërbimet: Shpenzimet në këtë kategori pasqyrojnë politikën për uljen e
shpenzimeve për mallra dhe shërbime për 15% në pajtim me vendimin e Qeverisë për
ndërmarrjen e masave për të kufizuar shpenzimet për mallrat e luksit në nivel të përgjithshëm
të Qeverisë. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në vitin 2015 parashihen të jenë në nivelin e
221.6 milion eurove duke shënuar ulje prej 12.3% në krahasim me vitin e kaluar. Vlen të
theksohet se kjo kategori e shpenzimeve gjithashtu reflekton rritjen e buxhetit për furnizim
me medikamentet kryesore që pasqyron fillimin e zbatimit të Programit të Qeverisë 2015-
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2018. Një nivel i ngjashëm i shpenzimeve për këtë kategori është planifikuar edhe për vitet
2016 dhe 2017.
Shpenzimet kapitale: Janë parashikuar rreth 457 milion euro për vitin 2015, kategori e cila
përbën rreth 29% të buxhetit të përgjithshëm, ose afërsisht rreth 8% të BPV-së (grafiku 14).
Pas finalizimit të Rrugës së autostradës 7, një projekt i cili gjatë periudhës së kaluar ka
përfaqësuar projektin kryesor kapital, korniza afatmesme buxhetore përfshin buxhetin për
zbatimin e projektit të ndërtimit të Rrugës së autostradës 6 (Prishtinë - Shkup). Në kategorinë
e shpenzimeve kapitale janë edhe një numër i madh i projekteve tjera të infrastrukturës, duke
përfshirë ndërtimin e Rrugëve M2 në Mitrovicë dhe M9 në Pejë, përmirësimin e rrugëve
lokale, infrastrukturën sportive dhe arsimore.
Deficiti buxhetor dhe financimi
Përkundër rritjes së buxhetit për shpenzimet aktuale, si dhe për mbajtjen e pjesëmarrjes së
lartë të shpenzimeve kapitale, deficiti i përgjithshëm i buxhetit gjatë periudhës afatmesme
është mbajtur në 2% të BPV-së duke respektuar kështu rregullën fiskal. Bazuar në këtë
rregull, pozicioni i përgjithshëm fiskal gjatë periudhës së parashikuar vlerësohet të mbetet
stabil dhe i qëndrueshëm.
Deficiti i përgjithshëm afatmesëm, siç parashikohet në kornizën fiskale është planifikuar të
financohet nga huamarrja e brendshme dhe jashtme. Borxhi i jashtëm është planifikuar të
hartohet për qëllime të financimit të projekteve që tashmë janë përfshirë në kornizën
ekzistuese buxhetore si dhe projekteve në huadhënie për organizatat jo-qeveritare, për të cilat
qeveria është si garantues (e që kap vlerën 86 milion euro si kumulativ për periudhën 20152017).
Siç tregohet në tabelën më poshtë, huamarrja e huaj, siç paraqitet në kornizën fiskale të
buxhetit 2015, planifikohet të arrij vlerën prej 200 milion euro kumulative për periudhën tre
vjeçare ndërsa shlyerja e borxhit kryesor parashihet të arrijë vlerën 143 milion euro
kumulative. Shuma e lartë e shlyerjes së kryegjësë lidhet kryesisht me shlyerjen e borxhit të
hartuar më parë me FMN-në. Borxhi i jashtëm i paraqitur në këtë tabelë përfshin vetëm
huamarrjen me qëllim të financimit të projekteve buxhetore dhe nuk parasheh ndihmë
financiare shtesë nga FMN-ja.
Huamarrja e brendshme pritet të arrijë në vlerë prej 320 milion euro (kumulative) për
periudhën tre vjeçare ndërsa, deri në fund të periudhës së planifikimit bilanci bankar
vlerësohet se do të bjerë në 130 milion euro ose 2% të BPV-së.
Tabela 9: Financimi i deficitit buxhetor dhe bilanci bankar i Qeverisë
Pershkrim

2014
Buxhet

2015
Buxhet

-147.7
33.6
55.7
0.0
-22.1
114.1
120.0

-123.5
57.3
84.6
0.0
-27.2
66.2
100.0

2016
Proj.

2017
Proj.

-111.8
13.3
74.0
0.0
-60.6
98.4
100.0

-115.5
-13.0
42.3
0.0
-55.3
128.4
120.0

Ne miliona euro
Financimi
Financimi i jashtëm
Hartimet
Nga të cilat: FMN
Amortizimi
Financimi i brendshëm
Huamarrja e brendshme
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Financimi i njëhershëm
Ndryshimi në pasuritë tjera financiare
Ndryshimi në stokun e THV25
Ndryshimi në Bilancin Bankar
Bilanci i FKK-së26
Nga të cilat: ELA
Deficiti i përgjithshëm si % e BPV-së
Stoku i borxhit si % e BPV-së
Nga të cilat: garanci si % ndaj BPV-së
Burimi: Thesari dhe Buxheti 2015, MF

20.0
-19.5
4.0
-10.4
170.2
46.0
-2%
11.0%
0.2%

0.0
-40.3
10.2
-3.8
173.9
46.0
-2%
12.4%
0.2%

0.0
-36.2
5.4
29.3
144.6
46.0
-2%
13.1%
0.2%

0.0
-10.0
4.4
14.0
130.6
46.0
-2%
14.0%
0.2%

3.4. Bilanci strukturor (komponenti ciklik i deficitit, masat e njëhershme dhe
të përkohshme, gjendja fiskale)

Grafiku 15 paraqet lëvizjet ciklike të normës së rritjes së BPV-së reale gjatë dhjetë viteve të
kaluara dhe bilancit përkatës qeveritar. Qeveria arriti të krijojë suficit në vitet e rritjes së lartë
(2006 dhe 2007) dhe ka përdorur balancën për të financuar pjesërisht deficitet në vitet në
vijim, kur kriza financiare ndërkombëtare ndikoi negativisht në normën e rritjes në Kosovë.
Pjesa e investimeve publike në BPV u dyfishua për rreth 5% para vitit 2008 në rreth 10% më
pas.
Grafiku tregon se politika fiskale ka qenë kryesisht kundër-ciklike dhe ka kompensuar
pjesërisht ndikimin e krizës ekonomike. Një vlerësim i tillë është ndarë rishtazi në Rishikimin
e Financave Publike të Kosovës nga Bankës Botërore27. Seritë kohore të shkurtëra, për shkak
të mungesës së të dhënave të llogarive kombëtare tremujore nuk mundësojnë vlerësim të
vlefshëm ekonometrik të BPV-së potenciale dhe komponentëve ciklik dhe strukturor të
bilancit buxhetor.
Grafiku 15: Cikli ekonomik dhe bilanci i qeverisë, 2003-2013

Burimi: FMN, ASK

25

Të hyrat vetjake
Fondi i Konsoliduar i Kosovës
27
Në vlerësimin e Bankës Botërore, " Titulli politika fiskale ka qenë kundër-ciklike dhe zbatohet me synimin për
të mbështetur rritjen ekonomike". Banka Botërore: Rishikimi Financat Publike të Kosovës, qershor 2014, f. i.
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3.5. Nivelet e borxhit dhe zhvillimet, analiza e operacioneve të detyrimeve dhe
përshtatjet e rrjedhës së stoqeve
I gjithë borxhi publik dhe ai i garantuar publikisht menaxhohet dhe servisohet nga NJMB i
cili funksionon në bashkëpunim me njësinë e menaxhimit të parasë së gatshme në një divizion
në Thesarin e Shtetit. Përveç kësaj, BQK-ja shërben si agjent fiskal për Qeverinë, dhe
lehtëson anën teknike të nxjerrjes së brendshme të borxhit përfshirë menaxhimin e platformës
së ankandit elektronik për tregjet primare dhe sekondare, si dhe siguron sistemin e depozitimit
dhe kliringut të letrave me vlerë. Në fund të vitit 2013, NJMB ka prezantuar një Program për
Borxhin Shtetëror i cili përfshin objektivat afatmesme dhe planin vjetor të huamarrjes.
Objektivat janë të vendosur për të lehtësuar zhvillimin e tregut të brendshëm, si dhe për të
kufizuar ekspozimin e borxhit të përgjithshëm ndaj rreziqeve financiare.
Deri në fund të tetorit të vitit 2014 borxhi i përgjithshëm i Kosovës shënoi 553 milion euro.
Kjo shumë përbëhej nga 231 milionë borxh i brendshëm dhe 322 milion borxh i jashtëm
(shifrat në tabelën 10 janë vlerësime për vitin 2014). Faktori përcaktues i evoluimit të borxhit
është deficiti buxhetor. Aktualisht norma mesatare e ponderuar e portofolit tonë është 2.58%,
dhe ne nuk presim që kjo të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme në periudhe afatmesme
për shkak se pjesa më e madhe e borxhit tonë është kontraktuar me një normë fikse dhe
maturitet të gjatë. Një normë pak më e lartë mesatare e ponderuar pritet për borxhin e
brendshëm, duke pasur parasysh se ne do të zgjasim maturimin në vitet në vijim. Për më
tepër, rreth 103 milionë euro borxh të jashtëm është borxh ndaj FMN. Duke pasur parasysh se
ekspozimi ynë neto i shkëmbimit të jashtëm të borxhit të denominuar qëndron në vetëm
13.8% të totalit të portofolit tonë të borxhit, ne nuk parashikojmë ndonjë rrezik të ndjeshëm të
monedhës që do të lindte në një periudhë afatmesme. Në mënyrë të ngjashme, vetëm 18.7% e
portofolit tonë të borxhit është e ekspozuar ndaj normave variabël të interesit, shumica e të
cilave është për shkak të kredisë së FMN-së.

Tabela 10. Stoku dhe struktura e borxhit
Stoku i borxhit
Borxhi i jashtem + borxhi i brendshem
Borxhi i jashtem
Borxhi i brenshem
Borxhi i mundshem 1/
Borxhi Publik
Borxhi ne raport me BPV (%)
1/kreditimi neto dhe garancionet

2013

2014 (vler.)

475
323
153
2
477
9.0

571.4
314.5
256.5
20
591
10.6

Nga Grafiku 16 më poshtë shohim se në vitet 2016 dhe 2017 do të ketë rritje të
konsiderueshme në profilin e shlyerjes; kjo për shkak të sasisë së shërbimit të borxhit që
duhet paguar për kredinë ndaj FMN-së. Kjo do të monitorohet nga afër nga NJMB në mënyrë
që të gjenden mënyra për të kontrolluar këtë rritje.
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Grafiku 16: Profili i pagesës për borxhin e jashtëm (në miliona euro)

Burimi: „Programi i Borxhi Publik dhjetor 2014', Thesari, MF

Ndër tiparet kryesore të borxhit publik për periudhën 2015-2018 është futja e obligacioneve të
qeverisë në maturime më të gjata (nga 2, 5, 7, dhe 10 vjet), ndërsa qeveria është e përkushtuar
të zhvillojë edhe më tej tregun e brendshëm të letrave me vlerë, ndërsa planifikon të përdorë
huamarrjen e jashtme si burim kryesor të financimit të buxhetit.
Detyrimet kontingjente - Deri më sot, MF ka nxjerrë vetëm një garanci për një strukturë të
linjës së kreditit. Garanci e tillë i është lëshuar BERZH-it për të mbuluar një strukturë të linjës
së kreditit në vlerë 10 milionë euro e cila ishte zgjeruar në Fondin e Sigurimit të Depozitave
të Kosovës.
3.6. Analiza e ndjeshmërisë dhe krahasimi me programin e mëparshëm28
Siç thuhet në seksionin 2.3, rreziku kryesor që mund të dalë nga skenari alternativ është rënia
e të ardhurave tatimore në krahasim me vitet e mëparshme. Bazuar në rënien e përllogaritur të
importeve, duke pasur parasysh se të hyrat buxhetore kryesisht përbëhen nga të hyrat e
mbledhura në kufi, ky skenar prodhon të hyra më të ulëta buxhetore se ato të projektuara në
skenarin bazë në rreth 120 milionë euro në total për tre vjet, nga të cilat rreth 95 milion euro
kanë të bëjnë me të hyrat e mbledhura në kufi (Tabela 11). Përllogaritjet e hollësishme të
ndjeshmërisë të të hyrave ndaj importeve janë paraqitur në Shtojcën 2).
Tabela 11: Të hyrat dhe shpenzimet përgjithshme qeveritare sipas skenarit alternativ
Pershkrimi
Ne miliona euro
1. Të hyrat totale 1/
Të hyrat tatimore
2. Totali i shpenzimeve
Nga të cilat: shpenzimet e lidhura me AKP-në
Periodike
Shpenzimet kapitale
3. Bilanci primar
Pagesat e interesit
4. Bilanci i përgjithshëm (sipas rregullës fiskale)
5. Bilanci i përgjithshëm

2014
Buxhet

1,458
1,264
1,589
7.0
1,050
530.5
-131.2
-16.5
-110.7
-147.7

2015
Buxhet

2016

1,559
1,338 2/
1,682
10.2
1,221
457.0
-123.0
-17.4
-130.2
-140.5

1,529
1,298 3/
1,664
5.4
1,208
450.4
-134.6
-21.6
-150.8
-156.2

2017

1,535
1,302 3/
1,691
4.4
1,216
470.3
-156.1
-23.1
-174.7
-179.1

28

Pasi është PKRE i parë i Kosovës, atëherë nuk ka krahasim me programet e mëparshme.
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5,581
5,837
5,978
6,117
BPV
Deficiti i përgjithshëm si % e BPV-së
-2.0%
-2.2%
-2.5%
-2.9%
1/ projektimi i të hyrave në këtë skenar bazohet në të njëjtat norma efektive tatimore të cilat janë përdorur në
skenarin bazë
2/ Kjo përfshin 37 milion euro të hyra të njëhershme nga AKP dhe TKPK-së që nuk do të kontohen sipas klauzolës
përjashtuese të LMFPP-së.
3/ Humbja e përllogaritur e të hyrave rreth 25 milionë euro nga MSA dhe marrëveshjes së tregtisë së lirë me
Turqinë është kontuar në parashikimet e të hyrave tatimore. Prandaj, kjo masë nuk llogariten gjatë kalkulimit të të
hyrave sipas klauzolës përjashtuese.

Sipas këtij skenari, kombinimi i të hyrave më të ulëta dhe rregullës fiskale do të kërkonte të
bëhen përshtatje në anën e shpenzimeve në masën sa zvogëlohen të hyrat, pra, gjenerimi i
rritjes më të vogël të BPV-së. Duke pasur parasysh se shpenzimet e tanishme kufizojnë
aftësinë e Qeverisë për të bërë kursime, shpenzimet kapitale do të duhet të reduktohen.
Klauzola përjashtuese në LMFPP thekson se Qeveria, me miratimin e Kuvendit, mund të rrisë
nivelin e deficitit nëse për një periudhë prej gjashtë muaj brenda një viti fiskal, mbledhja e të
hyrave tatimore është e barabartë me ose më e ulët se të hyrat tatimore të mbledhura në të
njëjtën periudhë të vitit paraprak (me përjashtim të ndonjë mase fiskale). Në një rast të tillë,
duke pasur parasysh se ka pak hapësirë të reduktohen shpenzimet rrjedhëse dhe disa
shpenzime kapitale bazohen në kontratë dhe shumë janë projekte në vazhdim, atëherë ka
hapësirë të kufizuar për të reduktuar shpenzimet për të kompensuar rënien e të hyrave.
Prandaj, ekziston një mundësi që niveli i deficitit të rritet përkohësisht29, duke rritur nevojën
për huamarrje shtesë e cila nga ana tjetër, paraqet rrezikun shtesë të rritjes së normave të
interesit për letrat me vlerë të qeverisë. Megjithatë, parashikimet në Tabelën 11 tregojnë se në
çdo vit të hyrat tatimore nuk duket të jenë më e ulët se viti i kaluar, edhe pse ndryshimi vjetor
është i ulët.
3.7. Qëndrueshmëria e financave publike
Strategjia kryesore e politikave për të siguruar qëndrueshmërinë e financave publike ishte për
të nxjerrë rregulla fiskale që kufizojnë deficitin e qeverisë dhe borxhin ndaj BPV-së, dhe për
të vendosur në funksion monitorimin dhe mekanizmat korrigjues30. Analiza e
qëndrueshmërisë së borxhit është paraqitur në Shtojcën 3 vlerëson ndjeshmërinë afatgjate të
borxhit ndaj ndryshimeve në kushtet themelore makroekonomike dhe deficitit të qeverisë. Ajo
tregon se politika fiskale ka hapësirë të vogël për gabim, dhe se mbajtja e borxhit publik nën
pragun e 40% kërkon një reduktim gradual të deficiteve nën nivelin maksimal të lejuar me
rregullën fiskale (grafikët janë paraqitur në pjesën e qëndrueshmërisë së borxhit të ky
seksion).
Projeksionet e DSA-së nuk përfshijnë efektet e mundshme fiskale të ndryshimit demografik.
Kosova ka një popullsi të re; mosha mesatare në vitin 2011 ishte 28.2 vjet dhe pjesa e
popullatës mbi 65 vjet ishte vetëm 6.9%. Bazuar në projeksionet demografike të ASK-së,
raporti i varësisë së pleqërisë në Kosovë nuk do të arrijë nivelin mesatar aktual të 28 vendeve

29
30

LMFPP nuk ka vënë kufi në nivelin e lejuar të rritjes së deficitit.
Rregullat fiskale janë shpjeguar në Seksionin 3.8..
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të BE-së para vitit 204031. Kjo tregon se plakja nuk paraqet rrezik të madh për
qëndrueshmërinë e financave publike në të ardhmen e parashikueshme.
Pensionet bazë paguhen drejtpërdrejt nga buxheti dhe vlerësohen të jenë rreth 119 milion euro
(rreth 2.2% e BPV-së) në vitin 2015 duke përfshirë edhe shtesat për kategoritë e veçanta të
përfituesve. Funksionale është edhe shtylla e dytë e detyrueshme dhe plotësisht e financuar e
sistemit të pensioneve. Norma e kontributit është 5% për punëdhënësin dhe punëmarrësin.
Fondet mbahen në llogaritë individuale të menaxhuara nga Trusti i Kursimeve Pensionale të
Kosovës (TKPK). Pasi kjo shtylla e dytë është e financuar plotësisht (me fondet e
menaxhuara nga një organ profesional dhe kryesisht të investuara jashtë vendit), nuk kërkon
financimin buxhetor dhe konsiderohet e qëndrueshme32.
Ligji i fundit për Shëndetësi ka futur në funksion një kontribut të detyrueshëm prej 3.5% për
punëdhënësin dhe punëmarrësin që do të financojnë Fondin e Shëndetësisë që po krijohet dhe
pritet të fillojë të mblidhet në vitin 2015. Kjo do të zgjërojë gamën e shërbimeve të ofruara
nga sistemi shëndetësor publik ku edhe do të përmirësohet qëndrueshmëria e saj financiare.
Financimi i përmirësimeve në sistemin shëndetësor nga një kontribut i sapo futur në funksion
nuk do të vë presion shtesë mbi buxhetin33.
3.8. Karakteristikat institucionale
Rregullat fiskale
Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë u ndryshua në vitin 2013 për të
përfshirë një rregull fiskale me karakteristikat kryesore si më poshtë:









mbajtjen e deficitit të përgjithshëm në 2% të BPV-së së parashikuar në vitin aktual
buxhetor. Ky nivel deficiti përfshin buxhetet në nivel qendror dhe komunal,
ndarjet buxhetore të pa shpenzuara nga viti i kaluar, në kategorinë e shpenzimeve
kapitale, mund të përdoren si burim i financimit për ndarjet e reja buxhetore, dhe nuk
konsiderohen për qëllime të harmonizimit me kufirin e deficitit,
arkëtimet e të hyrave përveç të hyrave të buxhetuara mund të transferohen në vitin e
ardhshëm për ndarjet e reja buxhetore në kategorinë e shpenzimeve kapitale, dhe nuk
konsiderohen për qëllime të harmonizimit me kufirin e deficitit,
të hyrat nga privatizimi dhe shpenzimet e tyre konsiderohen për qëllime të
harmonizimit me kufirin e deficitit, dhe mund të përdoren vetëm për projekte në
kategorinë e shpenzimeve kapitale, me kusht që niveli i përdorshëm i bilancit bankar
të qeverisë arrin të paktën 4.5% të BPV-së së parashikuar,
çdo tejkalim i deficitit të projektuar buxhetor prej më shumë se 0.5% të BPV-së duhet
të kompensohet brenda tre viteve të ardhshme fiskale.

Rregulla gjithashtu specifikon situatat kur nuk mund të ketë përjashtime apo pezullime të
përkohshme në lidhje me rregullën:
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Projeksioni i Popullsisë së e Kosovës 2011-2016, ASK, Dhjetor 2013..
Banka Botërore: Rishikimi i Financave Publike të Kosovës, qershor 2014, f. 98.
33
Reforma shëndetësore është shpjeguar më në hollësi në Kapitullin 4.
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rastet e recesionit ekonomik të definuar si një situatë ku ose gjatë periudhës prej
gjashtë muajsh brenda një viti fiskal inkasimi nominal i të hyrave tatimore është e
barabartë me ose më i ulët se të hyrat tatimore të mbledhura gjatë të njëjtës periudhë
të vitit paraprak fiskal, duke përjashtuar ndikimin e ndryshimeve të politikës dhe të
hyrat e njëhershme tatimore,
rastet e emergjencës, përfshirë fatkeqësitë natyrore,
krizë në sistemin bankar identifikuar nga Ministri dhe Guvernatori i BQK, me
propozim të BQK,
një garanci shtetërore në kuptim të Ligjit për borxhin publik që do të duhet të paguhet
nga Qeveria dhe që ka ndikim në shpenzimet e përgjithshme mbi 1.5 për qind të
BPV-së së parashikuar.

Përveç kësaj, Ligji mbi Borxhin Publik përcakton një limit në nivelin e borxhit publik në 40%
të BPV-së. Qeveria është e detyruar të propozojë masa korrigjuese nëse raportet mbi
ekzekutimin e buxhetit apo parashikimet e borxhit tregojnë se rregullat fiskale mund të jenë
shkelur.
Procesi vjetor i buxhetit
Cikli i buxhetit fillon me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) që miratohet nga
Qeveria në prill dhe i dorëzohet Kuvendit për diskutim. Kjo kornizë përbëhet nga:





Korniza makroekonomike dhe fiskale për periudhën tre-vjeçare;
Deklarata e Prioriteteve për politikat qeveritare gjashtë mujore që synon të orientojë
ndarjen e fondeve buxhetore gjatë procesit të ardhshëm të buxhetit;
Skenarin Bazë për ndarjet buxhetore sipas sektorëve dhe organizatat buxhetore;
Raportet ndërqeveritare që kanë të bëjnë me shumën e transfereve të granteve në
nivel komunal (KASH-i Komunal).

Pas dëgjimeve buxhetore me organizatat buxhetore, duke marrë në konsideratë komentet e
tyre brenda mundësive të buxhetit dhe kornizën e përditësuar makro-fiskale, draft buxheti i
dorëzohet Qeverisë për miratim jo më vonë se në fund të tetorit.
Menaxhimi i financave publike
Që nga viti 2012 është duke u zhvilluar një projekt i financuar nga Banka Botërore lidhur me
përmirësim e menaxhimit të financave publike. Objektivi i tij kryesor është rritja e
kapaciteteve për menaxhimin e financave publike në pilot organizatat buxhetore.
Për të përmirësuar menaxhimin e financave publike, gjatë vitit 2014 janë ndërmarrë këto
aktivitete nga MF:




Zbatimi i nenit 7 të Ligjit të Buxhetit 2014 në lidhje me përmbushjen e detyrimeve
financiare të mbetura nga viti i kaluar për projekte kapitale.
Udhëzimi i lëshuar më 31.03.2014 për të siguruar menaxhim më të mirë të kategorisë
ekonomike të pagave dhe mëditjeve dhe për të dekurajuar punësime të reja.
Udhëzimi i lëshuar më 02.07.2014 që lejon organizatat buxhetore të bëjnë përshtatje
buxhetore për qëllime të ekzekutimit efikas të buxhetit për periudhën e mbetur të vitit
buxhetor.
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MF ka ngarkuar Sekretariatin e PEFA për të hartuar një Plan të Veprimit dy-vjeçar për
përmirësimin e praktikave të menaxhimit të financave publike (MFP). Dizajni i këtij plani
përmirësues është e fokusuar në secilën fushë të nën-treguesve të identifikuar me
metodologjinë e PEFA, dhe performanca përfundimtare do të vlerësohet nëpërmjet vetëvlerësimit të PEFA-s në vitin 2017. Për më tepër, plani ka tregues vjetore matës për secilin
aktivitet, duke bërë të mundur që Sekretariati i PEFA të mat performancën e veprimtarisë
gjatë gjithë fazës së zbatimit.
Drafti aktual i Planit të Veprimit përmban më shumë se 50 veprime që synojnë: rritjen e
planifikimit dhe transparencën e buxhetit; përmirësimin e lidhjes midis prioriteteve të
politikave dhe buxhetimit; dhe përmirësimin e ekzekutimit të shpenzimeve dhe raportimin.
Konsultimet përfundimtare me grupet e interesit për draft planin pritet të finalizohen në fillim
të vitit 2015, dhe plani do të prezantohet në Qeveri për miratim gjatë vitit 2015.
Përveç Planit të Veprimit për Përmirësimin e Menaxhimit të Financave Publike, Ministria e
Financave është duke hartuar, si pjesë të një misioni të asistencës teknike të FMN-së, një plan
dy vjeçar të përmirësimit të të dhënave. Tashmë është krijuar një grup teknik në mes të
Thesarit në MF, BQK, dhe ASK, për të punuar në standardizimin e njësive institucionale
publike. Si pjesë e këtij plani, i cili pritet të miratohet deri në fund të muajit janar, MF në
bashkëpunim me aktorë të tjerë lokalë do të hartojë dhe shpërndajë të dhënat për të hyrat dhe
shpenzimet për Qeverinë e Përgjithshme në përputhje të plotë me Manualin për Statistikat
Financiare Qeveritare të FMN-së 2014.
4.

Reformat që mbështesin strategjinë makro fiskale

Ky kapitull ofron informacion në lidhje me pengesat më të mëdha strukturore për rritjen
ekonomike në Kosovë dhe artikulon ato masa të politikave dhe reformave që përfaqësojnë
themelet e kornizës makro-fiskale të elaboruar në dy kapitujt e mëparshëm.
Duke marrë parasysh që PKRE përbëhet nga dy pjesë me Pjesën II që i dedikohet posaçërisht
masave të politikës dhe reformave strukturore të cilat janë sektoriale për nga natyra, ky
kapitull fokusohet në një numër të përzgjedhur të këtyre reformave strukturore dhe masave të
politikës që janë të karakterit horizontal dhe makro-ekonomik, me efekt të rëndësishëm e të
drejtpërdrejtë në financat publike të vendit.
4.1. Pengesat për rritjen ekonomike dhe agjendën e reformave strukturore
makroekonomike
Në kontekstin e përgatitjes së këtij dokumenti dhe si sfond për artikulimin e masave të
politikave dhe reformave strukturore, është bërë diagnostifikimi i hollësishëm i pengesave
kryesore ndaj rritjes ekonomike në Kosovë34. Analiza merr parasysh kontekstin ekonomik dhe
institucional dhe identifikon kufizimet specifike të rritjes së vendit, si dhe vështirësitë më
kritike, me synim për të prioritizuar ndërhyrjet.

34

Kjo analizë është përgatitur nga Ministria e Financave me ndihëm e Projektit të EU “Mbështetje Ministrisë së
Financave” dhe është në dispozicion sipas kërkesës.
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Nuk ka ndonjë metodologji përgjithësisht të pranuar për të analizuar pengesat për rritjen
ekonomike. Sipas konturave të Komisionit Evropian për përgatitjen e PKRE 2015,
përgjithësisht mund të klasifikojmë këto kufizime në dy grupe, si në vijim.




Grupi i parë përbëhet nga kufizimet që janë të një karakteri horizontal kombëtar dhe
kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zbatimin e strategjisë makro-fiskale të paraqitur në
kapitujt 2 dhe 3 të PKRE, Pjesa I.
Grupi i dytë i kufizimeve përqendrohet në kufizime që janë më tepër të karakterit
sektorial. Reduktimi dhe/ose eliminimin i tyre kontribuon drejt përmirësimit të
aftësisë konkurruese të vendit dhe në këtë mënyrë arritjen e zhvillimit të lartë dhe të
qëndrueshëm. Ky grup i kufizimeve është diskutuar në pjesën e II të PKRE-së.

Të dy grupet e kufizimeve janë të ndërlidhura ngusht dhe nuk mund të ndahen qartazi nga
njëra tjetri. Për shembull, në fushën e mjedisit të biznesit, ka segmente që janë të një karakteri
të fuqishëm horizontal dhe ka nga ato me komponent të fortë sektorial. Në këtë kapitull, janë
të përshkruara kufizimet kryesore të grupit të parë, pra ato me karakter kombëtar, horizontal.
Këto kufizime përfshijnë problemet dhe sfidat e rritjes ekonomike në fushat e politikave
makroekonomike, sektorin financiar, dhe fushat mikroekonomike, duke përfshirë mjedisin e
biznesit, sundimin e ligjit dhe tregun e punës.
Kushtet makroekonomike nuk janë domosdoshmërisht pengesë për rritjen, pasi rritja reale e
BPV-së dhe inflacionit, si dhe treguesit kyç të financave publike, veçanërisht deficiti buxhetor
dhe borxhi publik, janë të shëndosha në Kosovë. Megjithatë, debalancet e mëdha në llogarinë
rrjedhëse dhe tregëtisë së jashtme janë një shqetësuese, siç është edhe pjesëmarrja relativisht e
vogël e industrisë si përqindje në BPV-së. Norma mesatare e rritjes së BPV-së reale në
Kosovë për periudhën 2005-2013 qëndron në 4.3%, në krahasim me 4.1% në Shqipëri, 3.1%
në Maqedoni, 3.5% në Mal të Zi, dhe 2% në Serbi (baza e të dhënave Parashikimit
Ekonomike Botëror të FMN-së, baza e të dhënave -WEO). Norma mesatare e inflacionit për
të njëjtën periudhë ishte gjithashtu e ulët, në 2.9%. Borxhi i përgjithshëm bruto i Qeverisë si
përqindje e BPV-së qëndron në një mesatare prej 7.2% për periudhën 2009-2013, krahasuar
me 29.2% në Maqedoni, 40.6% në Bosnje, dhe 52.4% në Serbi (baza e të dhënave WEO).
Bilanci i llogarisë rrjedhëse (LR), si përqindje e BPV-së, është shqetësues, por është në nivel
të ngjashëm me të gjithë vendet e rajonit. Eksporti i mallrave dhe shërbimeve, si përqindje e
BPV-së, qëndron në një mesatare (për periudhën 2009-2012) prej 18.8% në Kosovë, në
krahasim me 48.8% në Maqedoni, 38.5% në Mal të Zi, 32.3% në Shqipëri, dhe 26.5 % në
Serbi (Banka Botërore, treguesit WDI).Pjesa e hyrjeve neto të IHD-ve si përqindje e BPV-së
(matur në dollarë) qëndron në një mesatare prej 7% për periudhën 2009-2013, ndërsa është
2% në Bosnje, 3% në Maqedoni dhe në Serbi, 9% në Shqipëri , dhe 19% në Mal të Zi (WDI).
Edhe pse pozicioni fiskal i Kosovës është i qëndrueshëm, ka sfida të rëndësishme me të cilat
do të përballet vendi në këtë fushë gjatë viteve të ardhshme. Sfida kryesore do të jetë ruajtja e
stabilitet fiskal - rregulla fiskale 2014 do jetë e një rëndësie vitale në këtë drejtim - përballë
presioneve për rritje të shpenzimeve. Edhe pse rritja e shpenzimeve mund të konsiderohet e
dobishme nga pikëpamja e rritjes ekonomike, është reale të pritet që pjesa e investimeve
kapitale të jetë nën presion që të fillojë të bie në nivel të ngjashëm me vendet e tjera të rajonit.
Në anën e të hyrave buxhetore, sfidë mbetet reduktimi i varësisë nga tatimet dhe tarifave të
mbledhura në kufi duke lëvizur drejt një strukture që do të jetë më shumë në përputhje me
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zhvendosjen e ekonomisë drejt prodhimit më të fuqishëm vendas, dhe me arkëtim të të hyrave
të brenda vendit.
Sektori financiar ka qenë shumë i qëndrueshëm ndaj përkeqësimit të mjedisit të jashtëm. Për
shkak të sjelljes shumë konservative të bankave në lidhje me veprimtarinë e tyre të kreditimit,
sektori bankar ka mbetur i mirë kapitalizuar, likuid dhe fitimprurës. Një nga dobësitë kryesore
të sektorit bankar të Kosovës është dallimi i madh në mes normave të depozitave dhe kredive,
çka reflekton rrezik të lartë kreditor dhe zbatim të dobët të kontratave nga ana e gjyqësorit.
Qasja në financa është, me të vërtetë, një kufizues i rritjes ekonomike; kjo duke pasur
parasysh raportin shumë të ulët të total kredive në BPV, normat e larta të interesit, nivelin e
lartë të rrezikut për zbatimin r kontratave, sjellje jokonkurruese në sektorin bankar, dhe
strukturën rudimentare të biznesi ku mungojnë standardet solide të biznesit për të përmirësuar
qasjen ndaj financave. Bazuar në WDI, niveli i kredisë së brendshme të ofruar nga sektori
financiar, si përqindje e BPV-së në Kosovë, qëndron në një mesatare prej 18% për periudhën
2009-2012, krahasuar me 46% në Maqedoni, 56% në Serbi, 66% në Bosnjë dhe Mal të Zi.
Bazuar në anketën BEEPS të Bankës Botërore të vitit 2013, mbi 40% e firmave në Kosovë
kanë identifikuar koston financiare si pengesë serioze për anketën e ndërmarrjeve, në
krahasim me 6.5% në Shqipëri, 7.5% në Mal të Zi, 14.7% në Serbi. Një tregues tjetër i qasjes
së kufizuar në financave, bazuar në një sondazh për ndërmarrjet nga instituti Riinvest35 në
2011, është se vetëm 20% e firmave të anketuara kanë sugjeruar se kanë përdorur sektorin
bankar për kapital, ndërsa 60% raportuan se kanë përdorur 'kapitalin e vet'.
Fushat mikroekonomike përfshirë mjedisin e biznesit, sundimin e ligjit dhe tregun e
punës, japin indikacione të përziera. Derisa rregulloret e punës janë fleksibile dhe taksat e
ulëta, ka segmente të mjedisit të biznesit të cilat konsiderohen pengesë e madhe për rritjen
ekonomike. Për shembull, në fushën e licencimit të ndërtimit, Kosova ka mbetur dukshëm
prapa vendeve në rajon; më shumë se 140 ditë nevojiten për të marrë një leje ndërtimi në
Kosovë, krahasuar me një mesatare prej rreth 80 ditësh në Evropën Lindore dhe Azinë
Qendrore (BEEPS, 2013). Firmat e Kosovës rendisin “praktikat e konkurentëve në
sektorin joformal” si pengesën e vetme më të madhe për rritjen e biznesit të tyre: 57.8% e
firmave të Kosovës, në krahasim me 11% në Mal të Zi, 16.1% në Serbi, 19.9% në Shqipëri
dhe 34.8% në Maqedoni.
Një fushë tjetër që vlerësohet si pengesë e rritjes është sundimi i ligjit ndërlidhur me
zbatimin e kontratave, kryesisht për shkak se procesi i zgjidhjes së çështjeve komerciale në
gjykata është shumë i rëndë. “Zbatimi i një kontrate” është fushë e cila është vazhdimisht
duke u vlerësuar si pengesë serioze për rritjen e biznesit në Kosovë. Në bazë të treguesve të
Bankës Botërore për të bërit Biznes, Kosova nuk ka bërë progres gjatë viteve të fundit në këtë
fushë. Ende duhen 420 ditë nga paraqitja e kërkesës që gjykata të merret me një rast, deri në
zgjidhjen përfundimtare. Kostoja e kontestit ligjor mbetet në 33% të vlerës totale të kërkesës
(në Kroaci në 13.8%, Bullgari me 23.8%, Bosnje në 34%, dhe Shqipëri në 35.7%). Numri i
procedurave të nevojshme për të pasur zgjidhjen e një kërkesë mbetet i pandryshuar në 53. Në
mënyrë të ngjashme, “zgjidhja e një mos pagese” vazhdon të marrë 2 vjet mesatarisht,
kushton 15% të pasurisë, dhe shkalla e rimëkëmbjes shkon në 35 cent / dollar (BB , DB,
2014).

35

Instituti vendor hulumtues
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Pengesa tjera për rritjen ekonomike të një natyre më shumë sektoriale diskutohen në Pjesën
II. Në fushën e kapitalit fizik, furnizimi i pamjaftueshëm dhe i paqëndrueshëm me energji
elektrike është identifikuar si pengesa më e rëndësishme nga pikëpamja e sektorit të biznesit.
Sa i përket kapitalit njerëzor, pengesa kryesore për rritjen dhe punësim është hendeku i
aftësive, veçanërisht mungesa e fuqisë punëtore të diplomuar dhe arsimit të mesëm
profesional. Masat për të adresuar këto pengesa janë shpjeguar në Pjesën II.
4.2. Fushat kyçe të reformave strukturore makroekonomike
Ky kapitull paraqet fushat kryesore të reformave të rëndësishme për kornizën e përgjithshme
makro-fiskale dhe strategjinë e politikave. Në mesin e këtyre reformave, ato që janë pjesë e
agjendave më të gjera të politikave sektoriale janë paraqitur më hollësisht në Pjesën II dhe në
këtë kapitull vetëm do të përmblidhen shkurtimisht sa për ti kuptuar dhe që tu referohemi më
lehtë. Reformat që nuk janë shpjeguar në kontekstin e reformave sektoriale në Pjesën II, janë
paraqitur më hollësisht këtu. Këto janë reformat që ndërlidhen me:










Reformat në sistemin tatimor
Krijimi i fondit te investimeve dhe punësimit
Privatizimin dhe përfshirjen e sektorit privat (si pjesë e reformave të tregut të
produktit dhe mjedisit të biznesit)
Reformat që synojnë përmirësimin e stabilitetit financiar
Informacionin mbi fleksibilitetin e tregut të punës, sistemet tatimore dhe përfitimet, si
dhe negocimin e pagave (si pjesë e reformave të tregut të punës)
Informacionin mbi sistemin e pensioneve
Reformën shëndetësore
Rritja e efikasitetit të shpenzimeve publike
Informacionin mbi pagat dhe politikat e punësimit në sektorin publik

4.2.1. Tregjet e produkteve dhe mjedisi i biznesit
Kosova implementon një spektër të gjerë të politikave për përmirësimin e mjedisit të
biznesit dhe konkurrencën e jashtme, duke përfshirë mbështetjen për zhvillimin e
eksportit vendor të orientuar kah baza industriale. Qasja e pamjaftueshme në financa që
reflekton zbatimin jo të duhur kontratave është identifikuar si pengesë për investime dhe
rritje të më të lartë ekonomike. Si pjesë e përpjekjeve për të zbutur këtë problem, është
futur në funksion një regjistër pengu plotësisht i digjitalizuar në vitin 2012 dhe tani
përdoret nga bankat. Veprimet e planifikuara për të përmirësuar qasjen në financa janë
paraqitur hollësisht në Pjesën II (Iniciativa 3.3) dhe përfshin:




përmirësimin e qasjes në financa përmes zbatimit të kontratës dhe të kornizës
ligjore dhe rregullatore
hartimin dhe miratimin e ligjit të parë të plotë mbi procedurat e falimentimit më
2015
përmirësimin e efikasitetit të sistemit gjyqësor në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
tregtare duke zbatuar strategjinë kombëtare për zvogëlimin e lëndëve të
grumbulluara, duke përfshirë gjykatat e specializuara dhe përmbaruesit privatë,
përmes përdorimit më të mirë të TIK
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zhvillimin e sistemit kadastral
zbatimin e një skeme të garancisë kreditore për NVM-të (shih Masat 3.8.1)

Për të përmirësuar më tej qasjen në financa, program i ri i Qeverisë planifikon të
liberalizojë më tej tregun për të rritur konkurrencën në sektorin bankar komercial duke
synuar uljen e normave të interesit.
Një tjetër pengesë e madhe për zhvillimin e sektorit privat shpesh e cituar nga bizneset
është shkalla e madhe e ekonomisë joformale. Ky problem është trajtuar përmes një
Strategjie Kombëtare horizontale për parandalimin dhe luftën kundër ekonomisë
joformale 2014-2018. Disa prej veprimeve të planifikuara në strategji janë paraqitur
hollësisht në Pjesën II dhe përfshijnë:


Njësitë dhe hetimet e përbashkëta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit
fiskal nga ana e administratës tatimore dhe doganore (shih Masat 3.7.6)
 Zbatimi i masave kundër korrupsionit brenda administratës doganore (shih Masat
3.7.7)
 Fushatat informative që promovojnë përfitimet nga formalizimi i kontratave të
punës dhe zhvillimi i një plani veprimi për inspektoratin e punës në 2015 (shih
Masa 2.3.4)
Veprimet e mëtejshme që synojnë përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe funksionimin e
tregjeve të produkteve shpjegohet në Pjesën II dhe përfshin: zbatimin e Rregullores së
Strategjisë më të Mirë (Iniciativa 3.1), politikat industriale (Iniciativa 3.6), NVM-të dhe
zhvillimi i eksportit (Iniciativa 3.8), promovimi i investimeve (Iniciativa 3.7), integrimi i
Kosovës në ekonominë globale (Iniciativa 3.2), përmirësimi i kapacitetit të hulumtimit dhe
inovacionit (Iniciativa 2.4), përmirësimi i sistemit të prokurimit publik (Iniciativa 3.4), dhe
zhvillimi i infrastrukturës së cilësisë (Iniciativa 3.5).
Për të adresuar kufizimet të furnizimit të pamjaftueshëm dhe të paqëndrueshëm të energjisë,
veprimet kryesore përfshijnë zhvillimin e infrastrukturës së energjisë (Iniciativa 1.1), duke
krijuar një treg të energjisë për EJL-së që funksionon mirë (Iniciativa 1.2) dhe përmirësimi i
efikasitetit të energjisë (Iniciativa 1.3). Masat për përmirësimin e rrugëve, transportit
hekurudhor dhe ajror (Iniciativa 1.4 dhe 1.5) gjithashtu do të kontribuojnë në rritjen e
qëndrueshme ekonomike.
Reforma në sistemin tatimor
Statusi aktual: Sistemi tatimor në Kosovë është e karakterizuar me bazë të gjerë me norma të
ulëta tatimore dhe pak përjashtime. Ekziston një boshllëk i konsiderueshëm tatimor në veçanti
në mbledhjen e taksave mbi të ardhurat, gjë që reflekton madhësinë e ekonomisë joformale.
Sfida kryesore strukturore mbetet në reduktimin e varësisë nga tatimet dhe taksat e mbledhura
në kufi dhe lëvizja drejt një strukture që do të jetë më shumë në linjë me zhvendosjen e
ekonomisë drejt prodhimit më të fuqishëm vendas dhe të hyrave të mbledhura brenda vendit.
Masat e politikës / Reformat: Qeveria e Kosovës është e përkushtuar të ruaj sistemin e
thjeshtë dhe gjithëpërfshirës tatimor dhe është duke planifikuar të lehtësojë edhe më tej
procedurat e deklarimit duke përmirësuar sistemin e raportimit dhe kontrollit elektronik.
Reformat themelore të paraqitura në Programin e Qeverisë janë:
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Diferencimi i TVSH duke aplikuar norma të ulëta për mallrat bazë dhe duke aplikuar
normë 0% për produktet primare bujqësore me qëllim të rritjes së prodhimit vendor
dhe reduktimit të importit të produkteve bujqësore,



Ulja e pragut të TVSH-së duke synuar krijimin e mjedisit të drejtë dhe më konkurrues
për bizneset e vogla dhe të mesme,



Futja e pushimeve tatimore për vlera të caktuara të investimeve dhe një numër të
caktuar të punonjësve të punësuar, me qëllim në rritjes së investimeve dhe punësimit,



Bashkimi i agjencive që mbledhin të hyra, domethënë ATK dhe Doganat, në një
agjenci, dhe zhvendosjen mbledhjes së TVSH-së nga kufiri në drejtim të mbledhjes
brenda, me fjalë të tjera pas shitjes së mallrave,



Përjashtimi nga detyrimet doganore i pajisjeve të TI-së me synim nxitjen e rritjes së
sektorit të shërbimeve duke rritur punësimin e të rinjve,



Thjeshtimi i procedurave për fiskalizim me qëllim të inkurajimit të një numri më të
madh të bizneseve të përdorin arka fiskale.

Parimi kyç i reformës në sistemin tatimor është krijimi i tregut të drejtë dhe konkurrues duke
pasur sistem më të plotë, të qëndrueshëm, të parashikueshëm, transparent dhe të drejtë të
taksave.
Krijimi i Fondit të Investimeve dhe Punësimit
Statusi aktual: Burimet në dispozicion për të mbështetur zhvillimin e biznesit dhe punësimin
në sektorin privat janë të pakta dhe të shpërndahen në mesin e disa programeve qeveritare dhe
projekteve të mbështetura nga donatorët. Kjo zvogëlon efektivitetin e tyre dhe mundëson për
dështime në koordinim. Ka nevojë për të rritur dhe përqendruar fondet në dispozicion për
mbështetjen e biznesit dhe krijimin e punësimit.
Masat e politikës / Reformat:Programi i Qeverisë 2015-2018 parashikon mobilizimin e fondit
të privatizimit drejt veprimtarive ekonomike që gjenerojnë punësim dhe rritje të qëndrueshme
ekonomike. Qëllimi i kësaj mase është të mbështesë sektorët që ndihmojnë punësimin dhe
rritjen ekonomike duke mundësuar qasje më të lehtë në financa me një kosto më të ulët. Fondi
kryesisht do të jetë i dedikuar për biznese fillestare, prodhuesit e vegjël dhe të mesëm,
korporatat të cilat kryesisht merren me inovacion dhe eksporte, si për dhe partneritete publiko
private.
Fondi do të menaxhohet duke zbatuar praktikat më të mira ndërkombëtare të profesionalizmit
dhe transparencës. Korniza rregulluese dhe plani operacional do të i paraprijë zbatimit të
kësaj mase.
Privatizimi dhe përfshirja e sektorit privat
Statusi aktual: Zvogëlimi i përfshirjes së drejtpërdrejtë të shtetit në aktivitete ekonomike
është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e sektorit privat dhe promovimin e investimeve.
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Objektivi i politikës së përfshirjes së sektorit privat në kuadër të sektorëve me pronësi publike
mbizotëruese u prezantua në legjislacionin e Kosovës në tetor të vitit 2008. Zbatimi i parë i
këtij objektivi ishte dhënia me koncesion e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës 'Adem
Jashari' një operatori privat për 20 vite. Më tej, ndarja e infrastrukturës dhe operacioneve në
Hekurudhat e Kosovës si dhe në Postën e Kosovës dhe PTK-së (Vala & Telekom) është
arritur. Gjatë vitit 2013, Qeveria e Kosovës finalizoi privatizimin e pjesës së distribucionit
dhe furnizimit të KEK-ut.
Masat e politikës / Reformat: Në vitet e ardhshme do të zbatohet procesi i ristrukturimit të
ndërmarrjeve publike dhe përfshirja e sektorit privat në sektorët e ujit dhe mbeturinave (për
shërbimet e furnizimit me ujë, shih gjithashtu Nismën 1,7 në Pjesën II). Përfshirja e sektorit
privat është parashikuar edhe për pjesën e operimeve në telekomunikacion dhe në shërbime
hekurudhore. Përfshirja e sektorit privat mund të marrë forma të ndryshme duke filluar nga
Partneriteti Publiko–Privat në investime dhe ofrimi të shërbimeve për privatizimin e pjesshëm
ose të plotë të pronësisë së qeverisë.
Ndërkohë që dinamika e këtij procesi varet nga një grup kompleks i zhvillimeve politike dhe
ekonomike. Për momentin, ende nuk është miratuar një strategji e detajuar për privatizim.
Ekziston gjithashtu një nevojë për të zhvendosur infrastrukturën ligjore për procesin e
privatizimit, duke i qartësuar autorizimet për tjetërsimin e pasurive publike me ligj.
Ndërmarrjet publike operojnë kryesisht në sektorët e infrastrukturës dhe rrjetit të industrive.
Ka edhe disa ish ndërmarrje shoqërore të mbetura që menaxhohen nga AKP-ja. Meqenëse
këto ndërmarrje kryesisht nuk kanë shanse për sukses, objektivi kryesor i AKP-së është shitja
e pasurive të tyre të mbetura dhe konsolidimi i ankesave të prapambetura.
4.2.2. Stabiliteti Financiar
Statusi aktual: Sektori financiar i Kosovës nuk është prekur nga kriza financiare
ndërkombëtare në masën e evidentuar në shumicën e shteteve anëtare të BE-së. Megjithatë,
mbikëqyrja e sektorit duhet të përmirësohet dhe këto masa do të kontribuojnë në
përmirësimin e qasjes në financa në periudhën afatmesme
Masat e politikës / Reformat: Në periudhën e ardhshme, autoritetet kanë për qëllim të
përmirësojnë kornizën ligjore për funksionimin e ndërmjetësimit financiar. Më konkretisht,
janë të planifikuar rregullimet e mëposhtme në sistemin juridik:




Amandamentimi dhe zhvillimi i kornizës rregullative për mbikëqyrjen e institucioneve
financiare për sa i përket parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit; Në procesin e zhvillimit dhe avancimit të legjislacionit për parandalimin
e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe për të përshtatur kërkesat e reja
të ndryshimeve të fundit të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave, Rregullorja e
BQK-së, e cila paraqet kërkesat ndaj institucioneve financiare për këtë çështje, është
ndryshuar. Gjithashtu, është rishikuar Manuali për ekzaminimin e institucioneve
financiare për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në
mënyrë që të përshtaten kërkesat e reja ligjore dhe rregullative.
Amandamentimi dhe avancimi i kornizës legjislative dhe rregullative për mbikëqyrjen
e kompanive të sigurimit; Ligji për sigurimin e përgjithshëm është hartuar dhe do të
procedohet më tej për miratim. Për miratimin e kësaj pjese të legjislacionit do të
nevojitet ndryshimi i legjislacionit sekondar për të kompletuar kërkesat e ligjit të ri.
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Amandamentimi dhe zhvillimi i kornizës rregullative për mbikëqyrjen e fondeve të
pensioneve; legjislacioni sekondar për mbikëqyrjen e fondeve të pensioneve do të
plotësohet me qëllim të zbatimit të kërkesave të ligjit të ri për pensione. Ky proces
është në vazhdim e sipër, ndërsa grupet punuese për hartimin e legjislacionit dytësor
janë themeluar.

Për sa i përket mbikëqyrjes, një numër aktiviteteve është planifikuar të zbatohen në segmentet
bankare dhe sigurimit të sektorit financiar. Në sektorin bankar, këto aktivitete përfshijnë
aplikimin e plotë të qasjes së mbikëqyrjes të bazuar në rrezik tek bankat, përgatitjen dhe
zhvillimin e një manuali për likuidimin e bankave si dhe azhurnimi i manualeve për
mbikëqyrjen e institucioneve financiare në përputhje me legjislacionin e ri dhe kërkesat
rregullative. Avancime të tjera do të bëhen gjithashtu në fushën e sigurimit. Në këtë kontekst,
do të përgatiten manuale rreth qasjes së bazuar në rrezik për mbikëqyrjen e kompanive të
sigurimit si dhe do të futet në përdorim programi i bursave për aktuarët.
Dhe së fundi, disa projekte janë duke u zhvilluar me qëllimin e përbashkët për të kontribuar
në forcimin e mëtejshëm të segmenteve të ndryshme të sistemit financiar të Kosovës. Disa
nga këto projekte janë paraqitur si në vijim:






Projekti për zhvillimin dhe avancimin e kornizës ligjore dhe rregullative për
mbrojtjen e konsumatorëve të shërbimeve financiare; Projekti i mbështetur nga
Banka Botërore ka për qëllim vënien në zbatim të një rregulloreje mbi procesin e
brendshëm të trajtimit të ankesave të konsumatorëve nga institucionet financiare. Një
rregullore e tillë është nxjerrë. Kjo përfshin edhe përgatitjen e procedurave të
brendshme të BQK-së për trajtimin e ankesave. Përveç kësaj, gjatë dy viteve të
ardhshme, do të nxirren dy rregullore të tjera për paraqitjen/shpalosjen e shërbimeve
financiare si dhe për metodat e shpalljes së këtyre shërbimeve financiare nga
institucionet financiare. Për këtë do të përmirësohet ueb faqja e BQK-së, e cila do të
përfshijë një vegëz të veçantë që do të përmbajë të gjithë informacionin e nevojshëm
për konsumatorët e shërbimeve financiare.
Projekti për zhvillimin dhe avancimin e kornizës për rregullimin e kredisë hipotekare
dhe vlerësimin e hipotekave nga bankat; Projekti filloi në vitin 2013 me qëllim
finalizimin e përcaktimit të rregullave dhe standardeve për kredi hipotekare. Gjatë
kësaj periudhe ishin përgatitur dy rregullore: Rregullorja për kreditë hipotekare
banimi dhe Rregullorja për vlerësimin e pronës së paluajtshme, të cilat do të
miratohen gjatë këtij viti. Gjatë vitit të ardhshëm do të përgatiten dokumentet
standarde të përcjelljes lidhur me kreditë hipotekare si dhe do të përgatiten udhëzime
të hollësishme për zbatimin e këtyre rregulloreve.
Projekti për vlerësimin e kornizës rregullative për mbikëqyrjen e bankave bazuar në
standardet dhe parimet themelore të Basel II për mbikëqyrje të bankës në mënyrë që
të identifikohen fushat e ndërhyrjes me qëllim të përmbushjes së këtyre standardeve;
Qëllimi i këtij projekti (i mbështetur nga GIZ) është të vlerësojë kornizën legjislative
dhe rregullative për mbikëqyrjen e bankave si dhe të identifikojë fushat që duhet të
ndryshohen/plotësohen me qëllim që rregullat e BQK-së për mbikëqyrje bankare të
harmonizohen me parimet themelore të Bazelit për mbikëqyrjen e bankave dhe me
standardet e Basel III, të cilat janë gjithashtu të përshtatura me direktivat e reja të BEsë. Pas identifikimit të dallimeve/boshllëqeve mund të nxirren rregulloret përkatëse
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në mënyrë që legjislacioni jonë të harmonizohet me parimet dhe standardet e
lartpërmendura.

4.2.3. Tregu i punës
Tregu i punës në Kosovë karakterizohet me papunësi të lartë strukturore dhe norma të ulëta
punësimi, duke reflektuar kështu hendekun e madh të shkathtësive (veçanërisht për të
diplomuarit dhe të arsimit të mesëm profesional) dhe mungesën e politikave aktive të
efektshme për tregun e punës.
Veprimet për të adresuar hendekun e shkathtësive janë shpjeguar më hollësisht në Pjesën II
dhe përfshijnë:






rritjen e regjistrimit në arsimin e mesëm, përmirësimin e cilësisë së tij me menaxhim
më të mirë dhe trajnimin e mësuesve, dhe lidhjen e tij me kërkesat e tregut të punës
duke futur në përdorim udhëzues për karrierë më të mirë (shih Iniciativa 2,1)
përmirësimin e arsimit profesional duke avancuar qasjet e bazuara në grupime
industriale për të bashkërenduar kërkesën dhe ofertën e shkathtësive, zhvillimin e
mekanizmit për ndërveprim të vazhdueshëm në mes të arsimit, institucioneve të
trajnimit dhe sektorit të biznesit, promovimin e qendrave të kompetencës, përgatitjen
e parashikimeve në kërkesën që sektorët kanë për shkathtësitë. (shih Nismën 2.2.)
rritjen e aftësisë konkurruese të arsimit të lartë (Iniciativa 2.3)

Fleksibiliteti i tregut të punës
Statusi aktual: Rregullimi i kontratave të tregut të punës në Kosovë është i ulët në krahasim
me vendet anëtare të BE-së. Shumica e punësimit në sektorin privat është i bazuar në
kontratat me afat të caktuar dhe ka pak kufizime mbi vendimet e punëdhënësit për punësimin
dhe largimin nga puna. Që nga dhjetori 2011, punësimi dhe marrëdhënia e punës janë
rregulluar përmes Ligjit të ri mbi Punën. Ndryshimet më të rëndësishme të paraqitura përmes
këtij ligji të punës ishin: (i) një zgjatje e pushimit të lindjes deri në 12 muaj, nga të cilat 9
muaj janë pushim me pagesë (6 muajt e parë mbulohen nga punëdhënësi me 70% të pagës
bazë dhe 3 muaj të tjerë nga qeveria me 50% të pagës mesatare kombëtare); (ii) një zgjatje e
pushimit vjetor me pagesë në 4 javë; (iii) një zyrtarizim i 40 orëve të punës në javë; dhe (iv)
një kërkesë drejtuar firmave për të punësuar së paku një person me aftësi të kufizuara për në
50 punonjës.
Një tjetër ndryshim në tregun e punës ishte paraqitja e pagës minimale prej 170 euro (130€
për individët nën 35) si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik në gusht të vitit 2011.
Sipas një studimi të Bankës Botërore36, paga minimale prej 170€ është e barabartë me atë
përqindëshin e 10-të të shpërndarjes së pagave në firmat e mesme dhe të mëdha. Paga
minimale prej 170€ e vë Kosovën në mes të shpërndarjes së pagave minimale mes vendeve
fqinje, ndërsa raporti i pagës minimale me pagën mesatare dhe BPV për frymë e vënë
Kosovën në pozitë të lartë të shpërndarjes në mesin e këtyre vendeve37 Masat e
36

Winkler, H, 2013. “Kosova: Një Shënim mbi zhvillimet e fundit në Tregun e Punës.” Mimeo. Banka Botërore,
Washington, D.C.
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FMN, 2013. "Republika e Kosovës: Shqyrtimi i tretë I marrëveshjes Stand-By: Kërkesë për heqje të mosplotësimit të kriterit të
performancës". IMF Country Report Nr 13/133.
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politikës/Reformat: Duke pasur parasysh fleksibilitetin e lartë të rregullimit të tregut
ekzistues të punës, aktualisht nuk janë duke u planifikuar reforma që do të kishin për qëllim
reduktimin e mëtejshëm të rregullimit të këtij tregu. Gjithashtu, rritja e nivelit të pagës
minimale nuk është planifikuar ose kërkuar me ligj. Këshilli Ekonomik dhe Social mund të
propozojë një rritje të pagës minimale, por vendimi përfundimtar i takon Qeverisë.
Në situatën aktuale, reformat që adresojnë hendekun e shkathtësive, përmirësimin e politikave
të tregut të punës dhe shërbimin e punësimit, të paraqitura në detaje në Pjesën II, janë
konsideruar si më të rëndësishme për uljen e papunësisë dhe rritjen e punësimit sesa
ndryshimet rregullative në lidhje me fleksibilitetin e tregut të punës. Megjithatë, efektiviteti i
inspektoratit të punës në sigurimin e pajtueshmërisë dhe reduktimin e ekonomisë informale
(shih seksionin 4.2.1) do të përmirësohet.

Reformat në sistemet e tatimit dhe përfitimeve (tatimet e punës, kosto e ndërlidhura me
punësimin tepricë)
Statusi aktual: Përveç tatimit progresiv mbi të ardhurat që shkon nga 0 në 10% dhe
rregulloreve fleksibile të punës, Kosova ka një barrë tatimore të ulët me një kontribut
pensional prej vetëm 10%. Të gjitha këto konsiderohen përparësi të rëndësishme të
ekonomisë Kosovare në të bërit biznes. Shtrirja e politikave pasive të tregut të punës, d.m.th.
politikat që ofrojnë të ardhura, zëvendësim në rast të papunësisë, është e kufizuar. Nuk ka
asnjë skemë sigurimi të papunësisë në vetvete, ndonëse elementet e asistencës së testuar në
mjete janë të përfshira në skemën e garantimit të të ardhurave minimale/asistencës sociale.
Kohëve të fundit janë marrë hapat për të nxitur aktivizimin në treg të punës duke kufizuar
qasjen në ndihmën sociale të përfituesve që janë në gjendje të punojnë, dhe duke futur
kërkesat e punëkërkuesve për të vizituar njësitë e Shërbimit të Punësimit Publik një herë në
tre muaj; për të raportuar për aktivitetet e tyre të punë-kërkimit; dhe për të hartuar një plan
veprimi për periudhën në vazhdim. Ligji mbi Asistencën Sociale u ndryshua për të përfshirë
kritere më të rrepta për përshtatshmëri, kështu që vetëm familjet ose ekonomitë e shtëpiale me
jo më shumë se një anëtar që është në gjendje pune mund të marrin ndihmë sociale.
Masat e politikës/Reformat: Në kuadër të reformës shëndetësore (shih seksionin 4.4.2) do të
paraqitet edhe një kontribut i ri për sigurimet e detyrueshme shëndetësore prej 7% (e ndarë në
mënyrë të barabartë ndërmjet punëdhënësit dhe të punësuarit). Për më tepër, sistemet aktuale
të përfitimit dhe tatimit mbi të ardhurat nuk janë planifikuar të ndryshohen në lidhje me
vlerësimin e përgjithshëm se ato nuk imponojë kufizime të mëdha mbi konkurrencën,
aktivizimin në treg të punës, dhe punësimin.
Marrëveshja për paga
Statusi aktual: marrëveshjet kolektive në mes përfaqësuesve të punëdhënësve dhe punëtorëve
zhvillohen brenda Këshillit tre-palësh Social dhe Ekonomik. Fushëveprimi i bisedimeve është
i kufizuar, dhe praktika dhe zbatimi i marrëveshjeve kolektive është ende në fazën e hershme
të zhvillimit. Nuk ka marrëveshje formale kolektive në nivelin e pagave. Një marrëveshje
kolektive është nënshkruar para zgjedhjeve të vitit 2014, e cila rregullon disa nga kushtet e
punës, siç janë shtesat për ushqim dhe transport dhe shpërblimi për përvojë. Megjithatë, gjatë
Ajwad, MI, 2012. “Kosova: Diskutim mbi pagën minimale”. Mimeo. Banka Botërore, Washington, D.C
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muajit janar 2015 kontrata u pezullua nga arsyetimi se ajo nuk është në përputhje të plotë me
Ligjin e Punës.
Masat e politikës/Reformat: Aktualisht nuk janë planifikuar reforma për kornizën ligjore që
lidhet me marrëveshjet për pagat.
Politika për treg aktiv pune
Veprimet për përmirësimin e politikave të tregut aktiv të punës janë shpjeguar më hollësisht
në Pjesën II (Iniciativa 2,3) dhe përqendrohen në zhvillimin e operacioneve të Agjencisë së
Kosovës për Punësim e themeluar kohët e fundit, e cila do të zëvendësojë njësitë ekzistuese të
Shërbimit të Punësimit Publik. Masat përfshijnë, ndër të tjera:





Analizën e kërkesave të tregut të punës dhe efektivitetin e masave aktive të
politikave, fushatat informuese, rishikimin dhe përditësimin e aktiviteteve të
Qendrave të Aftësimit Profesional, kontraktimin e ofruesve privat të formësimit
profesional;
Personalizimin e shërbimeve duke regjistruar dhe profilizuar të papunësuarin, duke
siguruar këshillim, trajnim dhe shërbime të tjera;
Licencimin dhe bashkëpunimin me ofruesit privatë të shërbimeve të punësimit.

4.2.4. Reformat në Financat Publike
Ky kapitull paraqet veprimet e planifikuara në fushat e reformës, të cilat janë më të
rëndësishme për nga pikëpamja e ruajtjes së stabilitetit financiar.
Efikasiteti në shpenzimet publike
Statusi aktual:. Siç është shpjeguar në Kapitullin 3.3, shpenzimet rrjedhëse kan qenë në rritje
në vitet e fundit në dëm të shpenzimeve kapitale. Për të ruajtur shpenzimet e rritjes-rritur,
rritje të mëtejshme në shpenzimet korrente duhet të cunguar dhe efikasiteti i shpenzimeve të
përmirësuar.
Masat e politikës/Reformat: Gjatë periudhës afatmesme, qëllimi i Qeverisë së Kosovës është
të zvogëlojë madhësinë e sektorit publik dhe të rrisë efikasitetin e institucioneve në ofrimin e
shërbimeve publike. Më konkretisht, në përputhje me Programin e Qeverisë 2015-2018,
Qeveria po planifikon të ruajë nivelin e lartë të shpenzimeve kapitale, të cilat kryesisht do të
orientohen drejt projekteve që gjenerojnë rritje.
Shumë organizata buxhetore që kanë funksione të ngjashme do të shuhen ose do të integrohen
në kuadër të organizatës apo Ministrisë përkatëse. Përveç kësaj, Qeveria e Kosovës është
duke planifikuar që të vejë në zbatim prokurimin elektronik për shpenzimet që shkojnë
përmes procesit të tenderimit dhe të zgjerojë më tej qeverisjen elektronike (e-qeverisjen).
Programi i Qeverisë gjithashtu planifikon të bëjë vlerësimin kreditor të vendit dhe të
publikojë rezultatet.
Reforma në pension
Statusi aktual: Pensionet bazë paguhen drejtpërdrejt nga buxheti dhe ato llogariten në 2,2%
të BPV-së në 2015, duke përfshirë edhe shtesat për kategori të veçanta të përfituesve. Një
53

shtyllë e detyrueshme e II-të e sistemit të pensioneve dhe e financuar plotësisht është
gjithashtu në zbatim. Norma e kontributit është 5% si për punëdhënësin ashtu edhe për
punëmarrësin. Fondet mbahen në llogaritë individuale të menaxhuara nga Trusti i Kursimeve
Pensionale të Kosovës (TKPK). Meqenëse shtylla e dytë është e financuar plotësisht (me
fondet e menaxhuara nga një organ profesional dhe të investuara kryesisht jashtë vendit), asaj
nuk i nevojitet financimi buxhetor dhe konsiderohet i qëndrueshëm.
Masat e politikës/Reformat: Kosova ka një popullsi të re; në vitin 2011 mosha mesatare ishte
28,2 vjeç, dhe pjesa e popullatës mbi 65 vjet ishte vetëm 6,9% e popullsisë së përgjithshme.
Bazuar në projeksionet demografike të ASK-së, raporti i varësisë së pleqërisë në Kosovë nuk
do të arrijë nivelin mesatar aktual të 28 vendeve të BE-së para vitit 2040. Kjo tregon se plakja
nuk paraqet një rrezik të madh për qëndrueshmërinë e sistemit të pensioneve në të ardhmen e
parashikueshme. Kështu, përveç disa përmirësimeve operative, në rrethanat e tanishme nuk
nevojitet dhe as nuk planifikohet asnjë reformë e përgjithshme në skemat e pensioneve.

Reforma në Shëndetësi
Statusi aktual: Kosova aktualisht është në gjendje të sigurojë qasje kuptimplotë universale në
shërbimet shëndetësore, mirëpo cilësia e shërbimeve të tilla është e ulët.
Kosova ka një sistem shëndetësor publik të nën financuar, në të cilën totali i shpenzimeve
publike nga buxheti kombëtar, edhe si përqindje e BPV-së, pak bazohet në mesataren e rajonit
dhe të BE-së. Kjo lidhet edhe me shpenzimet totale shëndetësore dhe me pjesën e buxheti të
Qeverisë në shëndetësi. Shpenzimet në shëndetësi në 2012 qëndruan në 2,6% të BPV-së,
ndërsa për shëndetësi janë kontuar 9% të shpenzimeve totale të qeverisë në po të njëjtin vit.
Mesatarja e BE-së në 2011 qëndroi në rreth 13% të shpenzimeve të përgjithshme qeveritare
dhe 5% të BPV-së.
Për shkak të shpenzimeve të kufizuara publike në shëndetësi, shpenzimi nga xhepi (OOP)
është i lartë dhe është një faktor kyç në varfërim. Në bazë të vlerësimeve të Bankës Botërore
duke përdorur të dhënat nga Anketa për Buxhetin e Ekonomive Shtëpiake në Kosovë të vitit
2011, niveli i lartë i shpenzimeve nga xhepi vlerësohet të ketë kontribuar në një rritje prej 7%
në varfëri në numrin total të njerëzve, gjë që lidhet me pagesat e shpenzimeve nga xhepi.
Shpenzimet e larta nga xhepi përbëhen nga shpenzimet e mëdha veçanërisht në barna; rritja e
përballueshmërisë së tyre është shumë e rëndësishme për përmirësimin e rezultateve
shëndetësore dhe cilësinë e kujdesit. Shpenzimet publike për prodhime farmaceutike janë
shumë të ulëta: 12,5€ për frymë në vit në 2012.
Kapacitetet menaxhuese të arkitekturës institucionale që qeverisin shërbimet shëndetësore
janë të ulëta dhe shoqërohen nga fragmentimi institucional ndërmjet niveleve qendrore dhe
lokale. Përgjegjësitë për kujdesin parësor dhe sekondar janë të fragmentuara në mes të
niveleve qendrore dhe komunale. Kujdesi spitalor është nën përgjegjësinë e Ministrisë së
Shëndetësisë, ndërsa ofrimi i shërbimeve të kujdesit primar është nën përgjegjësinë e
komunave. Një fragmentim i tillë komplikon mbikëqyrjen efektive të shërbimeve të kujdesit
primar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, dhe për këtë nevojiten strukturat e duhura
nxitëse dhe mekanizmat e koordinimit.
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Si një vend në zhvillim, Kosova lufton me rezultatet e saj të prapambetura në shëndetësi.
Jetëgjatësia në lindje është 70,2 vjet, por kjo është 10 vjet më e ulët se mesatarja e BE-së.
Bazuar në të dhënat më të përditësuara, norma e vdekshmërisë së foshnjave qëndron mes 9
dhe 11 për 1000 lindje të gjalla, të cilat janë sa dyfishi i mesatares së BE-së. Modelet
epidemiologjike tregojnë se shërbimet e kujdesit shëndetësor në nivelin primar janë kritike
për përmirësimin e këtyre rezultateve në shëndetësi. Një mbulim i zgjeruar i edukimit
shëndetësor, shërbimet e këshillimit dhe testimit në nivelin primar janë kritike për
përmirësimin e rezultateve në shëndetësi. Forcimi i sistemit të kujdesit shëndetësor është
gjithashtu i rëndësishëm në kontekstin e sigurimit shëndetësor.
Masat e politikës/Reformat: Kohët e fundit, Kosova ka miratuar një ligj të ri mbi sigurimin
shëndetësor të detyrueshëm që do të zbatohet gjatë viteve 2015 dhe 2016. Kjo pritet të
përmirësojë mbrojtjen financiare dhe të gjenerojë më shumë të ardhura për shpenzimet e
mëdha në shëndetin publik. Fondi i ri i Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) do të ngarkohet me
zbatimin e sistemit e sigurimit shëndetësor të detyrueshëm, i cili përfshin mbledhjen e të
ardhurave të sigurimit, blerjen e shërbimeve dhe monitorimin dhe mbikëqyrjen e ofrimit të
shërbimeve. Aktualisht, Agjencia për Financimin e Shëndetësisë (AFSH), një njësi në kuadër
të Ministrisë së Shëndetësisë, është përgjegjëse për blerjen e shërbimeve shëndetësore. AFSH
fillimisht do të jetë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të ligjit të ri për sigurimet
shëndetësore, ndërsa këto funksione do të kalojnë gradualisht drejt Fondit të ri për Sigurime
Shëndetësore. Kjo gjithashtu është duke u zhvilluar paralelisht me ndryshimet në menaxhimin
e institucioneve shëndetësore dhe llogaridhënies së tyre.
Ligji i ri për sigurimin shëndetësor krijon një skemë të sigurimit shëndetësor të detyrueshëm,
e cila mbulon Paketën Bazë të Shërbimeve Shëndetësore në objektet e kujdesit parësor dhe
spitalet. Primet e sigurimit do të jenë një tatim në paga prej 7% (e ndarë në mënyrë të
barabartë ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit) për punonjësit e sektorit publik dhe
punonjësit formal të sektorit privat. Të gjithë individëve të që nuk janë të liruar do tu kërkohet
të paguajnë një prim mujor të sheshtë prej 2 eurosh. Sigurimi i ri shëndetësor siguron mbrojtje
për individët e varfër dhe individët e tjerë të rrezikuar, të cilët do të jenë të liruar nga primet
dhe ndarja e kostos. Paketa themelor shëndetësore do të përfshijë një paketë të shërbimeve, si
kujdesi emergjent, shërbimet për fëmijët e pasiguruar dhe shërbimet themelore shëndetësore
publike, të cilat do të jenë të garantuara për të gjithë. Të hyrat e tjera të vlerësuara dhe që
priten të gjenerohen në vitin e parë të plotë të operimit është rreth 80 milionë euro.
Reforma e sektorit shëndetësor bazohet në Strategjinë Sektoriale të Shëndetësisë 2014-2020,
e cila synon mundësimin e qasjes së barabartë ndaj shërbimeve cilësore shëndetësore për të
gjithë popullsinë si dhe reflektohet në Programin e Qeverisë 2015-2018. Ajo gjithashtu
përfshin masa të tjera për të përmirësuar organizimin e sektorit shëndetësor dhe qasje në
shërbimet shëndetësore:
 ndarja e qartë dhe e plotë e punës ndërmjet blerësve dhe ofruesve të shërbimeve
shëndetësore do të mundësojë fillimin e reformës së metodës së pagesës për ofruesin
duke shpërblyer performancën, rritur efikasitetin dhe përmirësuar cilësinë e
shërbimeve shëndetësore në spitale. Ligji i ri lejon Fondin për Sigurime Shëndetësore
që të hyjë në kontrata pune për kujdesin parësor si një mjet për të rritur stimujt për
përmirësimin e cilësisë së kujdesit dhe mbulimit.
 Forcimi i financimit të sektorit të shëndetësisë do të përfshijë buxhet më të lartë për
institucionet që ofrojnë kujdesin shëndetësor publik duke përfshirë QKUK-në,
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spitalet rajonale dhe institucione të tjera që ofrojnë kujdesin shëndetësor sekondar dhe
terciar; më shumë grante për shëndetin në komuna; sigurimin e furnizimit të plotë me
barna esenciale dhe pajisje të tjera shpenzuese mjekësore për institucionet
shëndetësore publike; forcimin e kapaciteteve diagnostikuese me një theks të veçantë
në radiologji dhe laborator përmes më shumë investimeve në pajisje të reja mjekësore
në institucionet që ofrojnë shërbime të shëndeti publik.
si pjesë e skemës së sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë
gjithashtu planifikon të reduktojë shpenzimet nga xhepi përmes përfitimit të barnave
nga pacienti. Përfitimi nga pacienti pritet të zgjerojë në mënyrë të konsiderueshme
qasjen në barna në mesin e të siguruarve dhe në mënyrë të veçantë në mesin e të
varfërve.
Përmirësimet organizative do të përfshijnë përmirësimin e menaxhimit institucioneve
publike që ofrojnë shërbime të kujdesit shëndetësor; kushte më të mira për personelin
publik mjekësor dhe futjen e stimujve të bazuar në performancë; bashkëpunimin me
Odat e Shëndetit Profesional; zbatimin e një sistemi të integruar të informacionit
shëndetësor; dhe reformimin / ristrukturimin e Ministrisë së Shëndetësisë

Pagat në Sektorin Publik dhe politika e punësimit
Statusi aktual: Pagat dhe mëditjet e punonjësve të sektorit publik u rritën me 25% në 2014
me vendim të Qeverisë. Reforma në Administratës Publike, që synon përmirësimin e
strukturës organizative dhe hartimin e dispozitës për pagesën dhe promovimin e bazuar në
performancë, duke ndjekur SIGMA-n dhe parimet e tjera të përcaktuara për qeverisjen
publike, ishte përgatitur për periudhën 2010-2013 me planet vjetore të veprimit të cilat e
shtrijnë zbatimin e saj deri në vitet 2014 dhe 2015. Në sektorin publik nuk ka kufizime
formale për punësimin, por kjo është e kufizuar nga ndarjet buxhetore për pagat që i vihen në
dispozicion organizatave buxhetore. Këto janë të bazuara në punësimin aktual, duke lënë të
kuptohet se punësimi i ri ndodh kryesisht në agjencitë e themeluara rishtas dhe organet tjera
publike si dhe duke zëvendësuar punonjësit që lënë sektorin publik.
Statusi aktual: Qeveria njoftoi se në vitet në vijim nuk do të zhvillohet ndonjë rritje e pagës
dhe se pritet që trendi i pagave publike do të ndjekin zhvillimet në produktivitetin e
përgjithshëm të punës dhe kushteve ekonomike të vendit. Reforma ekzistuese në
administratën publike do të implementohet gradualisht duke paraqitur klasifikimet e reja të
vendeve të punës gjatë vitit 2015 dhe 2016. Vetë reforma vetë do të përmirësohet gjatë të
njëjtës periudhë. Implementimi i klasifikimit të ri të vendeve të punës në organizatat
buxhetore i nënshtrohet miratimit nga një komision ndërministror dhe disponueshmërisë së
fondeve.

4.3 Implikimet buxhetore të reformave strukturore makroekonomike
Siç shpjegohet në pjesën 4.2, ky kapitull paraqet fushat kryesore të reformave relevante për
kornizën e përgjithshme makro-fiskale dhe strategjinë e politikave. Në mesin e këtyre
reformave, ata që janë pjesë e agjendave më të gjera të politikave sektoriale janë paraqitur më
hollësisht në Pjesën II dhe në këtë kapitull përfshihen vetëm përmbledhjet e shkurtra për
gjithëpërfshirje dhe lehtësi referimi. Afatet kohore dhe kosto buxhetore të këtyre reformave
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janë paraqitur në aneks tabelat në Pjesën II. Gjatë përgatitjes së PKRE është bërë kujdes që të
përfshihen vetëm ato reforma sektoriale që janë buxhetuar ose në draft buxhetin 2015 ose në
KASH-in e fundit.
Reformat që nuk janë shpjeguar në kontekstin e reformave sektoriale në Pjesën II, janë
prezantuar këtu në më shumë detaje. Të dhënat mbi efektet e tyre buxhetore janë dhënë më
poshtë.38
Privatizimi - Siç shpjegohet në pjesën 4.2.1, nuk ka asnjë plan të detajuar për privatizime të
ardhme dhe veprimet ku përfshirjet sektori privat. Qeveria do të trajtojë mundësitë rast pas
rasti, duke pasur parasysh rrethanat ekonomike dhe interesin e investitorëve të sektorit privat
dhe partnerëve potencialë. Prandaj, nuk mund të sigurohet plan vjetor për të ardhurat e
privatizimit që grumbullohen për buxhetin.
Shuma e buxhetuar prej 10 milion eurosh në draft buxhetin për 2015 është synuar kryesisht
për financimin e operimeve të AKP-së, si për Ligjin për AKP-në. Meqenëse shitja e pasurive
nuk konsiderohet të jetë një reformë e madhe strukturore, këto pranime nuk përfshihen në
tabelën 9.
Stabiliteti financiar - Reformat e synuara për përmirësimin e stabilitetit financiar përfshijnë
kryesisht ndryshimet në rregulloren dhe përmirësimin e praktikave mbikëqyrëse të BQK-së.
Si të tilla, ato financohen nga ana e BQK-së dhe nuk kërkojnë shpenzime shtesë nga buxheti.
Reformat e tregut të punës - Siç shpjegohet në seksionin 4.2.3, për fushat e fleksibilitetit të
tregut të punës, sistemet e përfitimit dhe të tatimit apo të marrëveshjeve për paga reformat
nuk janë planifikuar apo konsideruar të nevojshme në rrethanat e tanishme. Masat për
përmirësimin e politikave të tregut aktiv të punës, operimet e Agjencisë Publike të Punësimit
dhe aftësimi profesional janë shpjeguar dhe vlerësuar në Pjesën II.
Reforma e pensioneve - Efektet buxhetore të rritjes së përfitimeve të pensioneve 2014 janë të
përfshira plotësisht në draft buxhetin për 2015 dhe arrijnë shumën prej 50 milionë eurosh.
Meqenëse kjo masë nuk përfaqëson një reformë të rëndësishme strukturore të sistemit të
pensioneve, këto shpenzime nuk janë përfshirë në Tabelën 9. Siç shpjegohet në pjesën 4.3.1,
reformat strukturore në sistemin ekzistues të pensioneve nuk janë planifikuar apo konsideruar
të nevojshme në rrethanat e tanishme dhe në lidhje me zhvillimet e pritshme demografike për
të ardhmen e parashikueshme.
Reforma Shëndetësore - Kontributet për sigurimet e detyrueshme shëndetësore të futur
rishtas, të cilat vlerësohen në 82.000.000€ në vit, do të paguhen direkt në Fondin e
Sigurimeve Shëndetësore dhe, si të tilla, nuk përfaqësojnë të ardhura shtesë për buxhetin.
Meqenëse këto kontribute do të financojnë aktivitetet operative të fondit dhe fondi nuk është
planifikuar të marrë burime shtesë nga buxheti, kostoja më e madhe buxhetore e reformës
shëndetësore është pagesa e kontributit të punëdhënësve prej 3.5% për pagat dhe mëditjet e
punonjësve të sektorit publik. Aktualisht pritet që kontributet do të fillojnë të mblidhen gjatë
vitit 2015 dhe për këtë qëllim është buxhetuar rezerva prej 10 milion eurosh në buxhetin. Në
vitet e ardhshme, kostoja vjetore buxhetore e kontributeve vlerësohet në 18 milionë euro. Ky
informacion është përfshirë gjithashtu në Tabelën 9.
38

Programi Qeveritar, sic është cekur paraprakisht, është pranuar në ndërkohë që hartohej PKRE, prandaj nuk është bërë ende
kostimi i ndryshimeve që sjellë. Kostimi i reformave/ masave që dalin nga Programi Qeveritar (si p.sh. reformat tatimore apo
masat lehtësuese për investime) është në process e sipër dhe do të përfshihet aty ku kërkohet në Programet e ardhshme
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Pagat dhe politikat e punësimit në sektorin publik - Efektet buxhetore të rritjes së pagave
dhe mëditjeve në vitin 2014 janë plotësisht të përfshira në draft buxhetin për 2015 dhe arrijnë
shumën prej 90 milionë eurosh. Aktualisht nuk ka një rritje të planifikuar apo buxhetuar të
pagave dhe mëditjeve publike. Efektet buxhetore të zbatimit të reformës në administratën
publike janë vlerësuar në 18 milionë euro dhe do të përfshihen në ndarjet buxhetore për pagat
e organizatave buxhetore pasi reforma do të zbatohet gjatë viteve 2015 dhe 2016. Ky
informacion mbi kostot e reformës së administratës publike është përfshirë gjithashtu në
Tabela 9.
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ANEKSI 1: Tabelat përmbledhëse

Tabela 1a: Parashikimet makroekonomike
Perqindje pervec nese theksohet ndryshe

Viti
2013
Nominale (ne
mil. euro)
B1*g
5,233
B1*g
5,327
Komponentet e BPV-se
P3
4,568
P3
870
P51
1,314

Viti
2013

P52+P53
146.1
P6
944.7
P7
2,610
Kontributi ne rritjen e BPV-se
6,752

ESA kodi

1. BPV reale me cmime konstante
2. BPV nominale
3. Konusmi privat
4. Konsumi publik
5. Formimi i kapitalit bruto
6.Ndryshimi në inventar dhe fitimi neto (%
e BPV-se)
7. Eksporti i mallrave dhe sherbimeve
8. Importi i mallrave dhe sherbimeve
9. Kerkesa finale e brendshme
10. Ndryshimi në inventar dhe fitimi neto
(% e BPV-se)
11. Bilanci i jashtem ne mallra dhe sherbime

P52+P53
B11

Viti
2014

Viti
2015

Viti
2016

Viti
2017

Norma e rritjes
3.4
5.3

3.3
4.8

4.1
5.4

4.3
4.7

4.6
4.8

2.0
3.3
-0.2

4.4
1.2
-0.1

3.5
2.9
7.9

4.5
-0.4
7.8

4.3
0.1
9.3

-1.5
2.5
-1.5

-1.0
6.8
3.9

2.2
5.5
4.9

0.1
4.7
4.6

0.8
5.1
5.0

2.3

4.0

5.5

5.7

6.1

0.0
1.2

0.0
-0.7

0.1
-1.4

0.0
-1.4

0.0
-1.5

146.1
-1,665

Tabela 1b: Çmimet dhe parashikimet e çmimeve
Ndryshimi ne perqind, mesatarja vjetore

ESA
Kodi

Viti
2013

1. Deflatori i BPV-se
2. Deflatori i konsumit privat
3. HICP
4. Ndryshimi ne IÇK
5. Deflatori i konsumit publik
6. Deflatori i investimeve
7. Deflatori i çmimeve te eksportit (mallrave dhe
sherbimeve)
8. Deflatori i çmimeve te importit (mallrave dhe
sherbimeve)

Viti
2014

Viti
2015

Viti
2016

Viti
2017

1.8
2.3
:
1.8
-0.7
0.7

1.5
0.8
:
0.4
3.2
0.8

1.2
0.4
:
0.4
2.4
0.3

0.3
0.6
:
0.6
-0.1
-0.4

0.2
0.4
:
0.4
-0.8
-0.3

-1.9

1.1

1.8

1.2

1.0

0.0

0.4

-0.1

0.6

0.4

Tabela 1c: Zhvillimet ne tregun e punes
ESA
Code
1. Popullesia (ne mijera)
2. Popullesia (rrija ne %)
3. Popullsia ne moshen e punes (ne mijera persona)
[1]
4. Norma e pjesemarrjes
5. Punesimi, ne mijera persona [2]
6. Punesimi, numri i oreve te punuara [3]
7. Punesimi (norma e rritjes ne %)
8. Punesimi ne sektorin publik (ne mijera persona)
9. Punesimi ne sektorin publik (rritja ne %)
10. Norma e papunesise [4]
11. Produktiviteti (ne persona) [5]

Viti
2013
Nominale
1,805.9
1,196.6

338.4

Viti
Viti
Viti
2013
2014
2015
Nominal/norma e ndryshimit
1,805.9 1,816.9 1,827.2
0.7
0.6
0.6

Viti
2016

Viti
2017

1,837.0
0.5

1,847.6
0.6

1,196.6

1,213.8

1,230.5

1,247.3

1,260.8

40.5
338.4
:
11.7
76.8
-0.2
30.2

40.5
349.2
:
3.2
78.8
2.6
29.0

40.5
355.3
:
1.8
79.3
0.6
28.7

40.5
363.3
:
2.2
79.8
0.6
28.1

40.5
370.5
:
2.0
80.3
0.6
27.4

-7.4
0.1
2.3
2.0
2.5
15,465
12. Produktiviteti, numri i puneve te punuara [6]
:
:
:
:
:
13. Kompenzimi i punetoreve [7]
D1
1.1
4.9
7.3
3.9
2.1
1.9
[1] Grup mosha 15-64 vjet; [2] Popullsia e punësuar, koncepti i brendshëm përkufizimi i llogarive kombëtare; [3] Përkufizimi i
logaritve Kombëtare; [4] Përkufizimi i harmonizuar, Eurostat; nivelet; [5] BPV reale për person të punësuar; [6] BPV reale për
orë pune [7] Të dhënat mbi kompensimet e punëtorëve i referohen faturës së përgjithshme të pagave të raportuar tek TKPK.
Fatura totale e pagave mund të jetë e nënvlerësuar për dy arsye: a) një tendencë e disa firmave private të raportojnë pagat e
punonjësve të tyre si më të ulëta dhe b) përjashtimi nga pagave të personave të punësuar joformalisht
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Tabela 1d: Bilancet sektoriale
Si perqindje ne BPV
1. Kreditimi/huazimi neto perballe pjeses tjeter te botes
nga te cilat:
- Bilanci i mallrave dhe sherbimeve
-Bilanci i te hyrave dhe transfereve primare
-Llogaria kapitale

ESA
Kodi
B.9

Viti
2013
-7.5

Viti
2014
-6.3

Viti
2015
-6.0

Viti
2016
-6.0

Viti
2017
-6.2

-41.0
33.2
0.3

-37.3
30.3
0.7

-36.7
30.5
0.2

-36.4
30.2
0.2

-36.0
29.6
0.2

-4.4

-3.8

-3.9

-4.1

-4.4

-3.1
0.0

-2.6
0.0

-2.1
0.0

-1.8
0.0

-1.8
0.0

B.9/
EDP
B.9

2. Kreditimi/ huazimi neto i sektorit privat
3. Kreditimi/ huazimi i Qeverise se pergjithshme
4. Gabimi statistikor

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

Viti
Viti
Viti
Viti
2013
2014
2015
2016
BPV dhe Investimet
Vlera e BPV-se me cmime aktuale B1g
5,327
5,581
5,879
6,155
Investimet (si % e BPV-se)
24.8
23.8
24.5
25.1
Rritja e vleres se shtuar, perqindja e ndryshimit ne cmime konstante
1. Bujqesia
1.4
1.7
2.4
3.8
2. Industria (perjashtuar ndertimtarine)
9.4
8.1
8.4
8.6
3. Ndertimtaria
2.6
1.1
3.5
4.6
4. Sherbimet
4.1
5.1
5.6
5.8

Viti
2017
6,450
26.1
5.3
8.8
5.1
5.7

Tabela 1f: Zhvillimet ne sektorin e jashtem
Ne mil. Euro pervec nese theksohet
ndryshe
1. Bilanci i llogarise rrjedhese (si % e
BPV-se)
2. Eksporti i mallrave
3. Importi i mallrave
4. Bilanci tregtar
5. Eksporti i sherbimeve
6. Importi i sherbimeve
7. Bilanci i sherbimeve
8. Pagesat neto te interesit nga jashte
9. Te hyrat tjera nga jashte
10. Transferret rrjedhese
11. Nga te cilat nga BE
12. Bilanci i llogarise rrjedhese
13. Llogaria kapitale dhe financiare
14. Investimet e huaja direkte
15. Rezervat
16. Borxhi i jashtem
17. nga te cilat : publike
18. nga te cilat: ne valute te huaj
19. nga te cilat: pagesat e mbetura
20. Norma e kembimit me EUR (ne
fund te vitit)
21. Norma e kembimit me EUR (ne
mesatare)
22. Kursimet e jashtme neto
23. Kursimet vendore private 1/
24. Investimet vendore private
25. Kursimet vendore publike 2/
26. Investimet vendore publike

% e BPV-se
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR
Mil. EUR

% e BPV-se
% e BPV-se
% e BPV-se
% e BPV-se
% e BPV-se

Year

Year

Year

Year

Year

2013

2014

2015

2016

2017

-6.4

-6.3

-6.1

-6.6

-6.8

305.0
2,297.1
-1,992.1
622.0
313.7
308.3
-97.1
218.9
1,222.3
:
-339.7
168.8
241.0
21.0
323.8
323.8
118.1
14.0

343.2
2,392.6
-2,049.4
622.0
313.7
308.3
-75.7
208.9
1,253.5
:
-354.3
167.3
240.0
-124.3
326.4
326.4
122.5
22.1

378.6
2,505.1
-2,126.5
657.9
332.4
325.5
-80.6
233.2
1,290.6
:
-357.8
184.7
264.8
-153.9
423.4
423.4
118.4
28.2

407.2
2,634.9
-2,227.6
696.3
352.1
344.2
-87.7
243.1
1,319.9
:
-408.1
215.6
284.8
-162.6
359.1
359.1
73.7
63.5

441.0
2,774.4
-2,333.4
731.4
371.0
360.4
-95.7
253.0
1,379.3
:
-436.4
251.7
308.4
-166.6
288.1
288.1
37.5
57.7

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

:
-6.6
17.7
6.1
9.9

:
-5.6
19.1
4.8
7.4

:
-6.4
19.3
5.5
7.8

:
-5.8
20.3
5.4
7.3

:
-5.2
21.2
5.5
7.3

1/ Vleresuar sipas formules: BPV minus te hyrat totale plus subvencionet dhe transferet minus konsumi privat
2/ Vleresuar sipas formules: Te hyrat totale minus shpenzimet rrjedhese minus dividenda
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Tabela 1g: Indikatoret e qendrueshmerise
1. Bilanci i llogarise rrjedhese
2. Pozita neto e investimeve
nderkometare
3. Pjesemarrja ne tregun e eksportit
4. Norma reale efektive e kembimit
5. Kostoja nominale e njesise se punes
6. Kreditimi i sektorit privat
7. Borxhi i sektorit privat
8. Borxhi i Qeverise se Pergjithshme
1/ Vleresim

% e BPV-se
% e BPV-se

Viti
2010
-6.4

Viti
2011
-6.3

Viti
2012
-6.1

Viti
2013
-6.6

Viti 1/
2014
-6.8

9.7

2.8

4.9

6.8

5.9

45.8
100.0
:
3.2
:
:

-12.2
104.1
:
4.3
:
:

-13.2
103.8
:
1.1
:
8.1

3.3
104.2
:
0.7
:
9.0

:
104.4
2.1
0.9
:
10.6

%, v-p-v
%, v-p-v
%, v-p-v
% e BPV-se
% e BPV-se
% e BPV-se

Tabela 2a: Prospektet buxhetore te Qeverise se Pergjithshme
ESA
kodi
Kreditimi neto (B9) sipas sektoreve
1. Qeveria e pergjithshme 1/
2. Qeveria Qendrore
3. Qeveria Sheterore
4. Qeveria Lokale
5. Fondi i sigurimit shoqeror
6. Te Hyrat Totale
7. Shpenzimet Totale[
8. Neto Huamarrja/Huadhenja
9. Shpenzimet e Interesit
10. Bilanci Primar
11. Masat e njehershme dhe masat e
perkohshme

Viti
2013
Nivel (mil.
euro)

Viti
2013

Viti
2014

Viti
2015

Viti
2016

Viti
2017

% te BPV

S13
-164.0
S1311
:
S1312
:
S1313
:
S1314
:
Qeveria e Pergjithshme (S13)
TR
1,316.2
TE
1,480.2
EDP.B9
-164.0
EDP.D
41 incl.
11.5
FISIM
-152.5
:

-3.1
:
:
:
:

-2.6
:
:
:
:

-2.1
:
:
:
:

-1.8
:
:
:
:

-1.8
:
:
:
:

24.7
27.8
-3.1

23.9
26.4
-2.6

26.8
28.9
-2.1

25.6
27.4
-1.8

24.8
26.6
-1.8

0.2

0.2

0.3

0.4

0.4

-2.9

-2.3

-1.8

-1.5

-1.4

:

:

:

:

:

23.3
19.4
3.9
:
:
0.5
3.0
26.8

22.7
18.7
4.0
:
:
0.5
2.4
25.6

22.0
18.1
3.9
:
:
0.5
2.3
24.8

23.3

22.7

22.0

13.3

12.5

11.9

7.1

6.8

6.6

Komponentet e te Hyrave
12. Taksat Totale (12 = 12a+12b+12c)
1,155.6
21.7
21.4
12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import
D2
1,141.2
18.5
18.1
12b. Taksat aktuale ne te ardhura dhe pasuri
D5
172.9
3.2
3.4
12c. Taksat mbi kapital
D91
0.0
:
:
13. Kontributet Sociale
D61
0.0
:
:
14. Te ardhurat mbi Pronen
D4
43.6
0.8
0.3
15.Tjera (15 = 16-(12+13+14))
117.0
2.2
2.2
16 = 6. Te Hyrat Totale
TR
1,316.2
24.7
23.9
p.m.: Barra Tatimore (D2+D5+D61+D911,155.6
21.7
21.4
D995)
Komponentet e zgjedhura te Shpenzimeve
17. Konsumi i Pergjithshem
P32
632.6
11.9
12.4
D62 +
18. Totali i Transfereve Sociale
288.3
5.4
6.2
D63
P31 =
18a. Transferet Sociale ne Mallra
:
:
:
D63
18b. Transferet Sociale pervec atyre ne Mallra D62
288.3
5.4
6.2
EDP.D
19 = 9. Shpenzimet e Interesit (perfshire.
41 +
11.5
0.2
0.2
FISIM)
FISIM
20. Subvencionet
D3
24.6
0.5
0.2
21. Formimi bruto i Kapitalit Fiks
P51
529.2
9.9
7.4
22. Tjera (22 = 23-(17+18+19+20+21) [6]
:
:
:
23. Shpenzimet Totale
TE [1]
1,480.2
27.8
26.4
p.m. Kompenzimi i punetoreve
D1
417.1
7.8
8.7
1/ deficiti ketu nuk eshte i kalkuluar ne perputhje me rregullen fiskale te definuar me LMFPP

:

:

:

7.1

6.8

6.6

0.3

0.4

0.4

0.4
7.8
0.1
28.9
9.5

0.3
7.3
0.1
27.4
9.0

0.3
7.3
0.1
26.6
8.6
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Tabela 2b: Prospektet buxhetore te Qeverise se Pergjithshme
ESA kodi
Kreditimi neto (B9) sipas sektoreve
1. Qeveria e pergjithshme 1/
2. Qeveria Qendrore
3. Qeveria Sheterore
4. Qeveria Lokale
5. Fondi i sigurimit shoqeror
6. Te Hyrat Totale
7. Shpenzimet Totale[1]
8. Neto Huamarrja/Huadhenja
9. Shpenzimet e Interesit

Viti
2013

S13
-164.0
S1311
:
S1312
:
S1313
:
S1314
:
Qeveria e Pergjithshme (S13)
TR
TE
EDP.B9
EDP.D41 incl.
FISIM

1,316
1,480
-164

Viti
2014

Viti
Viti
2015
2016
miliona euro

Viti
2017

-142.6
:
:
:
:

-123.5
:
:
:
:

-111.8
:
:
:
:

-115.5
:
:
:
:

1,333
1,476
-143

1,576
1,700
-124

1,573
1,685
-112

1,599
1,714
-116

12

13

17

22

23

10. Bilanci Primar[2]
-153
11. Masat e njehershme dhe masat e perkohshme[3]
:
Komponentet e te Hyrave
12. Taksat Totale (12 = 12a+12b+12c)
1,156
12a. Taksat mbi Prodhim dhe Import
D2
983
12b. Taksat aktuale ne te ardhura dhe pasuri
D5
173
12c. Taksat mbi kapital
D91
13. Kontributet Sociale
D61
14. Te ardhurat mbi Pronen
D4
44
15.Tjera (15 = 16-(12+13+14)) [4]
117
16 = 6. Te Hyrat Totale
TR
1,316
p.m.: Barra Tatimore (D2+D5+D61+D91-D995) [5]
1,156
Komponentet e zgjedhura te Shpenzimeve
17. Konsumi i Pergjithshem
P32
633
18. Totali i Transfereve Sociale
D62 + D63
288
18a. Transferet Sociale ne Mallra
P31 = D63
:
18b. Transferet Sociale pervec atyre ne Mallra
D62
288
EDP.D41 +
19 = 9. Shpenzimet e Interesit (perfshire. FISIM)
12
FISIM
20. Subvencionet
D3
25
21. Formimi bruto I Kapitalit Fiks
P51
529
22. Tjera (22 = 23-(17+18+19+20+21) [6]
:
23. Shpenzimet Totale
TE [1]
1,480
p.m. Kompenzimi i punetoreve
D1
417

-130
:

-106
:

-90
:

-92
:

1,196
1,009
188
15
122
1,333
1,196

1,369
1,141
227
30
178
1,576
1,369

1,397
1,149
248
30
146
1,573
1,397

1,421
1,169
251
30
148
1,599
1,421

690
348
:
348

782
417
:
417

768
420
:
420

769
426
:
426

13

17

22

23

13
411
0
1,476
485

22
457
5
1,700
560

21
450
5
1,685
552

21
470
5
1,714
554

1/ deficiti ketu nuk eshte i kalkuluar ne perputhje me rregullen fiskale te definuar me LMFPP

Tabela 3: Shpenzimet e Pergjithshme Qeveritare sipas Funksionit 1/
Viti
Viti
Viti
Viti
Viti
COFOG
Kodi
2013
2014
2015
2016
2017
1. Sherbimet e Pergjithshme Publike
1
6.0
5.7
6.9
6.3
5.9
2. Mbrojtje
2
0.6
0.7
0.7
0.6
0.6
3. Rendi Publik dhe Siguria
3
2.2
2.2
1.5
1.4
1.3
4. Ceshtjet Ekonomike
4
7.3
4.8
5.9
5.7
5.6
5. Mbrojtja e Mjedisit
5
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
6. Strehimi dhe Komoditeti i Komunitetit
6
0.7
0.7
0.4
0.4
0.4
7. Shendetesi
7
2.6
2.8
2.8
2.8
2.7
8. Rekreacion, kulture dhe religjion
8
0.6
0.6
0.7
0.6
0.6
9. Edukim
9
3.8
4.1
4.6
4.4
4.3
10. Mbrojtje Sociale
10
4.1
4.8
5.1
4.9
4.9
11. Shpenzimet Totale (artikulli 7 = 23 ne Tabel 2)
TE
27.8
26.4
28.9
27.4
26.6
1/ Klasifikimi i shpenzimeve sipas funksionit i prezentuar ne tabel duhet te mirret si indiktiv pasi qe buxheti nuk
eshte perpiluar sipas kodeve funksionale
% e BPV
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Tabela 4: Zhvillimet e Borxhit te Pergjithshem Qeveritare
% e BPV
1. Borxhi Bruto
2. Ndryshimi ne borxhin bruto
3. Bilanci Primar

Viti
Viti
2013
2014
9.0
10.6
0.9
1.6
Kontribuesit ne ndryshim te borxhit bruto
2.9
2.3
EDP
0.2
0.2
D.41
-2.2
-0.9
ESA kodi

4. Shpenzimet e Interesit
5. Rregullimi Stock-flow
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
Variabla Tjera Relevante
6. Asetet financiare likuide
7. Borxhi financiar neto (7 = 1 - 6)

Viti
2015
12.4
1.8

Viti
2016
13.4
1.0

Viti
2017
14.5
1.0

1.8

1.5

1.4

0.3

0.4

0.4

-0.3

-0.8

-0.7

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:
:

:
:
2.7

:
:
2.9

:
:
3.0

:
:
2.8

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

Tabela 4a: Garancite e Pergjithshme Qeveritare
% e BPV
Garancite publike
Nga te cilat: te lidhura me sektorin financiar

Viti

Viti

2014
0.2
0.2

2015
0.2
0.2

Tabela 5: Zhvillimet Ciklike
% e BPV

ESA Kodi

Viti
2013
3.4

Viti
2014
3.3

Viti
2015
4.1

Viti
2016
4.3

Viti
2017
4.6

1. Norma Reale e rritjes se BPV (%, vpv)

B1g

2. Huadhenja neto e Qeverise se Pergjithshme

EDP.B.9

3. Shpenzimet e Interesit

EDP.D.41

-3.1
0.2

-2.6
0.2

-2.1
0.3

-1.8
0.4

-1.8
0.4

4. Masat e njehershme dhe masat e perkohshme [1]
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)

:

:

:

:

:

Tabela 6. Divergjenca nga programi paraprak
N/A

Tabela 7. Qendrueshmeria afatgjate e financave publike
N/A
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Tabela 8: Supozimet themelore mbi mjedisin e jashtem ekonomik qe theksohen ne strukturen
Dimension

Norma e interesit afat-shkurte
Norma e interesit afat-gjate 3/
USD/EUR kembimi

35

6/

Viti

Viti

Viti

Viti

Viti

X-2

X-1

X

X+1

X+2

Mesatare Vjetore
Mesatare Vjetore
Mesatare Vjetore

1.2
1.3
1.3

1.3
1.3
1.4

Norma nominale efektive e kembimit 2/

Mesatare Vjetore

101.6

102.4

Kursi i kembimit vis-à-vis me EUR

Mesatare Vjetore

1.0

1.0

Rritje e BPV global, perjashtuar EU1/

Mesatare Vjetore

1.4
1.3
1.3

1.8
1.3
1.3

1.9
1.3
1.3

1.0

1.0

1.0

4.5
4.7
5.7
5.9
6.0
Rritja e BPV EU
Mesatare Vjetore
0.2
1.6
1.8
1.9
1.9
Rritja e tregjeve te huaja relevante - Gjermani /5 Mesatare Vjetore
0.5
1.7
1.6
1.4
1.4
Rritja e tregjeve te huaja relevante – Zvicerr /5
Mesatare Vjetore
2.0
2.1
2.2
2.0
2.0
Volumi i importit boteror, perjashtuar EU /3
Mesatare Vjetore
3.8
5.1
6.2
6.2
5.7
Cmimi i naftes (Brent, USD/barel) 1/
Mesatare Vjetore
108.8 108.0 103.0
98.2
94.9
Burimi: 1/WEO, Prill 2014, dhe llogaritjet tona; 2/CBK; 3/ ECB Projeksionet makroekonomike per aren euro
Qershor 2014, 4/ UNCTAD statistikat deri ne 2013, WEO norma e rritjes se volumit te importit boteror; 5/ WEO,
April 2014; 6/departamenti i thesarit, MF

Tabela 9: Matrica e zotimeve të politikave
Viti
Viti
2014
2015
1. Masa e politikës- Reforma në shëndetӕsi
A. Profili i implementimit
x
B. Ndikimi neto në buxhet
x
B.1 Ndikimi direkt në të hyra buxhetore
B.2 Ndikimi direkt në shpenzimet buxhetore
x
2. Masa e politikës – Reforma në administratën publike
A. Profili i implementimit
x
B. Ndikimi neto në buxhet
B.1 Ndikimi direkt në të hyra buxhetore
B.2 Ndikimi direkt në shpenzimet buxhetore
Ndikimi neto total në buxhet
Ndikimi i përgjithshëm në të hyra buxhetore
Ndikimi i përgjithshëm në shpenzimet buxhetore
18
Pershkrimi i politikës

Viti
2016

Viti
2017

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

36

36
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ANEKSI 2: Analiza e ndjeshmërisë së të hyrave tatimore ndaj importeve

Tipari kryesor i ekonomisë së Kosovës është që ajo thith më shumë sesa prodhon, prandaj ajo
është shumë e varur nga importet. Kjo strukturë e ekonomisë është reflektuar në strukturën e
të ardhurave të buxhetit me të hyrat e inkasuara në kufi, të cilat përbëjnë rreth 70% të totalit të
të hyrave tatimore (shih grafikun 17). Importet kanë ndjekur një trend në rritje që prej pas
periudhës së luftës duke ndjekur trendin e kërkesës agregate. Kjo, nga ana tjetër, ka i krijuar
mundësi agjencive për të mbledhur më shumë të hyra në kufi dhe për ruajtur kështu një
pjesëmarrje të lartë të të hyrave nga të kufirit deri tek ato tatimore.
Grafiku 17: Përbërja e të hyrave tatimore, 2006-2013

Duke pasur parasysh këtë tipar themelor të ekonomisë, është kryer një analizë për të vlerësuar
efektin që ndryshimet në importe kanë ndaj totalit të të hyrave tatimore. Analiza është kryer
duke përdorur një VECM thjeshtë bi-variate dhe qëllimi i saj është të tregojë marrëdhëniet në
mes të këtyre dy variablave dhe efektin e një shoku të importeve në të hyrat e buxhetit.
Grafiku 18: Seritë kohore të importeve dhe totali i të hyrave nga tatimet
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Modeli është kryer duke përdorur të dhëna mujore të importeve (Im_log) dhe librave të të
hyrave tatimore (tr_log), të cilat duket që ndjekin një trend pozitiv determinist dhe kanë një
komponent sezonal. Dallimet e para të variablave luhaten rreth një mesatare konstante dhe
nuk ka variabilitet në kohë. Prandaj, Grafiku 18 tregon se seritë në diferencat e para janë të
krijuara nga një proces stacionar.
Për këtë arsye, analiza e co-integrimit e marrëdhënies afatgjatë të ekuilibrit mes variablave
është testuar, duke përfshirë edhe trendin deterministik, „dummy‟ sezonal dhe mesataren
konstante. Siç pritej, rezultatet tregojnë se ka një marrëdhënie afatgjatë pozitive mes të hyrave
tatimore dhe importeve.
Për të vlerësuar efektin e tronditjes së importeve në të ardhurat tatimore, është bërë analiza
„impulse response‟. Përgjigjet e impulsit raportohen me 95% intervale të besimit, e
përllogaritur në mënyrë empirike me 10,000 përsëritje të vijave të grafikut të pulsit. Ndikimi i
një shoku është prezantuar në Grafikun 19 më poshtë, i cili tregon se një rënie prej 1% në
importe do të ndikojë në të hyrat tatimore me rreth 0.2% në afat të mesëm.
Grafiku 19: „Impulse response‟ funksioni i një shoku në importe ndaj të hyrave
tatimore
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ANEKSI 3. Analiza e qëndrueshmërisë së borxhit (AQB)

Rreziku i shqetësimit për borxhin në Kosovë është ende i moderuar në sajë të raportit të ulët
borxh / BPV dhe rregullës fiskale e miratuar kohëve të fundit, e cila është e detyrueshme
ligjërisht dhe kufizon deficitin në një nivel stabilizues të borxhit në afatin e gjatë. Megjithatë,
rreziqet mund të lindin nga presionet e mundshme të shpenzimeve buxhetore që lidhen me
nivel të ulët të vazhdueshëm të eksportit.
DSA vlerëson borxhin mbi bazën e qëndrueshmërisë së rregullës fiskale duke krahasuar
treguesit e borxhit dhe pragjet e barrës së borxhit nën skenarin bazë dhe ato alternative për
periudhën 2012-2060.
DSA e Kosovës është kryer duke përdorur Modelin DSA të zhvilluar nga MF. Analiza përdor
tregues të rrezikut të hartuara nga Banka Botërore - FMN për vendet e mesmes39. Duke filluar
nga 2014, Qeveria e Kosovës miratoi një rregull fiskal, i cili kufizon deficitin e përgjithshëm
ndaj BPV-së në 2%. Kjo kufizon aftësinë e Qeverisë për të siguruar shpenzime shtesë, duke
zgjeruar ose politikat sociale ose projektet e infrastrukturës në kornizën ekzistuese buxhetore.
Treguesit e borxhit dhe pragjet e barrës së borxhit të përpiluara nga BB-FMN-së dhe raporti i
borxhit të kufizuar me ligj janë si më poshtë:
-

Vlera e Tanishme Neto (VTN) e borxhit ndaj BPV – 40%
VTN e borxhit ndaj eksporteve të mallrave dhe shërbimeve – 150%
VTN e borxhit ndaj të hyrave buxhetore – 250%
VTN e shlyerjes së borxhit ndaj eksporteve të mallrave dhe shërbimeve – 20%
VTN e shlyerjes së borxhit ndaj të hyrave buxhetore – 30%

Supozimet kryesore themelore në skenarin bazë bazohen tek rritja e BPV-së nominale prej
5.5% mesatarisht për horizontin e projektuar, rritja prej 0.5 pikë përqindjeje në raportin e
eksporteve të mallrave dhe shërbimeve në BPV duke arritur në 27% në fund të periudhës së
projeksionit, bilanci bankar i Qeverisë prej 2% të BPV-së dhe deficiti i përgjithshëm ndaj
BPV në 2%. Përveç kësaj, meqenëse Kosova është ende në fazën e zhvillimit të saj ajo ende
mund të ngrejë kreditë koncensionare apo ato të buta. Por, kur kjo e fundit të arrijë pragun më
të lartë të të hyrave, raporti i kredive koncensionare do të bjerë në favor të më shumë kredive
komerciale. Si rezultat, DSA supozon që duke filluar nga 2016 kreditë koncensionare do të
përbëjnë 60% të borxhit të përgjithshëm publik dhe për huamarrjen e re do të ketë element të
kufizuar granti.
Grafiku 20 tregon ndryshimet në përbërjen e deficitit dhe nevojën e financimit gjatë horizontit
të parashikimit. Meqenëse se niveli aktual i borxhit është i ulët, shpenzimet e interesit
përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të deficitit të përgjithshëm dhe, me rritjen e nivelit të
borxhit, pagesat e interesit do të formojnë një pjesë të madhe të deficitit. Deficiti i
përgjithshëm përbën vetëm një pjesë të vogël të nevojës së financimit, ndërsa ripagimi i
kryegjësë merr pjesën më të madhe të periudhës së projektuar.
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Grafiku 20: Përbërja e deficitit të përgjithshëm dhe nevoja për financim

Sipas skenarit bazë, të dy grupet e treguesve, përkatësisht aftësia paguese dhe treguesi i
likuiditetit, janë nën nivelet e pragut (shih grafikun 21). Në skenarin bazë, raporti i borxhit me
BPV-në stabilizohet menjëherë nën pragun e 40%, ndërsa borxhi ndaj eksporteve të mallrave
dhe shërbimeve arrin pragun duke reflektuar bazën e ngushtë dhe të paqëndrueshme të
eksporteve.
Skenari a. Ky skenar është i ndërtuar mbi supozimin se rritja nominale e PBB-së do të jetë
më e ulët me 1.5 pikë përqindjeje në krahasim me skenarin bazë. Në këtë skenar, VT e
borxhit ndaj BPV-së është vazhdimisht në rritje dhe shkel pragun në 2048. Në mënyrë të
ngjashme, për shkak të bazës ende të ulët të eksporteve, VT e borxhit të eksporteve shkel
pragun në 2035 dhe shlyerja e borxhit ndaj eksporteve stabilizohet menjëherë nën pragun.
Implikimi i politikës së këtij ushtrimi është që rritja nominale e BPV-së dhe nivelet e
eksportit duhet të monitorohet vazhdimisht për të përshtatur politikat drejt zhvillimit të
sektorit privat dhe rritjes së eksportit dhe diversifikimit
Skenari b. Ky skenar simulon një situatë ku rregulla fiskale ligjërisht e detyrueshme është
ndryshuar për të rritur kufizimin e deficitit në 3% të BPV-së duke filluar nga 2017. Si
rezultat, aftësia paguese dhe treguesit e likuiditetit që kanë lidhje me eksportet shkelin pragun
përgjithmonë. Ky ndryshim do të rrisë raportin e borxhit ndaj BPV-së përtej pragut me një
diferencë të madhe, duke sugjeruar se çdo rritje e deficitit ndaj BPV-së duhet të shoqërohet
me rritjen e BPV-së dhe me rritje më të lartë dhe të qëndrueshme të eksportit (shih grafikun
21).
Megjithatë, në të gjitha skenarët, raportet relative të të ardhurave mbeten nën pragun, duke
sugjeruar përsëri se të ardhurat e buxhetit ose duhet të rriten në përqindje të BPV-së ose të
mbeten konstante nëse këto ndryshime duhet të zhvilloheshin.
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Grafiku 21: Indikatorët e borxhit publik sipas skenarëve bazë dhe atyre
alternativë
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1. Hyrje

Kjo pjesë paraqet një përmbledhje të strategjisë së përgjithshme të reformës ekonomike në
nivel kombëtar, duke përfshirë një diagnozë të shkurtër të pengesave kryesore për rritjen dhe
përmirësimin e konkurrencës. Kjo diagnozë përmbledh prioritetet kryesore të reformave
strukturore sektoriale në mbështetje të rritjes dhe konkurrueshmërisë së identifikuar.
Një objektiv kyç i strategjisë së politikave për 2015-2017, i paraqitur në PKRE , është
forcimi i rritjes ekonomike përmes përshpejtimit të reformave ekonomike dhe përmirësimit të
mëtejshëm të mjedisit të biznesit që favorizon rritjen e sektorit privat. Një prioritet i veçantë
do ti jepet industrive me kapacitete potencial të punësimit dhe eksportit. Për ta arritur këtë,
Qeveria është e vendosur të zbatojë një sërë reformash strukturore, të cilat synojnë
përmirësimin e aftësisë konkurruese të ekonomisë së Kosovës në përgjithësi përmes forcimit
të sundimit të ligjit dhe reduktimit të barrierave të mëtejshme të biznesit.
Elasticiteti i fortë i Kosovës nga goditjet e jashtme gjatë viteve të fundit ishte pasojë e tregtisë
së kufizuar dhe lidhjeve financiare që Kosova kishte me vendet e krizës dhe modelit mjaft
specifik të zhvillimit të vendit. Ai bazohet në dy shtylla. E para përbëhet nga remitancat e
mëdha dhe hyrjet e IHD-ve nga diaspora, të cilat rrisin kërkesën e brendshme nëpërmjet
konsumit të ekonomive familjare dhe investimeve, ndërsa thelbi i shtyllës së dytë është një
strukturë e fuqishme buxhetore me qasje pro-rritjes, e cila ka një pjesëmarrje në investimet
kapitale shumë më të lartë se është në çdo vend të rajonit.
Zhvillimi ekzistues është i lidhur me rreziqe të mëdha. Në afatin e shkurtër, faktor kryesor
rreziku do të ishte një rënie e papritur e hyrjeve të kapitalit, e cila do të kishe pasoja negative
për rritjen ekonomike, financat publike dhe stabilitetin e sektorit financiar. Megjithatë, në
afatin e mesëm dhe të gjatë, sfida kryesore për Kosovën është se si të krijojë kushte të
favorshme për nxitjen e rritjes së vetë-qëndrueshme të bazuar në rritjen e produktivitetit të
brendshëm dhe konkurrencës në eksport, dhe që synon uljen e papunësisë dhe varfërisë së
lartë, përmirësimin e kapitalit njerëzor dhe infrastrukturës fizike.
Ka pengesa të shumta me të cilat vendi është duke u përballur dhe do të përballet rrugën e tij
drejt rritjes së qëndrueshme ekonomike. Një diagnozë e hollësishme e pengesave kryesore
për rritjen ekonomike në Kosovë është bërë në kontekstin e përgatitjes së PKRE -it për të
lehtësuar identifikimin dhe prioritizimin e reformave kryesore strukturore. Pas përvijimit që
Komisioni Evropian ka bërë për përgatitjen PKRE 2015, kufizimet janë klasifikuar në dy
grupe. E para përbëhet nga kufizimet që janë të karakterit kombëtar dhe horizontal dhe është
adresuar në nën-kapitullin 4.1 të PKRE -it, Pjesa I. Kufizimet detyrueshme për rritjen
ekonomike të identifikuara dhe shpjeguara në këtë kapitull janë qasja e kufizuar në financim
dhe kosto e lartë e tij, përhapja e madhe e sektorit jo formal dhe zbatimi i dobët i kontratave.
Grupi i dytë i pengesave që janë adresuar në kuadër të këtij kapitulli përqendrohet në ato që
kanë më shumë karakter sektorial. Reduktimi ose eliminimi eventual i këtyre pengesave do të
kontribuonte drejt përmirësimit të aftësisë konkurruese të vendit dhe duke arritur kështu një
rritje të lartë dhe të qëndrueshme. Grupi përfshin problemet dhe sfidat e rritjes ekonomike në
këto sektorë/fusha: (i) kapitalin fizik, si rrjetet e transportit dhe energjisë, (ii) kapitalin
njerëzor, si forma të ndryshme të arsimit, R&D, (iii) strukturën më të mirë industriale, si
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mbështetjen financiare edhe atë jo-financiare për NVM-të, (iv) mjedisin e biznesit, dhe (v)
integrimin tregtar, si eksporti dhe promovimi i IHD-e. Për arsye institucionale dhe operative,
fushat iii - v janë bashkuar në të njëjtin kapitull Mjedisi i Biznesit, Strukturat Industriale dhe
Integrimi i Tregtisë.
Kosova ka nevoja të mëdha në fushën e infrastrukturës fizike. Vendi është pa dalje në det,
që do të thotë ekonomia e tij varet shumë nga lidhjet e duhura të transportit me vendet fqinje.
Aktualisht, kostoja e transportit të mallrave nga dhe në Kosovë është ndër më të lartat në
rajon. Ky është konteksti në bazë të të cilit vendi ka hyrë në investime të mëdha në
autostrada. Kjo përfshin ndërtimin e autostradës në Shqipëri (duke i dhënë Kosovës qasje në
portet ndërkombëtare), dhe planifikohet të fillohet ndërtimi i rrugës drejt Maqedonisë, që
është dhe partneri më i madh tregtar i Kosovës.
Furnizimi me energji elektrike vazhdon të jetë një pengesë detyruese për rritjen ekonomike
të Kosovës, kryesisht për shkak të rritjes së humbjeve të ndërmarrjes në sajë të frekuencës së
lartë të ndërprerjeve. Në një perspektivë afatmesme, një krizë e ardhshme e energjisë në
mungesë të kapaciteteve të reja të prodhimit të energjisë gjithashtu do të bëhet e detyrueshme.
Rreth 50% e firmave të anketuara të Kosovës e identifikojnë qasjen në energji elektrike si një
pengesë e madhe, në krahasim me 5,8% në Mal të Zi, 8,1% në Serbi, dhe 10,2% në Bosnje.
Banka Botërore vlerëson se, pa kapacitete të reja gjeneruese të energjisë, kostoja e kombinuar
e prodhimit të energjisë me atë të importeve do të rritet nga rreth 6 euro cent për kilovat/orë
në më shumë se 8 euro cent për kilovat/orë në 2024 (PFR, Banka Botërore, 2014).
Shpeshtësia dhe kohëzgjatja e ndërprerjeve të energjisë janë të rëndësishme. Në vitin 2012,
numri mesatar vjetor i ndërprerjeve për konsumator ishte 59,5, nga të cilat vetëm 2,6 ishin
planifikuar, dhe kohëzgjatja mesatare e ndërprerjes ishte 114,5 orë, nga të cilat vetëm 4,9 orë
ishin të planifikuara (Banka Botërore, PFR, 2014). Bazuar në vrojtimin e Bankës Botërore
BEEPS së (2013), numri i ndërprerjeve në një muaj tipik qëndroi në 11,4 në Kosovë, në
krahasim me 0,2 në Slloveni, 0,9 në Serbi, 1,2 në Maqedoni, dhe 2,5 në Mal të Zi. Për më
tepër, humbjet nga ndërprerjet e energjisë si përqindje e shitjeve vjetore arritën në 7.3% në
Kosovë, krahasuar me 0.5% në Serbi, 0,8% në Mal të Zi, dhe 2,6% në Shqipëri. Gjithashtu,
rreth 64% e firmave të anketuara të Kosovës kanë raportuar se zotërojnë ose përdorin bashkë
një gjenerator të energjisë, krahasuar me 9% në Maqedoni, 10,7% në Serbi, 20% në Bosnje,
dhe 47,2% në Shqipëri (BEEPS BB, 2013).
Siç u identifikua në Raportin e fundit të Progresit, fuqia punëtore me kualifikim të lartë (të
diplomuar dhe aftësim profesional) është një tjetër kufizim detyrues i rritjes kryesisht për
shkak të kërkesës së tepërt për profesione me kualifikim të lartë dhe primit për kualifikim të
lartë. Bazuar në analizën e LFS nga Banka Botërore (Rishikimi i Financave Publike, 2014),
kërkesat janë mëdha për persona me arsim universitar dhe pasuniversitar, me arsim
profesional të mesëm, përfshirë edhe për profesione të tilla si operatorët e makinave, teknikë
dhe profesionistë të tjerë. Nga ana tjetër, ka një ofertë të madhe me personat vetëm me arsim
fillor dhe të mesëm të përgjithshëm, dhe profesione të tilla si nëpunës, shitës të shërbimeve,
artizanale, menaxher dhe punonjës të bujqësisë. Dëshmia e një premi të lartë për pagat e
personave me arsim të lartë - si dëshmi e mungesës së ofertës për personat me arsim të larët nuk është themeluar në mënyrë të vendosur. Megjithatë, një studim i bërë nga Riinvesti në
vitin 2011 duke përdorur një anketim në nivel të ndërmarrjes ka gjetur se paga mesatare e
individëve që mbajnë një diplomë pasuniversitare ishte dy herë më e mëdha se e atyre që
mbajnë nivel të diplomës Bachelor. Rëndësia e një force punëtore të arsimuar në mënyrë
adekuate është treguar edhe në anketën e fundit të Bankës Botërore Mundësimi i Biznesit dhe
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Performanca e Ndërmarrjes (BEEPS) e kryer në vitin 2013. Krahasuar me anketën paraprake
të BEEPS të vitit 2009, numri i firmave lokale është rritur me 13 pikë përqindjeje që do të
thotë se fuqi punëtore e Kosovës e arsimuar jo në mënyrë adekuate është një kufizim.
Për sa i përket strukturave industriale, mjedisit të biznesit dhe integrimit tregtar, nuk ekziston
asnjë kufizim për rritjen por aplikohet një bashkëveprim i faktorëve të shumtë. Për shembull,
qasja e pamjaftueshme në financa që reflekton zbatimin jo të duhur të kontratës ishte
identifikuar si një kufizim detyrues për investime dhe rritje të fortë ekonomike. Ambienti i
përgjithshëm rregullative, duke përfshirë procedurat e licencimit dhe lejeve, regjimin e
inspektimit dhe vlerësimin e ndikimit të rregullave për biznesin, pengon gjithashtu rritjen. Për
shembull, në fushën e licencimit të ndërtimit, Kosova mbetet dukshëm prapa vendeve në
rajon; për të marrë një leje ndërtimi në Kosovë nevojiten më shumë se 140 ditë, krahasuar me
një mesatare prej rreth 80 ditësh në Evropën Lindore. Ngjashëm, sipas Anketës të të Bërit
Biznes, qasja në energji e kompanive është tepër e ngadaltë në krahasim me pikat rajonale të
referimit. Një tjetër pengesë e madhe për zhvillimin e sektorit privat, shpesh e cituar nga
bizneset, është shkalla e madhe e ekonomisë jo formale. Infrastruktura e cilësisë është e
pamjaftueshme që kompanitë kosovare të tregtojnë përtej kufijve dhe ë konkurrojnë
ndërkombëtarisht. Konkurrenca e SME-ve dhe qasja në investime është e kufizuar në
mesin e faktorëve të tjerë.
Analiza e mësipërme e sfidave kryesore në rritje është gjerësisht në përputhje me Raportin e
fundit të Progresit të BE-së i cili gjithashtu thekson për dobësitë në tregun e punës dhe arsim
(papunësia, boshllëku i aftësive, AFP dhe arsimin e lartë), infrastrukturën e mangët në
energji, mjedis jo i favorshëm për të bërë biznesit dhe mungesa e konkurrueshmërisë në
eksport, nivel i lartë i ekonomisë jo-formale dhe sundim i dobët i ligjit (që pasqyrohet në
qasjen e kufizuar në financa). Masat në NERP adresojnë këto pengesa dhe si rrjedhojë edhe
rekomandimet e Raportit të Progresit. Lidhjet në mes të Raportit të Progresit dhe masat
kryesore specifikohen më tej në tabelat në Aneks.
Duke marrë parasysh kufizimet e përshkruara më lart si dhe duke marrë në konsideratë masat
e reformave të propozuara në Pjesën II, procesi i PKRE plotëson Strategjinë për Zhvillim
Kombëtar (SZHK). Ndërkohë që është duke u përgatitur paralelisht me PKRE -in, ajo do të
konsultohet me aktorë të ndryshëm dhe do të miratohet në vitin 2015. Megjithatë, fokusi
kryesor i SZHK-së do të jetë përcaktimi i prioriteteve afatmesme (p.sh. 2020) për zhbllokimin
e potencialit të rritjes ekonomike të Kosovës. Kështu, nga njëra anë, procesi i PKRE -it
kontribuonte në elaborimin e SZHK-së, ndërsa në anën tjetër, mund të pritet që SZHK-ja të
bëhet baza për përditësimin e PKRE -it në ciklin e ardhshëm të planifikimit.

2. Konteksti dhe skenari makroekonomik

Zhvillimet në 2014 – Rritja reale e vlerësuar e ekonomisë së Kosovës ishte 3.3% në 2014.
Zhvillimet gjatë vitit janë karakterizuar nga një situatë të padëshiruar politike në Kosovë
(formimi i qeverisë u shty pas zgjedhjeve të qershorit 2014), gjë që ka prekur besimin e
investitorëve. Kështu, investimet kanë shënuar një rënie të lehtë në terma realë dhe në
investimet private në veçanti. Konsumi vazhdon të jetë faktori kryesor i kërkesës së
brendshme, duke reflektuar një rritje në të ardhurat reale të disponueshme nga rritja prej 25%
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e pagave të sektorit publik dhe pensioneve në prill dhe nga rënie e çmimeve të ushqimeve.
Rritja e konsumit i ka kontribuar kërkesës për mallrat e importuara dhe, deri në gusht 2014,
importet janë rritur me rreth 2%. Eksporti i mallrave është përmirësuar në një normë prej rreth
9% dhe ai i shërbimeve me 12.6% (të dhënat deri në shtator). Megjithatë, për shkak të
pjesëmarrjes së vogël të eksportit në BPV, bilanci tregtar ka mbetur në nivele negative duke
kontribuar kështu negativisht në rritjen ekonomike. Inflacioni i çmimeve të konsumit në vitin
2014 vlerësohet të jetë stabilizuar në një normë prej rreth 0.4% (në terma vjetorë).

Tregu i punës dhe produktiviteti - Shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, në 30%
në vitin 2013, me një normë të ulët të pjesëmarrjes së fuqisë punëtore (40,5%) dhe me shumë
persona të dekurajuar nga pjesëmarrja e tregut të punës (ASK, 2012, 2013). Edhe pse duke
filluar nga një bazë e ulët, sipas të dhënave administrative nga TKPK, numri i të punësuarve
është rritur vazhdimisht gjatë viteve të fundit në normat e rritjes vjetore nga 2,5 në 5%.
Bazuar në trendet e mëparshme, për periudhën 2015-2017 është parashikuar një ngadalësim i
rritjes së punësimit në rreth 2% në vit. Produktiviteti i fuqisë punëtore, e matur nga BPV-ja
reale për person të punësuar, ishte 15.465€ në 2013 dhe kjo vlerësohet të jetë rritur me 0.1%
në 2014, dhe parashikohet të rritet me një normë mesatare prej 2,3% në vit në periudhën
2015-2017.
Pas një periudhe me paga relativisht të qëndrueshme (mesatarja arrin në 412€) në periudhën
nga TM3 i vitit 2010 në TM1 të vitit 2014, paga mesatare është rritur në 440 euro në
tremujorin e dytë të 2014, si rezultat i një rritje me 25% të pagave publike. Rritja e pagave
publike e ka ngritur pagën bruto mesatare në sektor në 512€ në TM3 të vitit 2014, dmth 29%
më e lartë se ajo në sektorin privat (399€). Duke pasur parasysh trendin e pagave në sektorin
privat në vitet e fundit, dhe rritjen e fundit në pagat publike, në këtë pikë është parashikuar që
pagat do të mbeten të qëndrueshme në të ardhmen e afërt.
Konkurrueshmëria - kapacitetet prodhuese të Kosovës mbeten të pashfrytëzuara sa duhet dhe
konkurrueshmëria në tregjet rajonale dhe evropiane është e dobët. Pjesëmarrja e metaleve
bazë në totalin e eksporteve ka rënë ngadalë (nga 63% në 2009 në 49% në 2013) dhe
performanca e sektorëve tjerë është përmirësuar dukshëm, ndonëse nga një bazë e vogël. Në
vitin 2013, metali bazë dhe produktet e mineraleve llogariten për rreth dy të tretat e
eksporteve të Kosovës, ndërsa sektorë të tjerë me pjesëmarrje të rëndësishme në eksport
përfshijnë artikujt ushqimor dhe pijet, produktet bimore, dhe plastikën. Përveç metaleve bazë,
eksportet e të gjitha këtyre sektorëve janë rritur më shpejt se importet në 2013, duke
reflektuar konkurrencën në rritje dhe disa zëvendësime të importit.
Pjesëmarrja e tregut të eksportit të Kosovës në tregun e CEFTA-s është rritur vazhdimisht që
nga viti 2008, ndërsa pjesëmarrjet në tregjet e tjera kanë qenë shumë të paqëndrueshme dhe të
vogla.
Pas një vlerësimi prej 4% (në terma vjetorë) në 2011, kursi real i këmbimit efektiv (REER) ka
mbetur relativisht i qëndrueshëm në periudhën 2012-14. Kostot e fuqisë punëtore janë rritur
më shpejt se produktiviteti i fuqisë punëtore në 2014, duke çuar në një rritje të kostos së
fuqisë punëtore për njësi (ULC) me 2.1% në krahasim me 2013.
Perspektiva Makroekonomike për 2015-17 – rishikimi afatmesëm pasqyron veprimet e
politikave të ndërmarra gjatë vitit 2014, por, për të shmangur një paragjykim optimist, ajo nuk
ka marrë parasysh efektet e reformave strukturore të planifikuara në PKRE dhe në Programin
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e Qeverisë të miratuar kohëve të fundit. Rritja reale e BPV-së pritet të rimëkëmbet nga 3,3%
sa është vlerësuar në vitin 2014 në rreth 4,3% mesatarisht gjatë periudhës 2015-2017.
Konsumi pritet të jetë nxitësi më i madhe e rritjes ekonomike dhe pritet të rritet me 3.6%,
mesatarisht. Kjo rritje do të shtyhet kryesisht nga pagat dhe pensionet e sektorit publik, duke
pasur një ndikim të plotë mbi të ardhurat e disponueshme në 2015 e në vazhdim. Konsumi
privat pritet të mbështetet nga rritja e fluksit të remitancave që rezultojnë nga rimëkëmbja e
ekonomisë në euro-zonë si dhe nga zgjerimi i pritur i aktivitetit të kredisë konsumatore nga
ana e sektorit bankar komercial në Kosovë. Rritja reale e pagave, për shkak të rënies së pritur
të çmimeve të mallrave të konsumit, pritet të mbështesë rritjen e parashikuar të konsumit në
periudhën afatmesme.
Pjesëmarrja e investimeve totale në BPV është parashikuar të jetë mesatarisht 27,9% mbi
horizontin e parashikimit. Duke plotësuar rritjen e parashikuar prej 4,8% të investimeve
publike të cilat përfshijnë projektet e infrastrukturës, rritja e investimeve private është
parashikuar të jetë mesatarisht 8,7%. Rritjes së investimeve private pritet ti kontribuojnë
reformat e vazhdueshme në përmirësimin e mjedisit të biznesit, rënia e kostove të ndërtimit si
rezultat i rënies së çmimeve të metaleve dhe karburanteve, dhe zgjerimi i pritur i aktivitetit të
kredisë i shoqëruar me rënien e pritur të normave të interesit për kreditë e vazhdueshme.
Deficiti i llogarisë rrjedhëse pritet të mbetet në nivelet aktuale gjatë periudhës së parashikimit,
duke arritur mesataren prej 6.5% të BPV-së. Bilanci tregtar pritet të përmirësohet, por ai do të
vazhdojë të regjistrojë një deficit të lartë prej 36% të BPV-së deri në fund të periudhës.
Importet e mallrave dhe shërbimeve pritet të rriten me 4.9% mesatarisht, duke reflektuar
rritjen e përgjithshme të kërkesës së brendshme. Eksporti i mallrave dhe shërbimeve pritet të
rritet me 5.1%, mesatarisht, duke u bazuar kryesisht në metale dhe duke u shtyrë nga
zhvillimet në çmimet botërore.
Norma e inflacionit pritet të bjerë në 0.5% mesatarisht, kryesisht për shkak të rënies së
çmimeve botërore për artikujt e përdorimit të gjerë, naftës dhe ushqimit.
Tabela 1. Treguesit kyç makroekonomik, skenari bazë
Pershkrimi

2011

2012

2013

2014
Vler.

2015
Proj.

2016
Proj.

2017
Proj.

Normat reale te rrijes (ne %)
BPV
BPV për kokë banori
Konsumi
Investimet
Eksportet
Importet

4.4
2.8
3.0
7.9
3.3
3.5

2.8
1.2
2.6
-12.9
0.5
-7.7

3.4
1.9
2.2
-0.3
2.5
-1.5

3.3
1.7
3.9
-0.2
6.8
3.9

4.1
2.5
3.4
7.4
5.5
4.9

4.3
2.7
3.7
7.1
4.7
4.6

4.6
3.0
3.6
8.5
5.1
5.0

IÇK
7.4
2.4
Burimi: ASK dhe DPEP/ llogaritjet e Njësisë Makroekonomike

1.8

0.4

0.4

0.6

0.4

Korniza fiskale - Një objektiv kryesor i politikës fiskale është të garantojë financa publike të
qëndrueshme, duke respektuar një rregull fiskal ligjërisht detyrues, i cili kufizon deficitin e
qeverisë në 2% të BPV-së. Korniza fiskale bazë 2015-2017 nuk parashikon ndonjë rritje
shtesë të pagave publike apo përfitime. Do të ruhet një politikë kufizuese për shpenzimet në
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mallra dhe shërbime. Në përputhje me këto kufizime në shpenzimet aktuale, Qeveria është e
angazhuar të mbajë një nivel të lartë të shpenzimeve kapitale, mesatarisht në rreth 7% të
BPV-së gjatë 2015-2017. Ndërtimi i rrugëve të reja dhe përmirësimi i mëtejshëm i
infrastrukturës ekzistuese rrugore dhe hekurudhore do të përbëjnë një pjesë të madhe të
investimeve kapitale në periudhën e ardhshme.

3. Masat e reformës sektoriale që po zbatohet dhe planifikon të arrijë objektivat e
politikave ekonomike 2015-17

Kjo pjesë paraqet iniciativat me prioritet kyç të reformës sektoriale dhe masat brenda tyre.
Disa nga masat në çdo iniciativë konsiderohen si më kritiket. Këto janë quajtur masat
“kryesore”, të cilat janë të detajuara në tabelën 1 të paraqitur në Aneksin 1. Iniciativat janë të
paraqitura nën tre tema kryesore.


Kapitali fizik që përmban iniciativat për zhvillimin e infrastrukturës së energjisë; krijon
mirëfunksionimin e tregut të energjisë SEE; rrit efikasitetin e energjisë; zhvillon tokën e
Kosovës dhe infrastrukturën e transportit; mbështet transportin ajror; dhe adreson çështjet
mjedisore për zhvillimin;



Kapitali njerëzor përmban iniciativat për arsimin para-universitar; lidh TZHP me tregun
e punës; zbaton politikat e tregut aktiv të punës; përmirëson R&D e kapaciteteve;



Mjedisi i Biznesit, Strukturat Industriale dhe Integrimi Tregtisë përmbajnë iniciativat
për rregullim më të mirë; integrojnë në ekonominë globale; përmirësojnë zbatimin e
kontratave si një masë për të lehtësuar qasjen në financa; zhvillojnë sistemin e prokurimit
publik; avancojnë infrastrukturën e cilësisë; zbatojnë masat e politikës industriale;
promovojnë investimet; dhe mbështetin NVM-të.

Për secilën iniciativë ka një tabelë me treguesit e synuar për periudhën afatmesme. Këta
tregues janë, aq sa munden, në përputhje me ato në Planin e Veprimit SEE2020 për Kosovën
dhe me punën e vazhdueshme për Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit.
3.A: Iniciativat dhe masat në lidhje me Kapitalin Fizik

Në këtë nën-pjesë përmblidhen iniciativat dhe masat e planifikuara në shtyllën Kapitali Fizike
të NERP-it. Çdo iniciativë është paraqitur duke nënvizuar arsyen dhe drejtimin e
përgjithshëm të politikave qeveritare të ndjekur nga përmbledhja e masave kryesore të
planifikuara. Shumica masa të rëndësishme ose prioritare janë theksuar si “Masat kryesore”.
Ato janë paraqitur edhe në formë tabelore në Shtojcën 1.
Iniciativat dhe masat, në veçanti masat kryesore të propozuara në kuadër të kësaj shtylle
adresojnë disa prej sfidave kryesore të identifikuara në Raportin e Progresit të BE-së të vitit
2014:


“Në përgjithësi, është bërë progres shumë i vogël në harmonizim dhe Kosova është në
fazën preliminare të harmonizimit me acquis në këtë fushë. Kosova duhet të filloj
zbatimin e acquis lidhur me sigurinë e furnizimit. Kosova duhet të vazhdojë
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harmonizimin dhe zbatimin e acquis në fushën e energjisë elektrike, naftës dhe
sigurisë nukleare dhe mbrojtjes nga rrezatimet. Duhet të shtoj përpjekjet të zbatoj
planet dhe të arrij caqet për eficiencë të energjisë dhe energji të ripërtëritshme”.
Raporti i Progresi 2014, faqe 44;


“Në përgjithësi është bërë progres tepër i kufizuar në përmirësimin e kapitalit fizik
përveç kapitalit fizik. Prioritet më të lartë duhet dhënë sektorëve sikurse arsimi,
eficienca e energjisë, dhe furnizimi me ujë. Lëvizjet e IHD-ve në masë të madhe duket
të financojnë konsumin në vend të investimeve që do të rregullonte bilancin e
pagesave në të ardhmen. ” Raporti i Progresi 2014, faqe 29

Përzgjedhja e Masave Kryesore në kuadër të kësaj shtylle është bërë në bazë të kritereve në
vijim:





Ndërlidhja e drejtpërdrejt me kufizimet e identifikuara të rritjes ekonomike në kuadër
të analizës diagnostifikuese të ndërmarrë si pjesë e përgatitjes të këtij programi;
Ato përmbajnë veprime në vazhdimësi dhe zotime për vazhdimin e zbatimit të tyre;
Ato do të jenë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, që do të krijojë bazat për
freskimin e NERP për vitin 2016;
Ato do të jenë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, që do të krijojë bazat për
freskimin e NERP për vitin 2016;

Iniciativa 1.1: Stimulimi i zhvillimit të infrastrukturës së energjisë
Qeveria e Kosovës është e përkushtuar të nxisë më tej zhvillimin e infrastrukturës së energjisë
për të siguruar furnizim të qëndrueshëm të energjisë, i cili është identifikuar si një nga
pengesat më të mëdha të rritjes për Kosovën. Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm me energji
dhe adresimi i problemeve mjedisore do ti kontribuojnë në masë të madhe konkurrencës,
investimeve dhe krijimit të vendeve të punës.
Kosova është e angazhuar të mbyllë TC Kosova A në bazë të Traktatit të Komunitetit të
Energjisë, në lidhje me përmbushjen e Direktivës Europiane për mjedisin. Qeveria e Kosovës
ka themeluar tri grupe punuese që merren me procesin e dekomisionimit të TC-A dhe ka
vendosur që procesi i çmontimit dhe demontimit do të fillojë me objektet e gazifikimit,
plehut, ngrohtores dhe disa objekte të tjera, demontimi dhe çmontimit i të cilëve nuk paraqet
një problem për funksionimin e njësive aktive të TC Kosova A. KEK-u ka themeluar një
departament për menaxhimin e procesit të dekomisionimit të objekteve jo-funksionale në TC
Kosova A
Përveç kësaj, Kosova do të vazhdojë me angazhimin e saj për ndërtimin e kapaciteteve të reja
gjeneruese të energjisë, përkatësisht ndërtimin e ri të TC 'Kosova e Re'. Komiteti Drejtues i
themeluar nga Qeveria e Kosovës ka marrë kohët e fundit oferta nga investitorët e parakualifikuar për ndërtimin e TC 'Kosova e Re'.

78

Indikatorët kryesorë për këtë iniciativë janë:
Indikatorët

Baza

Synimi

2014

2017

MW

1 478

1 678

Lëshimi i CO2

tonë/vit

7.1m

6.1m

Ndotësit e tjerë

tonë/vit

38ths

27ths

toe

-

1451 toe

Kapaciteti i instaluar i prodhimit të energjisë elektrike nga TEC-i

Totali i konsumimit të energjisë

Masa

Në përputhje me arritjet aktuale, gjatë periudhës 2015-17 reformat në infrastrukturën
energjetike do të fokusohen në masat e mëposhtme:






Masa Kryesore 1.1.1: Dekomisionimi i TC Kosova A: Zbatimi i kësaj mase në kohën e
duhur për tu përputhur me planin dinamik varet kryesisht nga disponueshmëria e fondeve
nga KE meqenëse procesi i dekomisionimit pritet të mbështetet plotësisht nga fondet e
BE-së, pjesë e IPA II. Procesi i dekomisionimit të TC Kosova A do të përbëhet nga
dekomisionimi dhe çmontimi i objekteve të gazifikimit, plehut, ngrohtores dhe objekte të
tjera të lidhura të cilat nuk e pengojnë funksionimin normal të njësive aktive të TC
Kosova A. Kostoja totale për zbatimin e këtij projekti në përputhshmëri me vendimin e
qeverisë nuk është përcaktuar ende. Në kuadër të IPA II janë alokuar 2 milion Euro vetëm
për angazhimin e konsulencës teknike, por kostoja për zbatimin e plotë të dekomisionimit
dhe çmontimit pritet të ketë implikime shtesë financiare. Për më tepër procesi i
dekomisionimit të njësive të TC Kosova A duhet të jenë në përputhshmëri me zhvillimin
e procesit të ndërtimit të TC Kosova e Re, në pajtueshmëri me draftin e Strategjisë së
Energjisë.
Masa kryesore 1.1.2: Investimi në kapacitetet e reja të gjenerimit të energjisë të TC
'Kosova e Re': Kosova është e përkushtuar të përdori në mënyrë optimale burimet e saj të
energjisë, duke adresuar edhe shqetësimet për mjedisin, për të siguruar energji të
qëndrueshme dhe furnizim cilësor me energji. Meqenëse ofertat e investitorëve të parakualifikuar janë hapur kohën e fundit, Qeveria ka për qëllim të mbylli procedurat e
tenderimit gjatë vitit 2015. Objektivi është që të ndërtojë termocentralin e ri 'Kosova e
Re' me kapacitet prodhues prej 600 MË deri në 2020 me teknologjinë më të mirë në
dispozicion;
Masa 1.1.3: Studimi i fizibilitetit për revitalizimin e centralit të vjetër të energjisë
Kosova B. Qeveria e Kosovës do të përfundojë gjithashtu revitalizimin e impiantit të
vjetër të energjisë Kosova B deri në vitin 2020 në mënyrë që të përmbushë kërkesat e
BE-së për mjedisin. Për këtë do të nevojitet një studim fizibiliteti për të përcaktuar nivelin
e ndotjes së mjedisit nga emetimet dhe shkarkimet e ujërave të ndotura industriale, dhe
për të përcaktuar proceset dhe teknologjinë e nevojshme për të reduktuar të gjitha
emetimet dhe për të ricikluar ujërat industriale dhe mbeturinat e tjera që dalin nga
centrali, si dhe masat e nevojshme dhe bazuar në modelet lidhur me financimin e masave
të rekomanduara. Përmes IPA 2014, MZHE dhe KEK kanë aplikuar për një studim dhe
kostoja e përllogaritur e tij është 1 milion Euro. Si hap tjetër pas studimit të fizibilitetit
investime/punë ndërtimore për revitalizimin e TC Kosova B do të nevojiten: për këtë do
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të nevojitet investim shtesë në mënyrë që TC Kosova B të jetë në përputhje me standardet
Europiane, veçanërisht me Direktivën për emetimet industriale 2010/75/EU. Niveli aktual
i emetimeve të pluhurit, sipas matjeve të vet KEK-ut, është përafërsisht 665mg/Nm3
ndërsa ajo duhet të jetë nën 20 mg/Nm3. Sasia mesatare e emetimeve të SO2 është 678
mg/Nm3, dhe kjo nuk duhet të jetë më e lartë se 200 mg/Nm3. Sasia mesatare e
shkarkimeve të NOx është 835 mg/Nm3 dhe ajo nuk duhet të jetë më e lartë se 200
mg/Nm3;
Iniciativa 1.2: Krijimi i një tregu energjie SEE që funksionon mire, i cili do të ofronte
energji të përballueshme por që reflekton kosto dhe furnizim të besueshëm
Kontributi i Kosovës për krijimin e një tregu funksional të energjisë SEE do të përbëhet nga
masat rregullative dhe administrative si dhe nga investime të rëndësishme në forcimin e
infrastrukturës së rrjetit të transmisionit.
Kosova do të ndërtojë një linjë inter-konektive të tensionit të lartë në mes të Kosovës dhe
Shqipërisë deri në fund të 2016. Në bazë të kësaj linje inter-konektive, Kosova mund të fillojë
zhvillimin e një tregu të përbashkët të energjisë me Shqipërinë. Modelet e prodhimit të
energjisë elektrike në të dy vendet janë duke plotësuar njëri-tjetrin, meqenëse energjia
elektrike në Shqipëri prodhohet kryesisht nga hidrocentralet, ndërsa në Kosovë nga
termocentralet e qymyrit. Një treg i përbashkët do të rrisë ndjeshëm sigurinë dhe
besueshmërinë e sistemeve elektro-energjetike të të dy vendeve, si dhe të kontribuojë në
sigurinë energjetike të rajonit. Gjithashtu, tregu i përbashkët i energjisë elektrike mund të japë
sinjale të mira ekonomike për investitorët që të rrisin kapacitetet gjeneruese në mënyrë që të
sigurohet përshtatshmëria e duhur të gjenerimit për të përmbushur kërkesat e të dy vendeve
për energji.
Ndërtimi i linjës inter-konektive të tensionit të lartë 400kV Kosovë - Shqipëri do të ketë një
ndikim të drejtpërdrejtë në kapacitetet transmetuese ndërmjet dy vendeve dhe në rajon, duke
rritur sigurinë dhe besueshmërinë e sistemeve elektro-energjetike. Për më tepër, ndërtimi i
kësaj linje do të krijonte një treg të përbashkët të energjisë dhe do të lehtësonte funksionimin
më efikas të tregut në përputhje me kërkesat e BE-së. Kapaciteti aktual prej 200 MW për
transferimin me anë të inter-koneksionit me Shqipërinë do të rritet për 900 MW me zbatimin
e linjës 400kV.
Indikatorët kryesorë për këtë iniciativë janë:
Indikatorët

Kapaciteti i linjës transmetuese mes Kosovës dhe Shqipërisë
Kapaciteti për transferimin me anë të inter-koneksionit
Miratimi i ligjeve për të siguruar liberalizimin e tregut të energjisë
Anëtarësimi i Kosovës në ENTSO-E

Masat

Baza

Synimi

2014

2017

kV

220

400

MW

200

900

Jo

-

5

Po/Jo

Jo

Po
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Gjatë periudhës 2015-17 do të merren këto masa:








Masa Kryesore 1.2.1: Projekti për ndërtimin e linjës së inter-konjeksionit 400 kV,
Kosovë-Shqipëri, është një projekt i përbashkët i Operatorit të Sistemit të Transmetimit të
Kosovës (KOSTT) dhe Operatorit të Sistemit të Transmisionit Shqiptar (OSTSH) në bazë
të marrëveshjes së nënshkruar më 20 dhjetor 2013.
Financimi për një pjesë të projektit të Kosovës do të sigurohet nga Qeveria Gjermane
bazuar në Marrëveshjen Financiare të nënshkruar nga KfW, Ministria e Ekonomisë dhe
Financave (Qeveria e Kosovës) dhe KOSTT, për një shumë totale prej 33,5 milionë euro
(nga të cilat 16,5€ mil. grant + 17€ mil. hua). Përveç kësaj, KOSTT dhe OST do të
kontribuojnë me fonde nga buxhetet e tyre përkatëse. Projekti pritet të finalizohet deri në
2016 (faza e ndërtimit është planifikuar të jetë brenda 24 muajve nga data e kontraktimit);
Masa 1.2.2: Masa të mëtejshme legjislative do të jenë e nevojshme për të kompletuar
liberalizimin e tregut për të gjitha aktivitetet energjetike në mënyrë që të krijohet një treg
konkurrues, i hapur, dhe jo-diskriminues. Pritet që paketa e tretë e energjisë do të
zhvendoset plotësisht gjatë periudhës së ardhshme afatmesme. Paketa legjislative prej
pesë ligjesh pritet të miratohet gjatë vitit 2015. Këto ligje janë: Ligji për Energjinë, Ligjin
për Energjinë Elektrike, Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, Ligjin për Gazin Natyror, si
dhe duke u bazuar në direktivën e re për eficiencë të energjisë, së bashku do të miratohet
ligji për eficiencë të energjisë dhe ligji për energji termale. Përveç kësaj, Strategjia e
Energjisë (periudha 10 vjeçare) së bashku me Programin për Zbatimin e Strategjisë së
Energjisë (periudhë 3 vjeçare) janë përfshirë për rishikim në Planin Vjetor të
Dokumenteve Strategjike për t'u miratuar në tremujorin e parë ose të dytë të vitit 2015.
Masa 1.2.3: Do të zbatohen masat administrative që synojnë forcimin e kapaciteteve të
rregullatorit të energjisë për të përfunduar mandatin e tij si një rregullator i pavarur, siç
kërkohet nga pako e legjislativit të tretë të BE-së.
Masa 1.2.4: Fuqizimi i mëtejshëm i KOSTT-it do të ndihmojë në sinkronizimin e
sistemit të transmisionit të KOSTT-it në rrjetin e transmisionit të ENTSO-E ashtu siç
është paraparë në Marrëveshjen e Inter Operimit të OST e nënshkruar mes KOSTT-it dhe
OST-së serbe EMS bazuar në kërkesat e Marrëveshjes për Energji të nënshkruar nga
Kosova dhe Serbia. Qëllimi përfundimtar i këtyre marrëveshjeve është anëtarësimi i
Kosovës në ENTSO-E.

Iniciativa 1.3: Rritja e përdorimit efikas të energjisë duke arritur një minimum prej
9% të kursimit të synuar të energjisë deri në 2018 në pajtim me zotimet e saj ndaj
komunitetit të energjisë.
Kosova ka humbje të mëdha në shpërndarjen e energjisë elektrike të shkaktuara nga faktorë
teknik (infrastrukturë e vjetër) dhe komercial (konsumatorët nuk paguajnë për energji
elektrike). Qeveria e Kosovës është duke e trajtuar këtë çështje në bashkëpunim me
kompaninë e shpërndarjes së energjisë KEDS. KEDS është zotuar të ulë humbjet në
shpërndarjes dhe të investojë në infrastrukturë gjatë periudhës 5 vjeçare si pjesë e
marrëveshjes së saj të privatizimit. Si çështje e përballueshmërisë dhe në mënyrë që të
shmanget varfëria energjetike, Qeveria e Kosovës po përgatit një skemë të ndihmës sociale
për të mbështetur grupet e cenueshme të popullsisë. Tashmë në buxhet po shpenzohen 4.5
milion euro në mbështetje të familjeve në nevojë sociale që marrin deri në 400 kW energji
elektrike falas.
Kosova ka nënshkruar Traktatin e Komunitetit të Energjisë dhe është angazhuar të zhvendosë
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paketën e 3-të të energjisë dhe acquis mbi efikasitetin e energjisë dhe energjinë e
ripërtëritshme. Objektivat janë vendosur për Kosovën në pajtim me objektivat e miratuara në
Direktivën nr.2009/28/KE për energji të ripërtërishme me një rritje prej 9% të efikasitetit
energjetik në konsumin final deri në 2018 dhe me 25% për pjesën e burimeve të energjisë së
ripërtëritshme në konsumin final deri në 2020.
Indikatorët kryesorë për këtë iniciativë janë:
Indikatorët

Humbjet në shpërndarjen e energjisë elektrike

Masa

Baza

Synimi

2013

2017

%

35.54

29

Totali i energjisë së konsumuar

ktoe

1238.8

1 451.09

Kursimi i energjisë nga GDEC

%

3

9

Prodhimi i energjisë nga burimet e ripërtëritshme

%

n/a

22.28

Në përputhje me arritjet aktuale, gjatë periudhës 2015-17, në kuadër të kësaj iniciative do të
merren masat e mëposhtme:


Masa Kryesore 1.3.1: Për të arritur pjesëmarrjen e synuar të energjisë së ripërtëritshme
në konsumin final të energjisë bruto, Qeveria dhe Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të
miratojë masat e mëposhtme:
-

-



Zbatimi i planit të dytë afatmesëm për efikasitet energjetik 2013-2015 me qëllim të
kursimit të energjisë nga GDEC me 3%;
Deri në 2016, krijimi i zyrave komunale të energjisë me qëllim që të mbështesin
masat e efikasitetit të energjisë në nivel lokal si dhe hartimi i planeve komunale të
efikasitetit të energjisë;
Në 2015, finalizimi i projektit të ko-gjenerimit, i cili lidh Ngrohjen Qendrore të
Prishtinës me termocentralin Kosova B, duke plotësuar instalimin e nxjerrjes së
avullit nga njësia B2 (projekt i ËBIF i mbështetur nga KE dhe KfW). Lidhja me
njësinë B1 është përfunduar dhe tashmë është në fazën testuese (projekt BB).

Masa 1.3.2: Për të arritur pjesëmarrjen e synuar të energjisë së ripërtëritshme në
konsumin final të energjisë bruto, Qeveria do të miratojë masat e mëposhtme:
-

-

-

Në 2015, Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të vendosë tarifat e furnizimit shtesë
(feed-in) për të gjitha burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) si energjia elektrike
e gjeneruar nga hidrocentralet e vogla deri në 10 MW (tashmë e caktur për
63,3€/MWh), energjia e erës (tashmë e caktur për 85€/MWh), energjia e prodhuar
nga biomasa (tashmë e caktur për 71,3€/MWh) dhe energjia diellore/fotovoltaike
(tashmë e caktuar për 136€/MWh);
Futjen në përdorim të blerjes së të gjithë sasisë së energjisë elektrike të prodhuar me
anë të BRE nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike, madje edhe kur kjo
energji tejkalon kërkesat për energji;
Futja në përdorim e masave fiskale (lirimi nga detyrimet doganore/tatimore për të
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gjitha teknologjitë që përdorin burime të ripërtëritshme të energjisë dhe efikasitet
energjetik) në mënyrë që të sigurojë nxitje për prodhimin dhe importin e produkteve
dhe teknologjive me synim rritjen e efikasitetit energjetik.
Iniciativa 1.4: Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës së transportit në Kosovë
Në sektorin e transportit sfidat kryesore janë të natyrës infrastrukturore, Kosova duhet të
zhvillojë infrastrukturën e saj rrugore dhe hekurudhore në mënyrë që të lehtësojë tregtinë në
rajon dhe të tërheq IHD. Ndërsa në infrastrukturën rrugore ka pasur përparime të mëdha në
cilësinë përmes ndërtimit të një rrjeti të gjerë autostradash, në sektorin hekurudhor nevojitet
investime i mëtejshme për ti bërë hekurudhat e Kosovës sipas standardeve BE-së për cilësi.
Mbështetja për ndërtimin e terminaleve multi-modale duhet të kontribuojë në përmbushjen e
standardeve të BE-së për mjedisin. Përveç projekteve specifike të përshkruara më poshtë në
rrjetin hekurudhor, Qeveria do të vazhdojë në mënyrë të veçantë të zbatojë projektet e saj në
ndërtimin dhe modernizimin e transportit rrugor.
Aktualisht qeveria nuk planifikon ndonjë reformë specifike strukturore në sektorin e rrugëve,
por kërkon të përfundojë fazën e 1-rë të ndërtimit të rrugëve. Siguria rrugore është adresuar
pjesërisht përmes përmirësimit të rrjetit rrugor, i cili përveç ndërtimit të rrugëve të reja
përfshin edhe rritje vjetore në alokimin e burimeve financiare për mirëmbajtjen e rrugëve.
Sa i përket sektorit hekurudhor, është vënë në zbatim korniza institucionale dhe rregullative.
Megjithatë gjatë periudhës së ardhshme afatmesme dhe afatgjate është i nevojshëm
përqendrimi në linjat kryesore të rrjetit hekurudhor. Në përgjithësi, gjendja e avancimit në
sektorin hekurudhor të mund të përmblidhet në këto elemente:
-

Studimi i fizibilitetit për rehabilitimin e Linjës hekurudhore 10 (financuar nga IPF dhe
WBIF), e cili lidh Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë ka përfunduar;
Në 2012 një studim i fizibilitetit për rehabilitimin e Linjës hekurudhore lindje-perëndim
Podujevë – Prizren - Fushë Kosovë – Pejë - Klinë ka përfunduar;
Në 2013, Qeveria e Kosovës ka siguruar investimet e nevojshme për të Dizajn e Detajuar
të Projektit Teknik për rehabilitimin e përgjithshëm të Route hekurudhore 10 në pjesën
jugore (Fushë Kosovë - Hani i Elezit - kufiri me Maqedoninë

Si rrjedhim, Projektet kryesore prioritare varen nga financimi për përmirësimin e
Infrastrukturës Hekurudhore të Kosovës. Projekteve prioritare janë: rehabilitimi i
përgjithshëm i linjës hekurudhore 10 – linja jugore (200m euro) dhe linja lindore nga kufiri
me Serbisë në Fushë Kosovë (66 milion Euro); Rehabilitimi i linjës perëndimore Fushë
Kosovë - Pejë (123,6m EUR), rehabilitimi i linjës jug-perëndim nga Klina deri në Prizren (89
milion euro). Përveç kësaj, në mënyrë që të lidhemi në rrjetin hekurudhor me vendet fqinje
(Shqipëri dhe Mali i Zi), janë planifikuar dy projekte të tjera prioritare, përkatësisht: Studimi i
fizibilitetit, hartimi i projektit dhe TD dhe ndërtimi për linjën e hekurudhore Prizren, Kosovë
– Durrës, Shqipëri (55 milion EUR): Studimi i fizibilitetit, hartimi i projektit dhe TD dhe
ndërtimi për linjën e re hekurudhore Pejë, Kosovë – Mateshevo, Mal të Zi (kostot nuk dihen
ende). Aktualisht Qeveria e Kosovës ka filluar negociatat me BERZH dhe BEI për kredi për
rehabilitim e linjës së atëhershme hekurudhore 10, e cili lidh Serbinë, Kosovën dhe
Maqedoninë. Pjesa jugore e linjës hekurudhore 10 është konsideruar si një prioritet në
krahasim me pjesën veriore të linjës.
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Masat kryesore në lidhje me infrastrukturën e transporti për periudhën 2015-17 janë:


Masa Kryesore 1.4.1 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore. Kosova do të
vazhdojë me ndërtimin dhe modernizimin e transportit rrugor përmes financimit të
brendshëm dhe financimit nga partnerët e zhvillimit. Në përputhje me këtë, projektet
kryesore në rrjetin rrugor përfshijnë:
1) Ndërtimin e plotë i Autostradës R7 - Merdare - Prishtinë - Vermice, që lidhë Kosovën
me Shqipërinë dhe Serbinë. Sa i përket pjesës së mbetur të rrugës deri në kufirin me
Serbinë do të ndërmerret një studim fizibiletit gjatë vitit 2015, për të shqyrtuar
mundësitë e financimit të jashtëm të kësaj rruge. Kostoja e studimit të fizibilitetit
është €500,000.
2) Ndërtimi i plotë i Autostradës R6 - Prishtinë - Hani i Elezit, Maqedoni (projekti është
kontraktuar për zbatim 5 vjeçar, në shumë totale 288m euro për 3 vitet e ardhshme).
Kostoja totale e përllogaritur është 600 milion Euro, kurse ndarja e shpenzimeve për
tri vitet e ardhshme në buxhetin e Kosovës është si në vijim: 2014 55, 9 milion, 2015
90.00 milion, 2016 90.00 milion, dhe 2017 108.6 milion
3) Përfundimi i ndërtimit të rrugës N9 - Prishtinë - Pejë - Mali i Zi. Për përfundimin e
rrugës N9 për periudhën 2015-2017 janë buxhetuar këto fonde: 2015 - 4,500,000
Euro, 2016 - 19,688,172 Euro, dhe 2017 - 9,200,000 Euro.
4) Ndërtimi i plotë i Rrugës N9 - Prishtinë - Mitrovicë – Serbi. Kostoja totale për
zgjerimin/ndërtimin e kësaj rruge është 83,754,745 euro, ndarja e shpenzimeve në
buxhetin e vitit 2015 për tri vitet e ardhshme është si vijon: 2015 - 24,000,000 Euro
(20.1 milion përmes huamarrjes, kurse 3.9 milion përmes buxhetit të Kosovës); 2016
- 14,700,000 Euro (financim i jashtëm – huamarrje); 2017 - 9,200,000 Euro (financim
i jashtëm – huamarrje).



Masa Kryesore 1.4.2: Avancimi i infrastrukturës rrugore. Qeveria e Kosovës do të
zbatojë këto veprime në sektorin hekurudhor për periudhën 2015-2017:
-



Zbatimi gradual i rekomandimeve të nxjerra në bazë të studimit të fizibilitetit të linjës
hekurudhore 10, në mënyrë që kjo linjë të jetë e mirë për të funksionuar;
Në 2015-2017, përgatitja e projektimit të detajuar për linjën hekurudhore 10 me
mbështetjen financiare të BERZH-it (10m në vit për 3 vjet);
Në 2017, kryerja e një studimi paraprak mbi rehabilitimin/modernizimin e linjave
lindje-perëndim, që lidhin aeroportin në degët e pjesës jugore të linjës;
Në 2017, kryerja e një studimi fizibiliteti për ndërtimin e një linje hekurudhore që
lidh Kosovën me Shqipërinë, qendrat kryesore dhe portet.

Masa 1.4.3: Masa 1.4.3: Përveç projekteve kapitale, Kosova është duke planifikuar të
trajtojë sigurinë rrugore përmes miratimit të një strategjie të re të sigurisë rrugore dhe
ndryshimit të Ligjit për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, në drejtim të harmonizimit
me acquis në fushën e transportit. Kjo përfshinë gjithashtu hartimin dhe miratimin e
legjislacionit sekondar për zbatimin e tij. Të dyja janë dorëzuar në ZKM për procedurën
legjislative dhe miratimi i tyre pritet në vitin 2015. Përveç çështjeve të cilësisë së
infrastrukturës, aktivitetet në këtë fushë do të përqendrohen në rregullimin e sjelljes së
shoferëve në pajtim me rregullat e përgjithshme të komunikacionit, duke përfshirë:
-

Forcimin e teknologjisë së informacionit në lidhje me shkëmbimin e ndërsjellë të
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informacionit rreth shkeljeve kriminale dhe trafikut mes Policisë së Kosovës,
Prokurorisë së Shtetit dhe Gjykatave (për ndjekjen dhe regjistrimin e të dhënave për
veprat penale, masave të sigurisë, masat mbrojtëse, pikat negative, masat e shkruara
paralajmëruese, aksidentet dhe pasojat e tyre);
- Rregullimin e procedurave gjyqësore në lidhje me dënimin për shkeljet e rregullave
të trafikut.
Gjithashtu, krahas kësaj Qeveria e Kosovës gjatë vitit 2015 do të finalizoj dhe miratoj
Strategjinë Sektoriale dhe multi-modale të transportit dhe planin e veprimit për zbatimin e
saj.


Masa 1.4.4: Objektivat e shfrytëzimit të energjisë së ripërtëritshme përfshijnë edhe
objektivin për konsumin e energjisë në sektorin e transportit, sipas të cilit 10% e konsumit
të energjisë në sektorin e transportit do të rrjedhi nga burimet e ripërtëritshme. Ministria e
Tregtisë dhe Industrisë është në fazën e kompletimit të kornizës ligjore për këtë, që do të
adresojë çështjen e biokarburanteve, për të arritur synimet e parashikimit të konsumit të
energjisë në sektorin e transportit.

Iniciativa 1.5: Zhvillimi i transportit ajror
Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm drejt zbatimit të standardeve të BE-së në fushën e
aviacionit civil. Qeveria ka liberalizuar qasjen në transportin ajror për transportuesit ajrorë, si
dhe për ofruesit e shërbimeve në tokë (Rregullorja Nr 4/2011 mbi qasjen në tregun e
shërbimeve në tokë u miratua në vitin 2011). Për sa i përket zhvillimeve të përgjithshme,
kohëve të fundit ka një iniciativë për të normalizuar plotësisht hapësirën ajrore dhe kjo
iniciativë po kalon nëpër një periudhë konsultimesh mes palëve të interesit. Hapja e hapësirës
ajrore të ulët (ndoshta në 2015) do të bëhej shtytës për zhvillimin e aviacionit të përgjithshëm
në Kosovë. Indikatorët kryesorë për këtë iniciativë janë:
Indikatorët

Masa

Baza
2013

Synimi
2017

Numri i pasagjerëve
Numri i fluturimeve
Numri i operatorëve ajror

mijera
Jo
Jo

1 628.7
7 305
28

2 000.0
10 000
35

Në periudhën 2015-17, fokusi i Qeverisë do të jetë mbi masat e mëposhtme:




Masa Kryesore 1.5.1: Rritja e kapaciteteve teknike dhe njerëzore të ofruesit të
shërbimeve të Navigacionit Ajror. Një marrëveshje mes NATO-s dhe Hungarisë dhe
shërbimet e navigacionit ajror që aeroplanët të kalojnë në hapësirën e lehtë të Kosovës
është duke u siguruar nga HUNGARO-Control. Kjo marrëveshje përfundon në vitin
2019. Ndërkohë, Ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror të Kosovës i nevojitet të
ndërtojë kapacitetet e tij teknike dhe burimet njerëzore në mënyrë që të jetë i aftë për të
ofruar të gjitha këto shërbime individualisht pas vitit 2019. Ofrimi i këtyre shërbimeve
nga Ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror të Kosovës do të rriste në masë të madhe
aktivitetin e punës dhe të ardhurat si dhe do ta bënte konkurrues me agjencitë e ngjashme
në rajon;
Masa 1.5.2: Përgatitja për hapjen e aeroportit të Gjakovës për aviacionin civil. Në mars
2014, Qeveria miratoi vendimin për themelimin e Ndërmarrjes Publike “Aeroporti i
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Gjakovës”. Në planet e periudhës 2015-2017 do të punohet që ai të funksionalizohet për
qëllime të aviacionit civil – transportit të mallrave dhe pasagjerëve. Aeroporti ka ngritur
interesin e investitorëve privatë, kështu që opsioni i përfshirjes së sektorit privat do
merret në konsideratë;
Masa 1.5.3: Përmirësimi i trafikut ajror përmes stimujve të ofruar për kompanitë ajrore.
Një objektivë strategjike për Qeverinë e Kosovës është të rrisë konkurrencën e linjave
ajrore dhe rrugëve të fluturimit. Legjislacioni AAC dhe kontrata e koncesionit me
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës parashohin mundësinë e ofrimit të stimujve
financiare për linjat ajrore si një metodë për të rritur tregun e transportit ajror. Autoriteti i
Aviacionit Civil ka miratuar një program nxitës për kompanitë ajrore në Aeroportin
Ndërkombëtar të Prishtinës me anë të Vendimit Nr.02/ZDP/VE/2014 i vlefshëm deri në
29 mars 2015. Këto stimuj mbulojnë lirimin nga tarifat aeronautike, mbështetjen
financiare për mbulimin e kostove të marketingut etj. Qeveria e Kosovës do të vazhdojë
me programin e stimulimit me qëllim që të arrijë numrin e 2 milion pasagjerëve në
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës deri në 2017. Pritet që me rritjen e numrit të
udhëtarëve dhe të numrit të operatorëve edhe destinacionet do të rriten. Për të arritur këtë
objektiv, Qeveria, në bazë të kërkesës së Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, do të
ofrojë më shumë stimuj operativ në përputhje me kornizën ligjore të BE-së për të nxitur
fluturime të përballueshme nga dhe në Prishtinë, si dhe për të rritur numrin e fluturimeve
dhe destinacioneve.

Iniciativa 1.6: Zbutja e ndikimeve mjedisore në lidhje me aktivitetin afarist
Qeveria e Kosovës ka zhvilluar një version të përditësuar të Strategjisë së Mjedisit dhe Planit
Kombëtar të Veprimit në Mjedis 2011-2015. Objektivi i saj është forcimi i standardeve për
mbrojtjen e mjedisit dhe kapacitetit për adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike. Në fushën
legjislative dhe administrative, ndryshimet në legjislacionin mbi Vlerësimin Mjedisor
Strategjik (VMS), Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM), dhe të Kontrolli i Integruar dhe
Parandalimi i Ndotjes (KIPN) janë miratuar tashmë. Megjithatë, duhet të miratohet
legjislacioni sekondar në mënyrë që të lehtësojë zbatimin e plotë të këtyre normave
legjislative;
Duhet të theksohet se Kosova nuk është anëtare e UNFCC dhe si e tillë ajo nuk ka objektiva
të referencës kombëtare ende. Tani për tani, ekziston vetëm inventari paraprak për gazrat serë
për 2008, 2009, 2012, kështu që Kosova duhet të krijojë një bazë të dhënash mjedisore, para
se të fillojë të përqendrohet në përmbushjen e objektivave për reduktimin e ndotjes së
mjedisit.
Në periudhën 2015-17, fokusi i Qeverisë do të jetë mbi masat e mëposhtme:


Masa Kryesore 1.6.1: Përmirësimi i kapacitetit dhe efektivitetit të institucioneve
përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore. Në këtë drejtim,
MMPH do të zhvillojë kapacitetet për lëshimin e lejeve dhe pëlqimeve për bizneset në
fushën e mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Aktivitetet specifike për zbatimin e kornizës
legjislative do të fokusohen në: ngritjen e kapaciteteve për punonjësit e MMPH-së,
institucioneve të nivelit qendror dhe lokal, si dhe ekspertëve të jashtëm që janë përgjegjës
për zbatimin e ligjit dhe dhënien e lejeve dhe pëlqimeve për të informuar më mirë
bizneset në lidhje me kërkesat mjedisore; ofrimin e informacionit për bizneset mbi
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procedurat e përcaktuara nga legjislacioni; hartimin e manualit informativ dhe
udhëzimeve mbi procedurat për lëshimin e lejeve për trajtim zyrtar me këto
lejeve/pëlqime (MMPH). Korniza institucionale do të forcohet më tej në mënyrë që të
adresohen sfidat në drejtim të shqetësimeve mjedisore. Fokusi kryesor do të jetë mbi
themelimin e komisionit kombëtar për ndryshimet klimatike (SEE 2020) me qëllim
forcimin e bashkëpunimit me ministritë e tjera që kanë përgjegjësi në fushën e mjedisit
(MI, MZHE, MA). Me qëllim të përmirësimit të koordinimit institucional, Kosova do të
punojë për integrimin e mbrojtjes së mjedisit në të gjithë sektorët horizontal në mënyrë që
ajo do të jetë pjesë e politikave/programeve të përgjithshme të tyre. Në vitin 2015,
Qeveria e Kosovës do të funksionalizojë Strategjinë Kornizë të Kosovës për ndryshimet
klimatike përmes miratimit të një plani të veprimit për zbatimin e kësaj strategjie.
Trajnimet do të ofrohen përmes ECRAN në mënyrë që të zhvillohen kapacitetet për
përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare për ndryshimin e klimës sipas kërkesave të
UNFCC-së dhe BE-së. Afati kohor i zbatimit është 2015-2017;
Masa 1.6.2: Miratimi i Strategjisë së Ujërave. Në 2015, planifikohet të finalizohet dhe të
miratohet Strategjia e Ujërave në Kosovë 2014-2033, duke garantuar qasje në ujë të
pijshëm të sigurt për të gjithë dhe duke rritur përfitimet ekonomike nga përdorimi i ujit.
Më tej, strategjia do të synojë eliminimin e mungesës së ujit, duke respektuar traktatet
ndërkombëtare për përdorimin e ujit parimet e menaxhimit të qëndrueshëm të ujit;
Masa 1.6.3: Lejet dhe pëlqimet për operatorët e ujit, ndërtimit dhe menaxhimit të
mbeturinave. Operatorët e biznesit duhet pajisen me leje dhe pëlqime mjedisore (duke
përfshirë edhe lejet dhe pëlqimet për ujë, ndërtim, menaxhim të mbeturinave dhe
aktivitete të tjera) përpara se të fillojnë biznesin në mënyrë që vlerësohet ndikimi i
aktiviteteve të tyre në mjedis. MMPH do të forcojë më tej mbikëqyrjen mbi aktivitetet e
biznesit të dëmshme për mjedisin dhe do të zbatojë masat e mëposhtme:
-

-



Lëshimi i lejeve IPPC operatorëve të mëdha (është në proces, p.sh. Feronikel,
KEK) me qëllim reduktimin e ndotjes në nivelet e pranueshme me acquis të BEsë dhe standardet ndërkombëtare;
Ndërprerjen e aktiviteteve dhe heqjen e të gjithë operatorëve nga shtretërit e
lumenjve të cilët shkaktojnë dëme nëpër lumenj në mënyrë që të minimizojnë
shkarkimin e ujërave të zeza dhe të naftës nga operatorët komercial

Masa 1.6.4: Qeveria e Kosovës do të përforcojë gjithashtu bashkëpunimin rajonal
dhe ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së mjedisit:
-

-

Rritja e bashkëpunimit rajonal me Maqedoninë dhe Shqipërinë përmes RCC-së
në fushën e menaxhimit të burimeve ujore ndërkufitare (TËRM);
Finalizimi i marrëveshjes për parqet kombëtare ndër-kufitare (aktualisht janë
nënshkruar Memorandume Mirëkuptimi) me Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malin
e Zi;
Zhvillimi dhe vënia e masave të nevojshme për fillimin e Marrëveshjes Kornizë
për Administrimin Integrale të Ujërave Rajonale në kuadër të dialogut DriniCore.

Iniciativa 1.7: Përmirësimet në furnizimin me ujë
Deri tani, Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina ka licencuar shtatë kompanitë rajonale të
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ujit që ofrojnë ujë me pakicë dhe një kompani që ofron ujë me shumicë pa trajtim. Licencat
për këto kompani janë të vlefshme deri më 31 tetor 2015. Problemet më të shpeshta që hasin
kompanitë gjatë licencimit janë marrja e lejes së ujit nga MMPH dhe nënshkrimi i
marrëveshjeve për shërbim me komunat përkatëse në zonën rajonale. Autoriteti i njeh ofruesit
e pa-licencuar të shërbimeve dhe i ka gjobitur dhe kundër tyre janë iniciuar procedurat
gjyqësore (Kaçanik, Shtërpcë, pjesa veriore e Mitrovicës).
Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina rishikon normat e tarifave në bazë të rregullt.
Aktualisht, ajo është duke rishikuar tarifat publike për shërbimin e ujit për periudhën 20152017. Tarifat për periudhën e ardhshme trevjeçare do të vendosen për shtatë kompanitë
rajonale të ujit që ofrojnë shërbime të shitjes me pakicë të ujit, dhe një kompani që ofron
shërbime me shumicë të furnizimit me ujë dhe një tjetër kompani që siguron ujin me shumicë
pa trajtim. Tarifat për furnizimin me shumicë të ujit pa trajtim tashmë janë përcaktuar për
periudhën e ardhshme 2015-2017. Aplikimi i regjimit tarifor 2015 do fillojë nga 1 janari deri
më 31 dhjetor 2015, ndërsa ato të 2016 dhe 2017 janë rishikuar për rregullimin e lëvizjeve
inflacioniste dhe vlerësimin e shkallës së përmbushjes së objektivave të përcaktuara me
procesin rregullatorë të tarifave në vitin paraprak.Indikatorët kryesorë për këtë iniciativë janë:
Indikatorët
Licenca të lëshuara
Kompanitë e ujit të kthyera në korporatë dhe të konsoliduara

Masa
Jo
Jo

Baza
2014
7
-

Synimi
2017
7
7

Në fushën e licencimit dhe përcaktimit të tarifave, Qeveria do të zbatojë masat në vijim:




Masa Kryesore 1.7.1 Finalizimi i projektit për ndërtimin e sistemit të furnizimit me
ujë të pijshëm në Prishtinë me kapacitetet e 700 l për sekondë për përmirësimin e
furnizimit me ujë në Prishtinë dhe në rajon. Kontrata për këtë projekt është nënshkruar
dhe puna për ndërtimin e tij ka filluar në dhjetor 2014. Ky projekt është një nga
investimet më të mëdha në furnizimin me ujë të pijshëm që nga themelimi i KUR
“Prishtina”. Ky do të jetë një investim në Impiantin e ri të Trajtimit të Ujit në Shkabaj në
vlerë prej 35 milion Euro. Faza e parë do të jetë 700 l / s dhe faza e dytë 500 l / s, që do të
zbatohen për Impiantin e Trajtimit të Ujit në Shkabaj. Ky projekt është financuar nga:
Komuna e Prishtinës me 5 milion euro, Komisioni Evropian 5 milionë, Qeveria e
Republikës së Kosovës me 5 milion euro, 20 milion kredi të marrë nga Kompania e ujit
Prishtinë nga Banka Gjermane për Zhvillim, dhe garant për shlyerjen e kredisë është
Qeveria e Kosovës për KUR “Prishtina” - sh.a. Projekti pritet të finalizohet në 2016.
Masa 1.7.2: Planifikimi i integruar i Menaxhimit të Pellgut të Lumit. Në bazë të
Ligjit për Ujërat këto plane do të jenë në dispozicion në 2015. Ata do të mbulojnë
periudhën deri në vitin 2020. Do të bazohen në: Karakterizimet e Pellgjeve Lumore
përgatitur nga MMPH me ndihmën e BE-së financuar nga projekti KWS WAIP. Kjo
është në përputhje me planifikimin e përgjithshëm për përafrimin e legjislacionit të
Kosovës me BE-në, prandaj është e nevojshme të përgatitet një strategji afat-gjatë (një
"hartë rrugore") për zbatimin e legjislacionit të BE dhe kjo do të lidhet në veçanti me
përgatitjen e planeve të menaxhimit e pellgjeve (RBMPs) dhe zbatimin e kerkesave te
Direktives se Kornizës per Ujin të BE-së. Ky proces duhet të kryhet në kohë me
Strategjinë për Ujërat e Kosovës (KWS) dhe Menaxhimin e Pellgjeve Lumore (RBM)
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kërkesat e planifikimit si të përcaktuara në Ligjin për Ujërat e Kosovës sipas neneve 31
dhe 32;
Masa 1.7.3: Korporatizimi dhe konsolidimi i kompanive rajonale. Në 2015 do të
sigurohet korporatizimi dhe konsolidimi i të gjitha kompanive rajonale në mënyrë që të
zbatohet plotësisht vendimi i Qeverisë nr 18/06. Korporatizimi dhe konsolidimi i
kompanive rajonale të ujit është miratuar me Vendimin e Qeverisë nr 18/06 të datës
2011/08/06. Zbatimi i këtij vendimi ka implikime për të gjitha palët në ngritjen e
standardeve të shërbimeve dhe në faturimit me një kosto reale për shërbimet e ofruara.

3 B: Iniciativat dhe masat në lidhje me Kapitalin Njerëzor

Kjo pjesë përmbledh iniciativat dhe masat e planifikuara në shtyllën Kapitali Njerëzor të
NERP-it. Çdo iniciativë paraqitet duke nënvizuar arsyen dhe drejtimin e përgjithshëm të
politikës qeveritare ndjekur nga përmbledhja e masave kryesore të planifikuara. Shumica e
masave më të rëndësishme ose prioritare janë theksuar si “Masat Kryesore”. Ato janë
paraqitur edhe në formë tabelore në Shtojcën 1.
Iniciativat dhe masat, me theks të veçantë masat kryesore të propozuara në kuadër të kësaj
shtyllë adresojnë disa prej sfidave më të rëndësishme të identifikuara në Raportin e Progresit
të Komisionit Evropian për vitin 2014:








“Progres i kufizuar është arritur në përmirësimin e cilësisë në sektorin e arsimit.
Shpenzimet publike në arsim janë ulur, në 0.1 përqind, që është 3.8% e BPV-së në
vitin 2013, më e ulët se mesatarja e vendeve më të ardhura të ulëta dhe të mesme
(4.3%).... Në përgjithësi, financimi i pamjaftueshëm, niveli i ulët i bashkëpunimit
ndërmjet shkollave profesionale dhe ndërmarrjeve për të kryer mësimin praktik dhe
vonesat në zbatimin e politikave për siguruar shkathtësitë e kërkuara nga tregu i
punës mbetet problem i madh”. Raporti i Progresit 2014, faqe 28-29.
“Në përgjithësi ka pasur përpjekje të kufizuara për përmirësimin e kushteve të tregut
të punës. Më tepër përpjekje dhe financim duhet të behën për të përkrahur politikat e
tregut aktivë të punës, që kanë mbetur në nivel të pakënaqshëm dhe për të prodhuar të
dhëna të përshtatshme në fushën e punësimit”. Raporti i Progresit 2014, faqe 26.
“Kosova duhet të përshpejtoj përpjekjet për të aktivizuar punëkërkuesit përmes
masave të tregut aktivë të punës për të reduktuar papunësinë strukturore. Buxheti për
zgjerimin e masave aktive të tregut të punës mbetet i ulët dhe është i pamjaftueshëm
për të adresuar nevojat në mënyrë efektive”. Raporti i Progresit 2014, faqe 36.
“Nevojiten më tepër përpjekje për të fuqizuar kapacitet kërkimore dhe inovacion
përmes rritjes së investimeve në këtë sektor dhe ndërmarrjes së veprimeve për të
lehtësuar integrimin e Kosovës në Zonën Evropiane të Kërkimeve dhe kontributin e
saj në Unionin e Inovacioneve”. Raporti i progresit, faqe 39.

Përzgjedhja e Masave Kryesore në kuadër të kësaj shtylle është bërë në bazë të kritereve në
vijim:



Ndërlidhja e drejtpërdrejt me kufizimet e identifikuara të rritjes ekonomike në kuadër
të analizës diagnostifikuese të ndërmarrë si pjesë e përgatitjes të këtij programi;
Ato përmbajnë veprime në vazhdimësi dhe zotime për vazhdimin e zbatimit të tyre;
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Ato do të jenë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, që do të krijojë bazat për
freskimin e NERP për vitin 2016;

Iniciativa 2.1: Cilësia e arsimit para universitar si bazë për kapitalizimin mbi
‘dividentën demografike’
Qeveria e Kosovës do të vazhdojë të përmirësojë cilësinë e arsimit parauniversitar me
qëllim që të krijojë kapital nga “dividenda demografike”. Zbatimi i kësaj mase gjatë 2015-17
do të fokusohet kryesisht në hapjen e mëtejshme të Kornizës së Kurrikulës së Kosovës
dhe në aftësimet dhe licencimin e mësuesve, si dhe në veprime të tjera për përmirësimin e
menaxhimit të shkollës dhe adresimin e problemit të braktisjes. Zhvillimi i mëtejshëm i
financimit të sektorit, veçanërisht sa i përket lidhjes së kualifikimeve dhe performancës të
mësuesve me pagat do të merren parasysh. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet adresimit të
nivelin aktual të regjistrimit të ulët në arsimin parashkollor dhe para-fillor.
Në Kosovë, normat e regjistrimit janë gati universale në arsimin fillor, por regjistrimi në
nivelin e mesëm të lartë ende nuk është i tillë (rreth 90 për qind), veçanërisht në mesin e
vajzave dhe studentëve nga familjet e të ardhura të ulëta. Megjithatë, për sa i përket pranimit
në arsimin parashkollor (0-5 vjeç) dhe të arsimit para-fillor (5-6 vjeç) në 2014, Kosova
mbetet prapa fqinjëve të saj – RBR-ja e kombinuar është 26,1% (3,7 fëmijëve shkojnë në
para-shkollorë, ndërsa shkalla e regjistrimit në arsimin para-fillor të detyrueshëm është
71,5%). Përpjekjet për të zgjeruar arsimin parashkollor dhe para-fillor do të shpinin në
përfitime për të gjithë shoqërinë në periudhën afatmesme deri anë atë afatgjate në aspektin e
produktivitetit më të lartë të punësimit dhe produktivitetit të punëtorëve si dhe do të
kontribuonin për një dinamikë pozitive fiskale.
Për shkak të rritjes së pagave kohëve të fundit, shpërblimet për mësuesit ofrojnë tani
konkurrencë për tërheqjen e të diplomuarve dhe të kualifikuarve të rinj në këtë profesion.
Megjithatë, kjo ka reduktuar hapësirën “fiskale” për akomodimin e prioriteteve të tjera të
reformës në arsim, veçanërisht sa i përket infrastrukturës, TIK etj. Gjithashtu, lidhja mes
pagës dhe kualifikimit/performancës ende duhet të zhvillohet. 14% e mësimdhënësve kanë
një të ashtuquajtur licencë të përkohshme (fillestar apo të pakualifikuar). Kualifikimet e
mësimdhënësve të licencuar gjithashtu duhet të përmirësohen. Kurrikulat dhe cilësia e
mësimdhënies janë të papërshtatshme, drejtoria e shkollës është ende i dobët dhe mes
komunave ka dallime të konsiderueshme. Sistemi i matjes së shkollimin nuk është i zhvilluar
plotësisht, por rezultatet ekzistuese të provimit të maturës janë alarmante, dhe ka një mungesë
të të dhënave sistematike dhe të krahasueshme mbi hyrje-daljeve në sistemit arsimor.
Këshillimi në karrierë nuk funksionon.
Tashmë që nga viti 2011 Korniza e rishikuar e Kurrikulës së Kosovës (KKK) promovon një
qasje të bazuar në kompetenca, e zhvilluar nëpërmjet mësimit të orientuar në praktikë. Ai
parashikon kalimin e madh nga një kurrikulë të bazuar në përmbajtje në një kurrikulë të
bazuar në kompetencë, e cila synon mobilizimin e potencialit të rinisë së Kosovës për të
konkurruar me sukses në tregun e punës në vend dhe jashtë vendit. KKK-ja e re tashmë është
testuar në 92 shkolla. Trajnimi i mësuesve ka qenë i vazhdueshëm për të mbështetur zbatimin
e kurrikulave të reja. Gjithsej 259 mësues janë trajnuar. Për të përmirësuar menaxhimin e
shkollës, 350 mësues janë trajnuar gjatë periudhës 2011-13.
Në përputhje me arritjet aktuale, gjatë 2015-17 strategjia e reformës do të fokusohet në masat
e mëposhtme:
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Masa Kryesore 2.1.1: Përmirësimi i qasjes në arsimin parashkollor. Ligji për Arsimin
Para-Universitar u miratua në vitin 2011. Ai parashikon arsimimin e detyrueshëm
parashkollor (klasa 0 për fëmijët e moshës 5 deri në 6). Ai gjithashtu mandaton krijimin
e një plan-programi të ri dhe të standardeve të reja të të mësuarit për nxënësit në parashkollorë dhe në para-fillore. Në periudhën e ardhshme fokusi do të jetë në zbatimin e
këtij ligji. PSAK 2013-16 tashmë përfshin dispozita për zhvillimin e kurrikulave dhe
trajnimin e mësuesve në këtë drejtim. Theks i veçantë do ti vihet elaborimit të opsioneve
për financimin e mbylljes së hendekut në qasjen në arsimin parashkollor.



Masa 2.1.2: Në nivelin e arsimit fillor dhe të mesëm do të vazhdojë zgjerimi i aplikimit
të KKK-së së re në shkollat e tjera. Në total është planifikuar që 3300 mësues të
trajnohen në bazë të kurrikulave kryesore. Trajnimi për shkathtësitë në TIK-ut do ti
ofrohet 700 mësimdhënësve si pjesë e këtij programi. Procesi i avancimit të kualifikimit
të mësuesve do të vazhdojë duke synuar diku 1100 anëtarë të këtij profesioni. Përpjekjet
e licencimit të mësuesve do të vazhdojnë duke u fokusuar me prioritet në shkollat që
aplikojnë KKK-në e re. Kjo do të jetë bëhet paralelisht me shqyrtimin e veprimeve për
rritjen e stimujve për zhvillim profesional në mesin e mësuesve, duke përfshirë
licencimin dhe pagesën e mësimdhënësve.



Masat 2.1.3: Modernizimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit Arsimor (EMIS), i
cili synon të sigurojë disponueshmërinë e të dhënave me cilësi të lartë për menaxhimin
efektiv të burimeve në këtë sektor, do të fillojë në vitin 2016 ndërsa disa përmirësime do
të zhvillohen në 2015. Zbatimi i financimit në arsim për frymë në komuna do të
aplikohet më tej duke ndjekur përmirësimet në disponueshmërinë e të dhënave të
besueshme.



Masa 2.1.4: Paralelisht me zhvillimin profesional dhe licencimin e mësimdhënësve do
të vazhdojnë përmirësimet e mëtejshme në menaxhimin e shkollës përmes trajnimeve
shtesë të drejtorëve të shkollave (të paktën 120) dhe diku 400 anëtarëve të bordeve
drejtuese shkollore si dhe përgatitjet e planeve zhvillimore të shkollës;



Masa 2.1.6: Zbatimi i Programit për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA),
një studim ndërkombëtar që zgjat tre vjet, i cili synon të vlerësojë sistemin arsimor në
mbarë botën duke testuar aftësitë dhe njohuritë e nxënësve 15 vjeçar.



Masa 2.1.7: Zbatimi i Strategjisë për zbatimin efektiv të TIK-ut në arsim dhe shkencë

Iniciativa 2.2: Sistemi i arsimit dhe trajnimit profesional lidhur me nevojat e tregut të
punës
Qeveria e Kosovës do të kryejë veprime që synojnë rritjen e përputhshmërisë mes
shkathtësive që kërkohen në tregun e punës me rezultatet e sistemit të TAP-it. Fokusi i
veçantë do të jetë në ngritjen e kapaciteteve, krijimin e mekanizmit dhe caktimin e
stimujve për ndërveprim të vazhdueshëm ndërmjet sektorëve e arsimit dhe trajnimit, në
njërën anë, dhe tregut të punës, nga ana tjetër. Theks i veçantë do të jetë në avancimin e
qasjes së bazuar në grupimin industrial për të siguruar përputhshmëri mes kërkesës
dhe ofertës së shkathtësive. Gjithashtu, është planifikuar përshtatja e mëtejshme me
Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (KEK). Indikatorët kryesorë për këtë iniciativë janë:
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Indikatorët
Numri i studentëve në programin e TAP-it si përqindje e
regjistrimeve totale në arsimin e mesëm të lartë
Norma e papunësisë mes të diplomuarve në sistemin TAP
Studentë e TAP-it që i nënshtrohen mësim-nxënies të bazuar në
praktikë në ato shkolla ku mbahen seminaret
Studentë e TAP-it që marrin vende pune në ndërmarrje si pjesë e
programit studimor
Mekanizmat e bazuara në grupimin industrial të themeluara dhe
funksionale për dialog mes sistemit të arsimimit dhe trajnimit /
ofruesve të firmave të grupuara
Standardet/Kualifikimet moderne profesionale janë zhvilluar dhe
validuar
Akreditimi i ofruesve të trajnimit
 Formal
 Informale & jo formale

Masa

Baza
2014

Synimi
2020

%

56.8

60

%

65

35

%

65

100

%

63

100

Jo

0

6

Jo, %

43

10

Jo,%
Jo,%

2
18

4
10

Kërkesa për punë në Kosovë është e vogël krahasuar me ofertën e saj, por kërkon shkathtësi
të veçanta, disa prej të cilave nuk janë në dispozicion në treg ose janë të cilësisë së dobët.
Shkalla e papunësisë në mesin e atyre me arsimin në TAP është 28% (2013). Për këtë nuk
duhet të fajësohet vetëm krijimi i ngadaltë i vendeve të punës. Sistemi i TAP duhet të
zhvillohet ende që të jetë në gjendje për të përmbushur sa duhet nevojat e tregut të punës në
aspektin e rëndësisë së kualifikimeve.
Në Kosovë janë 61 shkolla të TAP. Këto janë në vartësi të komunave por financohen
kryesisht përmes grantit nga buxheti i Kosovës për frymë. Alokimet për nxënës në TAP, të
cilat arrijnë në 23 euro në vit, nuk mjaftojnë për të mbuluar as nevojat themelore. Kjo, ndër të
tjera, frenon investimet në infrastrukturën shkollore, pajisje dhe seminare për shkathtësi të
veçanta. Shumë programe nuk pasqyrojnë mjaftueshëm nevojat në aspektin e rëndësisë dhe
cilësia e mësimdhënies duhet të përmirësohet. Përveç kësaj, ekziston nevoja për të trajtuar
ngurrimin e kompanive të bashkëpunojnë me shkollat në drejtim të praktikës profesionale.
Vetëm 63% e shkollave të TAP-it ofrojnë mundësi praktike në ndërmarrje, ndërsa më pak se
20% nuk ofrojnë mundësi praktike as brenda as jashtë shkollës.
Për sa i përket politikave aktuale për trajtimin e problemeve të sipërpërmendura, Autoriteti
Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) ka ngritur procedura për validimin e standardeve të
profesioneve dhe akreditimin e institucioneve të TAP-it. Autoriteti ka bërë progres në
përafrimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve.
Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe për të Rritur (AAAPRr) u funksionalizua
gjatë pranverës së vitit 2014. Ajo menaxhon institucionet e TAP-it në aspektin e burimeve
financiare dhe njerëzore, ndërtimit dhe infrastrukturës. Katër Qendrat e Kompetencës në
kuadër të MASHT-it (ndërtimi, turizmi, ekonomia, shëndetësia) janë funksionalizuar dhe
planifikohen edhe dy të tjera (auto-mekanikë dhe përpunimi metaleve). Ata ofrojnë kurse
trajnimi afatshkurtër dhe afatgjatë, dhe në përgjithësi janë të pajisura më mirë se shkollat e
TAP-it.
Në pajtim me arritjet aktuale, gjatë periudhës 2015-17 strategjia e reformës do të fokusohet në
masat në vijim:
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Masa Kryesore 2.2.1: Vazhdimi i përmirësimit të cilësisë së arsimimit TAP. Kjo
masë do të përmbajë aktivitetet e mëposhtme kryesore: Mbështetje për Autoritetin
Kombëtar të Kualifikimeve (AKK) në rritjen e mëtejshme të kapaciteteve të tij veçanërisht përmes trajnimit dhe zhvillimit të stafit; Rritja e vetëdijesimit dhe hartimi i
materialeve informuese rreth Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK); Përshtatja e
legjislacionit sekondar dhe udhëzimeve për harmonizimin e KKK-së me Kornizën
Evropiane të Kualifikimeve (KEK); Themelimi i dy qendrave të reja të kompetencës në
auto-mekanikë dhe përpunim të metaleve; Mbështetja dhe promovimi i themelimit të
Zyrave të Sigurimit të Cilësisë (ZSC) në shkollat e TAP.
Masa Kryesore 2.2.2: Rritja e kapaciteteve për zhvillimin e koordinuar të sistemit të
TAP-it. Kjo masë do të përfshijë këto aktivitete: funksionalizimin Këshillit për Arsimim
dhe Aftësim Profesional (KAAP) (përmes miratimit të mandatit dhe procedurave
operative të tij) dhe forcimin e koordinimit ndërministror përmes këtij forumi të ri me
theks të veçantë në lidhjen mes arsimit dhe tregut të punës; ngritjen e kapaciteteve të
stafit të AAAPRr-së përmes trajnimit. Rishikimin e mekanizmave të financimit të TAP-it
me synimin për të përmirësuar efikasitetin, efektivitetin dhe qëndrueshmërinë e sistemit;
Futja në përdorim në mënyrë graduale e kornizës së vlerësimit të performancës për
shkollat e TAP-it; zbatimin e Metodologjisë së Procesit të Torinos. Këto veprime do të
kryhen duke marrë në konsideratë dispozitat për zhvillimin e TAP-it, i cili përfshihet
gjithashtu në dokumentin “Vizioni i Kosovës për Shkathtësitë 2020”;
Masa 2.2.3: Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit për analizë largpamëse rreth kërkesës për
shkathtësi në tregun e punës në Kosovë. Kjo masë do të përfshijë këto aktivitete:
elaborimin e mekanizmit funksional dhe kryerjen e ndryshimeve të nevojshme legjislative
për të krijuar procedurat për parashikimet në shkathtësitë sektoriale në bazë të anketave
me punëdhënësit dhe punëmarrësit për kërkesën për shkathtësi në të ardhmen; ngritjen e
kapaciteteve të AAAPRr-së për të mundësuar stafin që të koordinojë kryerjen e
parashikimeve për shkathtësi sektoriale, e ndjekur nga testimi i qasjeve ndaj
përputhshmërisë së shkathtësive; përmirësimin e koordinimit praktik mes shkollave të
TAP-it dhe bizneseve duke themeluar këshillat e industrisë;
Masa 2.2.4: Zbatimi i sistemit për njohjen formale dhe validimin e mësimit informal dhe
jo-formal. Masa do të përmbajë këto aktivitete kryesore: hartimin e legjislacionit
sekondar për zbatimin e validimit të të nxënit informal dhe jo formal; hartimin e kritereve
për procedurën e vlerësimit nga jashtë për njohjen e të nxënit informal dhe jo formal; dhe
zbatimin e sistemit për vlerësimin nga jashtë të të nxënit informal dhe jo formal;
Masa 2.2.5: Zbatimi i programit të trajnimit për mësuesit e TAP-it. Kjo masë do të
përmbajë këto aktivitete kryesore: zhvillimin e orarit për trajnimin e mësimdhënësve të
TAP-it për të siguruar që të gjithë mësuesit kanë aftësitë pedagogjike për të dhënë mësim
në lëndët e tyre; trajnimin e të paktën 20% të mësimdhënësve në sistemin e TAP brenda 3
viteve;
Masa 2.2.6: Promovimi i praktikës profesionale. Kjo masë do të përfshijë aktivitete si:
operacionalizimi i KAAP-së dhe mekanizmave formale të këshillimit mes shkollave të
TAP-it, bizneseve dhe institucioneve të tregut të punës (të ngjashme me masën 2.2.1);
rishikimi i kurrikulave për të siguruar që të gjitha programet dhe shkollat zbatojnë
praktikën profesionale; promovimi i ndërgjegjësimit dhe mbështetje për forcimin e
bashkëpunimit në nivel lokal ndërmjet shkollave dhe bizneseve; dhe rritja e numrit të
bizneseve dhe organizatave të tjera që ofrojnë praktikën profesionale;
Masa 2.2.7: Përmirësimi i udhëzimit për karrierë në shkolla. Kjo masë do të përmbajë
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aktivitete për zbatimin e një modeli të integruar për udhëzimin për karrierë në shkolla
përmes përgatitjes së programeve dhe standardeve për udhëzim në karrierë; mbështetjen e
bashkëpunimit ndër-sektorial për udhëzimin në karrierë; rritjen e numrit të shkollave që
ofrojnë udhëzime për karrierë nga 7, sa është tani, në 40; dhe rritjen e numrit të stafit të
përfshirë në udhëzimin për karrierë nga 6% në 8%. Është planifikuar gjithashtu të
miratohet udhëzuesi për strategjinë e përmirësimit në karrierë, mungesa e të cilit është
konsideruar të jetë një nga pengesat kryesore për një lidhjen më të mirë mes të tregut të
punës dhe sistemit arsimor;
Iniciativa 2.3 Veprimet në tregun aktiv të punës
Në kudër të kësaj mase, Qeveria e Kosovës do të fokusohet në ndërtimin e një shërbimi
modern të punësimit në Kosovë në gjendje për të regjistruar, profilizuar dhe
mbështetur edhe pse trajnimet dhe masat e tjera të tregut aktiv të punës masin
papunësinë ndërsa në të njëjtën kohë të vazhdojnë të adresojnë informalitetin në punësim.
Kosova vazhdon të përballet me një shkallë papunësie prej rreth 30%, norma shumë të ulëta
të punësimit dhe të pjesëmarrjes në tregun e punës, sidomos në mesin e grave (rreth 20% dhe
13% respektivisht). Rreth 70% e të papunëve janë të papunë afatgjatë. Shkalla e papunësisë
në mesin e të rinjve të moshës 15-24 vjeç ishte rreth 56%. Numri i të papunëve të regjistruar
ka qenë në rreth 270,000 në vitin 2014. Shërbimi i Punësimit Publik (SHPP) ka ndihmuar në
gjetjen e 4729 vendeve të punës për punëkërkuesit. Numri i personave të trajnuar nga SHPP
ishte 2.093. Shpenzimet publike për SHPP-në në Kosovë arrin në rreth 0,16% të BPV-së, por
ka edhe një mbështetje të gjerë nga donatorët për masat në tregut aktive të punës, e cila është
vlerësuar deri në 0,30% të BPV-së në 2014. Përveç SHPP-së ekzistojnë edhe 8 Qendra për
Trajnime Profesionale dhe 6 Qendra Mobile (në kuadër të MPMS) që i ofrojnë trajnime me
module afatshkurtra të papunëve. Në sektorit privat gjithashtu ekzistojnë edhe ofrues të
shumtë të shërbimeve të trajnimit, megjithatë, licencimi nuk është i zhvilluar plotësisht.
Informaliteti në punë mbetet i lartë.
Fokusi në periudhën e ardhshme (2015-17) do të jetë në përfundimin e ristrukturimit
administrativ të shërbimeve publike të punësimit me qëllim që të krijohet një SHPP moderne
dhe me kapacitete të plota për të zbatuar PATP-të. Në veçanti, fokusi do të jetë mbi masat e
mëposhtme:




Masa Kryesore 2.3.1: Themelimi i Agjencisë për Punësim (AP). Ajo do të jetë
përgjegjëse për zbatimin e politikave në fushën e punësimit, duke përfshirë zbatimin e
PATP-së; analizimin e tregut të punës; fushatat e informimit; kontraktimin e ofruesve
privat të akredituar për aftësim profesional; regjistrimin dhe profilizimin e të papunëve;
ofrimin e informacionit, këshillimit, trajnimit dhe shërbimeve të tjera të papunëve.
Agjencia do të themelohet mbi bazën e bashkimit të njësive aktuale institucionale siç janë
Divizioni i MPMS-së për Monitorimin dhe Koordinimin e Zyrave të Punësimit; Divizioni
për Aftësim Profesional; Zyrat e punësimit; dhe Qendrat Rajonale të aftësimit profesional
dhe njësitë e tyre mobile. Në vitin e ardhshëm do të merret parasysh financimi shtesë.
Theks i veçantë do t'i kushtohet përmirësimit të personalizimit të ofrimit të SHPP-së.
Profilizimi (p.sh. vlerësimi që kryhet nga këshilltarët e SHPP-së dhe përdorimi e TI-së
dhe mjeteve statistikore për profilizimin) do të luajë një rol të rëndësishëm në aktivizimin
dhe përputhshmërinë. Ky funksion do të forcohet në kuadër të Agjencisë së re;
Masa 2.3.2: Rishikimi i programeve të trajnimit të QAP-së. Si pjesë e riorganizimit
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institucional, në periudhën 2015-17 do të ndërmerret një rishikim analitik për
përshtatshmërinë e programeve të ofruara nga Qendrat e Aftësimit Profesional (QAP),
tani pjesë të Agjencisë së re, në lidhje me nevojat e tregut së bashku me një ndryshim në
përzierjen e programeve në përputhje me këtë rishikim. Përveç kësaj, futja e programeve
të reja të trajnimit që të përqendrohet në “aftësitë e buta”, siç janë teknikat e kërkimit të
punës, përgatitja e CV dhe e letër-prezantimit dhe aftësitë e komunikimit, do të
konsiderohet subjekt i financimit.
Masa 2.3.3: Futja në përdorim e regjistrimit elektronik (e-regjistrimit) të mundësive të
punësimit. Sfida aktuale dhe kryesore e SHPP-së është mos bashkëpunimi i mjaftueshëm
me sektorin privat. Në kuadër të modernizimit të SHPP-së janë planifikuar veprime për të
zhvilluar infrastrukturën për e-regjistrimin nga ana e punëdhënësve dhe identifikimin e
punëkërkuesve me shkathtësitë e kërkuara. Në lidhje me këtë, do të vihen në zbatim
dispozitat për të operacionalizuar shkëmbimin e informacionit në lidhje me vendet e lira
të shpallura nga portalet e licencuara të punësimit private. Marrëveshjet e bashkëpunimit
(MM) me punëdhënësit dhe trajnimin e stafit të zyrës për punësim në masat e
ndërmjetësimit do të vazhdojnë. Të gjitha sa u thanë më lart do të mbështeten nga
aktivitetet e ngritjes së vetëdijesimit mes punëdhënësve dhe të papunëve;
Masa 2.3.4: Trajtimi i problemit të punësimit informal. Në kushtet e trajtimit të
punësimit informal, janë planifikuar disa aktivitete të veçanta. Së pari, Inspektorati i
Punës do të përpunojë Planin Zhvillimor Strategjik dhe Planin e Veprimit për vitin 2015.
Këto dokumente pritet të bëhen bazë për aktivitete të mëtejshme vis-à-vis punësimit
informal nëpërmjet mjeteve të inspektimit. Në të njëjtën kohë, Agjencia për Punësim do
të organizojë disa fushata informimi me qëllim që të rrisë ndërgjegjësimin e personave
dhe punëdhënësve të angazhuar në punësim joformal rreth përfitimit nga formalizimi i
statusit të punësimit;
Masa 2.3.5: Licencimi i ofruesve jo-publike të shërbimeve të punësimit. Për të
përmirësuar shërbimet e punësimit është planifikuar që të hartohet dhe miratohet
legjislacioni i nevojshëm sekondar për licencimin e ofruesve jo-publike të shërbimeve të
punësimit. Aktualisht, ofruesit e tillë nuk janë të licencuar, dhe informacioni në lidhje me
aktivitetet e tyre nuk është plotësisht i disponueshëm. Me tu vënë në zbatim legjislacioni i
ri, planifikohet që të vazhdojmë me zbatimin e sistemit të ri të licencimit për ofruesit e
shërbimeve të punësimit;
Masa 2.4.6: Avancimi i konceptit të “ndërmarrjes shoqërore”. Kjo do të përfshijë
veprimet për hartimin e Koncept Dokumentit mbi ndërmarrjet shoqërore, ndjekur nga
hartimi dhe miratimi i Ligjit për Ndërmarrjet Shoqërore.

Iniciativa 2.4: Zhvillimi i një kornize të qëndrueshme të politikave për veprimtaritë
kërkimore dhe inovacion
Veprimtaritë kërkimore dhe inovacionet në Kosovë ende janë ndërmarrje margjinale. Ende
mungojnë statistikat themelore për shkencë dhe teknologji. Qeveria është përpjekur të krijojë
një sistem funksional të veprimtarive kërkimore dhe inovacionit përmes Programit Kombëtar
Shkencor (2010-2014). Ligji për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore (2004) ka mundësuar
ngritjen e Këshillit Kombëtar Shkencor - organin përgjegjës për përcaktimin e prioriteteve
kombëtare të veprimtarive kërkimore dhe administrimit. Ligji thotë se deri në 0.7% të BPV-së
së Kosovës duhet të shpenzohen për veprimtari kërkimore dhe inovacion. Megjithatë,
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njohuritë e përgjithshme absorbuese dhe kapacitetet për veprimtari kërkimore dhe inovacion
janë ende të kufizuara sa i përket madhësisë, fushës dhe cilësisë.
Miratimi i Programit Kombëtar Shkencor ka shënuar qasjen e parë gjithëpërfshirëse për
identifikimin e prioritetet kërkimore si dhe krijimin e sistemit dhe infrastrukturës për
veprimtari kërkimore. Programi ka identifikuar pesë prioritetet e veprimtarisë kërkimore:
burimet kombëtare, energjia dhe mjedisi; prodhimi bujqësor dhe siguria e ushqimit;
hulumtimet mjekësore, studimet shoqërore dhe ekonomike; dhe studimet kulturore dhe
historike. Objektivat kryesore të programit shkencor janë zhvillimi i kapaciteteve njerëzore
për veprimtari kërkimore, zhvillimi e infrastrukturës shkencore, ndërkombëtarizimi i
veprimtarisë kërkimore, forcimi i lidhjeve në mes të veprimtarisë kërkimore dhe ekonomisë
dhe promovimi i përsosmërisë në veprimtarinë kërkimore.
Nën këtë masë Qeveria e Kosovës do të përqendrohet në krijimin e kornizës politike për
përshpejtimin e krijimit të kapaciteteve të veprimtarisë kërkimore dhe inovacionit me
fokus në sektorët prioritar të politikës industriale dhe bazuar në partneritetet e përmirësuara
midis institucioneve kërkimore publike, të tilla si universitetet, firmat e sektorit privat, dhe
Qeveria. Sipas kësaj të fundit, kërkohet një qasje e bashkuar ndërmjet institucioneve të
ndryshme. Pritet që masa të krijojë bazën për rritjen e shpenzimeve publike dhe private për
veprimtari kërkimore dhe zhvillim që kërkon një kornizë të qartë të politikave, koordinim dhe
stimuj të duhur.
Treguesit kryesor për këtë iniciativë janë:
Treguesit
Shpenzimet për K & ZH si % e BPV%
Indeksi i veprimtarisë kërkimore cituese të Kosovës
Fletënotimi i inovacionit të BE-së

Masa
%
%
%

Baza
2014
0.1
0.42
0

Caku
2020
0.7
1.0
0.200

Qeveria njeh rëndësinë e veprimtarisë kërkuese aplikative; inovacioni dhe transferimi i
teknologjisë janë elemente kritike të rëndësishme për progresin e sektorit industrial të
Kosovës në zinxhirin e vlerës dhe duke kontribuar në rritjen e eksporteve. Problem i
rëndësishëm është mungesa e statistikave madje themelore të kërkimit dhe teknologjisë.
Megjithatë, të dhënat e sondazhit, siç janë ato të OBZHE-së prej 2013, sugjerojnë se shumë
pak firma në të vërtetë janë të angazhuar në aktivitetet K & ZH. Rreth 80% e firmave të
anketuara në fakt nuk kanë kryer aktivitetet formale të K & ZH, ndërsa 77% në mesin e të
tjerëve kanë investuar më pak se 1000 euro në K & ZH gjatë periudhës 2009-2011. 62% e
kompanive të anketuara që kanë perceptuar veten si inovative nuk i kanë kushtuar asnjë burim
financiar për K & ZH gjatë periudhës 2009-2011. Sektori me pjesëmarrjen më të lartë të K &
ZH ishin prodhuesit me 47%. Inovacionet kryesisht janë adaptive (blerja e pajisjeve,
softuerëve etj.), jo të orientuara kah veprimtaritë kërkimore. Pak më pak se dy të tretat e
totalit të eksporteve të Kosovës janë produkte primare si lëndët e para ose mallra me nivel të
ulët të përpunimit dhe vlerë relativisht të ulët të shtuar siç janë metalet bazë.
Universitetet kryesisht angazhohen në mësimdhënie, dhe kapaciteti i tyre në veprimtari
kërkimore është i kufizuar, numri i të diplomuarve në shkencë dhe teknologji (SH & T) është
i varfër, dhe ka shumë pak studiues që punojnë në fushat kryesore prioritare të zhvillimit
industrial. Në qendra kërkimore dhe universitete kemi një infrastrukturë të pamjaftueshme
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dhe të vjetruar. Financimi i kufizuar ka qenë një ndër pengesat kryesore për implementimin e
PKR. Në vitin 2014, Qeveria e Kosovës për shkak të kufizimeve fiskale ka mundur të ndajë
vetëm 0.1% të BPV-së në këtë fushë, ndërsa Ligji për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore
kërkon që niveli i shpenzimeve të jetë në 0.7% nga niveli i BPV-së. Arsye të tjera për
zhvillimin e ngadaltë të kapaciteteve kërkimore duhet të kërkohen në kornizat ekzistuese
nxitëse për institucionet e arsimit të lartë.
Bashkëpunimet mes institucioneve kërkimore dhe sektorit privat janë të pakta, dhe zakonisht
kufizohen në trajnime dhe shërbime të konsulencës, si dhe përdorimin e pajisjeve teknike.
Arsyet për mungesën e bashkëpunimit me sektorin privat kryesisht kanë të bëjnë me mungesë
të interesit nga kompanitë private dhe mungesa e stimujve. Po ashtu, lidhjet me rrjetet globale
të veprimtarisë kërkimore dhe inovacionit nuk janë të zhvilluara mjaftueshëm, duke përfshirë
lidhjet me diasporën shkencore, edhe pse kohëve të fundit janë bërë përparime siç vuri në
dukje edhe RP i BE-së për vitin 2014.
Në periudhën 2015-17, fokusi i Qeverisë do të jetë në masat si në vijim:






Masa kryesore 2.4.1: Përmirësimi i qeverisjes së K&ZH. Kjo masë do të përfshijë
aktivitete si finalizimi dhe miratimi i Strategjisë Kombëtare të Inovacionit (SKI).
Dokumenti do të ndërtohet mbi inventarizimin dhe vlerësimin e iniciativave të kaluara
dhe aktuale të K&ZH; Rishikimin e strukturës institucionale dhe krijimin e “funksionit të
kërkimit dhe teknologjisë (brenda mundësive një Agjenci) në Kosovë; Zhvillimin e një
sistemi informativ për K&ZH; Miratimin e ligjeve të reja për veprimtaritë kërkimore dhe
atë për Akademinë e Shkencave dhe Arteve; Identifikimin e mekanizmave të sigurimit të
cilësisë të aktiviteteve kërkimore; Forcimin e kapaciteteve të Agjencisë së Pronësisë
Industriale. Gjatë vitit 2015 MASHT do të funksionalizoj masat e propozuara si dhe
aspektin e kostos, për tu përfshirë në ciklin e ardhshëm të KASH-it.
Masa kryesore 2.4.2: Mbështetje për ndërkombëtarizimin e veprimtarisë kërkimore. Kjo
masë do të përfshijë aktivitete për linqe promovuese, pjesëmarrjen dhe anëtarësimet në
Shoqata Evropiane Kërkimore dhe Menaxhuese Industriale (EIRMA), Shoqata Evropiane
Kërkimore dhe Organizata e Teknologjisë (EARTO), BusinessEurope, dhe Shoqata
Universitare Evropiane (EUA) dhe Tryeza Evropiane; Mbështetja dhe avancimi i procesit
të Bolonjës dhe integrimi i mëtejshëm në Zonën Kërkimore Evropian; Mbështetja dhe
promovimi ndërkufitar dhe bashkëpunimi evropian për veprimtari kërkimore në kornizën
e programit Horizon 2020; Pjesëmarrje dhe dhënia e kontributit në mënyrë aktive në
Ushtrimi i Veprimtarisë Kërkimore dhe Inovacioneve të Ballkanit Perëndimor (WISE);
Mbështetja e institucioneve lokale në pjesëmarrje dhe hartimin e propozimeve për
programet FP6-7; dhe Zbatimi i Metodologjisë së Fletënotimit të Inovacionit të BE-së në
Kosovë.
Masa 2.4.3: Përmirësimi i produktivitetit kërkimor dhe përsosmërisë. Kjo masë do të
përmbajë aktivitete për krijimin e një fondi të ri konkurrues Kombëtar për Veprimtari
Kërkimore; Rishikimi i skemës ekzistuese të Programit Kombëtar të Shkencës (Granti i
fondit për kuadro), grante lëvizshmërie dhe mekanizmat tjera ekzistuese për të mbështetur
veprimtaritë kërkimore; Ndërmarrja e rishikimit të nivelit të financimit publik për
veprimtari kërkimore dhe identifikimi e opsioneve për rritjen graduale të alokimeve të
granteve; Promovimi i konceptit të një rrjeti kombëtar të qendrave të ekselencës; Rritja e
mbështetjes për skemën e studentëve të doktoraturës dhe post-doktoraturës; Promovimi
dhe rritja e ndërgjegjësimit për profesionin në përputhje me Kartën Evropiane për
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veprimtari kërkimore dhe Kodit të Mirësjelljes. Gjatë vitit 2015 MASHT do të
funksionalizoj masat e propozuara si dhe aspektin e kostos, për tu përfshirë në ciklin e
ardhshëm të KASH-it.
Masa 2.4.4: Nxitja e inovacioneve bazuar në kërkime dhe transferi i njohurive. Kjo masë
do të përfshijë aktivitete për rritjen e kapaciteteve të Qendrës për Inovacione dhe
Transfere të teknologjisë (QITT); Mbështetje për Iniciativën e 'heliksit të trefishtë-' për
bashkëpunim mes kërkimit, industrisë dhe IAL (promovimi industrial, zhvillimi i
inkubatorëve të teknologjisë, dhe zhvillimi i programit të bazuar në teknologji dhe
inovacione ku IAL bashkëpunon në mënyrë aktive me industrinë, duke mbështetur dhe
promovuar inkubatorët dhe lidhjet më të mëdha me IAL-të, duke mbështetur krijimin e
qendrave për Transfer të Njohurive në 4 IAL-të);

Iniciativa 2.5: Rritja e aftësisë konkurruese të arsimit të lartë
Organizimi i arsimit të lartë bazohet në Ligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës të
miratuar në gusht të vitit 2011. Edhe pse Kosova nuk është bashkuar zyrtarisht procesit të
Bolonjës, që nga futja e reformave të Bolonjës nga ana e Universitetit të Prishtinës në
periudhën 2001/2002 i gjithë legjislacioni kombëtar ka shërbyer për të zbatuar më mirë dhe ti
bëjë objektivat e reformave dhe parimet e Bolonjës më operacionale në Kosovë. Si rezultat i
zbatimit të këtyre reformave në arsimin e lartë, në Kosovë sot të gjitha institucionet e arsimit
të lartë aplikojnë sistemin e kredive ECTS, reformën e kurrikulave, sistemin e niveleve treciklore, mobilitetin e studentëve dhe stafit, Suplementin e Diplomës dhe sistemin e sigurimit
të cilësisë. Përjashtimi i vetëm është një institucion sipas stilit amerikan i themeluar pas luftës
së fundit.
Në përpjekje për të ndjekur trendet në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (ZEAL), hartuesit
e politikave në Kosovë janë më të sfiduarit në respektimin e autonomisë së institucioneve të
arsimit të lartë dhe rritjen e përgjegjësisë së IAL-ve për cilësinë e tyre. Zhvillimi dhe
reformimi i arsimit të lartë në nivel kombëtar është përkrahur nga disa dokumente strategjike,
duke përfshirë edhe Strategjinë për Zhvillimin e Arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2015. Një
nga qëllimet kryesore të këtyre dokumenteve në lidhje me arsimin e lartë të Kosovës është që
të bëhet zyrtarisht pjesë e Procesit të Bolonjës, Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë dhe Zonës
Evropiane Kërkimore. Qeveria ka miratuar edhe Ligjin për Kualifikimet Kombëtare dhe
Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve të cilat janë hartuar për të integruar plotësisht
Kornizën Evropiane të Kualifikimeve.
Treguesit kryesore për këtë iniciativë janë:
Masa

Baza
2014

Numri dhe përqindja e njerëzve me kualifikim të lartë
(faza e dytë e arsimit të lartë, baçelor, master apo
doktoraturë) në popullsinë e moshës së punës (aktiv +
joaktiv), 15+

Nb.,%

120,000

Përqindja e personave të moshës 30-34 me arsimim të
lartë

%

n/a

Treguesit

Caku 2020

-

40%
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Gjatë periudhës 2010-15, theksi ishte në rritjen e qasjes në arsimin e lartë, përmirësimin e
cilësisë dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë. Në vitin 2011, vetëm 8% e popullsisë
kishte diplomë universitare, e që ishte dukshëm më e ulët se vendet tjera të Ballkanit
Perëndimor (23% në Kroaci dhe 17 përqind në Maqedoni) dhe nën mesatare të 27 vendeve të
BE-së (34%). Gjatë 4 viteve të fundit, Qeveria e ka trajtuar këtë problem përmes zgjerimit të
rrjetit të universiteteve publike duke themeluar Universitetin e Prizrenit, Universitetin e
Mitrovicës, Universitetin e Gjilanit dhe Universitetin e Gjakovës si dhe licencimin dhe
akreditimin e 30 bartësve privatë të arsimit të lartë. Numri i përgjithshëm i studentëve të
regjistruar në arsimin e lartë është përmirësuar dukshëm në 120.000 (Agjencia e Kosovës për
Akreditim, 2014).
Gjatë periudhës 2010-15, theksi ishte në rritjen e qasjes në arsimin e lartë, përmirësimin e
cilësisë dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë. Në vitin 2011, vetëm 8% e popullsisë
kishte diplomë universitare, e që ishte dukshëm më e ulët se vendet tjera të Ballkanit
Perëndimor (23% në Kroaci dhe 17 përqind në Maqedoni) dhe nën mesatare të 27 vendeve të
BE-së (34%). Gjatë 4 viteve të fundit, Qeveria e ka trajtuar këtë problem përmes zgjerimit të
rrjetit të universiteteve publike duke themeluar Universitetin e Prizrenit, Universitetin e
Mitrovicës, Universitetin e Gjilanit dhe Universitetin e Gjakovës si dhe licencimin dhe
akreditimin e 30 bartësve privatë të arsimit të lartë. Numri i përgjithshëm i studentëve të
regjistruar në arsimin e lartë është përmirësuar dukshëm në 120.000 (Agjencia e Kosovës për
Akreditim, 2014).
E fundit por jo më pak e rëndësishme, MASHT-i është fokusuar në ndërkombëtarizimin e
arsimit të lartë. Në lidhje me këtë prioritet, ajo ka themeluar NARIC Kosova (Qendra
Kombëtare për njohje dhe informim akademik) për njohjen akademike të diplomave dhe
periudhën e studimit të kryer jashtë vendit. Për të lehtësuar lëvizshmërinë e studentëve dhe
njohjen e diplomës ajo aplikon plotësisht ECTS (Sistemin Evropian për Transfer të Kredive)
dhe ka miratuar Ligjin për Kualifikimeve Kombëtar dhe Kornizën Kombëtare të
Kualifikimeve për të integruar plotësisht Kornizën Evropiane të Kualifikimeve.
Në periudhën 2015-17, fokusi i Qeverisë do të jetë mbi masat si në vijim:




Masa kryesore 2.5.1: Modernizimi i sistemit të arsimit të lartë. Sektori i arsimit të lartë
duhet të modernizohet në aspektin e kurrikulave, qeverisjes dhe financimit. Për ta bërë
këtë, Qeveria ka planifikuar të rishikojë Ligjin mbi Arsimin e Lartë dhe të hartojë
legjislacionin sekondar. Është krijuar një grup punues për të rishikuar dhe propozuar
rekomandime të mëtejshme për ndryshimin e Ligjit për arsimin e lartë sipas sugjerimeve
të Komisionit Parlamentar; MASHT-i do të elaborojë opsionet dhe kornizat e politikave
për përmirësimin autonomisë financiare dhe sistemeve të kontabilitetit në arsimin e lartë.
Qëllimi do të jetë zbatimi i plotë i praktikave të mira të ZEAL për autonominë e arsimit të
lartë dhe përkushtimin për arsimin publik në pajtim me Komunikatën e Bukureshtit për
ZEAL (2012). Në vijim të kësaj, MASHT do të rishikojë legjislacionin primar dhe
sekondar për arsimin e lartë në mënyrë që të zbatohen plotësisht praktikat më të mira të
ZEAL për financimin dhe qeverisjen në Arsimin e Lartë, dhe për të promovuar dhe
mbështetur krijimin e Konferencës Rektorëve të Kosovës;
Masa kryesore 2.5.2: Ngritja e sigurisë së cilësisë në arsimin e lartë. Mbajtja e një cilësie
të lartë në arsimin e lartë është vendimtare për atraktivitetin e arsimit të lartë. Sistemi i
sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë duhet të zbatohet plotësisht nga Agjencia e Kosovës
për Akreditim në përputhje me Udhëzimet Standarde Evropiane (USE) dhe Kriteret e
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ENQA-së. Veprimi kryesor brenda kësaj nisme të reformës do të ishte: Rritja e
kapaciteteve të Departamentit të Arsimit të Lartë brenda MASHT-it; Mbështetja e
institucioneve të arsimit të lartë për të zbatuar plotësisht masat e brendshme të sigurimit
të cilësisë; Nxitja dhe mbështetja e plotë plotësisht AKA-në e MASHT për të zbatuar
Grupin E4 (ENQA, EUA, ESU, EURASHE) Udhëzimet Standarde Evropiane për
sigurimin e cilësisë; Mbështetja e AKA-së në MASHT për të vazhduar anëtarësimin në
ENQA dhe EQAR; Nxitja dhe mbështetja e IAL për të zhvilluar sisteme të brendshme të
sigurimit të cilësisë; dhe Zhvillimi i një metodologjie për sistemet e rangimit të
Universiteteve;
Masa 2.5.3: Të vazhdohet me përmirësimin e qasjes në arsimin e lartë. Arsimi i lartë
është nxitës i madh i konkurrencës ekonomike në ekonominë e nxitur nga dija dhe është
element thelbësor për progresin social-ekonomik. Më shumë të rinj kosovar duhet të
hyjnë dhe përfundojnë arsimin e lartë në mënyrë që të arrijnë objektivin Evropa 2020 prej
40% të vijueshmërisë së arsimit të lartë ose ekuivalent. Kjo masë do të përmbajë këto
aktivitete kryesore: Promovimin dhe ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e arsimit të lartë në
mesin e grup-moshave mbi 25 vjeç; Rishikimin e pengesa ligjore, financiare dhe sociale
për mundësi të barabarta për qasje në arsim të lartë; Gradualisht të investohet në
përmirësimin dhe zgjerimin e infrastrukturës për të akomoduar rritjen e numrit të
studentëve që hyjnë në arsimin e lartë në universitetet e Prizrenit, Pejës, Gjakovës,
Gjilanit dhe Mitrovicës; Promovimin dhe inicimin e krijimit të Unionit të Studentëve të
Kosovës si një mekanizëm që nxit pjesëmarrjen e studentëve dhe që ka ndikim në IAL;
Krijimin e Regjistrit Kombëtar të Studentëve (RKS); Hartimin e legjislacionit sekondar
dhe mbajtjen e fushatave vetëdijësuese për promovimin e rrugëve alternative drejt
arsimit të lartë; dhe Hartimin e legjislacionit sekondar dhe kornizës rregullatore për
mënyrat alternative të përfundimit të arsimit të lartë, duke përfshirë njohjen e mësimit
paraprak, të mësuarit e përzier, të mësuarit në distancë dhe të mësuarit kolegjial;
Masa 2.5.4: lehtësimi i punësimit të studentëve. Kjo masë do të përfshijë këto aktivitete:
krijimin e Forumit të Universiteteve të Kosovës- Bashkëpunimin me Biznese dhe të
fillohet me një projekt të ri për përditësimin e kurrikulave dhe përafrimin e kurrikulave të
ardhshme me tregun e punës; Hartimi i një propozimi për përmirësimin e kornizës ligjor
me fokus në përmirësimin e mekanizmave të monitorimit, koordinimit dhe konsultimeve
ndërmjet strukturave administrative dhe palëve të interesit (bizneset, IAL, organizatat
kërkimore); Kryerja e një analize për specialitete të ardhshme që do të kompletohen dhe
prezantohen në MASHT dhe AKA si pjesë e një Studimi të Parashikimit. Përveç kësaj,
Qendrat për Orientim të Karrierës do të mbështeten në universitetet e sapo themeluara
publike. Rreth 5000 studentë në vit do të kryejnë punë praktike në industri;
Masa 2.5.6: Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë të Kosovës. Arsimi i lartë është bërë
shumë i ndërkombëtarizuar. Qeveria do të promovojë më shumë lëvizshmëri dhe hapje
ndërkombëtare për studentët, stafin akademik dhe hulumtuesit. Iniciativa do të
përforcohet përmes rritjes së ndërgjegjësimit për Tempus të BE-së, Erasmus të BE-së,
programet e shkëmbimit të studentëve Erasmus+ të BE-së, dhe eksplorimi i mekanizmave
për shkëmbim të mëtejshëm dhe fonde brenda rajonit dhe më gjerë në Evropë. Veprimet
kryesore duhet të përfshijnë: Të bëhet anëtare e plotë e Grupit Përcjellës të Bolonjës dhe
të merr pjesë në mënyrë aktive në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (ZEAL); Zbatimin
e plotë të Konventës së Lisbonës për njohjen e diplomave dhe të ndjek në mënyrë aktive
zhvillimet në Rrjetin ENIC-NARIC; Zhvillimin dhe Planin e Veprimit për njohjen dhe
promovimin e marrëveshjeve bilaterale të njohjes me zona dhe vende jashtë Evropës;
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Mbështetje për Agjencinë e Kosovës për Akreditim për të përmbushur të gjitha kriteret
për anëtarësim të vazhdueshme në ENQA dhe EQAR; Promovimin e anëtarësimit të IALve të Kosovës dhe partneriteteve brenda Zonës Evropiane Kërkimore dhe Shoqatën
Evropiane Universitare (EUA) si dhe Shoqatën Evropiane të Institucioneve të Arsimit të
Lartë (EURASHE); Prodhimin e një Raporti të inventarizimit për zbatimin e Procesit të
Bolonjës në Kosovë.

3 C: Iniciativat dhe masat që ndërlidhen me Mjedisin e Biznesit, strukturat industriale
dhe Integrimi i Tregtisë

Ky nën-seksion përmbledh iniciativat dhe masat e planifikuara në Mjedisin e Biznesit,
Strukturat industriale dhe shtyllën e Integrimit të Tregtisë së PKRE-së. Secila iniciativë është
paraqitur duke vënë në pah arsyetimin dhe drejtimin e përgjithshëm të politikës qeveritare që
pasohet me përmbledhjen e masave kryesore të planifikuara. Masat më të rëndësishme ose ato
prioritare theksohen si “Masa kryesore”. Ato janë paraqitur edhe në formë tabelore në
shtojcën 1.
Iniciativat dhe masat, në veçanti Masat Kryesore të propozuara në kuadër të kësaj shtylle
adresojnë disa nga sfidat më të rëndësishme të identifikuara nga Raporti i Progresit i
Komisionit Evropian për vitin 2014:


“Në përgjithësi sektori privat i Kosovë mbetet i pazhvilluar. Niveli i lartë i ekonomisë
jo-formale, qasja e ulët në financa dhe kostoja e lartë vazhdojnë të paraqesin sfida të
mëdha. Ulja e nivelit të ekonomisë jo-formale mbetet sfidë e vazhdueshme”. Raporti i
Progresit, faqe 29



“Për të përmirësuar mjedisin biznesor, Kosova duhet të përmirësoj kushtet për
fuqizimin e kontratave, uljen e barrierave të panevojshme administrative, të promovoj
luftën kundër ekonomisë jo-formale dhe korrupsionit dhe të zhvilloj tregun financiar.
Strategjia për zhvillimin e NVM-ve dhe plani i veprimit duhet të bazohet në afate
kohore të qarta, dhe të sigurohet dhe monitorohet zbatimi i tyre”. Raporti i Progresit,
faqe 39.

Përzgjedhja e Masave Kryesore në kuadër të kësaj shtylle është bërë në bazë të kritereve në
vijim:




Ndërlidhja e drejtpërdrejt me kufizimet e identifikuara të rritjes ekonomike në kuadër
të analizës diagnostifikuese të ndërmarrë si pjesë e përgatitjes të këtij programi;
Ato përmbajnë veprime në vazhdimësi dhe zotime për vazhdimin e zbatimit të tyre;
Ato do të jenë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, që do të krijojë bazat për
freskimin e NERP për vitin 2016;

Iniciativa 3.1: Zbatimi i Strategjisë për rregullim më të mirë
Më 23 maj të vitit 2014 Qeveria miratoi “Strategjinë për rregullim më të mirë 2014-2020”.
Strategjia synon të institucionalizojë Vlerësimin e Ndikimit Rregullativ (VNR) dhe zhvillojë
procedurat dhe kapacitetet e dialogut publiko-privat me qëllim që të avancoj më tej
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rregullimin më të mirë. Zyra e Kryeministrit (ZKM) duhet të udhëheq koordinimin e zbatimit
të kësaj strategjie, e cila përveç reformave tjera ka për qëllim të themelojë Njësinë e VNR-së
në kuadër të ZKM-së; të rishikojë dhe ndryshojë legjislacionin në mënyrë që VNR të jetë e
detyrueshme; dhe të ofrojë trajnime dhe mbështetje tjetër organeve të administratës publike të
Kosovës dhe partnerëve kryesorë socialë në kuptim të ndërtimit të kapaciteteve. Në vitin
2015, pritet që njësia e VNR-së të institucionalizohet dhe të miratohet legjislacioni i
nevojshëm.
Iniciativa për zbatimin e strategjisë për rregullim më të mirë synon të zbatojë tre masa si në
vijim: të krijoj një ueb portal për publikimin qendror të të gjitha draft akteve normative dhe
dokumenteve mbështetëse; për të përmirësuar procedurat administrative për bizneset dhe për
zbatimin e Ligjit për Leje dhe Licenca.
Treguesit kryesore për këtë iniciativë janë:

Treguesit

Treguesit për zbatimin e strategjisë për rregullim më të mirë:
 Njësia e themeluar e VNR në kuadër të ZKM
 Miratimi i ligjit paralel për Aktet Normative
 Zbatimi i Ligjit për Lejet dhe Licencat
 Rritja e inspektimeve për 25 parime të reja
 Organet janë me personel të plotë dhe operacionale
 Numri i procedurave të efektshme
 Numri i procedurave të shfuqizuara

Masa

Po/Jo
Po/Jo
Po/Jo
Po/Jo
Po/Jo
Nr.
Nr.

Baza
2014

Caku
2020

Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
-

Po
Po
Po
Po
Po
-

Në vijim janë paraqitur masat e detajuara për zbatimin e strategjisë për rregullim të mirë
2015-2017:




Masa kryesore 3.1.1: Krijimi i një ueb portali për publikimin qendror të të gjitha draft
akteve normative dhe dokumenteve mbështetëse, siç përcaktohet me Ligjin mbi Aktet
Normative të miratuar nga Kuvendi gjatë vitit 2015. Ky mekanizëm do të rrisë në mënyrë
të konsiderueshme mundësitë për një dialog publiko-privat, veçanërisht për sa i përket
ndikimit të draft akteve normative për komunitetin e biznesit. Zbatimi i Strategjisë pritet
të jetë pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim (SKZH) dhe planet e mëvonshme të
zbatimit;
Masa kryesore 3.1.2: Përmirësimi i praktikës së inspektimeve. Një tjetër objektiv i
Strategjisë për Rregullim të mirë është riorganizimi i procedurave administrative me
qëllim të reduktimit të barrës administrative për biznesin. Zbatimi i Ligjit për Lejet dhe
Licencat i miratuar në vitin 2014, është mjet kyç për të bërë këtë, pasi përcakton parime
të reja dhe miqësore për biznesin për rregullimin e aktivitetit të biznesit përmes lejeve dhe
licencave. Masat zbatuese përfshijnë krijimin e mekanizmit institucional për mbikëqyrjen
e kësaj reforme, përkohësisht të udhëhequr nga ZKM; krijimin e një regjistri qendror për
të gjitha lejet dhe licencat dhe duke njohur si të vlefshme vetëm ato akte që janë në
regjistër; rishikimin e legjislacionit për të identifikuar lejet dhe licencat e vjetruara; dhe
vënien në funksion të masave mbrojtëse për kufizimin e nxjerrjes së rregullave të
panevojshme;
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Masa kryesore 3.1.3: Zbatimi i Ligjit për Leje dhe Licenca. Zbatimi i Ligjit për Lejet
dhe Licencat është duhet të shkoj paralel me finalizimin dhe miratimin e Ligjit për
Inspektime ku janë përcaktuar parime të reja për aktivitetet e inspektimeve të ndryshme,
nga të cilat ekzistojnë më shumë se 25. Po ashtu duhet të futet në funksion qasja e bazuar
në rrezik për aktivitetet inspektuese. Pritet që miratimi dhe zbatimi i mëvonshëm i ligjit të
përmirësojë më tej klimën e biznesit duke pakësuar numrin e aktiviteteve të panevojshme
inspektuese, të cilat janë të rënda për biznesin, sidomos NVM-të. Përveç kësaj, është
planifikuar të finalizohet dhe miratimi i Ligjit për Procedurën Administrative, e cila do të
sigurojë të gjitha organet rregullatore të biznesit me procedura të qarta për trajtimin e
ankesave dhe parashtresat në përputhje me praktikat më të mira të BE-së për
administratën publike. Edhe këto masa duhet të përfshihen në Strategjinë Kombëtare për
Zhvillim.

Iniciativa 3.2: Integrimi i Kosovës në Ekonominë Globale
Qeveria e Kosovës do të rrisë integrimin ekonomik të Kosovës me ekonomitë rajonale dhe
globale përmes marrëveshjeve tregtare dhe zhvillimit të traktatit për tatimet e dyfishta.
Marrëveshjet tregtare janë thelbësore për integrimin e Kosovës në ekonominë globale dhe
zhvillim ekonomik nëpërmjet sigurimit të fluksit të qëndrueshëm, të qetë, dhe të lirë tregtare.
Kosova është anëtare e Marrëveshjes për Tregti të Lirë së Evropës Qendrore (CEFTA) dhe ka
një marrëveshje të tregtisë së lirë me Turqinë që nga janari i vitit 2015. Këto qëllime janë të
përfshira në Strategjinë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013-2017 dhe Planin e Veprimit për
Lehtësimin e Tregtisë.
Një nga objektivat kryesore të kësaj mase është që të rrisë tregtinë brenda-rajonale në EJL me
mallra nga më shumë se 140%, duke reduktuar barrierat e eksportit dhe importit. Kjo masë
kontribuuese drejt integrimit të Kosovës në ekonominë globale duhet të sigurojë që deri në
fund të vitit 2017 nënshkruhen deri në 20 traktate të tatimit të dyfishtë me vendet tjera.
Objektivi është që Kosova të fitojë qasje preferenciale të eksportit në tregjet nëpërmjet zonës
së vetme diagonale të kumulimit sipas Konventën Pan-Euro-Mesdhetare (PEM). Përveç kësaj,
duhet të bëhet harmonizimi i detyrave të MFN ndaj CET të BE-së, si dhe transpozimi i plotë i
Direktivës së BE-së për shërbime deri në fund të vitit 2017.
Treguesit kryesore për këtë iniciativë janë:
Treguesit
Numri i traktateve për tatim të dyfishtë të
nënshkruara deri në fund të 2017 me synim të paktën
20
Vlera e tregtimit të mallrave brenda-rajonale në EJL
me synim për rritje 140% nga 2014
Vlera e eksporteve në mallra dhe shërbime

Masa

Baza 2014

Caku
2017

Caku
2020

Nb., Po/jo

-

20

-

%, Po/jo

-

-

140% ↑

Vlera në
mill. EUR

950.740

-

-

Masat për periudhën 2015 - 2017 për të rritur integrimin në ekonominë globale janë si në
vijim:

40

Shënim: Viti i shënimeve bazë për vlerat e mallrave dhe shërbimeve është viti 2012.
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Masa kryesore 3.2.1: Modernizimi i shërbimeve të Doganave të Kosovës. Në lidhje me
uljen e kostos së pajtueshmërisë administrative për mallrat që kalojnë në Kosovë, Dogana
e Kosovës do të punojë vazhdimisht në drejtim të krijimit të një sistemi modern dhe
efikas për mbledhjen e të hyrave dhe të kontribuojë në lehtësimin e tregtisë, përmirësimin
të mëtejshëm të infrastrukturës për tu lehtësuar bizneseve qasje në shërbimet e Doganave,
modernizimi i Doganave sipas Udhëzuesit të BE-së për Dogana, dhe përmirësimin e
Etikës Doganore dhe parandalimin e korrupsionit dhe çfarëdo konflikt interesi;
Masa 3.2.2: Aderimi në OBT. Zbatimi i kësaj do të bëhet përmes aktiviteteve të
mëposhtme: Përgatitja dhe dërgimi i memorandumit për gjendjen aktuale të politikave të
tregtisë në OBT (TM4-2015) (20,000.00€); Strukturat për negociatat me OBT, thjeshtë
qartë (TM4-2015) (5,000.00€); Ekipi përgjegjës për trajnime në OBT- (TM1-TM4-2015)
(20,000.00€);
Masa 3.2.3: Negocimi i traktateve për tatim të dyfishtë tatimor. Veçanërisht, 20 traktate
të për tatim të dyfishtë do të nënshkruhen deri në fund të vitit 2017;
Masa 3.2.4: Promovimi i Tregtimit të Shërbimeve. Kjo do të bëhet përmes: miratimit të
Ligjit për Tregtinë të Shërbimeve (TM4-2015) (15,000.00€ për hartimin e Ligjit);
Negociatat për Shërbimet me CEFTA, e përfunduar (TM3-2016) (€ 20,000.00); dhe
fillimi i transpozimit të Direktivës së Shërbimeve të BE-së (fillon në TM2 2016)
(80,000€);

Iniciativa 3.3: Përmirësimi i qasjes në financa
Qasja në financa, për shkak të kostos së lartë është identifikuar si problem i madh në
zhvillimin e sektorit privat dhe rritjen e punësimit si dhe rritjes ekonomike në Kosovë. Sipas
studimit të BEEPS të Bankës Botërore të vitit 2013, mbi 40% e firmave në Kosovë kanë
identifikuar koston e kapitalit si pengesë kryesore, krahasuar me 19.9% në Slloveni, 14.7% në
Serbi, 7.5% në Mal të Zi, dhe 6.5% në Shqipëri. Diferenca e normës së interesit mbetet e lartë
në krahasim me vendet fqinje që sinjalizon konkurrencë jo të duhur në sektorin bankar.
Kështu, për shkak të rënies më të theksuar të normave të interesit në depozita, diferenca e
normave të interesit midis kredive dhe depozitave është rritur për 9.9 pikë përqindjeje (pp), në
krahasim me 8.6 pp sa ishte në gusht 2013.
Fokusi i kësaj mase është në adresimin e problemeve të zbatimit të kontratës, regjistrat jo
aq funksional të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme dhe procedurat e paqarta të
falimentimit - faktorë që janë kontribuuesit kryesor në primin me rrezik të lartë në kreditim.
Regjistri i pengut është përditësuar në vitin 2012 për tu digjitalizuar plotësisht dhe tani atë e
përdorin të gjitha institucionet financiare. Pasi që është një sistem tanimë i përditësuar, efikas,
dhe që përdoret mjaft, nuk ka plane për të përmirësuar atë. Në anën tjetër, Ligji për
Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim rregullon kontekstin e
likuidimit dhe riorganizimit të të drejtave të kreditorëve të korporatave. Miratimi i ligjit mbi
falimentimin është një prioritet sepse për momentin nuk ekziston. Drafti i parë do të dërgohet
në qeveri për miratim në janar të vitit 2015. Në varësi të procesit të miratimit në qeveri, ligji
do të miratohet më së largu deri në fund të vitit 2015.
Kreditimi i kufizuar në sektorin e ndërmarrjeve nxitet edhe nga numri i pamjaftueshëm i
debitorëve të besueshëm, pasi që janë pak biznese që tejkalojnë madhësinë e caktuar të
qarkullimit dhe janë të orientuar në prodhim dhe eksport. Prej ndërmarrjeve të regjistruara në
Kosovë në vitin 2013, 98.4% ishin mikro me 1-9 punonjës dhe vetëm 1.3% me 10-49
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punonjës. Mbi 50% e NMV-ve ishin biznese me pakicë dhe më pak se 10% të angazhuar në
aktivitete prodhuese. Ishin 159 kompani prodhuese nga të cilat 154 ishin mikro, 4 ishin të
vogla (4-9 punonjës) dhe 1 gati e mesme (20-49 punonjës).
Derisa stimulimi i rritjes së NVM-ve është paraparë nën masat 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, dhe 3.8,
kjo masë adreson pengesat tjera për qasje të ulët në financa. Një nga faktorët kryesorë është
aftësia për të rimëkëmbur KJP-të (pasuritë e ngrira). Zgjidhja efektive e mosmarrëveshjeve
është shumë qenësore për bankat që të jenë në gjendje të ri-mbulojnë pasuritë, dhe gjykimet e
shpejta janë gjithashtu thelbësore për ndërmarrjet e vogla, të cilat mund të kenë mungesë të
burimeve për të vazhduar në biznes, ndërkohë që presin rezultatet e kontestit gjyqësor për
kohë të gjatë. Prandaj, përmirësimi i performancës së sistemit gjyqësor në drejtim të rritjes së
normave të zgjidhjes, reduktimi i kohës për vendosje dhe eliminimi i lëndëve të mbetura është
prioritet i lartë.
Krahasuar me vendet fqinje, Kosova performon mirë në aspektin e normës së zgjidhjes
(122%) për rastet civile41. Megjithatë, për shkak të akumulimit të rasteve të mëdha që janë
akumuluar gjatë gjithë kohës, numri i ditëve të nevojshme për vendosje në një rast civil është
rekord i lartë (831 në përgjithësi, 414 shkalla e parë). Për krahasim, 173 është në Shqipëri,
259 në Maqedoni dhe 316 në Serbi. Megjithatë, duhet të theksohet se numri mbizotërues i
rasteve që vijnë (82% e totalit) janë vepra të vogla kundërvajtëse (kryesisht gjobat e policisë).
Pjesëmarrja e tyre në total është 50% dhe, me një përpjekje shtesë, gjykatat mund ti
përmbyllin ato. Kjo e fundit është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh se që nga
viti 2009, numri i rasteve të pazgjidhura të kundërvajtjes në fund të vitit është trefishuar.
Treguesit
Koha e vendosjes për rastet civile, totali
Shkalla e zgjidhjes për rastet civile
Punë e pa bërë
Rastet ADR

Masa
Nb.,%
%
Nb.
Nb.

Baza
2013
831
122
446,000
699

Caku 2020
50%
>100
>

Për të adresuar qasjen në problemin e financave, në këtë iniciativë janë planifikuar masat e
mëposhtme:


Masa kryesore 3.3.1: Përmirësimi i qasjes në financa përmes zbatimit të kontratës dhe
kornizës ligjore dhe rregullative. Kjo masë do të përfshijë këto aktivitete:
- Zbatimin e Strategjisë Kombëtare për reduktimin e lëndëve të grumbulluara.
Veprimet specifike nën këtë strategji përfshijnë përmirësimin e procedurave të
statistikave të ngarkesave me lëndë, miratimin e planeve operative të veprimit nga
gjykatat individuale, zhvillimin e partneriteteve me organizata të tjera, trajnimin dhe
angazhimin e personelit në gjykata (përfshirë vendosjen e mundshme të task forcës së
asistentëve të gjyqtarit për të shlyer lëndët e grumbulluara, masë e propozuar në
draftin e SKZH-së), dhe ofrimi i pajisjeve në gjykata dhe vendosja e standardeve të
performancës, përfshirë edhe për vendosje në çështje civile;

41

Një tregues i përbashkët i efikasitetit është norma e shlyerjes së dhënë nga numri i lëndëve të zgjidhura gjatë një
viti me numrin e ardhshëm (pranuar) të rasteve nga një gjykatë në të njëjtën periudhë. Një normë e shlyerjes nën
100% tregon se gjykatat nuk arrijnë të menaxhojnë gjitha rastet që vijnë dhe si rezultat, një numër i rasteve
grumbullohet nga një vit në tjetrin.
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- Zbatimi i Strategjisë së TIK-ut 2012-2017. Strategjia e TIK-ut për 2012-2017 është
miratuar nga KGjK në mars të vitit 2012, dhe zbatimi i tij do të vazhdojë në
periudhën 2015-17. Ndër masat tjera, kjo strategji synon përmirësimin e
disponueshmërisë së informacionit për rastet gjyqësore dhe performancat gjyqësore
përmes futjes në funksion të e plotë të TIK-ut duke rritur mundësitë për KGJK-në,
kryetarët e gjykatave, gjykatësit dhe stafin mbështetës për të kryer detyrat e tyre në
mënyrë efektive dhe efikase, duke kontribuar kështu në rritjen e përgjithshme të
efikasitetit dhe transparencës së sistemit gjyqësor. Strategjia e TIK-ut mbështetet në
zbatimin e automatizuar të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL);
- Ndërtimi i Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë është bashkë financuar nga BE-ja dhe
Qeveria e Kosovës. Aty do të akomodohet Gjykata Kushtetuese, Gjykata Supreme,
Gjykata Themelore e Prishtinës, Gjykata e Apelit, Prokuroria e Shtetit, Prokuroria
Speciale, Prokuroria Apelit dhe Prokuroria Themelore e Prishtinës. Kjo pritet të
përfundojë plotësisht dhe të bëhet operacionale në 2015-17. Gjithashtu, USAID ka
mbështetur Kosovën në kalimin te sistemin e ri të gjykatës së pari duke krijuar të
ashtuquajturat “Gjykatat Model” dhe pastaj duke përsëritur këtë koncept në mbarë
vendin. Zbatimi i parimeve i “gjykatave model” do të vazhdojë në 2015-17;
- Në proces është asistenca teknike e USAID-it në fushën e ADR-së dhe futjen e
përmbaruesve privatë42. Përdorimi i ndërmjetësimit, pajtimit dhe arbitrazhit mund të
zvogëlojë ngarkesën e një gjyqtari. Në mënyrë të ngjashme, përmbaruesit privatë do
të ndihmojnë në zvogëlimin e numrit të lëndëve duke kursyer kohë dhe para për
klientët e tyre.
Masa 3.3.2: Zhvillimi i sistemit kadastral. Kjo është kritike për funksionimin efikas të
tregut të kredive. Informacioni Kadastral është pjesë kritike e transaksioneve të kredisë si
edhe mjet i rëndësishëm për zbatimin efikas të kontratës. Kosova ka mbështetur
vazhdimisht zhvillimin e sistemit kadastral. Progresi evidentohet në Raportin e të bërit
biznes të Bankës Botërore ku Kosova renditet e 3 në vitin 2014 për regjistrimin e të
drejtave pronësore.
Disa nga të arriturat e fundit përfshijnë zbatimin e modulit tekstual (bazës së të dhënave
ligjore) të Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) në 35
ZKK; rinxhinerimi i zyrave është finalizuar në 23 ZKK dhe AKK. Është aplikuar modeli i
zyrës para/mbrapa; Finalizimi i regjistrimit të ndërtesave me shumë kate, apartamente dhe
lokale afariste në kadastër në 29 qytete (zona urbane); rindërtimi i Informatave Kadastrale
sipas Ligjit për Kadastrin nr. 04/L-013 është finalizuar në 43 zonat kadastrale; janë
përfunduar ortofotot e territorit të Kosovës; Rrjeti i Sistemit satelitor të navigimit global
(GNSS) - Sistemi i pozicionimit të Kosovës (KOPOS) është funksional, që nga qershori i
vitit 2013, AKK-ja ka aplikuar Gjeo-portalin e saj Kombëtar si shërbim për shpërndarjen
e të dhënave gjeo-hapësinore; Sistemi i unifikuar Informativ për Regjistrim të Adresave
(ARIS), që posedon informata për secilën adresë përfshirë pozicionin gjeografik (pika

42

Profesionet ligjore në Kosovë ngadalë po shfaqen. Numri i avokatëve për 100 mijë banorë është më i vogël se në
çdo vend tjetër fqinj (32), por përgjithësisht në linjë me numrin përkatës në Bosnje dhe Hercegovinën fqinje
(34). Numri i noterëve për 100 mijë banorë (4,2), futur në funksion me ligjin e vitit 2012, është duke afruar drejt
nivelit të vendeve fqinje, por ende është më e vogël nga të gjitha shtatë vendet. Situata është më e keqe në lidhje
me përmbaruesit: me 27 gjykatat themelore që veprojnë si agjentë publik të zbatimit të ligjit dhe 13 përmbarues
privatë, numri i agjentëve të përmbarimit është vetëm 2,3 për 100 mijë banorë, shumë më pak se në çdo vend
tjetër fqinj
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referuese me koordinata gjeografike) adresat funksionale në hyrjet të ndërtesave si dhe
një hartë rrugore elektronike me emrat e rrugëve.
Treguesit e mëposhtëm do të përdoren për të monitoruar progresin e përgjithshëm:
Treguesit
Rritja e mbulimit të shërbimeve të administratës për tokë
për të gjithë numrat e krahasueshëm të pronave të
regjistruara në numrat që duken në hartat ortofoto 2009
(ZKM)
Numri mesatar i ditëve për të regjistruar një blerje standarde
/ shitjen e një prone tipike banimi në sistemin e
administrimit të tokës

Masa

Baza
2014

%

70

Nb.

15

Caku
2020
100%

1

Në periudhën e ardhshme të planifikimit (2015), aktivitetet kryesore sipas masës për
zhvillimin e sistemit kadastral janë në vijim:
-

-

-

-

Do të miratohet legjislacioni i nevojshëm për të zbatuar marrëveshjen për kadastër në
mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas kësaj, veprimet do të merren për të siguruar
transferimin e kopjeve të certifikuara të të dhënave kadastrale nga Serbia në Kosovë.
Kjo do të përmirësojë ndjeshëm plotësinë dhe cilësinë e informatave kadastrale në
dispozicion në Kosovë;
Miratimi dhe zbatimi i Ligjit për Infrastrukturën Kombëtare të të Dhënave
Hapësinore (IKDhH) dhe elaborimi i Strategjisë IKDhH gjatë vitit 2015. Kjo do të
pasohet me implementimin e këtij dokumenti në periudhën 2016-18;
Vazhdimi i zhvillimit të strukturës efikase institucionale të AKK-së me fokus në
forcimin e integrimit vertikal dhe funksionalitetin e shërbimeve kadastrale. Në
veçanti, do të përgatiten dhe diskutohen dy raporte që analizojnë aspektet ligjore të
themelimit të “strukturës vertikale” dhe që sigurojnë qëndrueshmëri financiare të
AKK-së. Në bazë të rekomandimeve të rëna dakord, do të përgatitet plani i veprimit;
Vazhdimi i përmirësimit të sistemeve të të dhënave kadastrale dhe sigurimi i
disponueshmërisë së informatave nga: regjistrimi sistematik i të dhënave (rindërtimi i
kadastrës); përmirësimi i menaxhimit të cilësisë së të dhënave; kompletimi i hartës
(GIS) modulit të SIKTK në 13 ZKK dhe zhvillimi i kapaciteteve; vazhdimi i zbatimit
të modelit të zyrave para/mbrapa në komunat e mbetura (aktualisht është funksionale
në 23); vazhdimi regjistrimit të ndërtesave me shumë kate, apartamenteve dhe
lokaleve afariste në kadastër; vazhdimi me rindërtimin e informacioneve kadastrale
në 50 Zonat Kadastrale nëpër 10 komuna; Përfundimi i hartës topografike të Kosovës
me shkallë 1:25000; zbatimi i projektit IMPULSS, që e bën informacionin hapësinor
me cilësi të harmonizuar dhe të lartë të gatshme dhe në dispozicion për qytetarët dhe
biznesin.

Iniciativa 3.4: Përmirësimi i mëtutjeshëm në sistemin e prokurimit publik
Objektivi pas reformës së prokurimit është krijimi i një tregu konkurrues i prokurimit publik
më përpjekje për të mbështetur zhvillimin e industrisë dhe zhvillimin e bazës industriale.
Strategjia Kombëtare e Prokurimit Publik 2015-2020 rekomandon reforma strategjike për
përmirësimin e përgjithshëm të sistemit të prokurimit publik me palët implentuese të interesit:
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Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP), Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP)
dhe Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP).
Korniza e përmirësuar ligjore, zhvillimi i prokurimit elektronik, përmirësimi i kapaciteteve
dhe aftësive administrative të prokurimit, dhe monitorimi i procedurave të prokurimit janë
reformat e planifikuara që do të ndërmerren në përputhje me arritjet aktuale në prokurimin
publik. Gjatë periudhës 2015-17 strategjia e reformës do të fokusohet në vlerësimin e sistemit
kombëtar të prokurimit publik dhe praktikat, duke zhvilluar strategjinë dhe planin e veprimit,
duke përmirësuar kornizën ligjore për të lehtësuar procedurat administrative të prokurimit,
dhe duke reduktuar përdorimin e procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të
kontratës. Korniza ligjore duhet të përmirësohet: së pari Ligji për Prokurimin Publik do të
modifikohet për të mos dhënë preferencë ofertuesve vendas, dhe e dyta, Ligji për
Parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e detyrës publike do të harmonizohet me
Kodin Penal. Prandaj, korniza e politikave duhet të përmirësohet përmes: miratimit nga
Ministria e financave të një liste të përbashkët të prokurimit për t‟i mundësuar Agjencisë
Qendrore të Prokurimit të kryej mandatin e saj dhe Komisioni i Prokurimit Publik të krijoj
rregulla që bëjnë të obligueshme raportimit e rasteve të konfliktit të interesit nga anëtarët e
paneleve të prokurimit.
Treguesit e mëposhtëm do të përdoret për të monitoruar progresin e përgjithshëm:
Indikatoret

Masa

Baza
2014

Caku
2020

Kontratat e dhena ne procedura te hapua (% e totalit)

-

-

Numri mesatar i ofertuesve per tender

-

-

Ankesat nga operatoret ekonomik te shqyrtuara nga Trupi Shqyrtues
i Prokurimit

-

-

Në periudhën e planifikimit të ardhshëm (2015), masat e planifikuara janë si në vijim:




Masa kryesore 3.4.1: Përmirësimi i mëtutjeshëm i sistemit të prokurimit publik. Fokusi
kryesor në kuadër të kësaj mase do të jetë në përmirësimin e kapaciteteve administrative,
duke përfshirë: rritjen e numrit të personelit dhe financimin e institucioneve zbatuese
(KRPP, AQP dhe OSHP), si dhe duke riorganizuar procedurat midis subjekteve të shumta
të përfshira në sistemin e prokurimit publik. Objektivi kryesor i Strategjisë Kombëtare për
Prokurim Publik është që të përmirësojë sistemin e prokurimit publik përmes monitorimit
dhe implementimit të ndryshimeve të vazhdueshme rregullative, duke zbatuar qasjen në
financa publike, duke rritur transparencën dhe efikasitetin, duke ndjekur trendet aktuale
(prokurimi jeshil, prokurimi përgjegjës social, e-prokurimi, mbështetja e NVM-ve), dhe
zhvillimi i mëtejshëm të kapitalit njerëzor për prokurimit publik. Periudha e zbatimit të
kësaj mase është 2015/2016, përmes përkrahjes së Bankës Botërore dhe Komisionit
Evropian. Arritja e një sistem funksional të prokurimit kushtëzohet nga aspekti i
financimit nga ana e donatorëve.
Masa 3.4.2: Zhvillimi i platformës së e-prokurimit - qëllimi është për të rritur efikasitetin
dhe transparencën e sistemit të prokurimit publik në Kosovë. Qëllimi i reformës është që
të rrisë efikasitetin e procedurave të prokurimit publik, për të siguruar shfrytëzim më të
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mirë të fondeve publike dhe për të zvogëluar shpenzimet procedurale si dhe për të
inkurajuar operatorët ekonomik që të marrin pjesë në procedurat e prokurimit publik.
Gjithashtu përpiqet të promovojë një konkurrencë të drejtë në mes të operatorëve
ekonomik, duke garantuar trajtim të barabartë dhe parim jo-diskriminues për të gjithë
operatorët ekonomik pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, garanton integritet,
besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. (afati kohor për zbatim
2015/2016, mbështetur nga BB);
Masa 3.4.3: Të ngriten aftësitë e prokurimit. Në kuptim të ndërtimit të kapaciteteve është
hartuar Strategjia Kombëtare e Trajnimit për Prokurimin Publik në Kosovë për 20142018. Objektivi i përgjithshëm i kësaj strategjie është të rrisë cilësinë dhe sasinë e
trajnimeve për prokurimin publik në Kosovë, duke kontribuar në zhvillimin e
kompetencave dhe njohurive të personelit. (Projekti zbatohet deri në fund të vitit 2015
mbështetur nga KE);
Masa 3.4.4: Monitorimi i procedurave, zbulimi dhe raportimi i parregullsive - që nga
maji i vitit 2014 KRPP-ja ka filluar të bëjë monitorimin e raporteve të autoriteteve
kontraktuese që janë dërguar në KRPP për publikim. Qëllimi i monitorimit është
parandalimi i gabimeve të bëra në kritere, afatet apo pika të tjera jo konform rregullave
për plotësimin e njoftimit. Kjo mangësi është theksuar në raportin e progresit për
Kosovën për vitin 2014 dhe kjo është duke u trajtuar për periudhën 2015-201743.
Objektivi i këtij aktiviteti është monitorimi i pajtueshmërisë dhe matja e performancës së
autoriteteve kontraktuese dhe stafit të prokurimit, si dhe matja e aktiviteteve të
performancës së prokurimit publik në Kosovë, sipas treguesve të përcaktuara në manual
për të identifikuar dobësitë në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në Kosovë. Në
fund të fundit, qëllimi i kësaj reforme është që të mbështesë KRPP-në dhe në përputhje
me të gjeturat të jap bërë rekomandime për të përmirësuar sistemin (zbatimi nga TM42015).

Iniciativa 3.5: Zhvillimi i infrastrukturës së cilësisë
Infrastruktura e Cilësisë është bazë e nevojshme dhe e domosdoshme për zhvillimin e
teknologjisë, prodhimit, shërbimeve dhe tregtisë. Kosova, veçanërisht Ministria e Tregtisë
dhe Industrisë (MTI) do të vazhdojë përpjekjet në modernizimin e infrastrukturës së cilësisë
(standardizimit, vlerësimit të konformitetit, metrologjisë dhe akreditimit) për të reduktuar
barrierat për tregti dhe mundësuar qasje më të mirë në tregjet ndërkombëtare të BE-së për
firmat me bazë në Kosovë. Përveç kësaj, MTI do të theksojë rritjen e ndërgjegjësimit të
biznesit për rëndësinë e standardizimit.
Edhe pse anëtarësimi i Kosovës në ISO dhe CEN janë bllokuar deri në njohjen nga OKB-ja,
në periudhën e kaluar Kosova ka krijuar shtyllën kurrizore institucionale të Infrastrukturës të
Cilësisë. Divizioni i Infrastrukturës së Cilësisë në MTI është organi kryesor i politikave në
këtë sferë. Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS), Drejtoria e Akreditimit të Kosovës
(DAK), dhe Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AKK) zbatojnë politikën e Infrastrukturës
së Cilësisë. Ligji për Standardizim është në pajtim me acquis të BE. Kosova ka miratuar
tashmë mbi 7000 standarde. Sistemi i laboratorëve të metrologjisë është duke u zhvilluar. Mbi
27 Organe të vlerësimit të konformitetit (OVK) janë akredituar përfshirë laboratorët testues
dhe kalibrues.

43

Që nga maji i vitit 2014 janë bërë 289 kontrolle të monitorimit për njoftimet e kontratave.
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Në periudhën 2015-17, me mbështetje nga IPA, masat për përmirësimin e infrastrukturës së
cilësisë janë si në vijim:









Masa kryesore 3.5.1: Forcimi i kornizës ligjore me fokus të veçantë që procedurat e
vlerësimit të konformitetit të jenë në përputhje me kërkesat e direktivave të BE-së. Kjo
përfshin vlerësimin e legjislacionit aktual (765/2008/ EC dhe 768/2008/ EC), miratimin e
rregullave teknike për autorizim të OVK-së, njohjen e dokumenteve të huaja të
konformitetit, dhe shenjën CE, si dhe miratimin e direktivave të BE-së për tension të ulët
dhe pajisjeve të gazit;
Masa 3.5.2: Ngritja e vetëdijes në mesin e firmave me bazë në Kosovë rreth
infrastrukturës së cilësisë dhe menaxhimit të cilësisë përmes takimeve informuese,
reklamave televizive, dhe shpërblimeve për cilësi;
Masa 3.5.3: Zhvillimi i laboratorëve të rinj metrologjik dhe vazhdimi i akreditimit i më
shume organeve të vlerësimit të konformitetit (OVK). Të vazhdohet me zhvillimin e
laboratorëve të metrologjisë, veçanërisht ato që fokusohen në gjatësi, kohë dhe
shpeshtësi, si dhe presion dhe forcë, duke modernizuar pajisjet, stafin trajnues, dhe rritjen
e numrit të stafit. Të vazhdohet me akreditimin e më shumë OVK-ve në laboratorët
testues dhe kalibrues, organeve inspektuese dhe organeve certifikuese. Miratimi i 1600
standardeve të reja me prioritet produktet e ndërtimit deri në fund të vitit 2015;
Masa 3.5.4: gradualisht të rritet niveli i stafit dhe aftësitë e MTI-së dhe agjencive të saja
në fushën e Infrastrukturës të Cilësisë;
Masa 3.5.5: Zhvillimi i mekanizmave të informacionit dhe njoftimit në fushën e
infrastrukturës së cilësisë: i) nëpërmjet krijimit të një infrastrukture të cilësisë “qendër e
njoftimit”, dhe ii) përmes zbatimit efektiv të procesit të njoftimit për rregullat teknike
(RT), për procedurat e vlerësimit të konformitetit (PVK) dhe hartimin e standardeve
kombëtare.

Iniciativa 3.6: Zhvillimi i Politikave Industriale
Një politikë e koordinuar strategjike industriale do të rrisë nivelin e zhvillimit ekonomik në
Kosovë. Është krijuar një bazë e të dhënave për Statistikat Industriale. janë identifikuar
Gjashtë të profileve të sektorit me prioritet për industritë si në vijim: e përpunimit të drurit,
përpunimit të metaleve, përpunimit të ushqimit, tekstilit, teknologjia e informacionit dhe
komunikimit (TIK), dhe turizmit. Këto burime informojnë strategjinë e politikës industriale.
Këto qëllime janë të përfshira në Strategjinë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013-2017 dhe
Koncept Dokumentin e Politikave Industriale. Masat në kuadër të kësaj iniciative gjithashtu
do të mbështeten nga ndryshimet në sistemin e taksave që shpjegohet në Pjesën 1 të PKRE,
Kapitulli 4 (pushimet tatimore për një sasi të caktuar të investimeve dhe një numër të caktuar
të punonjësve, duke futur një normë 0% të TVSH për prodhimet primare bujqësore, duke
përjashtuar taksat doganore për pajisje të TI-së. Një masë tjetër që është përfshirë në
Programin e ri të Qeverisë 2015-18 dhe është shpjeguar në Pjesën 1 të PKREP, Kapitulli 4
është mobilizimi i fondit të privatizimit drejt veprimtarive ekonomike që gjenerojnë punësim
dhe rritje të qëndrueshme ekonomike, duke mbështetur sektorë që ndihmojnë punësimin dhe
rritjen ekonomike, kryesisht me fillestar, prodhuesit e vegjël dhe të mesëm, korporatat të cilat
kryesisht merren me inovacione dhe eksporte, si dhe partneriteteve publiko private.
Treguesit kryesor për këtë iniciativë janë:
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Treguesit
Vlera e shtuar dhe pjesëmarrja e teknologjisë së lartë në BPV
Vlera dhe pjesëmarrja e eksporteve në BPV
Vlera dhe pjesëmarrja e eksportit të mallrave në PBV
Vlera dhe pjesëmarrja e eksporteve të shërbimeve në PBV
Vlera dhe pjesëmarrja e prodhimit në BPV
Pjesëmarrja e Punës
mesatare mujore para-taksave në sektorin privat

Masa

Baza
2013

Caku
2020

EUR (mill.);
%
EUR (mill.);
%
EUR (mill.);
%
EUR (mill.);
%
EUR (mill.);
%

1,173.8
25.10
927
17.40
305
5.7
886.5
11.8
581.9844
14.0%

1,824.9
23.2
1,535.1
20.37
604.2
7.9
930.82
12.39

%

40.50

63.03

EUR

412

464

-

Në periudhën 2015-17, masat për zhvillimin e politikave industriale janë si në vijim:
 Masa kryesore 3.6.1: togjet industriale janë përqendrimet strategjike gjeografike të
bizneseve ku ekonomiciteti mund të kapitalizohet. Përveç iniciativës në sistemin e
arsimit dhe formimit profesional që lidhet me nevojat e tregut të punës, togjet e
industrisë do të ndihmojnë për të lehtësuar grupet kryesore në lidhje me aftësitë e
nevojshme të biznesit. Qeveria do të lehtësojë dhe forcojë togjet Industriale përmes:
- Mbledhjes së bizneseve nga gjashtë sektorët prioritarë në Zona Ekonomike;
(funksionalizimi i tri zonave ekonomike deri në fund të vitit 2017) (1,000,000.00€)
- Mbështetja e shoqatave të industrisë dhe organeve thërrmuese që angazhohen në
dialog industrial (të paktën 5 takime çdo vit) (30,000.00€)
 Masa kryesore 3.6.2: Ngritja e qendrave të transferimit të teknologjisë në disa
universitete të rëndësishme (kryesisht teknike) në bashkëpunim me organet e
industrisë. Kjo plotëson Masën 2.4. Ngritja e dy qendrave të transferimit të
teknologjisë gjatë periudhës 2015-2017. (200,000.00€);
 Masa 3.6.3: Angazhimi i diasporën në transferimin e njohurive dhe investimeve
produktive. (të paktën 6 ngjarje promovuese me diasporën që do të organizohen çdo
vit) (30,000.00€)
 Masa 3.6.4: Krijimi i një plani për zhvillimin e turizmit (qershor 2015) (15,000.00€);
 Masa 3.6.5: Të kryhet një vlerësim ti nevojave për aftësitë e burimeve njerëzore në 6
industritë strategjike. Kjo plotëson Masën 2.2. (tre sektorët çdo vit, detyra të
përfundojë në fund të vitit 2016) (60,000.00€).

Iniciativa 3.7: Promovimi i Investimeve
Masat kryesore nën iniciativën e Promovimit të Investimeve përfshijnë por nuk janë të
kufizuar në zhvillimin e zonave ekonomike, avancimin i fushëveprimit të departamentit të

44

Shënim: Viti i shënimeve bazë për aktivitetet sipas vlerës dhe pjesëmarrjes së prodhimit në BPV është viti 2012.
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përbashkët hetimor të Doganave të Kosovës dhe Administratës Tatimore të Kosovës, si dhe
harmonizimin e legjislacionit doganor me rregulloret dhe direktivat e BE-së.
Çështjet makro që duhet të adresohen në promovimin e investimeve janë të përfshira në
Strategjinë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013-2017 dhe Planin e Zonës Kombëtare
Ekonomike 2014-2018.
Përmirësimi i klimës së përgjithshme të Investimeve të Kosovës përmes zhvillimit të
strategjisë së IHD-ve, forcimi i të drejtave të pronësisë intelektuale, shërbime online për
bizneset dhe zvogëlimi i ekonomisë joformale (Ministria e Financave (MF), Administrata
Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Doganat e Kosovës) kontribuojnë në tërheqjen e investimeve,
përmirësimin e klimës së investimeve, dhe në fund ndikojnë në rritjen e qëndrueshme
ekonomike të Kosovës.
Administrata Tatimore dhe Doganat do të vazhdojnë të punojë në përmirësimin e shërbimeve
për tatimpaguesit, duke përdorur kanalet elektronike të komunikimit. Në njërën anë, ATK-ja
do të zbatojë reformat në: deklarimin elektronik, pagesat elektronike, certifikatën elektronike
të tatimeve, regjistrimin online të tatimpaguesit nëpërmjet pikave të shërbimeve One-StopShop në komuna, mjedis i digjitalizuar i shërbimeve të pagesave të tatimeve. Nga ana tjetër,
Dogana do të zbatojë reformat në: futjen e konceptit modern të “operacioneve të udhëhequra
nga inteligjenca”, zbatimin e sistemit të Menaxhimit të përmbajtjes së Ndërmarrjeve,
intensifikimin e shkëmbimit të informacionit me ATK-në, harmonizimin e legjislacionit
doganor me rregulloret dhe direktivat e BE-së, etj.
Treguesit kryesor për këtë iniciativë janë:
Treguesit
Vlera dhe pjesëmarrja e IHD-së në BPV
(përmes sektorëve veçanërisht ato 6 prioritare)

Masa
EUR (mill.);

%
Të gjitha 7 zonat e përcaktuara ekonomike plotësisht funksionale
Po/jo
(infrastrukturë e plotë dhe bizneset e vendosura në zonë)
Vlera dhe pjesëmarrja e eksportit të mallrave në BPV
EUR (mill.);

Vlera dhe pjesëmarrja e eksporteve të shërbimeve në BPV

%
EUR (mill.);

Numri i ligjeve të aprovuara të pronësisë intelektuale
MF ka reduktuar ekonomisë joformale?
Miratimi i një strategjie për promovim të investimeve që
përcakton sektorët e synuar, dhe krijimi i praktikave për
përcaktimin e investitorit

%
Nb.
Po/jo

Baza
2014
241

Caku
2020
417.9

4.5
Jo

5.56
Po

305

604.2

5.7
886.5

7.9
930.82

11.8
-

12.39
-

Jo

Po

Masat e mëposhtme do të zbatohen si pjesë e kësaj iniciative:


Masa kryesore 3.7.1: Zhvillimi i Zonës së lirë ekonomike: Aktualisht, ekzistojnë tri zona
të lira ekonomike që kanë taksa të ulëta ose nuk ka fare taksa të biznesit krahas
infrastrukturës si energjia elektrike, uji, toka, dhe infrastruktura e transportit. Për më
tepër, dokumentacioni për legalizim është duke u përgatitur për pesë zonat ekonomike
(Parkun e Biznesit në Vushtrri, Zona Ekonomike në Lipjan, Parku Industrial holandez
(Zinkunie) në Prizren, Zona Industriale Shirokë - Suharekë, dhe Zona Ekonomike në
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Gjilan/Novobërdë). Qëllimi për të gjitha shtatë zonat ekonomike është ndërtimi i plotë i
infrastrukturës fizike, zhvillimi i një vendi strategjik për çdo zonë, dhe mbushja e secilës
zonë me të paktën 75% kapacitet të biznesit. Për më tepër, objektivi është që secila zonë
të legalizohet deri në fund të vitit 2017 dhe të paktën të kemi të përfunduar
infrastrukturën fizike. Data e planifikuar e zbatimit është nga TM4-2017;
Masa 3.7.2: Ligjet për patentat, markat tregtare, dizajnët industriale, treguesit gjeografikë
dhe emërtimet e origjinës të ndryshuar me legjislacionin sekondar kanë përfunduar.
(TM4-2015). Do të zbatohen aktivitetet e vetëdijesimit publik për të Drejtat e Pronës
Intelektuale. (TM4-2015);
Masa 3.7.3: IHD-të përmes promovimit të investimeve. Kjo masë do të përfshijë:
Zhvillimin e strategjisë së të re të IHD-ve. (TM4 2015) (30,000.00€); zhvillimi i një
studimi dhe zbatimi në perceptimet e investimeve të Kosovës (TM4 2015) (30,000.00);
organizimi i të paktën 5 aktivitete promovuese për çdo vit 2015, 2016 dhe 2017. (75,000
€); mbrojtja e investimeve përmes nënshkrimit të marrëveshjeve me tre vende për
mbrojtjen e investimeve (30,000.00€); dhe rritja e aktiviteteve për monitorimin e
investimeve të huaja me qëllimin përfundimtar përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe
përmirësimin e praktikave të promovimit të investimeve nga KIESA. (vizitë dhe
intervistimi i 10 biznese për çdo vit (15,000.00€). për më tepër Qeveria e Kosovës synon
të shtojë përpjekjet për promovimin e investimeve përmes veprimeve në vijim: vendosja e
skemave të përshtatshme të nxitjes së IHD-ve që mund të ndihmoj në tërheqjen e
investuesve pa shpenzime shtesë; krijimi i praktikave të ndërlidhjes ndërmjet IHD-ve dhe
NVM-ve; krijimi i sistemit “one-stop-shop” për investitor që do të ndihmoj në rregullimin
e praktikave të investimeve dhe mundësimin e transparencës më të madhe. Këto aktivitete
synojnë investuesit me potencial të lartë për sektorët prioritarë
Masa 3.7.4: Krijimi i sistemit online i regjistrimit të biznesit do të bëjë procesin e
regjistrimit të biznesit edhe më e lehtë se sa është aktualisht (dy ditë për të përfunduar me
28 One-stop-shop në të gjithë vendin). Qëllimi i zbatimit të saj deri në fund të vitit 2016
do të jetë sfiduese për shkak se ky sistem kompleks kërkon kohë dhe buxhet të
konsiderueshëm. Kjo do të përfshijë një projekt në fazën fillestar nga ATK-ja për faturat
elektronike të TVSH-së, pilot projekti është planifikuar të zbatohet nga TM2-2015; dhe
përmirësimi i tatimit në të Ardhurat Korporative - TAK (kthimi vjetor), përfshirë
(diferencat) e pasqyrave financiare në bazë të standardeve të kontabilitetit të SNRF-së;
Masa 3.7.5: Rishikimi i Strategjisë së Administratës Tatimore për periudhën 2015-2020.
Kjo do të përfshijë modernizimin e Administratës Tatimore dhe Modernizimin e sistemit
të informacionit bazuar në qasjen e e-taksave dhe vetë-shërbimeve për tatimpaguesit
(zbatimi i projektit do të marrë kohë përafërsisht 24 muaj);
Masa 3.7.6: Avancimi i fushëveprimit të departamentit të përbashkët hetimor DOGANA
dhe ATK; dhe funksionalizimi i Policisë Doganore, njësitë e përbashkëta me zyrtarët e
ATK për të luftuar informalitetin. (Afati kohor i zbatimi - 2015 dhe përtej); edhe
funksionalizimi i QOMK (Qendra Operative për Menaxhim Komercial). Në afat më të
gjatë, programi i ri i Qeverisë 2015-18 parasheh bashkimin e agjencive që mbledhin të
hyra;
Masa 3.7.7: Përmirësimi i zbatimit të masave kundër-korrupsion në të gjitha nivelet e
menaxhmentit të Doganave në aspektin e paanshmërisë, standardeve profesionale dhe
përgjegjësive që vlejnë për të gjithë zyrtarët, pranimit të dhuratave, konflikteve të
interesit, deklarimit të pasurisë, etj. Kjo do të përfshijë: Ngritjen e një sistemi të
procedurave të vazhdueshme dhe sistematike të shqyrtimit dhe kontrollit nga njësitë
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-

përkatëse për të eliminuar praktikat korruptive; (Afati kohor i zbatimit 2015/2016/2017); Zbatimin e strategjisë së TI-së për Doganat e Kosovës, veçanërisht,
sistemin Menaxhimin e Përmbajtjes së Ndërmarrjes, i cili do ti mundësojë Doganës së
Kosovës të punojë në një mjedis pa letra. Zhvillohet një sistem ku Informacioni dhe
dokumentet e brendshme dhe të jashtme gjurmohen në mënyrë më efikase (një lokacion
qendror) dhe në mënyrë efektive (afatet e borxhit ose datat e skadimit të garancisë
bankare të importuesit dhe eksportuesit; integrimi i të gjitha dokumenteve në një lokacion
qendror, siguria dhe përputhshmëria e dokumenteve; rrjedha e punës së të gjitha
dokumenteve për miratim, etj.; sistemi ECM do të jetë kryesisht për qëllime të
administratës); dhe zbatimi i një mjedisi pa letra për procedurat doganore nëpërmjet
ASYCUDA World (AW), sistem i cili lejon që të gjitha procedurat të kryhen me shumë
pak letra. (Afati i zbatimit 2016/2017);
Masa 3.7.8: Harmonizimi i legjislacionit doganor me rregulloret dhe direktivat e BE-së.
Kjo do të përfshijë aktivitete për:
Trajtimin e mospërputhjeve ndërmjet Kodit Doganor dhe të Akcizave dhe Kodit Penal
(cituar nga Raporti i Progresit 2014 për Kosovën) (afati i zbatimit -2015/2016)
Projektligjin për zbatimin doganor të të drejtave të pronësisë intelektuale. (Afati i fundit
për zbatim - 2015)
Projektligji për procedurat e mbledhjes së detyrimeve doganore për telefonat celularë.
(Afati i fundit për zbatim - 2015)
Ndryshimi i Kodit Doganor dhe të Akcizave në përputhje me Kodin Doganor të BE-së.
(Afati i fundit për zbatim - 2016/2017)
Ligji për operatorët e autorizuar ekonomik. (Afati i fundit për zbatim - 2016/2017).

Iniciativa 3.8: NVM-të dhe Zhvillimi i Eksportit
Mbi 90% e ndërmarrjeve kosovare janë NVM. Prandaj, mbështetja e qeverisë për NVM-të
dhe qasja në burimet dhe tregjet e eksportit janë kritike për zhvillimin e NVM-ve, si dhe për
zhvillimin ekonomik. Fokusi kryesor për zhvillimin e NVM-ve do të jetë në: Programin e
Granteve për NVM-të, konkurrencën dhe promovim e eksportit, Skemën Vaucher, dhe
Skemën e Garantimit të Kredive.
NVM-të dhe qëllimet e politikës së zhvillimit të reformave të eksportit janë të përfshira edhe
në Strategjinë për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013-2017 dhe Strategjinë për zhvillimin e
NVM-ve për 2012-2016, të cilat në fund të fundit përpiqen të forcojnë performancën e
përgjithshme të kësaj fushe të politikës.
Masat kryesore për periudhën 2015 - 2017 për të zhvilluar NVM-të dhe kapacitetet e eksportit
janë si në vijim:
Masa Kryesore 3.8.1: mbështetje për NVM-të dhe zhvillimi i eksportit përmes Vaucherëve,
Garantimit të Kredive dhe Skemës së programeve të Granteve, duke përfshirë:
-

-

Skema Voucher është një program që ofron konsultime NVM-ve për subvencione në
lidhje me praktikat e tyre të biznesit. Deri në fund të vitit 2015 Skema Voucher do të
arrijë 1,300 ditë të konsultimit. (TM4-2015) (250,000.00€);
Skema e Garantimit të Kredive është një program për të rritur qasjen e NVM-ve në
kredi nëpërmjet bankave, duke ofruar garanci në bankë për kredi të biznesit. Afati
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real kohor është deri në fund të vitit 2015 kur Skema do të funksionalizohet
(16,000.000 euro do të jenë në dispozicion për fondin);
Skema e Granteve është një program për të stimuluar bizneset me orientim nga
eksporti duke subvencionuar importin e produkteve me grante për ndërmarrjet mikro
të vogla dhe të mesme (NMVM). Deri në fund të vitit 2016, 46 biznese do të përdorin
fondin prej 4,000.000 €.

Masa 3.8.2: Ngjarjet B2B janë mundësi për biznese që të shkëmbejnë dhe koordinojnë planet
për të përmirësuar biznesin e tyre në gjashtë sektorët industriale prioritare të politikës. Qëllimi
i këtyre B2B është që të rrisin pjesëmarrjen e NVM-ve dhe më pas të kenë ndikim të
drejtpërdrejtë në krijimin e kontratave të reja të biznesit, të krijojnë vende të reja pune, dhe
rrisin numrin e inovacioneve. 5 B2B do të organizohen në vitin 2015. (40,000.00€);
Masa 3.8.3: panairet janë mundësi që biznese të shfaqin produktet dhe shërbimet e tyre derisa
zhvillojnë marrëdhëniet me klientët dhe partnerët jashtë vendit. Po kështu, sektorët e synuar
janë gjashtë sektorët e politikave industriale prioritare. Do të organizohen 3 panaire në vitin
2015. (60,000.00€);
Masa 3.8.4: Mbështetje dhe zgjerim i sistemit arsimor profesional dhe ofrimi i trajnimeve
profesionale, duke i dhënë prioritet 6 sektorëve kyç dhe lokacioneve të tyre relevante. Kjo
plotëson Masën 2.2. (1,300 ditë konsultimi) (250,000.00); dhe
Masa 3.8.5: Mbështetje për programe të punës praktike për studentë, të rinjtë, gratë, pakicat
dhe të papunët. Kjo plotëson Masën 2.2. (2 muaj punë praktike për 150 persona në vit)
(75,000.00€).
4. Çështjet Institucionale dhe përfshirja e palëve të interesit

Ministria e Financave (MF) dhe Zyra e Kryeministrit (ZKM) kanë koordinuar përgatitjen e
Programit Kombëtar të Reformës Ekonomike bashkërisht. Ndërsa te pjesa e I, Zyra për
Planifikim Strategjik (ZPS) e ZKM-së ishte përgjegjës për koordinimin e përgatitjes së pjesës
II. Pasi entitetet që janë duke u adresuar në dy pjesë të dokumentit ndërlidhen shumë mes
veti, koordinim efektiv është krijuar edhe në mes të këtyre institucioneve koordinuese.
Angazhimi i palëve të interesit konsiderohet si pjesë e rëndësishme e procesit. Angazhimi në
nivel sektorial dhe ministror ishte inkurajuar nga ZPS në lidhje me një sërë çështjesh
specifike që kanë lindur në kontekstin e kësaj PKRE. Për shembull, ministritë e linjës dhe
institucionet tjera të pushtetit qendror të Kosovës, si dhe Banka Qendrore e Kosovës, kanë
qenë të përfshira edhe në grupin ndërministror të punës, i cili është takuar disa herë duke
përfshirë edhe takimin e përbashkët me përfaqësues të Komisionit Evropian.
Zbatimi i rekomandimeve specifike për vendit dhe arritjen e caqeve të Evropës 2020 kërkon
një angazhim jo vetëm nga qeveria, por edhe nga partnerët socialë, qeveria lokale dhe
organizatat jo-qeveritare. Duke e ditur këtë, MF dhe ZPS bashkërisht mbajtën takimin
konsultativ me organizatat joqeveritare dhe grupet e ekspertëve nga shoqëria civile më 19
janar, 2015 për të prezantuar idenë e PKRE dhe draftin e parë të saj, si dhe të marrë informata
prapavajtëse nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për masat e propozuara për reforma
strukturore.
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Derisa në disa raste vëzhgimet kanë shkuar përtej qëllimit specifik të këtij dokumenti, MF
dhe ZPS, ku ka qenë mundur dhe e përshtatshme, kanë reflektuar kontributin e këtyre
organizatave në tekst. Një numër i çështjeve të ngritura gjatë procesit të konsultimit ishin të
natyrës së përgjithshme që lidhen kryesisht me rolin e PKRE-së në sistemin e planifikimit
kombëtar. Tjerat ishin të veçanta për politikat specifike. Kjo e fundit do të konsiderohet më
tej në kontekstin e çfarëdo ndryshimi në të ardhmen sa i përket funksionalizimit të këtyre
skemave/masave.
PKRE-ja aktuale është u përgatitur gjatë tranzicionit të Qeverisë në Kosovë. Kjo supozohet se
ka lënë hapësirë të kufizuar për dialog politik dhe ndërtim të konsensusit për prioritetet e reja
që nuk janë diskutuar dhe rënë dakord brenda qeverisë më herët. Me këtë në mendje, shumica
e masave të përfshira në PKRE, duke përfshirë edhe masat kryesore të përmbledhura në
Aneksin 1, tashmë përfaqësojnë politikat e zotuara. Si të tilla, ato i janë nënshtruar
konsultimeve të mëparshme të palëve të interesit, përmes:




Përpunimit të strategjive sektoriale dhe ndër-sektoriale të iniciuara nga ministri;
Përgatitjes së koncept Dokumenteve që kanë të bëjnë vlerësimin e ndikimit;
Zhvillimit të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve;

Hartimi i PKRE-së përkoi me nisjen e punës në Strategjinë e përgjithshme Kombëtare për
Zhvillim (SKZH), e cila duhet konsultuar me palë të ndryshëm dhe të miratuar nga qeveria e
re në vitin 2015. SKZH pritet të përqendrohet kryesisht në zhbllokimin e potencialit të rritjes
ekonomike të Kosovës dhe Punën. Është e mundshme që të ketë një cikël shumëvjeçar të
planifikimit të përafruar me atë të BE-së, p.sh. deri në vitin 2020. Ajo do të identifikojë masat
prioritare 5-vjeçare të Qeverisë së Kosovës. Përgatitja e hershme për SKZH, domethënë
përpunimi i Dokumenteve konsultuese për prioritetet e zhvillimit kombëtar gjithashtu
shërbyen si mundësi unike për të identifikuar masat e mundshme kryesore dhe ti prezantojmë
ato palëve të shumta të interesit përmes procesit të konsultimeve joformale.
Mund të pritet që cikli i ardhshëm i përditësimit të PKRE-së do të bazohet tashmë në
prioritetet e miratuara të SKZH-së dhe të shkoj paralel me punën e Qeverisë për udhërrëfyesit
e zbatimit SKZH-së. Kjo do të mundësojë që PKRE Pjesa II në thelb të jetë raport për
zbatimin e prioriteteve të SKZH-së duke i mundësuar edhe pasqyrimin e vendimeve të marra
brenda kornizave të tjera të planifikimit strategjik, si KASH-i dhe sektori i strategjive.
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Annex 1: TABELA PËR RAPORTIM PËR MASAT KRYESORE (MK)

Rekomandimi /
udhëzimi i
politikës
specifike për
vendin (1)

RP i KE 2-14: “në
tetor 2013, qeveria
ka miratuar një
vendim për
përfundimin e tre
objekteve
(ngrohtoren,
fabrikën kimike dhe
të gazifikimit) në
termocentralin e
Kosova A.
Përgatitjet për
nxjerrje nga
përdorimi po vuajnë
vonesa të
konsiderueshme ”,
faqe 44.

Numri dhe
titulli i
masës
dhe
sektori (2)

MK 1.1.1
“Nxjerrja nga
përdorimi i TC
Kosova”

Përshkrimi i masave kryesore direkte me rëndësi
për përkrahjen e konkurrimit dhe rritjes ekonomike,
dhe për adresimin e udhëzimit të politikës specifike të vendit
(nëse aplikohet)

Lidhja me
objektivat e
SEE2020

Sfidat / rreziqet

Implikimet buxhetore /
përfshirë fondet e Elementet kualitative
zotuara të IPA

Skeda për
Ndryshimi i
progresin e arritur
Kontributi i
përgjithshëm dhe Përshkrimi kualitative i
Objektivat kryesore të
Skeda për
Sfidat / rreziqet
në 12 muajt e
parashikuar për
vjetor në të hyrat dhe
politikës dhe rëndësia
Instrumentet ligjor/
hapat e
specifike në
ndikimeve të
fundit
Përshkrimi i masave (4)
planin kombëtar të
për konkurrim dhe rritja
administrativ (5)
ardhshëm (deri
zbatimin e masave shpenzimet e qeverisë parashikuara dhe
(6)
veprimit të
(të raportuara në mil.
(3)
në tre vite) (7)
(9)
koha e tyre (11)
SEE2020 (8)
Valuta kombëtare)
Kontributi i IPA (b
urimi dhe shumat)
Masat kryesore në lidhje me kapitalin fizik
(10)
Zbatimi i kësaj mase do
t‟i lejoj Kosovës që më
tutje të zbatoj tregun e
brendshëm të energjisë.

Procesi i nxjerrjes nga Përgatitja e listave Plani për
përdorimi i TC Kosova e objekteve për
aplikimin e
do të përbëhet nga
nxjerrje jashtë
vendimit të
nxjerrja nga përdorimi
përdorimit;
Qeverisë për
dhe çmontimi i objekteve Përgatita e
nxjerrje jashtë
të gazifikimit, plehërimit, dokumentacionit të përdorimit është
ngrohtores dhe
nevojshëm për leje; përgatitur;
objekteve tjera
finalizimi i planit për
shoqëruese të cilat nuk e nxjerrje jashtë
pengojnë operimin
përdorimit;
normal të njësive aktive Realizmi i
të TC Kosova A.
fizibilitetit; hartimi i
planit të
hollësishëm për
çmontimin e
objekteve dhe
trajtimi i
punonjësve;
Përgatitja e studimit
për EIA për objekte
për nxjerrje jashtë
përdorimit.

Korniza ligjore / 
rregullatorë për
nxjerrjen jashtë
përdorimit të
njësive jo
operacionale të
uzinës është
duke u miratuar
dhe pritet të
përfundoj deri 
më 2015,
proces ky që
është
mbështetur nga
IPA 1.

25,000,000.00 EUR të Zbatimi i kësaj mase
Plotësimi i IED Zbatimi i kësaj
mase sa i përket
fondeve të IPA II janë do të avancoj
dhe i
kohës për t‟u
programuar për
realizimin e tregut të
direktivave
brendshëm energjetik
tjera në lidhje përputhur me planin përfundimin e këtij
aktiviteti.
në Kosovë si dhe në
me mjedisin & dinamik varet
masë të madhe do të
dhe energjinë kryesisht nga KE,
përmirësoj kushtet
siç kërkohet meqë fondet për
mjedisore.
nga ECT po përfundimin e një
qaset / arrihet. aktiviteti të tilë
Arritja e CO2 priten të jenë
dhe zvogëlimi i plotësisht nga BEndrojtjes për 1 ja. Procesi i
nxjerrjes jashtë
milionë ton
përdorimit të
dhe 30%,
përkatësisht objekteve pritet që
të mbështetet
plotësisht nga
fondet e BE-së,
pjesë e IPA II
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RP i KE 2014: “Në MK 1.1.2:
Objektivi është të
Investimi në kapacitetet
përgjithësi ka pasur “Investimi i
ndërtojë termocentralin e e reja për gjenerimin e
shumë pak progres kapaciteteve të ri „Kosova e Re‟ me
energjisë TC ‟Kosova e
në bashkërenditjen reja për
kapacitet gjenerues prej Re‟: Kosova është e
dhe Kosova është gjenerimin e 600 MW deri më 2020 përkushtuar për
ende në fazën
energjisë”
me teknologjinë më të shfrytëzimin optimal të
preliminare të
mirë në dispozicion. Kjo burimeve të saja
përafrimit të acquis
do të adresoj direkt
energjetike, gjithashtu
në këtë fushë.
njërën ndër kufizimet më duke i adresuar brengat
Kosova duhet të
kritike për rritjen
mjedisore në mënyrë që
filloj të zbatoj acquis
ekonomike – furnizimin e të siguroj energji stabile
në sigurimin e
pamjaftueshëm me
dhe furnizim cilësor me
furnizimit. Kosova
energji.
energji. Objektivi është
ka nevojë të vazhdoj
që të ndërtohet
bashkërenditjen me
termocentrali i ri „Kosova
dhe zbatimin e
e Re‟ me kapacitet
energjisë elektrike,
gjenerimi prej 600 MW
sigurinë e
deri më 2020 me
derivateve dhe asaj
teknologjinë më të mirë
bërthamore dhe
në dispozicion.
acquis për mbrojtje
nga rrezatimi. Ka
nevojë t‟i
përshpejtojë
përpjekjet për
zbatimin e
efikasitetit të vet të
energjisë dhe planet
e caqet e energjisë
ripërtëritëse”, faqe
44.

Mekanizmi për
mbikëqyrjen e
zbatimit të
kontratës më
investuesin privat
duhet të vendoset.

Procesi
tenderues për
ndërtimin e
termocentralit të
ri është lansuar
në vitin 2014.

Meqë ofertat
për investuesit
e para
kualifikuar janë
hapur në kohën
e fundit,
Qeveria synon
të mbyll
procedurën e
tenderimit gjatë
vitit 2015. Nëse
kjo është e
suksesshme,
planifikohet që
të filloj zbatimi
në vitin 2016.

Kapaciteti i instaluar Zbatimi i kësaj
Aktualisht, zbatimi i
i prodhimit të
mase varet nga
kësaj mase
energjisë elektrike përfundimi me
planifikohet përmes
nga termocentrali, sukses i procedurës mënyrës së investimit
1678 MW deri më së tenderimit dhe nga operatori privat.
2017
pas përcjelljes se
negociatave së të
kontratës.

Mund të pritet që gjer
më 2020, Kosova do
të ketë furnizim të
mjaftueshëm me
energji për të siguruar
që mungesa e
energjisë apo jo
stabiliteti me furnizim
të mos jete pengesë
për firmat që të
zgjerohen.
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RP i KE 2014: “Në MK 1.2.1
përgjithësi ka pasur “Ndërtimi i
shumë pak progres linjës së
në bashkërenditje interkonektimit
dhe Kosova është 400 kV,
ende në fazën
Kosovë –
preliminare të
Shqipëri.
përafrimit të acquis
në këtë fushë.
Kosova duhet të
filloj të zbatoj acquis
në sigurimin e
furnizimit. Kosova
ka nevojë të vazhdoj
bashkërenditjen me
dhe zbatimin e
energjisë elektrike,
sigurinë së naftës
dhe asaj
bërthamore dhe
acquis për mbrojtje
nga rrezatimi. Ka
nevojë t‟i
përshpejtojë
përpjekjet për
zbatimin e
efikasitetit të vet të
energjisë dhe planet
e objektivat e
energjisë
ripërtëritëse”, faqe
44.

Krijimin e një tregu të
mirë funksionues të
energjisë së SEE që do
të ofroj furnizim të
përballueshëm të
energjisë por që
reflekton koston dhe
është i besueshëm.

Ndërtimi i linjës së
Nuk ka nevojë që të Veprimet në
interkonektimit të
vendosen kërkesa lidhje me
tensionit të lartë 400 kV, të veçanta/ shtesë përgatitjen e
Kosovë – Shqipëri do të ligjore /
kësaj mase,
ketë ndikim direkt në
administrative.
përfshirë
kapacitetet e
sigurimin e
transmisionit në mes të
financimit të
dy vendeve dhe në rajon,
nevojshëm janë
duke rritur sigurinë dhe
përfunduar.
besueshmërinë e
sistemeve elektro
energjetike. Për më
tepër, ndërtimi i kësaj
linje do të bëj të dy
tregjet e energjisë të
përbashkëta dhe do të
krijoj kushte për një
operim më efikas të
tregut në përputhje me
kërkesat e BE-së. Do të
ofroj më shumë mundësi
për këmbimin e energjisë
pasi që kapacitet tanimë
të jenë në funksion.

Projekti pritet të
finalizohet gjer
më 2016 (faza
e ndërtimit
planifikohet të
bëhet brenda
24 muajve nga
data e
kontraktimit).

Kapaciteti aktual
prej 200 MW për
transferimin e
interkonektimit me
Shqipërinë do të
përmirësohet në
900 MW me
zbatimin e linjës
400 kV.

Nuk parashihen
Financimi për
Zbatimi i kësaj mase
rreziqe të mëdha
projektin për ndërtimin në masë të madhe do
për zbatimin e kësaj e linjës së
të përmirësoj sigurinë
mase.
interkonektimit 400 kV e furnizimit me energji
Kosovë-Shqipëri për si dhe do të kontribuoj
pjesën e Kosovës do në krijimin e tregut
të mbulohet nga
rajonal të energjisë.
qeveria gjermane
sipas një
marrëveshjeje
Financiare e
nënshkruar nga KfW,
Ministria e Ekonomisë
dhe Financave
(Qeveria e Kosovës)
dhe KOSTT, për një
shumë totale prej
€33.5 mil, në formë të
huas dhe financimit
nga të cilat, €16.5 mil.
grante+ €17 mil, Hua.
Përveç financimit të
Qeverisë Gjermane,
KOSTT dhe OST do
të kontribuojnë me
financim nga buxhetet
e tyre përkatëse.
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RP i KE 2014:
MK 1.3.1:
Objektiva e Kosovës
“Korniza ekzistuese Arritja e pjesës është arritja e kapacitetit
e politikes për
kombëtare për i energjisë ripërtëritëse
energji ripërtëritëse energjinë
kombëtare në pjesën
ende pritet që të
ripërtëritëse prej 25%.
prodhojë rezultate të në konsumin
mëdha. Zyra
bruto final të
Rregullatorë ka
energjisë
autorizuar tri 30 MW
në projektet e
hidrocentraleve dhe
një 0.9 MW uzinë e
energjisë elektrike
me fuqi ere, asnjëra
nga të cilat nuk
prodhon energji.
Procedurat e
vështira të
autorizimit dhe
licencimit vazhdojnë
të rrezikojnë
Kosovën në arritjen
e objektivit të
Komunitetit
Energjetik për
prodhimin e 25%të
energjisë së saj nga
burimet ripërtëritëse
deri më 2020.
Kosova ende ka
nevojë të zhvendos
direktivën e
ripërtëritës në 2009,
dhe për krijimin e
mekanizmit për
monitorimin e
progresit në arritjen
e objektivave të saj
për 2020. Nuk ka
zhvillime në
plotësimin e
kërkesave të BE-së
për përdorimin e bio
derivateve në
transport. Kosova
duhet të themelojë
një skeme për
certifikim dhe një
organ për certifikim “
faqe 44

ZRrE do të miratoj masat Kosova e ka
në vijim:
nënshkruar
(i) zbatoj planin e dytë Marrëveshjen për
afat mesën të efikasitetit komunitetin
të energjisë 2013–2015 Energjetik dhe është
me qëllim të kursimit të zotuar të zhvendos
energjisë prej 3% nga
pakon e tretë
GDEC;
energjetike dhe
(ii) do të themeloj zyra acquis për
komunale për energji
efikasitetin e
(iii) harton plane
energjisë dhe
komunale për efikasitetin energjinë e
energjetik dhe plane
ripërtëritëse.
veprimi për efikasitetin
energjetik
(iv) paraqet blerjen
mandatorë të tërë sasisë
së energjisë elektrike që
prodhohet nga RES nga
operatori për
shpërndarjen e
energjisë, madje edhe
kur kjo energji tejkalon
kërkesat e energjisë;

Zotimet kryesore nga (i) Në vitin 2015,
Objektivat janë Rreziqet e lidhura
Kosova ishin rritja e ZRrE do t‟i vendos vendosur për
me arritjen e
përdorimit efikas të tarifat më të larta për Kosovën në
objektivave në të
energjisë duke arritur RES
linjë me
ripërtëritshmet
pjesën prej 25% të (ii) Plani energjetik i objektivat e
mbesin në nivelin e
kapacitetit të
efikasitetit afat
miratuara
pamjaftueshëm të
energjisë së
mesëm 2013-2015 përmes
energjisë dhe
ripërtëritjes, në
është zbatuar
Direktivës për rreziqet e saja që
minimum 9% objektiv (iii) në vitin 2015 do Energji
mund t‟i paraqes si
i kursimit të energjisë të finalizohet
Ripërtëritëse nr. njëra ndër kufizimet
gjer më 2018, në
plotësisht projekti i 2009/28/KE në kryesore si
linjë me përkushtimet ko gjenerimit
9% rritje të
përcaktues i rritjes.
e saja për
(iv) deri më 2016 do efikasitetit të
Komunitetin
të themeloj zyra
energjisë në
energjetik.
komunale për energji konsumin final
deri më 2018
dhe 25% për
pjesën e
burimeve të
energjisë
ripërtëritëse në
konsumin final
të energjisë deri
më 2020.

Energjia
Ndikimet direkte në
paraqet
energji i takojnë asaj
kufizimin
se duke qenë:
kryesor për
(i) e besueshme –
biznese në
(bilanci i energjisë,
Kosovë, me
korniza, nevoja për
humbjet e
termocentral të ri)
parashikuara të (ii) i qëndrueshëm –
shkaktuara nga ka nevojë të
furnizimi jo
ndërmerren masa për
stabil me
zvogëlimin e
energji në
ndikimeve negative
260m EUR në mjedisore dhe të
vitin 2012. Kur i shëndetit (të
marrim këto
ripërtëritshmet,
humbje
efikasiteti energjetik),
parasysh dhe (iii) i përballueshëm –
kur i
ashtu që
krahasojmë me konsumatorët të jenë
shitjet vjetore, në gjendje të
në Kosovë ato paguajnë çmimin për
paraqesin
nevojat e tyre
7.3%, e cila
energjetike, koston
është shumë ripërtëritëse, ofrimin e
më e madhe mundësive për
kur krahasohet zëvendësimin e
me 0.1% në
ngrohjes)
Slloveni, 0.8%
në Mal të Zi,
apo 2.6% në
Shqipëri.
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RP i BE 2014:
MK 1.4.1:
“Kosova është ende Ndërtimi dhe
në fazën e hershme mirëmbajtja e
të harmonizimit me infrastrukturës
acquis. Kosova
rrugore
ende nuk mund t‟i
bashkohet shumë
trupave evropian
apo ndërkombëtar
që rregullojnë
transportin apo
asociacionet
përkatëse të
sektorit.
Institucionet
rregullatore duhet të
jenë më shumë të
pavarura dhe të
forcohen tutje.
Përpjekjet
mëtutjeshme për
përmirësimin e
sigurisë në rrugë
kërkohen. Përpjekjet
për bashkërendim
me acquis të
transportit duhet të
përshpejtohen, në
veçanti në
transportin rrugor.
Vendimi për
revokimin e licencës
hekurudhore
tashmë të dhënë
është regres në
bashkërendimin e
Kosovës me
standardet e BE-së
për hekurudha” faqe
43

Ka pasur avancime të
Ndërtimi dhe
Kosova ka shënuar
mëdha në cilësi përmes mirëmbajtja e
progres të madh në
ndërtimit të një rrjeti
infrastrukturës rrugore. infrastrukturën
gjithëpërfshirës të
Kosova do të vazhdoj
rrugore. Ka pasur
rrugëve kryesore, në
ndërtimin dhe
avancime të mëdha
sektorin hekurudhor
modernizimin e
në cilësi përmes
është i nevojshëm
transporti rrugor përmes ndërtimit të rrjetit të
investimi i mëtejme për t‟i financimit vendor dhe
përgjithshëm të
bërë hekurudhat e
financimin nga partnerët hekurudhave.
Kosovës sipas
zhvillimor. Në linjë me
standardeve të BE-së. këtë, projektet kryesore
Prandaj, objektivat
në rrjetin rrugor
kryesore për këtë MK
përfshijnë (i)) ndërtimin e
janë kryesisht të bazuara plotë të R7 – autostrada
ë ndërtimin e rrugëve të Merdare - Prishtinë reja, gjithashtu përfshin Vermice; (iI) ndërtimi i
rritjen vjetore të alokimit plotë i R6 – Autostrada
të burimeve financiare Prishtinë – Hani i Elezit
për mirëmbajtjen rrugore. (projekti është
Përveç kësaj, fokusi në kontraktuar për zbatim 5
sektorin e hekurudhës vjeçar, 350m EUR për 3
është të zhvillohet
vitet e ardhshme). (iii)
studime i fizibilitetit dhe ndërtimi i plotë i N2 –
zbatimi i rehabilitimit të ndërtimi i rrugës
përgjithshëm në linjat
Prishtinë – Pejë – Mali i
kyçe të rrjetit
Zi; 4) Ndërtimi i plotë i
hekurudhor.
N9 – Ndërtimi i rrugës
Prishtinë – Mitrovicë –
Serbi;

Qeveria e Kosovës Përfundimi i ndërtimit Ndërsa nuk ka Rreziku në zbatimin
ka investuar në masë të R6 – autostrada lidhje direkte në e ndërtimit të
të madhe në
Prishtinë – Hani i
reformën e
infrastrukturës dhe
infrastrukturën
Elezit, Maqedoni
SEE2020 të
projekteve të
rrugore me top
(projekti është
kësaj MK,
mirëmbajtjes mbetet
prioritet duke qenë kontraktuar për
qeveria e sheh në disponueshmëri
përmirësimi i
zbatim 5 vjeçar)
këtë MK si
të fondeve.
infrastrukturës
investim të
rrugore. Aktualisht,
fuqishëm drejt
Kosova ka 7,000 km
tërheqjes së
rrugë. Gjatë vitit
FDI dhe rritjes
2009-2013, shumica
së tregtisë
e rrugëve të nivelit
rajonale përmes
primar janë
rrjetit modern të
përmirësuar nga
infrastrukturës
rrugë me dy korsi në
rrugore.
rrugë me 4 korsi, si
dhe rrjeti rrugor i
rrugëve sekondare
dhe atyre lokale
është zgjeruar
gjithashtu. Projekti
strategjik i
rëndësishëm i
Qeverisë së Kosovës
ka qenë autostrada
Morinë-Merdare.

Përfundimi i
Sistemi efektiv i
ndërtimit të R6 transportimit ka
– Autostrada rëndësi të madhe e
Prishtinë –
cila do të ketë ndikim
Hani i Elezit, direkt në zhvillimin
Maqedoni
ekonomik, më
((projekti është saktësisht, në tregtinë
kontraktuar për rajonale dhe tërheqjen
zbatim 5
e FDI. Në këtë aspekt,
vjeçar, 350m Qeveria e Kosovës ka
EUR për 3 vitet investuar shumë në
e ardhshme) infrastrukturën rrugore
dhe trendi i
investimeve do të
vazhdoj përveç nëse
infrastruktura nuk do
të ndryshoj në masë
të madhe.
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RP i KE 2014
MK 1.4.3:
“Strategjia aktuale përmirësimi i
për transport
infrastrukturës
zëvendësohet me hekurudhore
transportin rrugor,
duke e favorizuar
mënyrën më pak
miqësore mjedisore,
në dëm të
hekurudhave. Ka
plane për rritjen e
investimeve në
infrastrukturën
hekurudhore (€10
milion në vit për vitin
2014-16) por kjo
është ende në
nivelin e nevojshëm.
Strategjia e rishikuar
e transportit shumë
mënyrësh (2012-21)
dhe pani i veprimit
ende nuk janë
aprovuar”, faqe 42

Ka pasur avancime në QK do t‟i zbatoj masat
cilësi përmes ndërtimit të në vijim në sektorin
një rrjeti gjithëpërfshirës hekurudhor në
hekurudhor, në sektorin periudhën prej 2015hekurudhor është i
2017:
nevojshëm investimi i
(i) zbatimin e
mëtejme për t‟i bërë
rekomandimeve të
hekurudhat e Kosovës hartuara bazuar në
sipas standardeve të BE- studimin e fizibilitetit të
së. Për pasojë, fokusi në Rrugës hekurudhore 10
sektorin hekurudhor
(ii) përgatit dizejnimin e
është që të zhvillohet
hollësishëm për Rrugën
studimet e fizibilitetit dhe Hekurudhore 10
zbatimi i rehabilitimit të (iii) modernizoj linjat
përgjithshëm në linjat
Lindje – Perëndim
kyçe hekurudhore.
Përveç kësaj, objektivat
kryesore për këtë FM
janë kryesisht të bazuara
ë ndërtimin e rrugëve të
reja, gjithashtu përfshin
rritjen vjetore të alokimit
të burimeve financiare
për mirëmbajtjen rrugore

Sa i përket sektorit
hekurudhor, kornizat
institucionale dhe
rregullatore janë në
vend. Megjithatë,
mbështetja për
ndërtimin e
terminaleve për
shumë përdorime
duhet t‟i kontribuoj
plotësimit të
standardeve
mjedisore të BE-së.

Për shkak të
Masat në vijim:
Ndërsa nuk ka Rreziqet që i
investimit të qeverisë (i) në 2015-2017,
lidhje direkte në përkasin zbatimit të
në infrastrukturën
përgatit dizejnimin e reformën e
kësaj MK mbesin
rrugore gjatë viteve hollësishëm për
SEE2020 të
kryesisht në
2009-2014, përfshirë Rrugën Hekurudhore kësaj MK,
disponueshmërinë e
12 muajt e fundit,
10
qeveria e sheh financimit. Qeveria e
funksionon vetëm
(ii) në 2017zbaton këtë MK si
Kosovës ka filluar
një sistem i vogël i studimin e fizibilitetit investim të
negociatat me
rrjetit hekurudhor.
për rehabilitimin e
fuqishëm drejt BERZH dhe EIB për
linjave Lindje –
tërheqjes së
hua për rehabilitimin
Perëndim
FDI dhe rritjes e përgjithshëm e
(iii ) Në 2017, zbaton së tregtisë
Rrugës hekurudhore
studim fizibiliteti për rajonale përmes 10, e cila e lidh
ndërtimin e linjës
përmirësimit të Serbinë, Kosovën
hekurudhore që lidh rrjetit të
dhe Maqedoninë.
Kosovën me
infrastrukturës Pjesa jugore e
Shqipërinë, qendrat hekurudhore. rrugës Hekurudhore
kryesore dhe portet.
10 konsiderohet si
me prioritet ë
krahasim me pjesën
veriore të rrugës.

Projektet me Sistemi efektiv i
prioritet kryesor transportimit.d.m.th.
varen nga
rrjeti hekurudhor do të
financimi për kishte rëndësi të
përmirësimin e madhe në
infrastrukturës transportimin e
hekurudhore të njerëzve dhe
Kosovës,
mallrave, në tregtinë
projektet me rajonale dhe tërheqjen
prioritet janë: e FDI. Në këtë aspekt,
(i) rehabilitimi i Qeveria e Kosovës
Rrugës
është e përkushtuar
hekurudhore se investimet në vitet
10 – linja
në vijim do të
jugore (200m ndryshohen në rrjetin
EUR), (ii) linja hekurudhor.
e lindjes (66m
EUR); (iii)
rehabilitimi i
linjës
perëndimore
(123,6m EUR),
(iv) rehabilitimi
i linjës
jugperëndim
(89m EUR), (v)
studimi i
fizibilitetit për
hekurudhën
Prizren-Durrës
(55m EUR),
dhe (vi)
hekurudha
PejeMateshevë(kos
toja nuk dihet
ende)

122

RP i KE 2014:
MK 1.5.1
Qëllimi i këtij MK është Marrëveshja në mes të Marrëveshja në mes
Zbatimi i
ngritja e
transferimi i
NATO dhe Hungarisë
të NATO dhe
legjislacionit duhet kapaciteteve kompetencave tek
për shërbimet e
Hungarisë; Ligji për
të miratohet për të teknike dhe
autoritetet kosovare për navigacionit ajror për
Agjencinë e
siguruar
njerëzore të navigacionin ajror si dhe avionë për kalimin e
Shërbimeve të
profesionalizëm të ofruesit të
të ndërtohet kapaciteti i hapësirës së lehtë në
Navigacionet Ajror.
navigacionit ajror
shërbimit të saj teknik dhe burimet
Kosovë po ofrohet me
dhe shërbimeve
navigacionit njerëzore për të qenë në nga Kontrolli hungarez.
ajrore. Ofruesi i
ajror.
gjendje të ofroj të gjitha Kjo marrëveshje mbaron
shërbimeve të
këto shërbime.
në 2019. Në ndërkohë,
navigacionit duhet
Ofruesi i shërbimit të
të certifikohet.
navigacionit ajror në
Sektori i aviacionit
Kosovë duhet të ndërtojë
në Kosovë vazhdon
kapacitetin e tij teknik
të vuaj për shkak të
dhe burimet njerëzore në
kufizimeve të
mënyrë që të jetë i aftë
fluturimeve të
t‟i ofroj të gjitha këto
imponuara nga
shërbime individualisht
Serbia për fluturimet
pas vitit 2019.
që vijnë dhe
shkojnë nga
Prishtina” faqe 43
RP i KE 2014: “në MK 1.6.1:
Zhvillimi i kapacitetit për Qeveria do t‟i zbatoj këto Strategjia mjedisore
përgjithësi, Kosova Përmirësimi i dhënien e lejeve të
masa përmes
dhe Plani i Veprimit
nuk ka përparuar
kapacitetit dhe planifikimit mjedisor dhe aktiviteteve specifike të Mjedisor Kombëtar
përtej fazave
i efektivitetit i hapësinor dhe pëlqimet ndërtimit të kapacitetit, 2011-2015;
fillestare të
institucioneve për biznese që më mirë fushatave të informimit, legjislacioni për
përafrimit me acquis përgjegjëse
t‟i bashkërendojnë
integrimit të mbrojtjes
Vlerësimin Strategjik
në këto fusha. Ka për zbatimin aktivitetet e
mjedisore në të gjithë
Mjedisor (VSM),
pasur pak progres dhe
institucioneve lokale dhe sektorët horizontal ashtu Vlerësimi i Ndikimit
në legjislacionin e ri monitorimin e qendrore në këtë aspekt. që të jetë pjesë e
Mjedisor (VNM), dhe
dhe në zbatimin e politikave
Përforcimi i mëtejme i
politikave/programeve Ndotja e Integruar
ligjeve ekzistuese. mjedisore.
kornizës institucionale do të përgjithshëm të tyre; dhe Kontrolli i
Mjedisi dhe klima
të zbatohet për të
do të ofrohen trajnime Parandalimit (NIKP),
duhet të bëhen
adresuar sfidat sa i
përmes ECRAN për
Korniza e Strategjisë
prioritete të
përket brengave
zhvillimin e kapaciteteve së Kosovës në
qeverisë. Cilësia e
mjedisore. Fokusi
për plotësimin e
ndryshimin e Klimës.
raportimit për
kryesor do të jetë në
obligimeve
mjedisin ka nevojë
themelimin e komitetit
ndërkombëtare në
të përmirësohet që
nacional për ndryshimin ndryshimin e klimës
më mirë të informoj
e klimës (SEE 2020)që sipas kërkesave të
politikat e qeverisë”
të forcojë bashkëpunimin UNFCC dhe BE.
faqe 42
me ministritë tjera që
kanë përgjegjësi në
fushën e mjedisit.

Miratimi i ligjit për
Agjencinë e
Shërbimeve të
Navigacionit Ajror;
Kontrolli i hapësirës
të lartë të Kosovës i
është caktuar
Kontrollit hungarez,
dhe në prill 2014, kjo
hapësirë është
rihapur.

Kjo MK do të
zbatohet gjatë tërë
periudhës 2015 – 17
dhe përtej.

Nuk ka lidhje
Nuk parashihen
direkt në
rreziqe që lidhen me
treguesit e SEE këtë masë
2020.

Kostoja për
zhvillimin e
navigacionit
ajror do të
përfshihet në
KASh 2016 –
2019 meqë do
të përfundoj
procesi i
dorëzim
pranimit nga
kontrolli
hungarez.

Ofrimi i shërbimeve të
navigacionit ajror nga
ofruesi i shërbimit të
navigacionit ajror të
Kosovës në masë të
madhe do të rriste
aktivitetin e punës dhe
të ardhurat dhe do ta
bënte konkurrent me
agjencionet e
ngjashme në rajon.

Qeveria e Kosovës Afati kohor për
i ka zhvilluar
zbatimin e MK është
Strategjinë
2015-2017
mjedisore dhe
Planin e Veprimit
Mjedisor Kombëtar
2011-2015; fusha
legjislative dhe
administrative,
ndryshimet në
legjislacion për
Vlerësimin
Strategjik Mjedisor
(VSM), Vlerësimin
e Ndikimit Mjedisor
(VNM), dhe Ndotja
e Integruar dhe
Kontrolli i
Parandalimit
(NIKP) tashmë janë
miratuar.

Kjo MK i
Rreziqet e lidhura
kontribuon
me zbatimin e
zbatimit të
politikave mjedisore
Dimensionit J – në Kosovë varen
Mjedisit,
nga financimi
përkatësisht
qeveritar.
nën dimensionit
(4) i) Kapaciteti
për adaptim në
ndryshimin e
klimës; ii)
Mbrojtja
mjedisore; iii)
Menaxhimi i
qëndrueshëm i
burimeve
natyrore; iv)
bashkëpunimi
ndërkombëtar
dhe trans kufitar

Nuk ka
Kapacitetet e
vlerësim për
institucioneve për
koston e
trajtimin e brengave
zbatimit të
mjedisore do t‟i
kësaj mase,
kontribuojnë
ndonëse
bashkërendimit më të
financimi nga mirë të politikave
donatoret do të vendore më
merret
standardet e BE-së
parasysh.
dhe rritjes së
standardit të jetesës
së popullatës.
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RP i KE 2014: Sa i MK 1.7.1:
përket ujit, Kosova Finalizimi i
ende nuk i ka
projektit për
themeluar
ndërtimin e
Autoritetet për
uzinës së
Pellgjet e Lumenjve trajnimit të ujit
apo një autoritet të të Prishtinës.
pavarur për
menaxhimin e ujit
(ashtu siç
parashihet në ligjin
e vitit të fundit).
Nevojat e investimit
në sigurinë e ujit
janë të mëdha
(humbjet nga
rrjedhja në gypa
vlerësohen të jenë
në rreth 75% të ujit
që bartet). Shërbimi
i ujit pengohen nga
niveli i ultë i
mbledhjes. Faqe 41.

Ndërtimi i uzinës së re Ky do të jetë investim në Programi qeveritar,
për trajtimin e ujit në
uzinën e re për trajtimin KASh
Prishtinë do t‟i adresoj e ujit në Shkabaj, në
mungesat e furnizimit me vlerë prej 35 milion
ujë në qendër të
Euro, projekti financohet
Kosovës, përkatësisht në nga Qeveria Gjermane
Prishtinë dhe në rajon. përmes Bankës
Në përgjithësi kjo masë Gjermane për Zhvillim
do të ketë ndikim direkt KfW, Komisionit
për investim më të mirë Evropian, Qeveria e
në klimë dhe për
Republikës së Kosovës
zhvillimin e bizneseve. dhe Komuna e
Prishtinës. Faza e parë d
të jetë 700 l/s dhe faza e
dytë 500 l/s, për të
zbatuar për Uzinën për
trajtimin e ujit në
Shkabaj. Projekti i
përfshin komponentët në
vijim: ndërtimin e uzinës
së re për trajtimin e ujit
në Shkabaj dhe
ndërtimin e një rrjeti të ri
dhe stacionit të pompave
për të ndihmuar në
lidhjen e uzinës së re për
trajtimin e ujit me kanalin
e Ibrit dhe rrjetin
ekzistues.

Kontrata për këtë Projekti pritet të
projekt është
finalizohet deri më
nënshkruar dhe
2016
punët për ndërtim
kanë filluar në
dhjetor 2014 dhe
punët për ndërtimin
e uzinës për
trajtimin e ujit kanë
filluar.

Kjo MK i
kontribuon
zbatimit të
Dimensionit J –
Mjedisit,
përkatësisht
nën dimensionit
(4) i) Kapaciteti
për adaptim në
ndryshimin e
klimës; ii)
Mbrojtja
mjedisore; iii)
Menaxhimi i
qëndrueshëm i
burimeve
natyrore; iv)
bashkëpunimi
ndërkombëtar
dhe trans
kufitar;

Nuk parashihen
Ky projekt
Infrastruktura e
rreziqe të mëdha për financohet nga: përmirësuar dhe
zbatimin e kësaj
Komuna e
furnizim me ujë për
mase.
Prishtinës me 5 Prishtinën dhe rajonin
milion Euro,
e saj.
Komisioni
Evropian 5
milion, Qeveria
e Republikës
së Kosovës me
5 milion Euro,
20 milion hua
të marrë nga
Kompania e ujit
e Prishtinës
nga Banka
Gjermane për
Zhvillim, dhe
garancia për ri
pagimin e huas
është Qeveria
e Kosovës për
KRU
“Prishtina” –
Sh.A.

Masat kryesore në lidhje me Kapitalin fizik
RP i KE 2014:
MK 2.1.1:
Kjo MK ka për synim
“Është bërë shumë “përmirësimi i sigurimin e qasjes
pak progres në
qasjes në
universale në arsimin
përmirësimin e
arsimimin para para fillor si mjet të
cilësisë së sektorit fillor”
sigurimit jo vetëm të
të arsimit.
mundësive të barabarta
Shpenzimi total
për të gjithë fëmijët të
publik në arsim
moshës para shkollore,
është zvogëluar pak
por gjithashtu për të
me 0.1 për qind
arritur përgatitje më të
pikë, deri në 3.8 %
mirë të fëmijëve për
të BPV në vitin
shkollë. Kjo masë është
2013, ende më pak
relevante për
se sa mesatarja për
konkurrencë dhe rritje,
të hyrat e ultë dhe të
dhe pritet të shpjerë në
mesme të vendeve
drejtim të përmirësimit të
(4.3%)”, faqe 35.
arsimit fillor, që është
njëra ndër pengesat
kryesore të cilësisë së
sistemit arsimor në
Kosovë.

Ligji për arsimin para
Ligji për adresimin
universitar ofron arsim të para universitar
detyrueshëm para fillor (04/L-032) tashmë
(klasa 0 për fëmijët e
është kaluar në vitin
moshës 5-6
2011. Zbatimi i kësaj
vjeç).Gjithashtu ofron
mase varet nga
mandatin e krijimit e
KASh.
kurrikulës së re dhe
standardeve të mësim
nxënies për nxënësit
parashkollor dhe para
fillor. Në periudhën e
ardhme, fokusi do të jetë
në zbatimin e këtij ligji
kryesisht përmes
nevojave buxhetore.

Qasja në arsimin
para fillor është
përmirësuar duke
qenë treguesit
aktual në 85%.

MASHT do të
propozoj këtë masë
për financim për
KASh 2016-18

Ndonëse nuk ka Arritja e qasjes në
ndonjë lidhje
objektivin e arsimit
direkte në
para fillor (95%)
SEE2020 AP
varet nga
për Kosovë,
disponueshmëria e
MASHT e sheh financimit në KASh.
këtë MK si të
rëndësishme
për
përmirësimin e
cilësisë së
përgjithshme të
arsimit në
Kosovë, që
është kritike për
cilësinë e forcës
punëtore.

MK do të
Qasja e përmirësuar
rezultojë në
dhe cilësia më e mirë
shpenzimet
e arsimit para
publike të
universitar pritet të
rritura në
shpie në rezultatet më
arsimin para të mira në nivelin e
universitar prej arsimit fillor. Pritet që
0.4 milion Euro ndikimi i këtij aktiviteti
dhe 1 milion
të ndodh më 2019shtesë në
2020.
shpenzimet
kapitale. Kjo do
të konsiderohet
në procesin e
KASh 2016-18.
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MK 2.2.1
Kjo MK ka për synim
Kjo MK do t‟i përmbaj
Ligji për arsimin
“Vazhdimi i
përmirësimin e cilësisë aktivitetet kryesore në profesional dhe
përmirësimit të së arsimit në APT në
vijim: Përkrah Autoritetin trajnim (04-138).
cilësisë së
linjë me Kornizën
Kombëtar të
Përveç
APT”.
Evropiane për
Kualifikimeve (NQH) që instrumenteve
Kualifikime. Zbatimi i
më tej të rrisë
ligjore, kjo masë ka
kësaj MK përkrah
kapacitetet e saj – në
të bëjë kryesisht për
konkurrencën dhe
veçanti përmes
ndërtimin dhe
agjendën e rritjes duke trajnimeve dhe zhvillimit zhvillimin
përmirësuar cilësinë e
të stafit; rritjes së
institucional të
fuqisë punëtore dhe
vetëdijes dhe zhvillimin e kapacitetet
rëndësinë e shkathtësive materialeve zhvillimore administrativ si dhe
të saj për nevojat e
informative për Kornizën financimit.
tregut të punës.
Kombëtare të
Kualifikimeve (NQF);
miratimin e legjislacionit
sekondar dhe
udhëzimeve për
harmonizimin e NQF me
Kornizën Evropiane për
Kualifikime (EQF);
themelimin e dy
qendrave të reja të
kompetencës në punimin
e metalit dhe në
automekanikë; dhe
përkrah edhe
promovimin e themelimit
të Zyrave për Sigurinë e
Cilësisë (QAO) në
shkollat APT.
RP i KE 2014:
MK 2.2.2
Ngjashëm me MK 2.2.1, Kjo MK do t‟i përfshijë Ligji për arsimin
“Janë bërë përpjekje “Avancimi i
gjithashtu kjo MK ka për aktivitetet për:
profesional dhe
për adresimin e mos kapacitetit për synim cilësinë dhe
Funksionalizimin e
trajnim (04-138).
përputhjes së
zhvillim të
rëndësinë e APT në
Këshillit për Arsim
Përveç
shkathtësive të
bashkërendua Kosovë. Si e tillë, është Profesional dhe Trajnim instrumenteve
dukshme në tregun r të sistemit të direkt relevante për
(KAPT); rritjen e
ligjore, kjo masë ka
e punës kur korniza APT”.
konkurrencën dhe
kapaciteteve e AVTAE të të bëjë kryesisht për
ligjore për
agjendën e rritjes.
themeluar përmes
ndërtimin dhe
themelimin e
trajnimit; rishikimin e
zhvillimin
Agjencinë për Arsim
mekanizmave të
institucional të
Profesional dhe
financimit të APT duke kapacitetet
Trajnim dhe Arsimi
marrë parasysh
administrativ si dhe
për të rritur është
përmirësimin e
financimit.
vendosur në vend.
efikasitetit, efektivitetin
Megjithatë, vetë
dhe qëndrueshmërinë e
agjencioni ende nuk
të sistemit; paraqitjen
është operacional”,
graduale të kornizës së
faqe 35.
vlerësimit të
performancës për
shkollat e APT; zbatimin
e metodologjisë së
procesit të Torinos..
RP i KE 2014:
“Rëndësia e tregut
të punës dhe cilësia
e arsimit kanë
nevojë të
përmirësohen
shumë” faqe 45.

MASHT ka
Në 2015, do të
Numri i
ndërmarrë
ndërmerren veprimet personave të
aktivitete
si në vijim: zhvillimi i kualifikuar lartë
përgatitore përmes standardeve dhe
në fuqinë
përgatitjes së
udhëzimeve për
punëtore
drafteve fillestare të profesione.
(92.000 në
akteve normative Standardet dhe
2012)
dhe propozimeve udhëzimet për SC do
për zhvillimin e
të prodhohen dhe do
mekanizmit
të shpërndahen.
institucional..
Programet për
trajnimin e
mësimdhënësve do
të aktivizohen për
praktikat e SC. Do
të zhvillohet një
kurrikulë e re për
arsimin në APT në
bashkëpunim me
fakultetin e Arsimit
në çerekun e tretë të
2015.

Nuk parashihen
MK do të
Harmonizimi gradual
rreziqe të mëdha për rezultojë në
me EQF dhe
zbatimin e kësaj
shpenzime të themelimin e
mase (POR MASHT rritura për APT sistemeve për
duhet të shikoj nëse prej 0.4 milion sigurinë e cilësisë në
është në dispozicion Euro.
shkollat e APT do të
financimi).
Financimi do të shpie tek fuqia
propozohet për punëtore më shumë e
KASh 2016-18. kualifikuar me
Projekti i BE-së shkathtësi të
në APT Kos
përshtatshme për
gjithashtu ofron nevojat e tregut të
mbështetje për punës. Ndikimi i kësaj
zbatimin e
mase planifikohet për
kësaj mase.
2020.

Edhe KAPT dhe
AVTAE janë
themeluar
formalisht. MASHT
ka filluar të punojë
në përgatitjen për
rishikimin e
Strategjisë së
sektorit Arsimor –
procesi do të
përfshijë rishikimin
e financimit të
mekanizmit për
APT.

Sa i përket
operacionalizimit të
KPAT, nuk janë
paraparë ndonjë
rrezik i madh;
disponueshmëria e
financimit në kuadër
të KASH mbetet
faktori kryesor i
rrezikut për
rishikimin e
mekanizmave të
financimit për APT
pritet të ndodh më
2016.

Gjatë 2015 janë
planifikuar veprimet
si në vijim: mbajtja e
takimeve të rregullta
të KAPT, prodhimin
e një dokumenti të
konceptit në
formulën për
financimin e APT.
Themelimin e grupit
punues për të
diskutuar kornizën e
integruar për
vlerësimin e
performancës së
APT.

Numri i
personave të
kualifikuar lartë
në fuqinë
punëtore
(92.000 në
2012)
in 2012)

Shpenzimet
Forcimi i mekanizmit
publike të
institucional dhe
rritura prej 0.4 kapacitetit
milion Euro në administrativ do të
KASh 2016-18. përmirësoj qeverisjen
IPA ETF
e sistemit të APT.
PRIME
Mekanizmat për
gjithashtu e
rishikimin e financimit
përkrah këtë do të risin nismat për
masë.
shkolla për ofrimin e
cilësisë më të lartë
dhe arsim më
relevant.
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RP i KE 2014: “Në MK 2.3.1:
dhjetor 2013, është “Themelimi i
miratuar ligji për
Agjencisë të
agjencinë e
Punësimit
punësimit.
(AP).”
Megjithatë nuk
është bërë ndonjë
alokim i buxhetit për
agjencinë në vitin
2014. Statistikat në
lidhje me tregun e
punës kanë mbetur
të papërshtatshme
dhe të vjetruara,
duke penguar një
analizë të mirë t
situatës”, faqe 32.

Objektiva e kësaj MK
Aktivitetet kryesore do të Ligji nr. 04/L-205 për
është forcimi i kapacitetit përfshijnë
Agjencinë e
i ngritjes institucionale
operacionalizimin e AP Punësimit i
për politikat aktive të
të ri – plotësimin me staf, Republikës së
tregut të punës duke i
buxhetimin dhe ngritjen Kosovë). Përveç
përfshirë përputhjen e
e kapaciteteve. Kjo
instrumenteve
shkathtësive, trajnimin duhet të ndodh
ligjore, kjo masë ka
dhe këshillimin e të
gradualisht ë periudhën të bëjë kryesisht për
papunësuarve dhe
prej 2015-17.
ndërtimin dhe
masat tjera; si dhe
zhvillimin
monitorimi dhe analizimi i
institucional të
përgjithshëm i tregut të
kapacitetet
punës.
administrativ si dhe
financimit.

RP i KE 2014:
“Kosova ka
ndërmarrë veprime
të kufizuara për
forcimin e
hulumtimit dhe
kapacitetit inovativ.
buxheti për
hulumtime mbetet
tepër i kufizuar për
krijimin e
konkurrencës dhe
zbatimi vuan nga
kufizimet buxhetore
e kapaciteti
administrativ ka
nevojë të forcohet”,
faqe 38.

Objektiva kryesore e
Kjo masë do të përfshijë Ligji për Aktivitetet e
politikës e masës është aktivitetet e tilla si
Hulumtimit
lëshimi potencialit
finalizimin dhe miratimin Shkencor (DL-12inovativ dhe specializimi i e Strategjisë Kombëtare 2013) tashmë është
mençur përmes lidhjeve Inovativ (SKI).
miratuar. Megjithatë
të rritura në mes të
Dokumenti do të
duhet të plotësohet
hulumtimit dhe
ndërtohet në stok dhe
me udhëzime shtesë
industrisë.
me vlerësimin e
Administrative dhe
iniciativave të kaluara
rregullore për
dhe aktuale të R&D;
Financimin e
rishikimin e strukturës
Hulumtimit Shkencor
institucionale dhe
dhe Udhëzimeve
themelimin e “funksionit Administrative për
të hulumtimit dhe të
themelimin e
teknologjisë (mundësisht Agjencisë së
Agjencisë në Kosovë;
promovimit të
Zhvillimin e sistemit
hulumtimit dhe
informativ të R&D;
Inovacionit.
miratimin e ligjeve të reja
për hulumtim dhe për
Akademinë e Shkencave
dhe Arteve; Identifikimin
e mekanizmave të
sigurimit të cilësisë për
aktivitetet hulumtuese;
forcimin e kapaciteteve
të Agjencisë të Pronës
Industriale.

MK 2.4.1;
“Përmirësimi i
qeverisjes së
sektorit të
R&D”

Ligji për Agjencinë
e Punësimit është
miratuar. Dizajni
institucional i
Agjencisë së re
është përgatitur së
bashku me
përgatitjen e
planeve të
financimit. Zbatimi
varet nga KASh.

MPMS do të hartoj
një rregullore të re
për organizimin e
brendshëm të
Agjencisë së
Punësimit si dhe
Rregullat e Punës të
këtij Bordi
Këshillëdhënës.

Norma e
përgjithshme e
punësimit, % të
15+ popullatë
(25.5% në
2012)

Zbatimi i kësaj MK Krijimi i
Zbatimi i kësaj MK
varet nga rritja
Agjencisë po pritet të forcoj
graduale e financimit financohet nga kapacitetin e
për agjencitë e sapo alokimi i
institucioneve të
themeluara.
burimeve nga Kosovës për zbatimin
MPMS tek
e masave aktive të
Agjencia e Re. tregut të punës, nga
Buxheti shtesë kjo zvogëlimi i
që nevojitet për papunësisë.
kompletimin e
krijimit të
Agjencisë së re
është rreth
100.000 euro.
Kjo do të
kërkohet
gradualisht si
pjesë e
procesit të
KASh.
Drafti i ri i Ligjit për MASHT ka
Masa dhe
Zbatimi i ligjit varet Shpenzimet e Zbatimi i masës së
Hulumtim është
themeluar grup
iniciativa
nga
rritura vjetore MK pritet të forcojë
zhvilluar dhe
punues për
përkatëse dhe disponueshmëria e qeveritare prej kapacitetin e
propozuar dhe
rishikimin e ligjit të ri veprimet i
fondeve. Sipas ligjit 4 milion Euro institucioneve
është në rishikim për hulumtim dhe kontribuojnë
ekzistues për
nga KASh i
kosovare për
në Kuvendin e
rekomandimet e tyre objektives për Hulumtim Shkencor, 2016-18.
stimulimin e
Kosovës.
do të rishikohen në Rritje të mençur 0.7% e shpenzimeve
hulumtimit dhe
çerekun e dytë të
të SEE,
publike totale duhet
inovacionit dhe të
2015. Do të
dimensionet e t‟i alokohen R&D.
avancoj konkurrencën
themelohet një grup i R&D
e NVM përmes
ri punues për
inovacionit të bazuar
propozimin e ligjit të
në hulumtim.
ri për Inovacion dhe
Teknologji në
gjysmën e dytë të
2015.
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RP i KE 2014:
MK 2.4.2:
Objektiva kryesore e
Ligjet për promovim,
Ligji për Aktivitetet e
“Pjesëmarrja e
“Përkrahje për masës është mbështetja pjesëmarrja dhe
Hulumtimit
Kosovës në
internacionalizi e transferimit të njohurisë anëtarësimet në
Shkencor (DL-12kornizën e BE-së
min e
dhe pjesëmarrja e NVM Asociacionet Evropian të 2013) tashmë është
për programin për hulumtimit”
kosovare në ekonominë menaxhimi dhe
miratuar. Megjithatë
hulumtim (FP7) ka
rajonale dhe evropiane Hulumtimit Industrial
duhet të plotësohet
filluar të stagnoj.
përmes specializimit të (EIRMA), Asociacioni
me udhëzime shtesë
Nevojiten më shumë
mençur dhe rritjes
Evropian i Organizatës Administrative dhe
përpjekje për
ekonomike.
për Hulumtim dhe
rregullore për
forcimin e kapacitetit
teknologji (EARTO),
Financimin e
kosovar për
BusinessEurope, dhe
Hulumtimit shkencor
hulumtim dhe
Asociacioni Evropian i dhe Udhëzimeve
inovacion përmes
Universitetit (EUA) dhe Administrative për
rritjes së investimit
Tryeza e rrumbullakët
themelimin e
në sektor dhe duke
evropiane; Përkrahja
Agjencisë së
marrë veprime për
dhe avancimin i procesit promovimit të
lehtësimin e
të Bolonjës dhe integrimi hulumtimit dhe
integrimit të
i mëtejmë në Zonën
Inovacionit.
Kosovës në Zonën
Evropiane për Hulumtim;
Evropiane për
Përkrahja dhe promovimi
Hulumtim dhe
përtej kufirit dhe
kontributi i saj për
bashkëpunimi evropian
Unionin e
për hulumtim në
Inovacionit” faqe
kornizën e programit të
38-39.
horizontit 2020;
Pjesëmarrja dhe
kontributi në mënyrë
aktive në Hulumtim në
Ballkanin Perëndimor
dhe Ushtrimit të
Inovacionit (WISE);
Përkrahja e
institucioneve lokale në
pjesëmarrje dhe në
prodhimin e
propozimeve për
programet e FP6-7; dhe
zbatimi i Metodologjisë
së listës së shënimit i
inovacionit i BE-së në
Kosovë.

Është themeluar
grupi punues për
rishikimin e Ligjit të
Hulumtimit
Shkencor dhe të
diskutoj ligjin e ri
për Financimin e
Hulumtimit. Grupi
punues gjithashtu
ka diskutuar
opsionin për
propozimin e një
Ligjit të ri për
Teknologji dhe
Inovacion.

MASHT ka
Masa dhe
themeluar grup
iniciativa
punues për
përkatëse dhe
rishikimin e ligjit të ri veprimet i
për hulumtim dhe kontribuojnë
rekomandimet e tyre objektives për
do të rishikohen në Rritje të mençur
çerekun e dytë të
ekonomike të
2015. Do të
SEE,
themelohet një grup i dimensionet e
ri punues për
R&D
propozimin e ligjit të
ri për Inovacion dhe
Teknologji në
gjysmën e dytë të
2015.
Qendra e MASHT
për bashkëpunim
ndërkombëtar e ka
hartuar një plan
veprimi për
promovimin e
Horizon 2020.

Zbatimi i ligjit varet Shpenzimet e
nga
rritura vjetore
disponueshmëria e qeveritare prej
fondeve. Sipas ligjit 4 milion Euro
ekzistues për
nga KASh i
Hulumtim Shkencor, 2016-18.
0.7% e shpenzimeve
publike totale duhet
t‟i alokohen R&D.
Përveç kësaj,
Kosova nuk është
formalisht pjesë e
grupit përcjellës të
Bolonjës.

Masa e MK do të
shpie në integrimin e
avancuar të Kosovës
në Zonën Evropiane
për Hulumtim.
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RP i KE 2014:
MK 2.5.1:
Objektiva e masës është Është themeluar grupi Ligji për Arsimin e
“Programet e arsimit “Modernizimi i avancimi i llogaridhënies punues për rishikimin
Lartë (2011) është
dhe trajnimit (për
sistemit të
dhe i lirisë akademike në dhe propozimin e
miratuar dhe janë
arsimin para
arsimit të lartë” sektorin e arsimit të lartë. rekomandimeve të
aprovuar 14
universitar dhe
mëtejme për ndryshimin Udhëzime
nivelin universitar)
e Ligjit për Arsimin e
Administrative.
kanë nevojë të
Lartë sipas sugjerimeve Statuset e IAL
përmirësojnë
të Komisionit të
publike të sapo
përkrahjen për
Kuvendit. MASHT
themeluara janë
punën e aplikuar
gjithashtu do t‟i elaboroj pranuar nga grupi
dhe atë praktike, për
mundësitë dhe kornizat punues i MASHT.
plotësimin e
e politikave për
praktikave të
përmirësimin e
mësimdhënies dhe
autonomisë financiare
mësim nxënies
dhe sistemeve të
teorike. Pak progres
kontabilitetit në arsimin e
është shënuar në
lartë. Do të zbatoj
zhvillimin e planit të
plotësisht praktikat e
qartë strategjik për
mira të EHEA për
institucionet e
autonominë në arsimin e
arsimit të lartë në
larte dhe përkushtimin
Kosovë” faqe 44.
ndaj arsimit publik në
linjë me Bucharest
Communique EHAE
(2012).
Do të rishikoj
legjislacionin primar dhe
sekondar për arsimin e
lartë që t‟i zbatoj
plotësisht praktikat më të
mira për Financim dhe
Qeverisje të Arsimit të
Lartë, promovoj dhe
përkrah themelimin e
Konferencës së
Rektorëve të Kosovës.

MASHT ka
themeluar grup
punues për
rishikimin e
sugjerimeve dhe
rekomandimeve të
Kuvendit të
Kosovës për AL.
Është mbajtur
takim me palë të
interesit gjatë vitit
2014.

Ligji për Arsimin e
Masa dhe
Lartë do të rishikohet iniciativa
dhe miratohet në
përkatëse dhe
çerekun e dytë të
veprimet i
2015. Dokumenti i kontribuojnë
opsioneve të
objektives për
politikës për
Rritje të mençur
menaxhimin
ekonomike të
financiar dhe
SEE,
sistemet e
dimensionet e
kontabilitetit në AL R&D duke
do të prezantohen siguruar numër
në çerekun e tretë të të rritur që prej
2015. Do të
30 – 34 vjeç
themelohet grupi
janë në arsimin
punues për të
terciar.
drejtuar dhe
përkrahur
institucionet e AL për
vendosjen e
Konferencës së
Rektorëve.

Nuk parashihen
Financimi i
Masa do të rezultojë
ndonjë sfidë e
kësaj MK varet në qeverisje të
madhe megjithëse nga vendimet e avancuar, menaxhim
qeverisja e AL është politikave që financiar dhe praktikat
çështje tejet të
merren si pjesë e angazhimit të palës
ndjeshme sa i përket e ndryshimeve me interes në Arsimin
vështirësive për të të elaborimit në e lartë. Këto kritere
siguruar bilancin e Ligjin për
janë esenciale për
duhur në mes të
Arsimin e
integrimin e plotë në
autonomisë të AL
Lartë, i cili do Zonën Evropiane të
dhe llogaridhënies të përfshijë
Arsimit të Lartë.
publike.
disa opsione të
financimit.
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RP i KE 2014:
MK 2.5.2:
“Programet e arsimit “Avancimi i
dhe trajnimit (për
sigurimit të
arsimin para
cilësisë në
universitar dhe
Arsimin e
nivelin universitar) Lartë”
kanë nevojë të
përmirësojnë
përkrahjen për
punën e aplikuar
dhe atë praktike, për
plotësimin e
praktikave të
mësimdhënies dhe
mësim nxënies
teorike. Pak progres
është shënuar në
zhvillimin e planit të
qartë strategjik për
institucionet e
arsimit të lartë në
Kosovë” faqe 44.
.

Objektiva kryesore është Kjo MK do të fokusohet Ligji për Arsimin e
avancimi i cilësisë së
në
Lartë (2011),
arsimit të lartë dhe bërja • Avancimin e
Udhëzimi
e sistemeve të AL të
kapaciteteve të MASHT Administrativ për
përshtatshme me
të Departamentit të
Agjencinë e Kosovës
Udhëzimet evropiane
Arsimit të Lartë,
për Akreditim dhe
Standarde në Sigurimin • Përkrah institucionet e Udhëzimi
e Cilësisë.
arsimit të lartë që në
Administrativ për
mënyrë të plotë t‟i
Akreditimin e
zbatojnë masat e
ofruesve privat janë
brendshme të sigurimit hartuar dhe janë
të cilësisë.
zbatuar plotësisht.
• Promovon dhe
mbështet plotësisht
MASAHT KAA për
aba\timin e grupit E4
(ENQA, EUA, ESU,
EURASHE)Udhëzimet
Evropiane Standarde për
sigurimin e cilësisë.
• Përkrah anëtarësimin e
vazhdueshëm të
MASHT, AKA në ENQA
dhe EQAR.
Promovon dhe përkrah
IAL në zhvillimin e
sistemeve të sigurimit të
brendshëm të cilësisë
• Zhvillon një sistem
metodologjik për
rangimin e universitetit

AKA ka themeluar
grup punues për
rishikimin e
sugjerimeve dhe
rekomandimeve të
Kuvendit të
Kosovës për AL.
ENQA dhe EQAR
kanë dhënë
anëtarësim të plotë
në AKA.

Ligji për Arsimin e
Masa dhe
Lartë do të rishikohet iniciativa
dhe miratohet në
përkatëse dhe
çerekun e dytë të
veprimet i
2015. Udhëzimet
kontribuojnë
Administrative do të objektives për
rishikohen për të
Rritje të mençur
siguruar
ekonomike të
pajtueshmëri më
SEE,
ESG. Dokumenti i dimensionet e
konceptit për
R&D duke
sistemin e rangimit siguruar numër
të universitetit do të të rritur 30 – 34
iniciohet në çerekun vjeç janë në
e katërt të 2015.
arsimin terciar.
Rekomandimet e
ENQA për
përfshirjen e
studentit dhe
procedurat e
ankesave do të
rishikohen.

Zbatimi i MK i
nënshtrohet
disponueshmërisë
së fondeve.

Aktualisht nuk
parashihet
ndonjë kosto
shtesë për
buxhetin.

MK do të rezultojë në
praktikat e avancuara
të cilësisë në arsimin
e lartë dhe në
zbatimin e konsoliduar
të praktikave të EHEA
në AL të Kosovës.

Masat kryesore në lidhje me Mjedisin e biznesit, strukturës industriale, dhe Integrimit tregtar
RP i KE 2014:
MK 3.1:
Iniciativa për zbatimin e Zyra e Kryeministrit
Zbatimi i Ligjit për
“Qeveria ka nevojë Zbatimi i
strategjisë më të mirë
(ZKM) do të udhëheq
leje dhe Licenca do
të paraqes
Strategjisë më rregullatorë ka për synim zbatimin e
të vihet në një
vlerësimin e ndikimit të mirë
të zbatoj tri masat: (i)
bashkërenduar të kësaj paralele me
rregullator.”
rregullatorë
themelimin e sistemit,
Strategjie, e cila ndër
finalizimin dhe
portalit të bazuar në rrjet, reformat tjera synon të miratimin e Ligjit për
për publik qendror ë të themelojë njësinë e RIA Inspektime, i cili do t‟i
gjitha draft akteve
në ZKM; rishikimin dhe parashtroj parimet e
normative dhe
ndryshimin e
reja për aktivitetet e
dokumente mbështetëse; legjislacionit për të bërë inspektimeve të
(ii) t‟i kanalizoj
RIA mandatorë; dhe
ndryshme prej të
procedurat administrative ofrimin e trajnimit dhe
cilave janë 25. Më 23
për biznese, dhe (iii) ë mbështetje tjetër
maj 2014, Qeveria
zbatoj Ligjin për Leje dhe organeve të
ka miratuar
Licenca.
administratës publike në “Strategjinë më të
Kosovë dhe partnerëve Mirë Rregullatore
kryesor social sa i përket 2014-2020”.
ngritjes së kapacitetit.

Zbatimi i strategjisë Në vitin 2015, pritet
më të mirë
që të
rregullatore 2014 – institucionalizohet
2020 pritet të
njësia RIA dhe të
institucionalizoj
miratohet
mekanizmin e vet legjislacioni i
gjatë vitit 2015.
nevojshëm.
Prandaj, nuk është
identifikuar ndonjë
aktivitet kryesor në
12 muajt e fundit.

Ndërsa nuk ka Rreziqet që i
lidhje direkte në përkasin zbatimit të
SEE2020 të
masave mbesin në
Rregullores më (i) funksionalitetin e
të mirë në
njësisë së RIA, (ii)
Kosovë, ZKM e disponueshmërisë
sheh këtë MK si së financimit në
pamje të
KASh.
fuqishme për
avancimin e një
rregulloreje me
të mirë.

ZKM do të
Zbatimi i Strategjisë
propozoj këtë më të mirë
MK për
rregullatore në
financim për
mënyrë pozitive do të
KASh 2016-18. ndikoj mundësitë për
një dialog publikoprivat të komunitetit të
biznesit. Përveç kësaj,
do të themeloj parime
të reja dhe të
përdorshme për
biznesin për
rregullimin e aktivitetit
të biznesit përmes
lejeve dhe licencave
dhe më e
rëndësishmja
themelimin e
mekanizmit
institucional për
mbikëqyrjen e Ligjit
për Inspektime.
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RP i KE 2014:
“Për përmirësimin e
mjedisit të biznesit,
Kosova duhet t‟i
përmirësoj kushtet
për zbatimin e
kontratave,
zvogëlimin e
barrierave të
panevojshme
administrative,
promovoj luftën
kundër ekonomisë
jo formale dhe
korrupsionit dhe të
zhvilloj një treg
financiar”.

MK 3.3.1:
Përmirësimi i
qasjes për
financim
përmes
zbatimit të
kontratës dhe
kornizës
ligjore dhe
rregullatore.

RP i KE 2014:
MK 3.4:
“Kapacitetet e të
Përmirësim i
gjitha organeve në mëtejme i
lidhje me prokurimin sistemit të
publik duhet të
prokurimit
zbatohet”
publik.

MK për qasje në financa Kjo MK përfshin një
Ky grup i ligjeve dhe
synon që të përmirësoj numër të masave me
i strategjive që i
mjedisin e biznesit në
objektiv përfundimtar
përkasin kësaj MKKosovë, përmes: (i)
kontribuimin e rritjes së je:(i) Ligji për
zbatimit të Strategjisë
gjithmbarshme të
Likuidim dhe
Kombëtare për
efikasitetit dhe
Riorganizim të
Zvogëlimin e Punëve të transparencës të sistemit personave juridik në
mbetura, (ii) zbatimi i
gjyqësor, duke përfshirë Falimentim, qeveris
Strategjisë së ICT, (iii) por duke mos u kufizuar kontekstin e likuidimit
tranzicioni në sistemin e në: zbatimin e kontratës, dhe riorganizimit të
ri të gjykatave “gjykatat korniza ligjore dhe
të drejtave të
model”, dhe (iv) ADR
rregullatorë, si ADR dhe kreditorit të
dhe futja e
futja e përmbaruesve
korporatës; (ii),
përmbaruesve privat,
privat dhe zhvillimi i
Strategjia e ICT për
përdorimi i të cilëve pritet sistemit kadastral.
2012-2017, e
që në masë të madhe të
miratuar nga KGjK
ul rastet e gjykatave për
në mars të vitit 2012,
gjykatës.
dhe iii) Ligji për
Kadastrën nr. 04/-L013

Zbatimi i Strategjisë
së ICT për vitin
2012-2017 do të
vazhdoj në 2015-17.

Ndërsa nuk ka Rreziqet që i
lidhje direkte në përkasin MK për
SEE2020 të
qasje për financim
objektivave
përmes zbatimit të
kryesore të
kontratës qojnë gjer
qasjes në
tek një gjyqësor i
financimin e
dobët dhe kapacitete
MK, sfidat
të pamjaftueshme
kryesore
për të mbajtur
mbesin
norman e zvogëlimit
gjyqësori i
të punëve të pabëra.
dobët, mungesa
e zbatimit të
kontratës dhe
sundimi i ligjit.

Këto ndikime të MK
parashihen:
(i) Koha në
dispozicion për rastet
civile të zvogëluara
prej 50% gjer më
2020.
(ii) norma e zgjidhjes
së rasteve do të rritet
për më shumë se
100% gjer më 2020.
(iii)do të eliminohen
punët e ngecura gjer
më 2020. Do të rriten
në masë të madhe
rastet e ADR (iv)
mbulim i plotë i
shërbimeve të
administrimit të tokës
për të gjithë duke i
krahasuar numrat e
pronave të
regjistruara me
numrat që duken në
hartën e ortofoto të
vitit 2009 (ZKM)
Objektiva pas reformës Kapacitete
Korniza ligjore mund Procedura
Orari kohor për
Dimensioni B Arritja e sistemit
Orari kohor për Ndikimet ne
së prokurimit është
administrative mund të të përmirësohet, së administrative për zbatim 2015/2016, sipas SEE 2020 funksional të
zbatim
drejtpërdrejta në vijim
krijimi i një tregu
përmirësohen duke:
pari Ligji për
projektin e eBanka Botërore dhe i adreson
prokurimit publik i
2015/2016,
parashihen në MK për
konkurrues i prokurimit shtyrë stafin dhe
Prokurimin Publik
prokurimit,
Komisioni evropian çështjet në
nënshtrohet
Banka
reformën e prokurimit
publik i cili përpiqet të
financimin e
duhet të ndryshohet, përfshirë vlerësimin kanë përkrahur.
lehtësimin e
disponueshmërisë Botërore dhe publik: (i) numri i
përkrah zhvillimin e
institucioneve të zbatimit ashtu që të mos i
e ofertave dhe
mjedisit
së financimit nga
Komisioni
kontratave të dhëna
industrisë dhe zhvillimin (KRPP, APP, dhe
jepet ndonjë
propozimit fitues
konkurrues
donatorët, p.sh. BB Evropian kanë në procedura të
e bazës industriale.
OSHP), dhe kanalizimi i parapëlqim
për projektin
ekonomik
dhe projektet e KE. përkrahur.
hapura rritet gjer më
Iniciativa për reformën e procedurave në mes të ofertuesve vendor,
tashmë janë arritur
përmes tregut të
2020
sistemit të prokurimit
entiteteve të panumërta dhe së dyti, Ligji për në 12 muajt e
prokurimit publik
(ii) numri mesatar i
publik ngërthen masat të përfshira në sistemin Parandalimin e
fundit. Zbatimi do të
plotësisht të
ofertueseve për
për: (i) përmirësimet e
e prokurimit publik. E
Konfliktit të Interesit
jetë në 2015/2016
liberalizuar në
tender rritet gjer më
kapaciteteve
dyta, platforma e enë ushtrimin e
rajon.
2020,
administrative, (ii)
prokurimit synon rritjen e detyrës zyrtare duhet
(iii) i jepet preference
zhvillimi e e-prokurimit, efikasitetit në sistemin e të bashkërendohet
ofertuesve vendor, (iv)
iii) shtytja e shkathtësive prokurimit publik në
me Kodin Penal.
performanca e
të prokurimit dhe iv)
Kosovë.
Strategjia Kombëtare
sistemit në prokurimin
monitorimi i procedurave,
e Trajnimit për
publik përmirësohet
zbulimi dhe raportimi i
Prokurim publik në
në masë të madhe.
parregullsive.
Kosovë për
2014-2018 është
hartuar.
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RP i KE 2014:
“Përmirësimi i
avokimit në sektorin
privat për
përdorimin dhe
rëndësinë e
standardeve
- sa i përket
akreditimit, ende
nuk ka një vlerësim
të organeve të
inspektimit
- laboratorët në
meteorologji janë
pjesërisht
operacional
- Koordinimi ndër
autoritetet
përgjegjëse për
monitorimin e tregut
të Kosovës duhet të
përmirësohet dhe
procedurat e
aplikueshme duhet
të shpjegohen tutje”

MK 3.5:
Kjo iniciativë arrin gjer
Zhvillimi i
tek masat e politikës
Infrastrukturës kryesore në vijim:
Cilësore
(i) Forcimi i kornizës
ligjore
(ii) Vazhdon të zhvilloj
laboratorët e
meteorologjisë
(iii) Akrediton më shumë
CAB
(iv) cilësia shtytëse e
shkathtësive të stafit të
infrastrukturës
(v) Sensibilizimi dhe
zhvillimi i informatave
dhe mekanizmave
njoftues në fushën e
infrastrukturës cilësore

Infrastruktura cilësore
është e nevojshme dhe
bazë esenciale për
zhvillimin e teknologjisë,
prodhimin, shërbimet
dhe tregtinë.
Kosova, e në veçanti
Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë (MTI) do t‟i
vazhdoj përpjekjet në
modernizimin e
Infrastrukturës së saj
cilësore (standardizimi,
vlerësimi i konformitetit,
metrologjia dhe
akreditimi) për
zvogëlimin e barrierave
për tregti dhe për të
mundësuar qasje më të
mirë në tregjet e BE-së
dhe ndërkombëtar për
firmat me bazë në
Kosovë.

Forcon kornizën
ligjore me fokus të
veçantë në
përafrimin e
procedurave të
vlerësimit të
pajtueshmërisë në
përputhje me
kërkesat e
direktivave të BE-së.
Kjo përfshin
vlerësimin e
legjislacionit aktual
(765/2008/EC dhe
768/2008/EC),
aprovimin e
rregulloreve teknike
për autorizimin e
CAB, njohja e
jashtme e
pajtueshmërisë të
dokumenteve, dhe
notimi i CE si dhe
aprovimi i direktivave
të BE-së në
tensionin e ultë dhe
në pajisjet me gaz.

Në të kaluarën e
afërt, Kosova ka
themeluar shtyllën
institucionale të
Infrastrukturës
Cilësore. Divizioni i
MTI për
Infrastrukturën
Cilësore është
organi kryesor për
politikë në këtë
fushë. KSA, KAD
dhe AMK e
zbatojnë politikën e
infrastrukturës
cilësore. Ligji për
Standardizim është
në linjë me acquis
të BE-së. Kosova
tashmë e ka
adoptuar mbi
7,000 standarde.

Miratimi i 1,600
Nuk ka lidhje
standardeve të reja direkte në
duke pas prioritet në SEE2020
produktet ndërtimore Zhvillimin e
gjer në fund të 2015 Infrastrukturës
së Cilësisë.

Zhvillimi i
MTI së bashku
Infrastrukturës
me donatorët
Cilësore, reforma e do të propozoj
mekanizmit, ligjor
këtë MK për
teknik dhe të njoftimit financim për
i nënshtrohen KASh KASH 2016-18
dhe donatorëve.

Zhvillimi i
mekanizmave të
informimit dhe
njoftimit në fushën e
infrastrukturës së
cilësisë: i) përmes
themelimit të
infrastrukturës së
cilësisë “qendra e
njoftimit”, dhe ii) me
zbatimin efektiv të
procesit të njoftimit
për TR, CAP dhe draft
standardeve
kombëtare.
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RP i KE 2014:
“Progresi i
përgjithshëm i
kufizuar i bërë në
politikën industriale
dhe në NVM”.

MK 3.6.1:
Grumbujt
industrial dhe
qendrat e
transferimit
teknologjik

Objektiva e politikës së Industritë e ngjashme
koordinuar strategjike
janë koncentrime
industriale është rritja e gjeografike strategjike të
normës së zhvillimit
bizneseve ku shkalla e
ekonomik në Kosovë.
ekonomisë mund të
Janë identifikuar gjashtë kapitalizohet përmes
profile të sektorit me
kryesisht mbledhjes së
prioritet për industritë si bizneseve nga gjashtë
në vijim: përpunimi i
sektorët me prioritet në
drurit, përpunimi i metalit, Zonat Ekonomike.
përpunimi i ushqimit,
Përveç kësaj, krijimi i
tekstilit, Teknologjia e
qendrave të teknologjisë
Informacionit dhe
për transferim në disa
Komunikimit (ICT) dhe universitete kyçe në
turizmi.
bashkëpunim me
organet e industrisë.

Këto synime janë
përfshirë në
Strategjinë për
Zhvillimin e Sektorit
Privat 2013-2017
dhe në Dokument
Konceptin e Politikës
Industriale.

Dokument Koncepti (i) Mbledhja e
Vlera e shtuar Zgjedhja e sektorëve (i) Mbledhja e Fokusimi në sektorët
i Politikës
bizneseve nga
dhe ndarja e
fitues është
bizneseve nga potencial me
Industriale i ka
gjashtë sektorët ,me teknologjisë së metodologji
gjashtë
përparësi në eksport,
identifikuar top
prioritet në Zona
lartë, eksporti i ekskluzive. Njëra
sektorët me
kjo MK parasheh
gjashtë sektorët me Ekonomike;
mallrave dhe
ndër pengesat
prioritet në
ndikime direkte në
prioritet me
(funksionalizimi i tri shërbimeve,
kryesore për rritje
Zona
rritjen totale të
potencial të
zonave ekonomike dhe pjesa e
për gjashtë sektorët Ekonomike;
eksportit drejt ndarjes
eksportit. Profilet t deri në fund të 2017) prodhimit e BPV potencial me prioritet (funksionalizimi së BPV prej 17.40%
e tyre përkatëse
(ii) Përkrahja e
janë treguesit për eksport mbetet i tri zonave
në vitin bazë (2014)
janë identifikuar për asociacioneve të
kryesor të
qasja në financa,
ekonomike deri në 20.37 (në 2020).
industritë në vijim: industrisë dhe
matshëm që i gjyqësori i dobët dhe në fund të
Në veçanti, rritja në
përpunimi i drurit, organeve të
kontribuojnë
mungesa e furnizimit 2017)
ndarje me ndarjen e e
përpunimi i metalit, ngjashme për t‟u
SEE2020.
me energji elektrike. (€1,000,000) eksporteve të
përpunimi i
angazhuar në
(ii) Përkrahja e mallrave të BPV prej
ushqimit, tekstilit, dialogun industrial
asociacioneve 5.7% (2014) në 7.9%
Teknologjia e
(së paku 5 takime
të industrisë
(2020); dhe gjithashtu
Informacionit dhe çdo vit) (€30,000)
dhe organeve ndarja e eksporteve të
Komunikimit (ICT) (iii) ndërtimi i dy
të ngjashme
shërbimeve të BPV
dhe turizmi. Këto qendrave të
për t‟u
prej11.8% (2014) në
burime e
teknologjisë për
angazhuar në 12.39% (2020).
informojnë
transferim gjatë
dialogun
strategjinë e
2015-2017
industrial (së
politikës industriale.
paku 5 takime
çdo vit)
(€30,000
(iii) ndërtimi i
dy qendrave të
teknologjisë
për transferim
gjatë 20152017.(€200,00
0)
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RP i KE 2014:

MK 3.8.1:
Mbështetja e
“Pengesat kryesore NVM dhe
për zhvillimin e NVM zhvillimi i
eksportit
dhe rritja e
përmes
mëtejshme janë
dëftesave,
qasja në financa,
zbatimi i dobët ligjor kredi
garancive dhe
i kontratave dhe i
skemës së
rregullores s
programit të
biznesit,
konkurrencë e dobët granteve
dhe gjyqësor i dobët
si dhe ekonomia e
madhe jo formale
dhe korrupsioni”.

Mbi 90% e ndërmarrjeve (i) Skema e dëftesës
NVM dhe synimet e
kosovare janë NVM. Si është program për
reformës së politikës
të tilla, përkrahja e
ofrimin e këshillimit të
për zhvillimin e
qeverisë për NVM dhe subvencionuar NMM-ve eksportit gjithashtu
qasja në burime dhe
në lidhje me praktikat e ngërthehen në
tregjet e eksportit janë tyre të biznesit. Në fund Strategjinë për
kritike për zhvillimin e
të 2015, Skema e
Zhvillimin në
NVM si dhe zhvillimin
Dëftesës do të arrij the Sektorin privat
ekonomik. Fokusi
1,300 ditë të konsultimit. 2013-2017 dhe
kryesor në zhvillimin e (ii) Skema e Kredi
Strategjia për
NVM do të jetë në:
garancisë është program zhvillimin e NVM për
Programi i Grantit për
për rritjen e qasjes së
vitin 2012-2016, e
NVM, Konkurrenca dhe NVM në hua përmes
cila përfundimisht
Promovimi i Eksportit,
bankave duke i ofruar
përpiqet të forcoj
skema e dëftesave dhe garanci bankës për huan përformancën e
skema e kredi garancisë. e biznesit
përgjithshme të kësaj
(iii) Skema e grantit
politike në këtë
është program për
fushë.
stimulimin e bizneseve
të orientuar në eksport
duke subvencionuar
importin e produkteve
me grante nga NMVM.

Në 12 muajt e
fusnit, është
zbatuar projekti i
skemës së grantit
nga MTI për
përkrahjen e NVM
të orientuara nga
eksporti. Donatori i
projektit ishte KE,
ndërsa zbatues
ishte ONM.

Lista e orarit kohor Dimensioni K MK për përkrahjen e
për hapat në vijim:
NVM për eksporte
(i) Skema e dëftesës sipas SEE 2020 në skema për
deri në fund të 2015, a i adreson
dëftesa, kredi dhe
skema e dëftesës do çështjet në
grante i nënshtrohen
të arrij 1,300 ditë të
lehtësimin e
kontributeve nga
konsultimit.
donatorët dhe
mjedisit
buxheti i MTI është i
konkurrues
rëndësisë të vogël
ekonomik
krahasuar me
përmes tregut të
(ii) Skema e kredi
skemat e zotuara
prokurimit publik buxhetore.
garancisë – korniza
plotësisht të
kohore reale është
liberalizuar në
nga fundi i 2015
rajon.

(iii) Skema e grantit
– deri në fund të
2016, 46 biznese do
të përfitojnë nga
skema për grante.

Implikimet
buxhetore /
zotimë4rt
financiare: i)
Skema e
dëftesës ––
skema do të
arrij 1,300 ditë
të konsultimit
me financim
prej €250,000

Këto ndikime priten:
(i) rritja totale e
gjeneratës së
eksportit, gjenerata e
eksportit neto (neto
importet) gjithashtu
është zënë nga
treguesi i vlerës së
shtuar.

(ii) Skema e
kredi garancisë (ii) numri i rritur i
- €16,000,000 bizneseve në zinxhirin
euro do të jenë e vlerës i përkrahur
në dispozicion me skema; një
në fond
autorizim për
zhvillimin e
ndërmarrjeve dhe
zgjerimin e ekonomisë
(iii) Skema për
grant – deri në formale (shlyerjes së
fund të 2016, tatimeve)
46 biznese do
të shfrytëzojnë
fondin prej
€4,000,000
euro
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