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I. Hyrje 

I.i Motivimi 

Në kohët e sotme është bërë çështje e ditës diskutimi për problemet që hasin vendet e gjithë 

botës në ekonomi. Kriza ka zënë vendin e vet të rëndësishëm jo vetëm për nga historia e saj, 

por edhe për çdo ndryshim ekonomik që ka shkaktuar. Në këtë punim kam zgjedhur të trajtoj 

një ndër elementet problematike të ekonomive të botës dhe ekonomisë sonë. Këtu do të flitet 

mbi Përballueshmërinë e borxhit publik - rasti i Shqipërisë. Përgjatë punimit ka edhe shembuj 

të vendeve të tjera në kushtet e borxhit, kjo për të krijuar paralelizma e njëkohësisht për të 

nxjerrë një zgjidhje sa më të mirë për vendin tonë.  

Borxhi në vendin tonë është shfaqur sidomos në periudhën pas viteve 1993. Pavarësisht se i 

kishte të fiksuara se me cilat shtete do të kishte lidhje ekonomike dhe politike, ekzistenca e 

një borxhi në atë kohë quhej vartësi dhe, si rrjedhojë, komandim nga jashtë. Kjo gjë nuk 

pranohej lehtësisht, por mjaft fakte përmendin ekzistencën e financimeve të huaja jo vetëm në 

atë kohë, por edhe më përpara. 

Borxhi mund të vijë si rrjedhojë e politikave të gabuara, por edhe fatkeqësive të ndryshme që 

mund të ndodhin apo parashikimeve të gabuara. E rëndësishme është që ai të jetë i 

padëmshëm për shoqërinë si një e tërë.  Literaturat dhe artikuj të ndryshëm tregojnë arsye pa 

fund të shkaqeve të borxhit, por më tepër rëndësi kanë situatat që do të ndodhin më pas, si për 

shembull: me sa borxh lind një fëmijë sot, sa të ardhura na zbriten automatikisht nga të 

ardhurat tona totale e me radhë arsye të tjera, që paraqiten të rëndësishme për ekonominë dhe 

vendasit.  

Për vendin tonë, fakti i ndryshimit të shpejtë në nivel të borxhit e bën situatën edhe më 

problematike, jo vetëm për nga vetë masa e rritjes, por edhe për interesat që duhen paguar. 

Nëse në 2010-n niveli i borxhit ishte 58.6%1, në vitet në vijim erdhi duke u rritur derisa arriti 

                                                             
1 Ministria e Financave, Drejtoria e borxhit, Raport ,2010 



Alba Ramallari (Allmuça) 

2 

 

70.5% në 2013 dhe71%2 të PBB-së në 2014-n. Kjo shifër duke pasur parasysh kushtet e 

Bashkimit Europian (BE) dhe standardet e Traktatit të Mastrichtit duket mjaft problematike. 

Jo vetëm kaq, por borxhi ka lidhje dhe me plot elementë të tjerë krijues dhe vijues. E 

paraqesim të lidhur me deficitin sepse nga deficiti është krijuar dhe jep direkt ndryshime në 

shpenzimet qeveritare aktuale dhe të ardhshme. Në të njëjtën kohë nuk mund të mos i japim 

rëndësi ndikimit të krizës ekonomike e cila e ka vënë më në dukje si problem jo vetëm për 

vendin tonë, por edhe për vende të rajonit dhe më gjerë. Përmendim këtu Greqinë me borxh 

175%3 të PBB-së në 2013, Portugalia 127.8%3,etj. I përmendim këto vende për nga problemet 

që kanë hasur dhe janë vënë në dukje. 

Në situata të tilla problematike, një peshë e rëndësishme i jepet politikës monetare dhe 

politikës fiskale të cilat jo vetëm ndikojnë në nivelin e borxhit dhe përballueshmërinë e tij, por 

shpeshherë hartimi ka për qëllim uljen e borxhit. Këtu çështja merr edhe më shumë rëndësi, 

sepse ndryshimet në politika sjellin ndryshime në brezin e tanishëm dhe në të ardhmen 

gjithashtu, pasi menaxhimi i një borxhi publik me risk bën edhe tejçimin e risqeve në brezat e 

ardhshëm. Fatkeqësisht, një mekanizëm kontrolli i dobët nga qeveria shpesh bën që 

menaxhimi i borxhit të shkojë dorë më dorë dhe të largojë gjithmonë e më shumë zgjidhjen. 

Shkaktohen edhe debate të mëdha në lidhje me instrumentet që zgjidhen për të financuar 

borxhin dhe për të ulur konfliktet. Për këtë domosdoshmërisht nevojiten ekspertë, jo vetëm 

punonjës të administratës publike. Mbase do të ishte e nevojshme që të ndiqnim edhe skemat 

se si kanë vepruar vende të tjera të cilat sot e kësaj dite kanë nivele të larta të borxhit por me 

aftësinë paguese të tyren arrijnë të mbulojnë çdo gjë. Përmendim këtu Gjermaninë me 79.9%3, 

Francën me 93.4%3, etj. 

Probleme shkakton edhe fakti i kalimit nga borxh i brendshëm në borxh të jashtëm, sepse 

bëhen problem valutat, kurset e këmbimit etj. Elementë të tillë e shtojnë borxhin dhe prej 

këtej do ti takoj që një shumë e madhe të ardhurash të shkojë për pagimin e borxheve në vend 

që të shkojë për investime ekonomike me qëllim zhvillimin. Prej këtej i japim rëndësi edhe 

kurseve të këmbimit të cilat i përfshijmë edhe si variabël në modelin e studimit që do 

                                                             
2 Ministria e Financave, Drejtoria e borxhit, Raport ,2014 
3 Debt agency Austria Debt collection Europe http://www.debt-collection-europe.com/debt-collection-

austria.html 
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paraqesim së bashku me indeksin e çmimeve të konsumatorit duke qënë se do të ketë 

ndryshim edhe në nivelin e çmimeve. Për në model janë përzgjedhur këto variabla për arsye të 

shmagies së lidhjeve të forta mes elementëve ndikues të borxhit në vendin tonë dhe që 

nëpërmjet këtyre të mund të japim edhe një përcaktim analitik të asaj që paraqesim në pjesën 

e teorisë. 

 I.ii Objektivat 

Objektivi i analizës së përballueshmërisë së borxhit për të vlerësuar kapacitetet e mundshme 

në financimin dhe qëndrushmërinë e borxhit publik, si dhe politikat në shërbim të borxhit. 

Analizimi i lidhjes së ngushtë borxh-deficit. Në rastin e vendit tonë vlen të përmendin nivelin 

e lartë të borxhit që vendi ynë ka për shkak të deficitit në vite si pasojë e keqmenxhimit të 

fondeve dhe mungesës së investimeve publike dhe investimeve të huaja me kapacitet 

zhvillues. 

Përdorimi i këtij borxhi të marrë me qëllim gjenerim të përfitimeve edhe për financimin e 

pagesave të këtij borxhi.  

Vlerësimi i situatës aktuale të borxhit në vend, duke përfshirë pozicionin e jashtëzakonshëm 

të bonove dhe obligacioneve, strukturën e tij të maturimit, përbërjen fikse dhe të 

ndryshueshme të normës së interesit, përbërjen e monedhës dhe mbajtësin e borxhit. 

Identifikimi i dobësive në strukturën e borxhit dhe të kuadrit të politikës së mëparshme, në 

mënyrë që të kryhen korrigjimet e duhura para se të lindin vështirësitë e pagesës. 

Identifikimi dhe ekspozimi i kapaciteteve për të thithur financime të reja produktive për të 

shlyer borxhin. Ky objektiv ka si element kryesor formulimin e strategjive përkatëse me 

element që kanë në përbërje një natyrë strukturore. Disa nga këto element përfshijnë prirjen e 

kursimeve të sektorit privat; shkallën e zhvillimit financiar të ekonomisë; rritjen e 

produktivitetit; aftësia e qeverisë për të zgjeruar bazën e tatueshme, për të rritur normat e 

taksave, tkurrjen e  shpenzimet publike dhe zhvillimet demografike.  
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Sensibiliteti i lartë i lekut ndaj goditjeve të jashtme dhe të brendshme nga pasiguria e kthimit 

nga investimet publike, ndryshueshmërisë së çmimeve të mallrave të konsumit si rrjedhojë e 

varësisë së tregut botëror si dhe ndryshimit të kurseve të këmbimit. 

 

I.iii Metodologjia  

Në paraqitjen teorike do të trajtojmë elementë të cilët ndikojnë në nivelin e borxh dhe ku 

ndikon borxhi. Ndër variablat më të përmendur janë deficiti, të ardhurat nga privatizimi, 

emetimet e bonove të thesarit për financim të borxhit, rritje të taksimit, interesat e pagesave të 

borxhit, kurset e këmbimit si edhe indeksin e çmimeve të konsumatorit.  Për efekt studimi të 

dhënat fillojnë që nga viti 1993. Me këto të dhëna u tentua të krijohej një model, ku studiohet 

lidhja mes borxhit total si variabël i varur nga deficiti, borxhi i brendshëm, borxhi i jashtëm, si 

dhe pagesat e interesave për shlyerje të borxheve, por këto variabla tregonin një korrelacion të 

fuqishëm, ndaj dhe u krijua analiza mes stokut total të borxhit publik, kursit nominal të 

këmbimit dhe indeksit të çmimit të konsumatorit. Kursi nominal i këmbimit përfshihet në 

model si rrjedhojë e ekzistencës së borxhit në valutë të huaj. Pavarësisht zbatimeve që do të 

donim të kryenim, baza e të dhënave na kufizon dhe vazhdon t’i japë rëndësi pjesës teorike të 

veprimit. 

Për të trajtuar situatën në vendin tonë dhe mënyrat që janë ndjekur për ta përballuar situatën e 

borxhit, si dhe për ta mbajtur në kontroll atë, do të trajtojmë këtë temë:  

Përballueshmëria e Borxhit Publik- Rasti i Shqipërisë.   

I. iv Struktura 

Në kapitullin e pare shqyrtohen pikëpamje teorike të ekonomistëve të ndryshëm mbi borxhin 

publik, mirëmenaxhimin dhe financimin e tij. Në kapitullin e dytë sqarohen çështjet duke 

pasur parasysh situatën e vendit tonë, e vendeve të rajonit dhe vendeve të cilat i marrim si 

shembuj botërorë për instrumente apo veti të caktuara. Bëjmë edhe krahasime për të 

thjeshtuar problemin, por sidoqoftë analizimi i borxhit publik dhe për më tepër financimi i tij 

kërkojnë arsyetime më shumë sesa një krahasim.  
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Më pas shikojmë si ka vepruar vendi ynë deri tani me borxhin publik dhe se cilat janë rrugët 

më të mira për t’u ndjekur me qëllim uljen e barrës së tij. Do të shikojmë politikat 

makroekonomike si mundësi zgjidhjeje. Në kapitullin e fundit merremi me një model empirik 

i cili pavarësisht se është një model i thjeshtuar, për arsye studimore tenton të paraqesë 

realitetin duke shpjeguar borxhin në varësi të kursit nominal të këmbimit dhe indeksit të 

çmimeve të konsumatorit.  

Në përfundim të punimit paraqiten Përfundime dhe rekomandime, bibliografia dhe anekset përkatëse. 
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1. Borxhi publik - Shqyrtim Literature 

Literatura për borxhin publik është mjaft e pasur, me diskutime e debate të shumta, sidomos 

kur bëhet fjalë për përballueshmërinë e tij dhe për mirëmenaxhimin. Punimet e hershme 

teorike lidhur me borxhin publik janë të shumta, por këtu do të përmendim disa prej tyre, ato 

që janë përfshirë edhe në mjaft analizime të tjera teorike dhe empirike dhe që janë marrë si 

shembuj për ekonomitë e vendeve përkatëse. Megjithatë, literatura teorike dhe empirike mbi 

borxhin publik është shtuar shumë, sidomos pas vitit 2007, që shënon edhe fillimin e krizës së 

re financiare me shtrirje globale. Në pjesën më të madhe të tyre trajtohet çështja e 

administrimit dhe e mirëmenaxhimit për ta bërë borxhin të përballueshëm. 

Cohen (1955) dhe Rolph (1957) kryesisht diskutojnë minimizimin e kostove të qeverisë për 

borxhin si qëllim të administrimit të borxhit publik. Arsyeja e këtij objektivi është se 

minimizimi i kostove që lidhen me borxhin publik, gjithashtu nënkupton minimizimin e 

taksave të nevojshme për të financuar borxhin dhe kështu minimizimin e barrës së tepërt. 

Musgrave (1959) dhe në veçanti Tobin (1963) tregojnë që qeveritë ndikojnë në menaxhimin e 

borxhit publik nëpërmjet aktivitetit ekonomik, domethënë menaxhimi i borxhit publik do të 

mund të përdoret si një instrument në politikën e arritjes së stabilitetit. Literatura e Tobin  

(1963), Tobin (1969), Friedman (1978), Roley (1982), dhe Agell e Persson (1988), fokusohet 

kryesisht në këtë aspekt të administrimit të borxhit publik. Edhe pse ata janë fokusuar në të 

njëjtin aspekt të menaxhimit të borxhit publik, prirjet e tyre kanë qenë të ndryshme.  

Tobin dhe Friedman (1969) përdorin një version  të modelit keynesian me dy aktivet, aktivin 

e parasë dhe të kapitalit. Në këto modele efektet e administrimit të borxhit publik mbi 

aktivitetin ekonomik janë të përcaktuara nga përballueshmëria në mënyrë respektive e 

obligacioneve të emetuara vis-a-vis kapitale dhe parasë likuide. Gjithashtu qeveria, me qëllim 

rritjen e investimeve të sektorëve privatë, duhet  të zvogëlojë emetimin e obligacioneve të 

qeverisë, që janë zëvendësues të afërt të obligacioneve të korporatave dhe të emetojë bono që 

janë zëvendësues të largët. Kjo politikë rrit kërkesën për kapitalin e korporatave dhe ul kostot 
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e firmave, gjë që rrit numrin e investitorëve dhe investimet private. Roley (1979), Agell dhe 

Persson (1988), nga ana tjetër, përdorin modelin e çmimit të aseteve kapitale të zhvilluar nga 

Sharpe (1963) dhe Lintner (1965), duke diskutuar efektet e administrimit të borxhit publik. Në 

këto modele efektet e administrimit të borxhit publik varen nga kovarianca e kthimit të 

obligacioneve qeveritare të emetuara me kthimin e kapitalit privat. Nga paraqitja e ndryshimit 

të emetimit të obligacioneve qeveritare të emetuara me kovarianca të ndryshme rezulton se 

qeveria mund të ndikojë në rendimentet e aseteve. Ndryshimet në rendimentet relative të 

aseteve ndikojnë në vlerësimin e kapitalit të korporatës dhe kështu në koston e kapitalit, e cila 

nga ana tjetër ndikon investimet. Ka pasur edhe një numër studimesh empirike lidhur me 

efektet e administrimit të borxhit publik, të cilat ofrojnë dëshmi të përziera mbi efektet. 

Modigliani dhe Sutch  (1967) kanë studiuar efektet e Operacionit Twist4, që synonte 

shkurtimin e maturitetit mesatar të borxhit publik, në mënyrë që të rrisë normat afatshkurtra të 

interesit dhe uljen e normave afatgjata të interesit. Megjithatë,  Modigliani dhe Sutch nuk 

gjejnë asnjë dëshmi, qoftë edhe të dobët, për efektet në strukturën kohore të normave të 

interesit.  

Agell dhe Persson (1988) analizuan empirikisht efektet e borxhit publik mbi tregjet financiare, 

duke përdorur një model në bazë të çmimit të aseteve kapitale. Ata vlerësuan matricën e 

kovariancës të normave të interesit të aseteve, duke përdorur të dhëna për menaxhimin e 

borxhit amerikan dhe se si ndikon ky menaxhim në rendimentin e emetimit të aksioneve. 

Megjithatë, Agell dhe Persson kanë gjetur  efekte shumë të vogla në ekonominë reale.  

Friedman (shembulli i 1992)  përdori të dhëna nga Shtetet e Bashkuara dhe një kuadër të 

përgjithshëm të ekuilibrit, ku tregjet financiare janë modeluar në thelb në të njëjtën mënyrë si 

në Agell dhe Persson. Ai konstaton se menaxhimi i borxhit publik ka efekte mbi normat e 

interesit të asetetve të ndryshme, por ajo që është më e rëndësishme është se ka ndikim në 

ekonominë reale të një vendi.5 

Përcaktimi i qëndrueshmërisë së borxhit publik dhe, pa dyshim, qëndrueshmëria e politikave 

fiskale ka fituar nocione të ndryshme gjatë gjithë kohës, së bashku me ndryshimet në 

                                                             
4 Është kryer në 1961 nga Sistemi i Rezervës Federale në Shtetet e Bashkuara. 
55 Shembull i marrë për SHBA 1992 
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implikimet e këtyre koncepteve në nivel makroekonomik. Koncepti i qëndrueshmërisë së 

borxhit paraqet dhe zbulon kompleksitetin dhe rëndësinë e politikës fiskale në nivel kombëtar 

dhe ndërkombëtar. 

Një nga përkufizimet e para të qëndrueshmërisë së borxhit publik është dhënë nga Keynes  

(1923), i cili shpjegoi nevojën për qeveritë që të marrin parasysh kufizimet buxhetore, në 

mënyrë që të zbatohen politika të qëndrueshme fiskale dhe buxhetore. 

Autorë të tjerë, si Domar (1944) , Buiter  (1985), Blanchard, Chouraqui, Hagemann dhe 

Sartor  (1990), kanë formuluar përkufizime të ndryshme për qëndrueshmërinë e borxhit 

publik, duke këmbëngulur në nivelin e borxhit, i cili, sipas tyre, kishte për konvergjencë ose 

shkonte drejt një vlerë të fundme, për të shmangur presionin progresiv fiskal, apo në drejtim 

të nivelit fillestar. Në mjaft modele të caktuara të përdorura përmenden edhe variablat më me 

peshë në borxh, si kurset e këmbimit, borxhi i jashtëm, niveli i të ardhurave dhe kursimeve 

etj. Duke pasur parasysh modelet e zhvilluara edhe në studime të tjera, përcaktuam edhe 

formën e modelit tonë, ku morëm seri nga viti 1993-2014 me të dhëna si stoku i borxhit total, 

i ndarë në borxh i jashtëm dhe i brendshëm, deficiti, të ardhurat që përfitoheshin nga 

privatizimet, interesat e paguar vjetorë, kursi nominal i këmbimit, si edhe indeksi i çmimeve 

të konsumatorit. Seritë e fundit u përfshinë për arsye se lidhja mes deficitit, borxhit dhe 

interesave të paguar paraqitej mjaft e fortë. Me përfshirjen e variablave të reja modeli ynë 

paraqiti një shpjegim të mirë të situatës.  

Ndoshta do të ishte mirë që të zbatonim një model si ai i Marco Arnone, Luca Bandera dhe 

Andrea Presbitero  (2007), të cilët trajtojnë borxhin për vende shumë të varfra dhe me ndihmë 

nga FMN-ja dhe e lidhin me rritjen ekonomike të vendeve. Ky model kap një element, të cilin 

ne ende nuk e kemi, çështjen e varësisë nga borxhi, pra këto ekonomi e kanë borxhin faktorin 

më të rëndësishëm me qëllim që të ekzistojnë. Në konceptin e qëndrueshmërisë ka edhe 

elementë të cilët ndikojnë në të ashtu sikurse dhe tendenca për qëndrueshmëri ndikon në  

mjaft elementë të tjerë të lidhur. 

Teoritë e Francis dhe Leachman (2002)  pasqyrojnë elemente ndikuese, si kurset e këmbimit 

dhe arrijnë në konkluzionin se mënyra më e mirë për të përballuar borxhin është nxitja e 

eksporteve. Në vendin tonë kjo mbetet e vështirë për arsye të stabilitetit dhe pak investitorë 
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marrin iniciativën se investimet te ne. Jo vetëm kaq, por autorët e përmendur më lart kanë 

parasysh tre kushte në modelet e tyre, të cilat për ekonominë tonë nuk vlejnë:  

Së pari, ne nuk kemi lidhje rastësore deficit me borxh, sikurse kërkon modeli. Së dyti, nuk e 

kemi trajtimin të ndryshëm të lidhjes së tyre për periudha të ndryshme; Dhe, së treti, në afatet 

e gjata lidhja borxh–deficit zbehet sepse rolin më të madh e luan struktura e borxhit.  

Gjithashtu, sipas Zee (1987), Aiyagari e Gratten (1998), qëndrueshmëria synon stabilitetin, 

një koncept i zhvilluar në punën e tij mbi qëndrueshmërinë dhe nivelin optimal të borxhit 

publik. Si një çështje të vërtetë, rëndësia dhe implikimet e qëndrueshmërisë në dy politikat e 

borxhit fiskale dhe publike6 çuan në ndërhyrjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ngriti 

procedura për hetimin e qëndrueshmërisë së borxhit publik, si dhe qëndrueshmërinë e jashtme 

(Campeanu, Stoian, Miricescu dhe Gyorgy, 2009). Procedurat e FMN-së janë vënë në 

praktikë duke ndjekur programet e iniciuara ndërmjet Fondit dhe vendeve të ndryshme dhe, 

për këtë arsye, janë të destinuara për të arritur një balancë të plotë (FMN, 2002).  

Përveç mënyrave të ndryshme për të përcaktuar qëndrueshmërinë, ne gjithashtu mund të 

përdorim tregues të qëndrueshmërisë. Këta tregues nuk marrin parasysh periudhat e 

mëparshme të evolucionit të borxhit publik. Si rezultat, duke studiuar qëndrueshmërinë e 

borxhit publik në bazë të treguesve të qëndrueshmërisë, pasqyrojmë se si llogaritet rreziku i 

mosqëndrueshmërisë, në varësi të probabilitetit të shërbimit të borxhit publik të planifikuar 

për një periudhë afatmesme. Këto studime janë veçanërisht të dobishme në vende ku niveli i 

borxhit është në rritje të shpejtë. 

Ka disa studime empirike, të cilat vërtetojnë se borxhi i jashtëm publik dhe struktura e tij, për 

sa u takon monedhave në të cilat është krijuar, mund të ndikojë në uljen e qëndrueshmërisë së 

borxhit publik. (Eichengreen, Hausmann dhe Panizza, 2003). Në mënyrë të ngjashme, 

Detragiache dhe Spilimbergo (2001) kanë treguar që, në varësi të strukturës së borxhit pas 

datës së maturimit, një volum shumë i lartë i borxhit në afat të shkurtër mund të gjenerojë 

kriza në vendet në zhvillim dhe në nevojë të përhershme likuiditetesh. 

                                                             
6 Politikat publike janë politikat që ndërmerr shteti apo një institucion i tij në bazë të ligjit, me një qëllim të caktuar, që mund 

të jetë zgjidhja e një problemi të rëndësishëm apo edhe thjesht mbështetja ndaj qeverisë, institucionit vetëm për të rritur 
besueshmërinë në popullatë. 
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Si pjesë e politikave publike shtetërore, menaxhimi i borxhit publik sipas Fondit Monetar 

Ndërkombëtar  (FMN, 2003) është procesi për krijimin dhe zbatimin e strategjive për të 

menaxhuar borxhin e qeverisë, për të mbledhur fondet e nevojshme, për të rregulluar 

ekuilibrin midis shpenzimeve dhe objektivave të rrezikut, si dhe për të arritur ndonjë nga 

objektivat e tjerë të menaxhimit të përcaktuara nga qeveria. Çdo qeveri po përballet me 

zgjedhje të strategjisë si për objektivat e menaxhimit të borxhit publik, duke pasqyruar pragun 

e preferuar nga toleranca dhe rreziku, ashtu edhe për të menaxhuar detyrimet e kushtëzuara që 

mund të shndërrohen në pasive financiare dhe mund të materializohen në rastin e garancive 

për kreditë në monedhë të huaj, si dhe  për të siguruar një qeverisje të qëndrueshme për 

menaxhimin e borxhit publik (FMN, 2001). 

Gjithashtu, një menaxhim i duhur i borxhit publik, i orientuar drejt sigurimit të 

qëndrueshmërisë fiskale në afat të gjatë, përfshin ekzistencën e një kuadri ligjor e institucional 

të qëndrueshëm dhe efektiv. Nuk duhet harruar që borxhi publik ka lidhje edhe me rritjen 

ekonomike të një vendi. 

Këtë e pasqyroi Diamond (1965), i cili përshkruan një model që shqyrton ekuilibrin 

konkurrues në afat të gjatë në një model rritjeje dhe vëzhgon efektet e borxhit të qeverisë në 

atë ekuilibër. Diamond konkludon se taksat kanë të njëjtin ndikim në individë që jetojnë gjatë 

ekuilibrit afatgjatë, nëse ato janë përdorur për të financuar borxhin e brendshëm apo të 

jashtëm. Sipas Feldstein (1985), në aspektin teorik, nëse stoku i kapitalit është fillimisht në 

një nivel optimal, është më mirë që financimi i një rritjeje të përkohshme shpenzimesh të 

bëhet nëpërmjet borxhit sesa me rritjen e taksimit, sepse barra e tepërt e taksimit do të 

ndryshojë edhe pjesën e regjistrimeve tatimore saç janë, pra sjell evazion. Sipas Jose Alves 

(2014) , kur kapitali është nën nivelin optimal, është e preferueshme për t’u financuar shuma e 

shpenzimeve me rritjen e tatimeve. Këto përfundime dalin nga marrëdhënia mes gjendjes 

kapitale dhe rregullin mbi intensitetin e kapitalit që tregon: Kur kapitali është më pak sesa 

niveli optimal i quajtur i artë apo i rregullt, kjo tregon se tatimi për frymë është më i vogël se 

shpenzimet për frymë që bën qeveria, ndaj dhe në këtë rast financimi i borxhit bëhet me 

shtesë tatimore. 
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Greiner (2012) lidhi një raport të borxhit të lartë publik me një normë rritjeje më të vogël 

afatgjatë. Megjithatë, Greiner supozoi situatën kur pagat nuk ndryshojnë. Përfundimi është i 

ndryshëm: borxhi publik nuk ndikon te rritja ekonomike ose te rritja e punësimit, por ndikon 

vetëm në stabilitetin e ekonomisë. Pavarësisht këtyre, Szklarek (2004), Reinhart dhe Rogoff  

(2010) treguan se nuk kanë gjetur ndonjë lidhje lineare ose jo-lineare mes këtyrë variablave. 

Rritja ekonomike nuk varet prej borxhit sipas tyre. Madje provuan se mos ndoshta lidhja e 

tyre ishte e vazhdueshme, derisa konkluduan ekzistencën e një lidhjeje të dobët midis rritjes 

dhe nivelit të ulët të borxhit, por kur borxhi në raport me  PBB-në është mbi 90%, normat e 

rritjes ekonomike janë mesatarisht 1% më të ulëta sesa parashikimi. Ndërsa duke eksploruar 

ndikimin e borxhit të lartë publik në rritjen afatgjatë, bazuar në një panel të dhënash për vende 

të zhvilluara dhe në zhvillim mbi 38 vjet, Kumar & Jaejoong (2010) arrijnë dy përfundime të 

rëndësishme: një marrëdhënie të anasjelltë ndërmjet borxhit fillestar dhe rritjes, si dhe 

mundësia e ekzistencës së disa efekteve jolineare të borxhit dhe rritjes.  

Afonso & Jalles (2013) kanë analizuar lidhjet midis rritjes, borxhit publik dhe produktivitetit. 

Baza e të dhënave të paraqitura nga Reinhart dhe Rogoff (2009 dhe 2011), gjatë analizës së 

155 vendeve në periudhën 1970-2008, arritën në përfundimin se ka një efekt negativ raporti i 

borxhit dhe krizës financiare në rritjen ekonomike. Megjithatë, raportet e larta të borxhit do të 

mund të përfitojnë rritjen e mundësive të prodhimit. Reinhart &Rogoff përpiluan një bazë të 

dhënash mbi borxhin e brendshëm, që lejon një të kuptuar më të mirë në lidhje me pyetjen se 

pse ekonomitë përzgjedhin borxh të jashtëm në nivel të ulët. Këtu fillojnë e vendosen pragjet 

e para për nivelin e borxhit. 

Një tjetër punë empirike që ndihmon të kuptuarit e rolit të borxhit publik mbi rritjen 

ekonomike është ai  nga Cecchetti et al ( 2012), i cili ka analizuar dëmin apo efektet e borxhit 

për 18 vendet e OECD. Në një periudhë 30-vjeçare, ku ka parë se është arritur edhe niveli 

85% i borxhit ndaj PBB, por që sa më i lartë të ketë qenë niveli i borxhit, aq më e ulët ka qenë 

rritja ekonomike.  

Baum (2013) ka parë edhe për 12 vendet e para të eurozonës dhe arriti në përfundimin se deri 

në 67% borxh ndaj PBB nuk sjell shumë ndikime negative. Për norma gati 90-95% borxhi ka 

ndikim negativ në rritjen ekonomike, si dhe vendos nën presion edhe normat e interesit. Për sa 
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i takon vendosjes së pragjeve për borxhin, jo pa qëllim është vendosur niveli 60% të PBB7 

edhe për vende që aspirojnë Bashkimin Europian (BE). Megjithatë, edhe ekonomistë dhe 

makroekonomistë të tjerë, si Checherita-Westphal &Rother, Elgin dhe Uras (2012), kanë 

arritur në përfundimin se nëse niveli i borxhit publik shkon në intervalin 70-80%, atëherë ai 

ndikon në ekonominë e vendit, në rritjen ekonomike, në normat e interesit, madje deri në 

kursimet private dhe investimet publike. Pavarësisht se Elgin, Uras dhe Kortellos (2013) në 

materialet e tyre përfshijnë edhe disa variabla politikë, Kortellos edhe më shumë, sepse 

paraqet situatën greke me borxh dhe vështirësi në qeverisje, megjithatë çdo gjë është relative. 

Ajo varet nga menaxhimi që i bën shteti, nga vetë madhësia e borxhit dhe nga arsyeja e 

krijimit të tij, por në të njëjtën kohë ekonomistë të ndryshëm i veshin edhe nuanca politike. 

Ajo çka na intereson në përgjithësi dhe në veçanti, është rruga për ta ulur peshën e borxhit. 

Liberalizimi i tregut të punës mund të ketë një lidhje të zhdrejtë me reduktimin e borxhit, pasi 

do të kërkonte më shumë investime. 

Gnegne & Jawadi (2013)  studiuan borxhin publik dhe dinamikën e tij për Britaninë e Madhe 

dhe SHBA, dhe konkluduan që borxhi publik duket të jetë i bazuar në disa efekte të shfaqura 

në kufijtë e vendosur që të ndihmojë për të kuptuar me më shumë saktësi dhe dinamikën e tij.  

Sigurisht, ngjarje makroekonomike si ngadalësimi i veprimeve ekonomike si rrjedhojë e 

krizës apo ndryshimit të çmimit të naftës tregojnë se janë faktorë, të cilët ndikojnë në borxh, 

madje në strukturën e  tij. 

Westerlund & Prohl (2010) shqyrtuan të ardhurat publike dhe shpenzimet publike për vendet 

e OECD.  Kjo shtyu që edhe ekonomistë të tjerë, si Fricke dhe Greiner (2011), të studiojnë 

reagimet e suficiteve dhe deficiteve në borxhin publik dhe në raportin që ai ka me PBB-në. 

Sipas tyre, jepej përshtypja që vende si Irlanda, Portugalia dhe Spanja kishin zgjedhur të 

ndiqnin politika të qëndrueshme për borxhin, ndërsa Greqia dhe Italia jo. Madje për Italinë 

autorët shprehën se kishte rezultate të dyshimta. Duke përdorur një kornizë keynesiane, Leao 

(2013)  pohon se nën nivelin e plotë të punësimit, një rritje në shpenzimet publike mund të 

zvogëlojë nivelin e borxhit publik. 

                                                             
7 Traktati i Maastricht  (1992), i cili çoi në krijimin e euros, fiksoi një nivel borxhi në 60% të PBB-së për vendet 

që adaptojnë monedhën. Ky nivel u përcaktua në bazë të nivelit mesatar të borxhit të anëtarëve potencial 
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Por Teica (2012) pasqyroi një rezultat bindës në lidhje me borxhin. Ai thekson se 

qëndrueshmëria e borxhit mund të jetë arritur gjatë një përzierjeje të politikave buxhetore dhe 

fiskale, në mënyrë që të zvogëlojë deficitet e buxhetit dhe rritjen e bilanceve primare. Artikuj 

të tjerë, si Wahab (2004) dhe Kolluri & Wahab (2007),  pasqyrojnë lidhjen midis 

shpenzimeve qeveritare në periudha të ndryshme të rritjes ekonomike (në ekspansioniste dhe 

në një lëvizje të recesionit) për vende të OECD dhe vendeve të eurozonës. Këto sugjerojnë një 

marrëdhënie të anasjelltë, pra rezultatet tregojnë se në kohën e rritjes ekonomike shpenzimet 

duhen rritur më pak se në periudhë proporcionale dhe në kohën e recesionit duhet të ulen më 

shumë sesa në mënyrë proporcionale. 

Në Kolluri & Wahab (2007) evidentohet rritja e shpenzimeve të qeverisë gjatë periudhave të 

një rritjeje ekonomike negative. Nga ana tjetër, në Fölster & Henrekson (1998) 8, autorët 

arrijnë në përfundimin se për të gjitha vendet e marra si model ka një dëshmi si të 

shpenzimeve qeveritare, ashtu dhe të taksimit, duke e lidhur negativisht me rritjen dhe 

zhvillimin. 

Campos, Jaimovich, dhe Panizza. (2006), autorët theksojnë rëndësinë e aksioneve si flukse 

pajtimi, pavarësisht se shpesh janë konsideruar si subjekt i papërfillshëm për të shpjeguar 

dinamikën e rritjes së borxhit. 

Literatura mbi menaxhimin e borxhit publik në vendet dhe tregjet në zhvillim ka treguar se, 

në përgjithësi, thellësia e tregut është rritur, maturimi është zgjatur dhe baza e investitorit 

është zgjeruar, në këtë mënyrë nuk ka hapur probleme borxhi, por sigurisht kjo nuk ndodh në 

të gjitha vendet (Mehrotra, Miyajima dhe Villar, 2012). Kur trajtohet borxhi i brendshëm, 

mund të sjellë disa përfitime të paraqitura si ekspozimin më të ulët të portofolit të borxhit 

publik ndaj rrezikut të monedhës, nëse borxhi i brendshëm është i shprehur në monedhën 

vendase (në rastin tonë, leku), kjo sipas Hausmann, Panizza dhe Rigobon, (2006), si edhe 

Bacchiocchi dhe Missale (2012). Kjo ndihmon që të mos kenë as goditje monetare. Në këtë 

përfundim arritën edhe Calvo dhe Mehrotra (2005), Miyajima dhe Villar (2012). Kjo gjë do të 

                                                             

8 Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries 
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mundësonte edhe infrastrukturë institucionale të përmirësuar, si dhe një organizim më të mirë 

të tregjeve financiare lokale. Arnone dhe Presbitero (2010) bën edhe lidhje me borxhin e 

familjeve, përveç lidhjes me zhvillimin. Po ta lidhim me familjen dhe me monedhën vendase, 

dominon fakti se është më i sigurt në valutë vendase, sepse nuk humbet nga maturimi i valutës 

së huaj.  

Megjithatë, sipas Abbas dhe Christensen, Arnone dhe Presbitero, (2010), Hausmann, Panizza 

dhe Rigobon (2006), Panizza (2008), Presbitero (2012), literatura gjithashtu thekson se 

huamarrja e brendshme sjell përfitime vetëm në prani të një kornize të shëndoshë 

institucionale dhe makroekonomike, dhe vetëm në qoftë se struktura e borxhit përmban 

karakteristikat e caktuara në lidhje me krijimin e borxhit dhe elementet financuese. 

Shumë vende në zhvillim janë, në fakt, në gjendje të lëshojë letra me vlerë qeveritare afatgjata 

me një kosto të arsyeshme, kështu që ato janë më pak të prekshme ndaj ndryshimit të normave 

të interesit dhe rreziqeve.  

Për më tepër, borxhi në monedhë vendase në familje mund të zëvendësojë rrezikun e 

inflacionit për mospërputhje të monedhës. Natyra e bazës së kreditit mund të ngrejë 

dobësi. Studimet e mëparshme theksojnë rëndësinë e një baze të ndryshme investimi për uljen 

e kostos së borxhit të qeverisë dhe paqëndrueshmërinë e rendimentit të tregut. Në të njëjtën 

kohë edhe stresi që të grumbullohen huadhënës të njëanshëm drejt bankave tregtare dhe të 

përkeqësojnë marrjen, grumbullimin e fondeve dhe të zvogëlojnë efikasitetin e sistemit 

bankar.  

Megjithatë, një tjetër aspekt i strukturës së borxhit që ndikon në dobësi është lloji i 

instrumenteve të emetuara. Sipas Abaz dhe Christensen (2010), shumë nga përfitimet e tregut 

të borxhit të brendshëm, si: aktivet e kursimit, funksioni kolateral, luhatshmëria e normave  të 

interesit e marrë si pikë referimi për kreditimin privat, zbatohen për borxhin e sigurt të 

brendshëm dhe jo për borxhe të krijuara në tregje të pasigurta ose për borxhe të akumuluara si 

rrjedhojë e menaxhimit të dobët publik financiar. 

Analiza kosto-përfitim e instrumenteve financiare në dispozicion të qeverisë, siç u përshkrua 

dhe më sipër, është diskutuar kryesisht në lidhje me ato vende që kanë tregjet financiare në 
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zhvillim, ndërsa mungesa e të dhënave për borxhin publik të brendshëm ka pasur lidhje 

kryesisht me kushtet financiare të aplikuara të detyrimeve të vendit, të cilat kanë penguar 

zgjerimin e analizave në vendet më të varfra përgjatë vijave të ngjashme. Në veçanti, është 

penguar edhe nxitja për stabilitet, me arsyetimin për rritjen e huamarrjes së brendshme 

krahasuar me borxhin e jashtëm. Ndërkohë që të dhënat kryesisht japin informacion mbi 

stokun e pagesave të borxhit dhe interesit më të mirë, të dhënat tona gjithashtu do përfshijnë 

informacion të detajuar mbi pjekurinë, përbërjen e monedhës, bazën e kreditorit dhe llojin e 

instrumenteve.  Gjithashtu dhe informacionin e ri në lidhje me nivelin e borxhit publik në 

vend, si edhe ndarjen e tij në të brendshëm dhe të jashtëm. Sipas Elmendorf dhe Mankiew 

(1999), një kanal kyç nëpërmjet të cilit deficitet e mëdha fiskale mund të pritet që të kenë 

ndikim në normat afatgjata të interesit, ndodh nëpërmjet ndikimit mbi kursimet 

kombëtare. Në modelin neoklasik, deficitet fiskale reduktojnë kursimet kombëtare dhe rrisin 

kërkesën agregate. Kjo krijon një furnizim të tepërt të borxhit qeveritar, duke shkaktuar edhe 

rritjen e normave reale të interesit.  

Blanchard (1984) tregoi se, ndonëse normat reale afatshkurtra të interesit pasqyrojnë kushtet 

ciklike dhe qëndrimin e politikës monetare, si dhe ndikimin e vërtetë afatmesëm dhe afatgjatë 

në normat, këto të fundit kanë gjasa të rriten më shumë në përgjigje të parashikuar ndaj 

përkeqësimit të deficiteve fiskale dhe të borxhit, pasi deficitet e mëdha dhe borxhi, sidomos 

nëse janë të  kombinuara me pasiguritë në lidhje me ritmin e aktivitetit ekonomik, mund të 

ngrenë shqetësime në lidhje edhe me qeveritë në lidhje me aftësinë e menaxhimit të borxhit që 

ka.  Kjo do të rrisë primet e  rrezikut të kreditit dhe rendimentet e obligacioneve qeveritare. 

Përveç kësaj, Baldacci, Gupta dhe Granados (2009) treguan se shfaqja e rreziqeve të 

kontingjenteve fiskale që burojnë, të themi, nga sektori financiar, mund të përkeqësojnë 

shqetësimet e qëndrueshmërisë. Normat e interesit të letrave me vlerë shtetërore do të mund të 

rriten si rrjedhojë e inflacionit të lartë. Në të njëjtën kohë, ky inflacion i rritur mund të jetë 

shkaktuar nga mangësitë e prodhimit, si dhe nga monedha në të cilën është krijuar borxhi dhe 

në të njëjtën kohë të gjenerojnë edhe pasiguri makroekonomike, rritje të primeve dhe 

shqetësime për aftësinë paguese fiskale. Sipas  Rebelein (1996) të gjitha këto rezultate nuk 

mund të mbajnë plotësisht kur sjelljet e agjentëve janë modifikuar. Përmendet Ekuivalenca 
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Rikardiane9 duke pasqyruar rritjen e kursimeve private, ndryshim të taksimit, rritje të 

deficiteve. 

Faktorët shtesë mund të dobësojnë lidhjen midis normave të borxhit, deficitit dhe interesit. Për 

shembull, në një ekonomi të hapur, kursimet e brendshme mund të plotësohen gjatë një 

periudhe kohore nga flukset hyrëse të kapitalit, pasi janë kryesore për vlerësimin e kursit real 

të këmbimit në vend  (Fedelstein 1986). Kur normat e interesit qëndrojnë për një kohë të gjatë 

të larta, domosdo që do të ulin kursimet qeveritare. Kjo situatë mbetet e paqartë, përderisa 

mund të financohen nga kursimet e huaja të qëndrueshme si borxhi, ashtu edhe deficiti. Nëse 

do të ndodhte një financim i tillë, nuk do të ndikonte në normat e interesit të bonove brenda 

vendit.  

Por sidoqoftë, mbetet në preferencat e vetë qeveritarëve dhe autoriteteve të borxhit se cili 

është instrumenti më i mirë i veprimit për financim. Një borxh i jashtëm na mbron vetëm pak 

normat e interesit në vend, në çdo rast ai do shlyhet.  

Gale dhe Orsgag (2002) bën edhe një studim mbi ndikimin e përkeqësimit fiskal në normat e 

interesit. Normalisht që për vende të ndryshme rezultati është i ndryshëm. 

Në 60 vende të përfshira në studim, pothuajse gjysma kanë gjetur një efekt "kryesisht pozitiv 

të rëndësishëm" të deficitit fiskal mbi normat e interesit, ndërsa  gjysma tjetër  kryesisht të 

parëndësishëm. Këtu kanë një përfundim të ngjashëm me Engel e Hubbard (2004), Reinhart 

dhe Sack  (2000), Kinoshita (2006), të cilët në studimet e tyre paraqitën se një rritje me 1% e 

PBB–së rrit normat afatgjata të interesit nga 30-60 pikë përqindjeje, ndërsa një rritje e raportit 

PBB ndaj borxhit është i lidhur në mënyrë të tillë që rritja në 1 pikë përqindjeje rrit normat e 

interesit me 2 pikë përqindjeje. Për këtë lidhje që është  paraqitur nga Fedelstein (1986) del se 

politika fiskale, në bazë të periudhave dhe variablave të saj shpjegues, ndikojnë në normat e 

interesit të bonove. Rezultatet e Balduzzi, Corsetti dhe Foresi (2007) gjithashtu tregojnë një 

lidhje pozitive ndërmjet deficiteve fiskale dhe normave afatgjata të interesit kur ka pasiguri 

                                                             
9 Një teori ekonomike që sugjeron se kur një qeveri përpiqet të stimulojë rritjen në kërkesë duke financuar me borxh 

shpenzimet qeveritare dhe sërisht kërkesa mbetet e pandryshuar. Kjo për arsye se konsmatorët do ti kursejnë paratë 

e shtuara për të paguar taksat në të ardhmen të cilat do të ndërmmerren për të paguar borxhin.  
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lidhur me politikën fiskale. Kjo u theksua edhe në vend nga Shijaku dhe Gjokuta(2012 e 

2013). 

Ardagna (2009)  shqyrtoi normat e interesit të obligacioneve qeveritare në kohën kur kishte 

ndryshime të mëdha fiskale. Ardagna mori bazë studimi vende të OECD gjatë periudhës 

1960-2002 dhe arriti në përfundimin se rendimentet nominale 10-vjeçare në obligacionet e 

qeverisë janë rritur me më shumë se 180 pikë bazë gjatë viteve, nëse deficiti fiskal primar u 

zgjerua me më shumë se 1 ½ % të PBB-së në një vit ose 1 % e PBB-së në vit në dy vjet rresht. 

Ky qëndrim është në përputhje edhe me Alesina dhe Perotti (1995).  

Laubach  (2009)  shqyrton  marrëdhëniet mes horizontit fiskal dhe normave të interesit duke 

marrë për model vendet e OKB-së. Rezultatet tregojnë se rritja e deficitit të projektuar ndaj 

PBB-së ngre normën përpara deri në 20-29 pikë, ndërsa një pikë përqindje rritjeje në raportin 

borxhi ndaj PBB-së ngre normën përpara deri në 3-4 pikë përqindje mbi fillestaren. 

Rezultatet e Laubach kanë gjetur efekte të mëdha dhe janë marrë në konsideratë edhe nga 

ekonomistë të tjerë, duke i vlerësuar maksimalisht. Madje Gale, Orszag, Haughh, Olivaud dhe 

Turner i tregonin si jehonë rolin e variablave fiskalë që jepte Laubach.  

Në përgjithësi, ndikimi që vlerësohet, shkon nga një minimum prej 10 pikësh bazë deri në 60 

pikë bazë për një pikë përqindjeje të rritjes së PBB-së në raport me deficitin fiskal, ndërsa një 

pikë përqindje rritjeje në raportin me borxhin ngre rendimentet me rreth 3-7 pikë bazë. 

Për shembull, Fatum R. & Hutchison. M & Wu TH (2009) në një studim për Shtetet e 

Bashkuara gjetën se 1% e përkeqësimit të PBB-së në 5-vjeçarët në vazhdim, në raport me 

deficitin fiskal ngre në afatgjatë normat e interesit nga 30-60 pikë bazë, ndërsa në një studim 

të ngjashëm të bërë nga Chinn dhe Frankel (2005) kanë përdorur borxhin publik si variabël 

fiskal dhe gjejnë një ndikim të llogaritur prej 5 pikësh bazë në normat e interesit. Në "teorinë 

e pritjeve", normat aktuale reale afatgjata merren nga një mesatare e ponderuar e normave 

afatshkurtra edhe në bazë të parashikimeve të ardhme. 

Normat reale të interesit janë një matës më i mirë i kostos së huamarrjes. Megjithatë, normat 

nominale të interesit ndihmojnë për të përcaktuar koston e shërbimit të borxhit në 

buxhet. Gale dhe Orszag (2002) argumentojnë se edhe kur norma e interesit nuk do të rritet si 
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rezultat i zgjerimit fiskal (p.sh.,sepse kursimet në kapital të huaj zëvendësohen në kursimet e 

brendshme), ose ecuria ekonomike mund të jetë ende negative, sepse ndikohet nga pabarazitë 

e vazhdueshme fiskale, si dhe rënia e stokut të kapitalit të akumuluar ose për shkak të rënies 

së investimit vendas a të huaj. Në pjesën më të madhe të studimeve merren për bazë SHBA e 

disa vende të zhvilluara të Europës dhe Azisë. Megjithatë, Dai dhe Philippon (2004) tregojnë 

se goditjet e politikës fiskale ndikojnë në normat e interesit përmes rritjes së rrezikut të të dy 

normave, afatshkurtër edhe asaj afatgjatë. Edhe në vendin tonë kanë shkruar ekonomistë të 

tjerë në lidhje me borxhin publik. Ekonomistë të ndryshëm shprehen se nuk duhet të 

anashkalojmë nivelin në rritje të tij dhe madje rritje të shpejtë. Duhen marrë masa, ku 

theksohet se një arsye negative është çështja se kemi borxh afatshkurtër, gjë që rrit më shumë 

shpenzimet për ta shlyer borxhin dhe mundësi për justifikime nuk ka, duke qenë se kemi më 

shumë borxh  në valutën vendase. 

Në pjesën më të madhe të materialeve bëhet lidhje me kurset e këmbimit për pjesën e borxhit 

të huaj, trajtimin e inflacionit në vend etj. 

Vlen të theksohet se në mjaft raste bëhet si shtesë në borxh edhe fakti i ndryshimit të 

qeverive. Kostot e fushatave elektorale e rëndojnë situatën e borxhit. Gjithsesi, te ne vazhdon 

të mbetet një problem edhe çështja e evazionit, megjithëse përmendet që një zgjidhje e mirë 

do të ishin politikat fiskale (Kola.T, Liko.E 2008). Ndoshta politika e shoqëruar me kontroll të 

vazhdueshëm të ekonomisë private dhe publike dhe ndoshta ajo politikë e cila gjen mbështetje 

edhe te politika monetare e vendit, do të jepnin rezultate për ekonominë e vendit tonë. 

Në literaturë janë diskutuar edhe aspekte të tjera të minimizimit të kostove dhe stimulimit 

ekonomik nga Chan (1990). Për shembull,  Chan diskuton kushtet në të cilat përbërja e 

borxhit publik është e parëndësishme, domethënë, kur menaxhimi i borxhit publik është 

neutral. Gale (1963) diskuton çështjet sociale të menaxhimit të borxhit publik, në veçanti 

ndikimin e menaxhimit të borxhit publik dhe efikasitetin e  ndarjes së rrezikut të tij mes 

brezave. Rreziku më i madh i përmendur dhe trajtuar mbetet ai i ndarjes së barrës së borxhit 

pa dëmtuar rëndë një brez apo një grup shoqëror, nga një politikë e gabuar fiskale e krijuar në 

periudhën aktuale.  
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Ajo çka paraqet më shumë rëndësi për ne, është si pasqyrohen rezultatet e menaxhimit të 

borxhit në vendin tonë, shkallët e ndryshimit në deficit dhe norma e interesit, si dhe lidhja që 

ekziston mes tyre. Brenda vendit argumentet që dëgjojmë dhe lexojmë janë nga më të 

ndryshmet. Në vijim të këtij punimi do përpiqem të paraqes një gjendje reale, të pangjyrosur 

nga mendime apo koncepte të anuara dhe të plotësuara me qëndrime politike, por të 

mbështetura në teori dhe bindje ekonomike. 

 

 

 

 

1.1 Përmbledhje dhe përfundimet e kapitullit 

Në këtë kapitull u paraqit literatura referuese bazë për krijimin e temës. Çështja e borxhit 

publik ka qenë gjithmonë e rëndësishme dhe është trajtuar nga ekonomistë që në hapat e parë 

të shfaqjes së problemit. Rëndësia e saj është shtuar edhe më shumë me ndryshimet që kanë 

ndodhur në fillim të viteve 1990 e më shumë me fillimet e krizës globale, e cila vuri në 

vështirësi edhe ato vende që cilësoheshin si më mirë të organizuara ekonomikisht dhe si 

investitorë bazë për vende të tjera. Në mjaft studime të realizuara nga autorë ekonomistë të 

ndryshëm janë bërë edhe studime, duke pasur parasysh vende ose grupe vendesh të caktuara, 

ku kanë parë kush ndikon në borxh, elementet zgjidhëse, si dhe duke pasur parasysh edhe 

lidhjet ekonomike indirekte, të cilat ndikojnë në zhvillimin e vendit. Mbetet çështje e 

rëndësishme pjesa e ndarjes së pagesave nga brezi në brez, ku përmenden zhvillime nga më të 

ndryshmet, që paraqesin zgjidhje me ndarjen e peshës së borxhit mes brezave, pse jo edhe me 

marrjen e borxheve të reja me qëllim nxitjen për zhvillim. 
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2 Menaxhimi dhe Financimi i  borxhit publik 

Borxhi publik lidhet me shumë faktorë që e shkaktojnë dhe shumë efekte qe ai sjell në 

jetën ekonomike, sociale, politike dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në qendër të 

këtyre lidhjeve, drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë, qëndrojnë politikat 

qeveritare. Në kushtet kur borxhi publik është shndërruar në dukuri globale, politikat 

qeveritare mund të jenë të efektshme vetëm  kur janë të orientuara nga 

qëndrueshmëria, përballueshmëria e borxhit publik. Menaxhimi efektiv i borxhit 

publik, politikat qeveritare dhe përballueshmëria e borxhit përbëjnë edhe boshtin 

konceptual të këtij kapitulli. 

 

2.1 Monitorimi dhe efektet e borxhit publik 

Të monitorosh borxhin publik është një veprimtari e vështirë. Në çështjet e borxhit 

shpesh përdoret fjala monitorim dhe jo kontroll, për të pasur parasysh se në rastin e 

borxhit instrumentet e monitorimit mund të ndryshojnë në varësi të investigimit.  

Kur flasim për instrumente monitoruese, nuk përfshijmë vetëm objektivat e 

menaxhimit të borxhit, por e lidhim me ekonominë ndërkombëtare. Kjo ndodh sepse 

shumë elemente të menaxhimit derivohen nga matjet e nivelit të borxhit dhe gjithmonë 

krahasohen mbi bazë të standardeve europiane. 

Zhvillimi i borxhit publik dhe i deficitit buxhetor është bërë një problem i ndërthurur 

për politikat në shumë vende të industrializuara dhe vende që tentojnë 

industrializimin. Debatet mbi politikat e së ardhmes, ecuria e politikës fiskale,  mbajtja 

nën kontroll e borxhit publik dhe qëndrueshmëria e financave publike janë ndër  
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çështjet më të diskutuara në ditët e sotme.  

Vitet e fundit shumë shtete kanë krijuar një nivel të konsiderueshëm të borxhit, shpesh 

të shoqëruar me zgjerim të sektorit publik dhe me  reduktime afatshkurtra të politikës 

fiskale. Nevoja për koordinim të politikave fiskale në Bashkimin Europian (BE) na 

bën të kuptojmë se shpenzimet sot bëhen për një mirëqenie më të lartë për brezat e 

ardhshëm. Rritja e presionit për politikat fiskale në botën e globalizuar dhe teoritë e 

ardhshme për financat publike realizohen duke synuar reagimin e shoqërisë dhe duke 

sjellë një diskutim aktiv dhe kundërshtues në botën akademike dhe atë publike.  

Meqenëse qëndrueshmëria e financave publike është diskutuar, përsëri ka plot hapësira 

diskutimi mes faktit të qëndrueshmërisë dhe përballueshmërisë së borxhit publik. Nga ana 

tjetër, mund të ketë edhe propozime për një sërë metodash për përcaktimin dhe përshkrimin e 

borxhit publik, duke shfaqur gjithmonë lidhjet me variablat. Përballueshmëria dhe 

qëndrueshmëria e borxhit publik mund të shihen si koncepte afatshkurtra, afatmesme dhe 

afatgjata me pyetjen e hapur se si do të dallohen fushat prej nga është krijuar. 

Analizat për politikat fiskale të qëndrueshme fillojnë që me autorët klasikë, si Hume10, Smith 

dhe Rikardo, të cilët diskutonin borxhin publik nën termat e efekteve të përgjithshme në 

ekonomi.11 Analiza fillestare u fokusua në krahasimin mes taksave dhe deficitit për 

financimin e shpenzimeve publike. Neutraliteti i borxhit publik ( ku deficiti dhe taksat që 

financojnë buxhetin barazojnë kapitalin e akumuluar) dhe ndarja e borxhit mes brezave ishin 

çështjet e para, që u diskutuan  nga Rikardo. Ai tregoi, por nuk e besoi totalisht neutralitetin e 

borxhit publik, gjë që më vonë u quajt Teorema e Ekuivalencës Rikardiane, e analizuar më 

pas edhe nga Barro (1974). 

Gjithashtu, çështja e shpërndarjes së barrës së borxhit mes brezave është diskutuar që në 

kohën e ekonomistëve  neoklasikë. Sipas teorive kejnsjaniste, ku tregjet nuk mund të arrijnë 

punëzënie të plotë me burimet që zotërojnë, shqyrtimi real i tyre tregoi se financimi i borxhit 

ka të nevojshme të sigurojë një nivel të përshtatshëm të kërkesës agregate, sepse jo çdo 

kursim mund të kalojë për investime private.  Në vazhdim, teoria kejsjaniste merr pozicionin 

                                                             
10 Hume Public credit (1987) Liberty found Indianapolis IN www.econlib.org /Library/Lfbooks/Hume/ 
11 Adam Smith The wealth of Nations NY Random House Inc 1937 p.878 

http://www.econlib.org/
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origjinal të Rikardos për sa i takon barrës së borxhit publik dhe lidhet me brezin për të cilin 

bëhet fjalë. 

Autorët e përmendur më lart argumentojnë se ky qëndrim mbahet në sajë të faktit se 

brezi aktual paguan koston oportune të financimit të borxhit, ndërsa shërbimet e 

borxhit dhe ripagimet janë vetëm një transfertë nga taksapaguesit te mbajtësit e bonos, 

duke pasur parasysh që borxhi është brenda vendit. Me pak fjalë, kjo ndryshe do të 

shkruhej ne e përballojmë vetë borxhin tonë publik.  

Në momentin kur deficiti buxhetor rritet, por borxhi publik jo, kjo do të thotë se nuk 

është situatë e keqe dhe këto janë situata të “dëshirueshme” kur ka kërkesë agregate të 

ulët dhe papunësi të lartë, pavarësisht se objektivi është që të arrihet sa më pranë 

punëzënies së plotë. Megjithatë, jo në të gjitha teoritë e borxhit dhe deficitit nivelet e 

tyre shfaqen  problematike. Ka raste kur ato justifikohen pozitivisht në periudha 

afatshkurtra dhe afatmesme. Teoria e zbutjes së taksës nga Barro (1979) dhe nga 

sjelljet e teorive neoklasike tregon një mekanizëm, nga i cili borxhi publik dhe deficiti 

mund të bëhen krijues të mirëqenies.  

Modeli i Barros lidhet me fenomenin e bamirësisë sociale, e cila minimizon humbjen 

e mirëqenies lidhur me shmangien e pjesshme të taksimit. Në çdo periudhë qeverisë i  

duhet të financojë një pjesë të shpenzimeve në vlerë, të cilën e siguron nga taksimi. 

Plani social i Barros është që duhet mbajtur konstante norma  e taksës. Niveli i taksave 

përcaktohet nga gjendja e buxhetit të shtetit ku paraqitet, pasi vlera prezente e 

shpenzimeve duhet të jetë e barabartë me vlerën prezente të taksimit. Deficitet 

buxhetore dhe suficitet janë përdorur si zbutës (amortizator) kur shpenzimet ose të 

ardhurat janë përkohësisht të ulëta ose të larta. Politika e zbutjes së taksave është 

dominante në termat e mirëqenies, duke qenë se çrregullimi apo shtrembërimi i saj nga 

taksat rritet më shumë nëse taksimi është proporcional. Prandaj, çrregullimi apo 

shtrembërimi i një norme takse të lartë në një periudhë të vetme është më i madh se 

vlera neto aktuale e shtrembërimeve të disa vlerave të vogla, të shkaktuara nga një 

politikë e zbutjes së taksave. Atëherë, përballë problemeve me politikat, menaxhimi i 

borxhit do të bëhej si çështje për diskutim, por jo pa zgjidhje. 
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Borxhi publik e prek ekonominë në mënyra të ndryshme. Jo vetëm kjo, por kostot e 

shërbimit të borxhit mund të çojnë edhe në zvogëlim të aktivitetit financiar të shtetit. 

Në momentet kur niveli i borxhit bëhet i lartë, atëherë reformat politike ose do të 

shtyhen, ose duhet të veprojnë burime të tjera financimi, si p.sh.: rritja e taksave ose 

skema të caktuara të privatizimit. Për nga ana e individit do të studiohej situata aktuale, 

por në të vërtetë sistemi i taksave do të ndikojë në të ardhmen duke prekur konsumin 

dhe kursimin. 

Në aspektin makroekonomik, borxhi prek rritjen ekonomike duke shkaktuar rritjen e 

normës së interesit dhe përforcim të efektit “crowding” për investimet private. Në këtë 

moment, autoritetet monetare duhet të shikojnë efektin e borxhit publik në kërkesën 

për para dhe mekanizmin e transmisionit të parasë për strategji të zhvillimit monetar. 

Gjithashtu, autoritetet e borxhit do të tentojnë të ulin nivelin e borxhit duke shkaktuar 

inflacion dhe kështu do të përpiqen t’u bëjnë presion autoriteteve monetare. Në rastin e 

tregjeve financiare siguritë ndaj borxhit publik krijojnë likuiditet në treg dhe shërbejnë 

si pikë reference për të vendosur çmimin dhe riskun e aseteve të tjera private. Në rang 

ndërkombëtar, niveli i përballueshmërisë së borxhit publik tregon se gjendja kreditore 

ndikon në mënyrë potenciale në kurset e këmbimit. 

Çështja e borxhit publik mbetet çështje kryesore edhe në diskutimet për futjen e 

shoqërisë në vendet e industrializuara. Për t’u bërë pjesë e BE-së kufiri maksimal është 

60% e PBB-së. Përgjatë dekadave të fundit çështja e efekteve ekonomike që sjell 

borxhi publik u rrit edhe në aspektin e politikave që kanë lidhje me të. Disa vende të 

industrializuara si Belgjika, Japonia, Italia kanë akumuluar nivele të borxhit publik 

pranë PBB-së vjetore të tyre. Nivele të larta të raportit borxh/PBB jo gjithmonë janë 

prezantuese të vendeve të zhvilluara. Në plot raste norma e borxhit nuk i vendos në 

asnjë lloj vështirësie, apo nuk e trondit fare situatën ekonomike të vendit. 

Përmendim këtu Britaninë me 42.8%, 60.7% SHBA, 70.8% BE (BME) dhe mbi 160% 

Japonia. Këto merren si të dhëna të vitit 2005. Në tabelën 2.1 dhe në tabelën 2.2 në 

aneks,  paraqiten vlerat e raporteve borxh/PBB për vendet e përmendura nga viti 1999 

në 2013. Edhe në vendin tonë raporti borxh ndaj PBB-së paraqitet në rritje. Në 2010-n 
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për një kohë të gjatë rreth 58.6%, derisa në 2014 flitet 71% e PBB-së (aneks regjistri i 

borxhit të Shqipërisë Tabela 3.9). 

Masa të tilla rritjeje mund të kenë shumë arsye, por në të njëjtën kohë edhe pasojat që 

lënë mbrapa janë po kaq problematike për ekonominë tonë. Të gjenden zgjidhje për 

situata të tilla është e vështirë, sidomos kur shoqërohen me ndryshime që, sipas 

rrjedhojës, prekin konsumatorin e thjeshtë. Në vendin tonë ne duam zhvillim 

ekonomik, politik, përfshirje në BE. Për të gjitha këto nevojiten “këmbë” të forta dhe 

mbi të gjitha me besueshmëri të fituar. Nuk jemi i vetmi vend me borxh, por rëndësi ka 

që ne të dimë të zgjidhim situatën. Edhe pse në momentin e parë do të bëjmë shfaqje 

negative, ndoshta ajo është e vetmja zgjidhje me më pak kosto dhe me më pak barra të 

shpërndara në breza. 

 U krijuan nivele të larta të borxhit përgjatë zhvillimit të infrastrukturës së vendit. Një 

gjë e tillë na pëlqeu, por tashmë erdhi momenti që të paguajmë. Për çdo hua jemi ne 

individët konsumatorë që përgjigjemi si burim i parë i financimit të shtetit. Mundësi të 

tjera mund të ketë, por nuk dihet a i paguajmë dot apo jo. Situata jonë ekonomike 

ndoshta nuk është shumë premtuese për marrjen e një borxhi tjetër dhe vetë ndryshimet 

në vend nuk i dihet a e tolerojnë apo jo. Ajo që vlen të theksohet, është se duhen parë 

mundësitë e tërheqjes së investitorëve të huaj si masë për të mos rënë e gjithë barra te 

vendasit në të njëjtën kohë. 

Edhe brenda BME-së ka vende që e kanë raportin si vendi ynë në rritje, por ka edhe 

vende që e kanë raportin stabël dhe afër njëri-tjetrit, si për shembull: Franca, 

Gjermania, Austria, Holanda, Portugalia dhe madje e kanë nën mesataren e BME-së. 

Belgjika, Greqia dhe Italia e kanë kaluar këtë normë dhe në mënyrë të konsiderueshme. 

Finlanda, Irlanda dhe Luksemburgu deri më 2007-n përfaqësonin nivelet më të ulëta. 

Bashkë me to ka qenë edhe Spanja, e cila për arsye të krizës shënoi më pas nivele të 

larta të borxhit dhe iu afrua problemeve njësoj si Greqia.  

Sipas Traktatit të Mastrihtit, për vendet që aspirojnë BE-në vendosen kritere të forta që 

kanë lidhje me nivelin e borxhit. Pavarësisht se edhe vetë vendet që janë pjesë e BE-së 

dhe BME (EMU), që kur janë bërë pjesë e Bashkimit kanë pasur ndryshim në trendet e 
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tyre, si për shembull Franca, Gjermania dhe Portugalia shfaqën ndryshime që në 2004-

n. 

 

 

 

Tabela 2.1 Raporti Borxh/PBB 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2012 2013 

Austria  66.5 67 67 66 64.4 63.6 62.9 62.4 61.6  74.1 75.7  

Belgjika 114.8 109.1 108 103.2 98.5 94.7 93.3 89.8 87  99.6 102.4  

Finlanda 47 44.6 43.6 41.3 44.3 44.3 41.1 39.7 38.3  53.1 56.6  

Franca 58.5 56.8 56.8 58.2 62.4 64.4 66.8 66.9 67  90.2 93.4  

Gjermania 61.2 60.2 59.6 60.3 63.8 65.5 67.7 68.9 69.2  81 79.9  

Greqia 105.2 114 114.4 110.7 107.8 108.5 107.5 105 102.1  156.9 175  

Irelanda 48.6 38.3 35.9 32.1 31.1 29.4 27.6 27.2 27  117.6 124.2  

Italia 115.5 111.2 110.9 105.5 104.2 103.8 106.4 107.4 107.7  126.9 133  

Luksemburg 5.9 5.5 6.7 6.5 6.3 6.6 6.2 7.9 8.2  20.8 22.9  

Hollanda 63.1 55.9 51.5 50.5 51.9 52.6 52.9 51.2 50.3  71.3 74.3  

Portugalia 54.3 53.3 53.6 55.5 57 58.7 63.9 68.4 70.6  123.6 127.8  

Spanja 63.1 61.1 56.3 52.5 48.9 46.4 43.2 40 37.9  85.9 93.7  

EMU 72.7 70.4 69.3 68.1 69.3 69.8 70.8 70.5 70.1     

UK 45.1 42 38.7 37.6 39 40.8 42.8 44.1 44.7  88.7 91.1  

EU-15 67.9 64.1 63.1 61.5 63.1 63.4 64.6 64.4 64     

EU-25 66.7 62.9 62 60.5 62 62.4 63.4 63.2 62.9     

US 64.1 58.2 57.9 60.2 62.5 63.4 60.7 61.5 63.2 70  71.8  

Japonia 125.7 134.1 142.3 149.5 157.6 164 161.9 161.1 162.4  219.1 226.1  

Burimi: Debt Agency Austria
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Në ankes tabela 2.2 me të dhënat nga Eurostat. 

I bashkëngjisim kësaj tabele dy të dhëna për vendin tonë, sipas Debt Agency 

Austria dhe CIA Factbook. Për vendin tonë, sipas burimeve, paraqitet se borxhi i 

vlerësuar në raport me PBB-në për vitin 2012 llogaritet si 62.5% dhe për vitin 2013 

70.5%. Kjo do të thotë që vendi ynë përjeton një borxh mbi normën e përcaktuar 

nga BE prej 60% që në 2012 dhe jo se u shtua si rrjedhojë e ndryshimit të politikave 

shtetërore. Faktet bëjnë të mundur që mendimi dhe vlerësimi ekonomik të jetë i 

saktë. Duhet përmendur që ndoshta mund të ketë ndikuar edhe koha zgjedhore, por 

në të njëjtën kohë edhe fillimi i shlyerjes së detyrimeve të papaguara ndaj 

subjekteve private. 

Niveli i lartë ose në rritje i borxhit nuk tregon domosdoshmërisht performancë të 

keqe të politikave publike. Në më të shumtën e rasteve ato janë të lidhura nga afër 

me aksionet e sektorit publik dhe me ulje-ngritjet e ciklit të biznesit. 

Burimi kryesor i të dhënave për borxhin e jashtëm të qeverisë në vendet me të 

ardhura të ulëta dhe të mesme është Banka Botërore, me qëllim zhvillimin e 

financave botërore (GDF)12. Edhe pse të dhënat e GDF janë gjithëpërfshirëse dhe 

jashtëzakonisht të dobishme, ka dy probleme me këto të dhëna: 

 I pari ka të bëjë me përkufizimin e borxhit të jashtëm. GDF zyrtarisht 

raporton borxhin e jashtëm. 

Si pasojë e kësaj, në vijim ne do t'u referohemi të dhënave të GDF si të dhëna 

ndërkombëtare të borxhit të qeverisë. 

 Çështja e dytë ka të bëjë me aftësinë tonë për të identifikuar borxhin 

afatshkurtër ndërkombëtar qeveritar. GDF raporton të dhënat mbi borxhin 

afatgjatë (siç përcaktohet borxhi që ka një maturim më të madh se një vit) dhe 

borxhin afatshkurtër. Ajo gjithashtu paraqet të dhënat e saj mbi borxhin privat 

dhe publik,  si dhe të garancive shtetërore (PPG).  

 

Megjithatë, kjo ndarje është siguruar vetëm për borxhin afatgjatë. Duke qenë i 

vështirë përcaktimi i veçantë i borxhit në afatshkurtër, atëherë fokusohemi te borxhi 

                                                             
12 GDF Global Financial Development/ Zhvillimi i financave botërore. 
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në total, ku përfshijmë borxhin në periudhat afatgjata dhe borxhin e jashtëm. 

Fatmirësisht, pjesa më e madhe e borxheve afatshkurtra janë borxhe të marra brenda 

vendit dhe, për këtë arsye, edhe kur trajtojmë borxhin në total, anashkalimi i lehtë i 

borxhit të brendshëm afatshkurtër nuk përbën problem të madh, krahasuar me 

borxhin total të jashtëm. 

Gjithsesi, në afatin e gjatë, efektet pozitive dhe negative të borxhit publik varen nga 

aplikimet e fondeve dhe jo nga niveli i borxhit. 

Shpesh ne themi se kur flitet për menaxhimin e borxhit publik bëhet fjalë për 

menaxhimin eficent. Megjithatë dihet që kuptimi i menaxhimit të borxhit është të 

sigurojë mjaftueshëm likuiditete me qëllim arritjen e obligimeve shtetërore dhe 

objektivat e tjera plotësuese.  

 

2.2 Menaxhimi i borxhit dhe politikat makroekonomike 

Mbi debatin e nisur për menaxhimin e borxhit publik Tobin (1963) sugjeron që ta 

përdorim menaxhimin e borxhit publik si një element për stabilitetin makroekonomik. Në 

pikat kritike të ciklit ekonomik qeveria duhet të emetojë instrumente borxhi me maturim 

afatgjatë. Rritja e kërkesës për kapital mund të shkaktojë një rritje në normat afatgjata të 

interesit dhe kjo do ta bënte investimin më të shtrenjtë, do të pengonte zhvillimin 

ekonomik të mëtejshëm dhe do na çonte në recesion. 

Prej këtej, pasqyrojmë që në recesion portofoli i borxhit publik duhet ristrukturuar 

nëpërmjet masave të sigurisë afatshkurtër. Kjo do të lehtësonte presionin në normat 

afatgjata të interesit,  do të zvogëlonte efektin “crowding” dhe kjo më pas do të shërbente 

si pikënisje për rritjen e investimeve. 

Nëse kjo strategji do të ndiqet përgjatë të gjithë ciklit të biznesit, menaxhimi i borxhit 

publik do të bëhej më i thjeshtë, dhe do arrinte atë që kërkojmë qëndrueshmërinë. Ky 

diskutim mbi menaxhimin e borxhit publik u zhvillua edhe nga ekonomistë të tjerë duke 

paraqitur zbutjen e normës së taksave (Barro 1979). Teoria e zbutjes së taksave në 

menaxhimin e borxhit publik ka ndikim në kostot e mirëqenies, si dhe në ndryshimin e 

normave të taksave. Nëse  kjo politikë karakterizohet  më tepër nga taksat mbi të 
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ardhurat, sesa nga taksat mbi vlerën, atëherë ndryshimi i normave të taksave do të 

shkaktojë ndryshim në fuqinë blerëse dhe në efektin e zëvendësimit. 

Për të shmangur sjelljet negative atëherë masat e sigurisë për borxhin duhet të mbajnë 

normat e taksave stabël përgjatë ciklit të biznesit. 

Zvogëlimi i taksave apo zbutja e sistemit të taksimit bie në kontradiktë me Teoremën e 

Ekuivalencës Rikardiane mbi neutralitetin e borxhit dhe teorisë që asetet qeveritare dhe 

borxhet janë gjithmonë të balancuara.  

Prej këtej lind edhe diskutimi nëse është ose jo i domosdoshëm borxhi. 

Kjo duket të jetë një çështje e parëndësishme nga këndvështrimi i sotëm botëror. Ky 

rezultat, më shumë se 200 vjet më parë në ekonomi është njohur dhe si "ekuivalenca 

rikardiane", që thekson se, në kushte të caktuara, borxhi publik nuk ka rëndësi. Më 

saktësisht, për çdo nivel të caktuar të shpenzimeve dhe vendimit në lidhje me financimin e 

këtyre shpenzimeve përmes borxhit ose taksave, nuk ka pasoja ekonomike.  

Edhe pse ekuivalenca rikardiane  përmban një grup relativisht të kufizuar supozimesh, 

ajo është një koncept i rëndësishëm për të paktën dy arsye.  

 Së pari, është përkrahur nga një grup i vogël ekonomistësh, por të shquar.  

 Së dyti, dhe ndoshta më e rëndësishmja, është që për të kuptuar mirë borxhin, 

duhet të plotësohen kushtet e ekuivalencës. 

Megjithëse në një pjesë të saj David Rikardo paraqet që ka edhe raste kur borxhi nuk ka 

rëndësi, ai ishte i pari që vuri në dukje që, nëse duhet të shkurtojmë borxhin e financuar 

nga një qeveri me anën e taksave, kjo do të çonte në taksa më të larta në të ardhmen dhe 

kështu ai vetëm do të shtyhet në likuidim dhe jo në reduktim të barrës së tatimit të 

përgjithshëm të një vendi. Të vetëdijshëm për barrën e taksave të pandryshuara, individët 

largpamës, në vend që të rrisnin konsumin, do të mendonin t’i shpëtojnë të gjitha ato para 

për të financuar detyrimin e tyre për të paguar taksat në të ardhmen.  

Si pasojë, e ardhura kombëtare do të shkojë për konsum e për kursim dhe rritja ekonomike 

do të jetë e pandryshuar, pavarësisht reduktimit të taksave. 

I pari që nisi të analizonte ekuivalencën rikardiane ishte Robert Barro, i cili theksoi që 

mendimi i Rikardos mund të ishte në mendjen e një pjese të mirë ekonomistësh, por që për 
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plotësimin e tij duhet të realizohen më parë disa kushte, me qëllim që kjo ekuivalencë të 

qëndrojë.  

Kushti i parë paraqet që është e nevojshme aftësia largpamëse tek individë të karakterizuar 

nga altruizmi dhe lidhja mes brezave. Argumenti paraqet që realisht borxhi nuk është 

vetëm prekës i gjendjes ekonomike aktuale, por ai fillon në periudhën aktuale dhe vazhdon 

e kërkon financim edhe në të ardhmen. Megjithatë, Barro pranon që brezat aktualë 

mendojnë pikësëpari për të mirën e brezave të ardhshëm, për të mirën e fëmijëve të tyre. 

Mendimi nga njëri brez për tjetrin fillon të reduktojë shpenzimet duke reduktuar edhe 

vendimet aktuale për të mos marrë borxh, sepse i bie që pesha e tij të transferohet nga njëri 

brez te tjetri.  

Një kusht i dytë i nevojshëm për ekuivalencën rikardiane është prania e një tregu të 

përsosur të kapitaleve. Për të quajtur një treg të përsosur do të duhet që ai të jetë i 

zhvilluar, me likuiditet të mirë dhe me mundësi për ta nxitur zhvillimin në tërësi të 

ekonomisë.  

Prej këtyre kushteve, rezulton që familjet me një profil të ardhurash në rritje mund të 

zgjedhin për të marrë hua kur ata janë të rinj dhe ta shlyejnë borxhin kur ata janë të vjetër. 

Megjithatë, në prani të tregjeve të kapitalit të papërsosur, familje të tilla mund të jenë të 

detyruara të shkojnë drejt kredisë dhe kështu do të arrinin që të rrisin nivelin e konsumit sa 

janë të rinj.  

Në rast se do të hasnin një bazë taksimi të ulët, do të kishin një nivel më të ulët të taksave, 

kjo do të çonte në një nivel më të lartë të konsumit dhe do të binte në kundërshtim me 

ekuivalencën rikardiane. Megjithatë, ekuivalenca rikardiane mban si pjesë të saj faktet që 

nuk ka një sjellje të çrregullt të taksimit.  

Po sikur të supozonim që një taksë e pazakontë, e deformuar, redukton stimujt për të 

punuar ose për të investuar, dhe të supozojmë se ky deformim rritet siç rritet niveli i 

taksës. 

Në këtë rast, në tekstet e Financës Publike
13

 flitet se politika që minimizon shtrembërimet, 

është politika  "e zbutjes" së taksave, e cila nënkupton mbajtjen e shkallëve të taksave dhe 

tatimeve të pandryshuara për një kohe të caktuar. Si rrjedhojë, çdo ndryshim në politikën e 

                                                             
13 Public Finance by Laurence S. Seidman McGrow Hill 2008 

http://www.amazon.com/Laurence-S.-Seidman/e/B001HPLB8W/ref=dp_byline_cont_book_1
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tatimeve dhe  taksave do të ketë ndikime direkte në borxh dhe do të hidhte poshtë 

ekuivalencën rikardiane. 

Shumica e ekonomistëve dhe politikëbërësve janë dakord se ekuivalenca të tilla nuk ka 

gjasa që të ndodhin në praktikë dhe shpeshherë konsiderohen si pamje konvencionale të 

borxhit publik. Gjithashtu thuhet se është i rëndësishëm menaxhimi i borxhit, i cili ka 

efekte si në afatshkurtër, edhe në afatgjatë (Elmerndorf dhe Mankiew, 1999).  

Sipas pikëpamjes konvencionale, një shkurtim i borxhit, i financuar nga tatimet dhe taksat, 

ka një efekt pozitiv mbi prodhimin në afat të shkurtër dhe, në këtë mënyrë, mund të 

përdoret për të shpejtuar rimëkëmbjen nga një recesion. Ky efekt pozitiv kërkon dy 

kushte: 

 

 E para është se ekuivalenca nuk qëndron, dhe kështu shkurtimi i borxhit të  

financuar nga tatimet dhe taksat çon në një rritje në kërkesën agregate përmes një konsumi 

më të lartë për familjet.  

 E dyta është se ekonomia karakterizohet nga një lëvizje e ngadaltë për sa u takon 

çmimeve dhe pagave dhe prandaj një rritje në kërkesën e përgjithshme, paraqet një rritje të 

menjëhershme në çmime dhe në paga.  

Efekti është i ndryshëm në afat të gjatë, kur çmimet dhe pagat janë të lejuara plotësisht të 

rregullohen në nivelin e tyre të ekuilibrit. Në këtë rast, burimet e disponueshme prodhuese 

për të përcaktuar nivelin e prodhimit dhe të politikës së borxhit të përshkruara më sipër do 

të rezultojnë në prodhim të ulët. Në të njëjtën kohë, sipas kësaj ekuivalence, duhet edhe që 

borxhet dhe asetet financiare të jenë gjithmonë të balancuara. 

Gjithsesi, sipas ekspertëve të ekonomisë, e këtu përmendim edhe përfaqësues të FMN-së, 

theksohet se për një vend si yni është e rëndësishme që të ketë konsolidim fiskal të 

vazhdueshëm, gradual, duke përmirësuar në këtë mënyrë besimin dhe duke ulur kostot e 

huamarrjes së sektorit publik. 

Në një hapësirë mes brezash individët i shikojnë bonot e thesarit si asete, të cilat do të 

financohen nga rritja e normave të taksave. Duke qenë se bonot nuk janë të mirëpranuara 

gjithmonë, atëherë një rritje në borxhin publik nuk ka efekt direkt në normat e interesit 
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dhe në kërkesën agregate (AD) . Në këtë moment, ndarja e financimit të shtetit mes 

borxhit dhe taksave bëhet i pavend.  

Ekuivalenca rikardiane është kundërshtuar si nga individët jo altruistë, ashtu edhe nga 

tregjet financiare jo të plota. Efektet e përkohshme për mirëqenien nga borxhet e reja janë 

më pak të dukshme nëse individët u kushtojnë më pak rëndësi masave të ardhshme të 

taksimit sesa fitimit aktual në mirëqenie, gjë që e realizonin bonot. Ky fokusim në rritjen e 

konsumit,  me qëllim rritjen e mirëqenies, bëhet shkak për shumat e deficitit. Gjithsesi, 

duke parë faktin që bonot kanë siguri, mjaft individë mund të nxiten për të blerë edhe duke 

reduktuar konsumin. 

Në këtë moment, individët e shpërndajnë buxhetin e tyre sipas nevojave. Kjo ndodh në ato 

raste kur sektori privat nuk vepron në të njëjtën mënyrë me të njëjtën siguri. Çdo aktivitet 

privat asnjëherë nuk mund të bëhet si ai shtetëror pa risqe, sado përpjekje të bëhen.  

Në të njëjtën kohë bonot janë instrument i borxhit dhe si të tilla mund të ndihmojnë në 

zhvillimin pozitiv të tregjeve financiare. Kështu shprehen në sugjerimet e tyre edhe 

Dornbuch & Dragi (1990), madje Gale (1990) paraqet se mund të ndikojnë edhe në rritjen 

e avantazheve krahasuese në lidhje me sektorin publik. Jo vetëm kaq, por ekonomistë të 

tjerë kanë paraqitur në studimet e tyre rolin e strukturës dhe maturimit të borxhit publik si 

një siguri në lidhje me riskun makroekonomik. Duke pasur parasysh sigurinë që ofron një 

bono thesari, pranohet nga të gjithë brezat dhe kur tregjet financiare janë të kompletuara, 

rrit mirëqenien (Barbie, Hagedorn dhe Kaul, 2000).  

Pavarësisht paraqitjes që bëhet për bonot e thesarit, në normat e interesit të tyre ka ndikim 

jo vetëm borxhi publik, por edhe deficiti gjithashtu. Për këtë u bë dhe një studim në vendet 

e OECD-së nga Ardagua, Caselli dhe Lane (2004), që vërtetuan lidhjen e mësipërme, e 

cila bëhej më e fortë atëherë kur normat e interesit të bonove ishin në periudhën afatgjatë.  

Në rastin e menaxhimit të borxhit publik, Lucas dhe Stokey (1983) theksuan disa ide të 

politikëbërësve për të mbajtur normën e taksës stabël nga influenca që mund të ketë borxhi 

nominal. Ne kemi për qëllim si ta realizojmë menaxhimin e borxhit publik duke pasur 

parasysh bonot dhe politikat e tatimeve dhe taksave. Në strategjitë e menaxhimit të borxhit 

publik theksohet se ulja e taksave duhet të fokusohet më shumë në strukturën e duhur të 

borxhit dhe më pak në nivelin optimal të stokut të borxhit. 
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Për nga teoria, mund të themi se ulja e taksave përafron me stabilitetin e deficitit, sidomos 

kjo  duke pasur parasysh edhe strategjinë e BME dhe teorinë e Missale (2000)  mbi paktet 

e rritjes. Bëhet fjalë që, për të realizuar një nivel borxhi të qëndrueshëm, duhet stabilizuar 

deficiti. Në Traktatin e Mastrihtit, përcaktohet se nëse deficiti
14

 kalon 3%, bëhet i 

kushtueshëm. Në këtë rast, menaxhimi i borxhit publik shihet si një instrument për të ulur 

normën deficit/PBB. Nga ana tjetër, kur e kërkojmë qëndrueshmërinë nga bonot, mund 

edhe të pranojmë emetimin e bonove të indeksuara15. Këtu përmendim Italinë, ku niveli i 

borxhit të ri u krijua i gjithi në bono të indeksuara. Kjo propozohet edhe nga Missale 

(2000) dhe Missale e Bacchiocchi  (2005), të cilët kërkojnë që të sqarohet totalisht 

potenciali i bonove të indeksuara. Ulja e taksave dhe stabilizimi i deficitit sugjerojnë një 

përdorim intensiv të bonove të indeksuara. 

Indeksimi i çmimit të bonove heq frikën nga inflacioni, sepse fikson vlerën reale të 

bonove. E njëjta gjë bëhet edhe me bonot në valutë të huaj, sepse, në rast të luhatshmërive 

të kurseve të këmbimit, një nënçmim i valutës së huaj ndryshon vlerën reale të bonos duke 

rritur edhe nivelin e çmimeve në vend. 

Ky indeksim i shprehur si indeksi i sigurisë lejon qeverinë të korrelojë koston e borxhit me 

ciklin e biznesit në mënyrë pozitive. Në kohët e rritjes ekonomike të fuqishme, kostoja që 

rritet nga indeksi i bonove mbulohet nga rritja e të ardhurave nga taksat. Përgjatë 

recesioneve indeksi i bonove ul masën e borxhit, në një kohë kur kostot duhen ulur në 

mënyrë të nevojshme dhe urgjente. Si indeksimi, ashtu edhe bonot në valutë të huaj ulin 

mundësitë për t’i thyer angazhimet politike dhe politikat e inflacionit.  

Gjithsesi, ky portofol borxhi me bono të indeksuara bëhet për të rritur besimin  në 

strategjitë e menaxhimit të borxhit, të përqendruara në objektivat makroekonomikë. Në 

realitet bonot me norma të fiksuara janë një ndër instrumentet më të përdorura për 

menaxhimin e borxhit. Avantazhi i këtyre bonove, sipas ekspertëve të borxhit, është se 

nuk luajnë rol në arritjen e objektivave fiskalë. Nëse këto bono përdoren për një menaxhim 

të mirë të borxhit, kjo ndodh sepse nuk kanë lidhje me atë çfarë ndodh nga ana fiskale në 

vend. Këto veprojnë në mënyrë të pavarur, pa ndihmën e sistemit ekonomik në total, duke 

                                                             
14 Normë e vendosur për vendet që duan të bëhen pjesë e BE-së, Traktati Mastrichitit.. 
15 Një instrument me normë fikse e cila varion sipas inflacionit, domethënë mund të paguhet një kupon fiks plus një 

kupon shtesë me shumën e rregulluar sipas një treguesi të inflacionit, të tillë si Indeksi i Çmimeve të Konsumatorit. 
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mos bërë ndryshim të politikave të taksimit në vend. Ndoshta kjo do të ishte edhe një gjë e 

mirë në vendin tonë. Jo gjithmonë janë zgjidhje vetëm politikat e taksimit.  

Stabiliteti i ciklit të biznesit, ulja e taksave dhe qëndrueshmëria e deficitit kanë qenë ndër 

mendimet më premtuese në zhvillimin e objektivave makroekonomikë dhe fiskalë për 

menaxhimin e borxhit publik. Në pjesën më të madhe të rasteve, edhe strategjitë e 

menaxherëve të borxhit përputhen me teoritë akademike, por ndodh që aplikimi i teorive 

akademike të na drejtojë edhe në emetimin e bonove, që janë me kërkesë të ulët në treg. 

Ky vështrim nuk përjashton mundësinë që struktura reale e borxhit të koincidojë në 

mënyrë rastësore me atë strukturë borxhi, që do të ishte optimale për uljen e taksave ose 

stabilizim të deficitit. Ndoshta këtu u japim më shumë rëndësi politikave 

makroekonomike. Ndërkohë që për ekonominë shqiptare rreziku më i madh i jashtëm 

është dobësia në Eurozonë dhe kërcënimi më serioz i brendshëm është zhbalancimi në 

financat publike. Në një kohë që qeveria shqiptare nuk mund të ndihmojë vendet e 

tjera, mund të bëjë edhe më shumë për të balancuar llogaritë e veta.  

Pavarësisht kësaj, duhen parë edhe mënyrat se si vendosin të veprojnë institucionet 

përgjegjëse në vend. Konkretisht, kur bëhet fjalë për emetim bonosh, si do të vepronte 

Banka Qendrore. Në afatshkurtër, emetimi i një numri të madh bonosh mund të ndikojë 

në objektivat e Bankës Qendrore në mbajtjen stabël të normave në tregun monetar. Ka 

arsye që rritja e emetimit për bonot afatshkurtra për borxhin publik shkakton rritjen e 

normave të interesit, të cilat  përcjellin një presion direkt në nivelin e çmimeve duke 

shkaktuar inflacion. Situatat negative rriten edhe më tepër nëse mes autoriteteve të 

menaxhimit të borxhit dhe politikës monetare mungon ndërlidhja për bashkëpunim 

(Favero et al, 2000). 

Edhe pse Banka Gjermane karakterizohej për rezistencë në rastin e emetimit të bonove 

afatshkurtra në tregun e brendshëm, ajo shfaqi të njëjtën ndjeshmëri.  Këtu vlen të 

përmendim se bonot gjermane të thesarit janë hedhur në treg shumë vonë. Kjo tregon një 

menaxhim perfekt fondesh të shtetit. Në afatin e gjatë, menaxhimi i borxhit publik mund 

të ndikojë edhe në eficiencën e politikës monetare. 

Sargent dhe Wallace (1981) e përshkruanin ndërveprimin mes autoriteteve monetare dhe 

fiskale si një lojë se kush lëviz i pari. Nëse oferta për para dhe përfitimi seignorage 

mbahen fikse, qeveria domosdoshmërisht duhet të financojë rëniet dhe humbjet duke 
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paguar interesat dhe duke emetuar bono të tjera. Kur norma reale e interesit të bonove 

kalon normën e rritjes ekonomike, stoku real i borxhit tenton të rritet shumë. Kur kërkesa 

për bono është e shtrënguar, pra përballet me pengesa, atëherë borxhi financohet nga 

seignorage, duke rritur kështu inflacionin. Ky inflacion mund të parandalohet vetëm 

atëherë kur Banka Qendrore ka mundësi të përcaktojë ofertën monetare, pavarësisht 

kushteve fiskale. 

Ndonjëherë edhe vetë inflacioni përdoret si instrument për të ulur borxhin (Barro dhe 

Gordon 1983). Në këtë rast, individët nga pritjet racionale përcaktojnë një normë 

inflacioni si ekuilibër. Kjo normë është relativisht e lartë. Kostoja margjinale e inflacionit 

barazon përfitimin margjinal nëse norma e inflacionit nuk do të ishte ajo e supozuara, por 

një normë tjetër. Si pasojë, rritja e borxhit publik çon në rritjen e normës së interesit 

ekuilibër. Në këtë skenar norma e tepruar e rritjes monetare dhe inflacioni mund të 

shmanget vetëm nëse rregullat angazhojnë zgjedhjet e politikave të ardhshme në mënyrën 

e duhur. Këtu duhet me patjetër indeksimi.  

Në qoftë se realizohet, jo vetëm që pengon bërësit e politikave nga nënvlerësimi i borxhit 

publik, por gjithashtu redukton kostot e lidhura me inflacionin. Në këtë mënyrë pritet të 

ndodhë një efekt i kundërt. Si rezultat i kësaj është me mëdyshje që kontrolli i inflacionit 

të ndikohet vetëm nga kontratat afatgjata mes sektorit privat dhe qeverisë. 

Siç është treguar dhe më parë, edhe rregullat më strikte dështojnë në sigurimin e normave 

të ulëta të inflacionit, në qoftë se bankat qendrore duhet të ndjekin objektiva të 

shumëfishta. Propozimet për shmangien e konflikteve ndërmjet politikave fiskale dhe 

monetare kanë shkaktuar një diskutim intensiv në sistemin drejtues dhe vendimmarrës të 

bankave qendrore. Këtu është shkalla e ndarjes ndërmjet autoriteteve monetare dhe fiskale, 

që luan një rol vendimtar për vëzhguesit e tregut. 

Goodhart (1991) pretendoi se deri para pak vitesh bankat qendrore shiheshin si një pjesë e 

integruar e makinës së bërjes së politikave qendrore në qeveri. Ideja që banka qendrore 

mund ose duhet të jetë e pavarur nga qeveria, thjesht nuk konsiderohej si një çështje 

serioze në shumicën e vendeve. Ashtu si Goodhart, Neuman (1991) argumentoi në favor të 

pavarësisë kushtetuese të bankave qendrore, gjë të cilën e konsideron superiore ndaj një 

rregulli kushtetues, që angazhohet mbi objektivin e qëndrueshmërisë së nivelit të 

çmimeve. 
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Falcetti dhe Milner (1999), hetuan në mënyrë eksplicite korrelacionin ndërmjet menaxhimit 

të borxhit publik dhe regjimeve monetare. Ata mendojnë pavarësinë e bankës qendrore si 

një mbrojtje më të mirë ndaj pritjeve inflacioniste, si për shembull emetimi i bonove të 

indeksuara apo marrëveshjet e monedhave të huaja. 

Pavarësia kushtetuese e bankave qendrore u bë një çështje politike madhore gjatë arritjes 

së krijimit të Unionit Monetar Europian. Neni 108 i EC TREATY implementoi një 

pavarësi të plotë të Bankës Qendrore Europiane, e cila nuk duhet të marrë udhëzime nga 

asnjë autoritet tjetër politik. As pavarësia kushtetuese e pakrahasueshme e ECB/BQE nuk 

konsiderohet plotësisht e mjaftueshme për t’u mbrojtur ndaj presionit inflacionist.  

Të dhënat e harmonizuara për borxhin publik e bëjnë më të lehtë detyrën e menaxhimit të 

operacioneve të politikës monetare dhe fiskale.  

Perez (2005) nënvizon rëndësinë e mekanizmave të raportimit për aftësinë e parashikimit 

në mënyrën e duhur të udhëzuesve fiskal. Kjo është një bazë, që kërkon një përshtatje 

kohë pas kohe të politikave. Pavarësia e bankës qendrore, pakti për stabilitetin dhe rritjen 

(packt for stability and growth, SGP)16 , dhe harmonizimi i raporteve fiskale kanë 

ndryshuar në mënyrë domethënëse strukturën ligjore për menaxhimin e borxhit publik në 

BME. Pavarësisht reformave të fundit që qetësojnë mekanizmin e sanksionimit të SGP, 

marrëveshjet institucionale janë premtuese për të ulur konfliktin politik ndërmjet 

menaxhimit të borxhit publik dhe politikës monetare të BME-së. Duke qenë se ne i 

referohemi BME-së për mjaft probleme, atëherë edhe në këtë rast duhet ta marrim për 

shembull pozitiv. 

Në këtë fazë na intereson edhe struktura e maturimit të portofolit të borxhit publik. 

Maturimi afatgjatë me normë fikse e redukton ekspozimin e portofolit të borxhit në 

ndryshimet e normave të interesit afatshkurtër. Në kohët e rritjes së normave të interesit, 

një pjesë e madhe e marrëveshjeve me norma fikse me maturim afatgjatë mund të 

ndikojnë në lehtësimin e BQ-së  nga presioni politik për të liruar politikën monetare. 

Qeveritë janë akoma ngurruese për emetimin e bonove afatgjata, për sa kohë pritjet mbi 

inflacionin çojnë drejt një rritjeje afatgjatë.  

                                                             
16 SGP Pakti për stabilitet dhe rritje. 
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Ndoshta do të mendoheshin edhe obligacionet qeveritare me indeks çmimi, me qëllim 

menaxhimin e borxhit. Këto obligacione shërbejnë edhe si indikator për politikën 

monetare. Në këtë mënyrë fiksohet vlera reale e borxhit dhe rreziku i presionit politik për 

të krijuar inflacion venitet. Kur norma e interesit qëndron mes fikses dhe indeksit të 

çmimit, atëherë në tregjet financiare lejohen edhe parashikimet mbi inflacionin. Kjo gjë 

është aplikuar më parë në Francë, por mund të shihet edhe si një përcaktues i mirë për 

inflacionin, e vendosur në shtyllën e parë të politikës monetare të BQE-së. Megjithatë, ka 

plot ekonomistë që pranojnë se mes dy politikave ka ndërvartësi (Falceti E e Milner S., 

1999).  

Veprime të besueshme nga Banka Qendrore akomodojnë daljen në treg për bono afatgjata, 

kur në të njëjtën kohë maturimet mesatare të borxhit kujdesen për besueshmërinë e 

politikave antiinflacioniste. Përveç këtyre, na interesojnë edhe pasojat e maturimit të 

borxhit për investitorët. Mbajtësit e borxhit afatgjatë përballojnë politikat monetare 

antiinflacioniste vetëm për të mbrojtur, por më tepër për të mbrojtur vlerën reale të aseteve 

të tyre (Uhlig 1997). Në përgjithësi bonot afatgjata japin siguri, besueshmëri dhe suport 

politik për stabilitetin e çmimeve. 

Favero, Missale dhe Piga (2000), theksuan se ndikimet monetare janë më efektive kur 

borxhi është në maturim afatgjatë, si dhe ndryshimet të vogla në normat e interesit e kanë 

të nevojshme për të arritur të njëjtën shkallë të shtrëngimit. E theksojmë këtë, sepse në 

afatshkurtër ndryshimet në normat e interesit zgjedhur nga BQ ndikojnë në normat 

afatgjata, domethënë ndikojnë në maturimin e borxhit dhe në rregullimet e portofolit në 

tregun financiar. Kështu, impulset monetare ndikojnë më shumë në mënyrë pozitive në 

sektorin publik. 

Kur bëhet fjalë për mekanizmin e transmisionit monetar në përballueshmërinë përmes 

aseteve, do të kuptojmë si është krijuar borxhi. Nëse bonot qeveritare me maturime të 

ndryshme konsiderohen si zëvendësuese të njëra-tjetrës, atëherë maturimi i strukturës së 

borxhit është i pavend. Kur bëhet fjalë për rregullime portofoli, ka lidhje vetëm me pjesët, 

por jo me çmimet. Nëse bonot nuk kanë zëvendësueshmëri, ato do të vazhdojnë të 

veprojnë në tregun financiar dhe do të ndikojnë në veprimtarinë e politikës monetare. Kur 

asetet nuk janë të zëvendësueshme në krijimin e borxhit, shkaktojnë ndryshimin e 

çmimeve. Nga kjo edhe testet e mundshme për lidhje si korrelacion i dukshëm mes 
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strukturës së borxhit dhe çmimeve në tregun financiar mund të interpretohen si teoria mbi 

zëvendësueshmërinë. Kjo lidhje u verifikua edhe nga efekti i ndryshimit të maturimit të 

borxhit në bazë të normave të interesit.  Një analizë e bërë në SHBA (Modigliani dhe 

Sutch, 1967) gjente një lidhje të zbehtë me vitet e krijimit të borxhit. Nëpërmjet analizës, e 

bazuar në teorinë që të vendoset një afat maturimi që preferohet nga investitori, arrihet në 

konkluzionin që menaxhimi efektiv i borxhit mund të limitohet dhe që për çdo gjë duhet 

vendosur që në momentin fillestar. 

Kjo pikëpamje edhe mund të kundërshtohet, sepse jo gjithmonë ndodh që normat të 

ndikohen nga maturimi. E kundërshtoi edhe Roley (1982), duke treguar se normat e 

interesit nuk ndikohen nga afatet e maturimit. Pavarësisht kësaj, Wallace dhe Warner 

(1996) thonë se  maturimi i borxhit nuk është  instrumenti i vetëm që ka ndikim në normat 

e interesit. 

Park (1999) përfshiu edhe pjesët me maturime të ndryshme si ndikues më të fuqishëm për 

strukturën e  borxhit. Ai arriti në konkluzionin se ndërveprimi dhe kalimi mes klasave të 

maturimit në të vërtetë shkakton ndryshime të rëndësishme në çmime. Park paraqet se 

edhe në ditët e sotme marrëdhënia mes strukturës së maturimit të borxhit dhe strukturës së 

normës së interesit mbetet e pakapshme edhe përballë teorisë që merret  në konsideratë.  

Në qoftë se do bëhej i njëjti krahasim për vendet europiane, duke parë periudhat para dhe 

pas BE-së, në vendet europiane u gjet një lidhje negative mes viteve të  krijimit të borxhit 

dhe interesit afatshkurtër (Favero et al, 2000). Megjithatë, dihet se lëshimi i borxhit 

nominal me normë fikse ka disa avantazhe. Duke qenë se në vlerën reale të kostos së 

borxhit luan rol inflacioni, një element i tillë si norma fikse ul koston e borxhit.  Në këtë 

kuptim, borxhi nominal shërben si një instrument mbrojtës kundër disa lloj goditjesh, të 

tilla si goditja e ndryshimit të prodhimit dhe shpenzimeve publike. Një tronditje ekzogjene 

që rrit normën e interesit, nënkupton pagesat më të mëdha të borxhit të qeverisë që duhet 

të financohen me taksat më të larta, të cilat nga ana tjetër mund të çojnë në një normë 

inflacioni që tejkalon pritjet. Gjithsesi, nëse qeveria ka një pjesë të rëndësishme të borxhit 

nominal, vlera reale e borxhit reduktohet me inflacionin më të lartë. Në ato kushte, shoku 

do të mbulohet nga borxhi dhe nuk do të kishte nevojë për rritjen e taksave. Në mënyrë të 

ngjashme, kur rënia e prodhimit është pasuar nga një inflacion më i lartë, rregullimi 

tatimor i nevojshëm për të mbajtur buxhetin afër bilancit është më i ulët. Të ardhurat bien, 
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por në të njëjtën kohë kostot e borxhit bien në terma realë (Bohn 1987). Megjithatë, një 

argument kundër borxhit nominal është i lidhur me efektin e tij mbi stimujt e qeverisë dhe 

për pritjet e konsumatorëve si agjent ekonomik (Barro, 1996, Missale, 1997). 

Kur lëshojnë borxhe afatgjata qeveritë e kanë për stimuj të fryjnë ekonominë, në mënyrë 

që të zvogëlojnë koston reale për këtë lloj borxhi. Nëse agjentët racionalë perceptojnë 

stimujt, qeveria mund ta ketë të vështirë për të vendosur shuma të mëdha të borxhit 

nominal ose ka për ta bërë atë me kosto të larta. Ky rast tipik i mungesës së përmbajtjes së 

politikave të qeverisë është i lidhur ngushtë me besueshmërinë dhe prej këtej ka sinjalizuar 

probleme. Në një ekonomi në të cilën hasen probleme besueshmërie dhe stabiliteti, atëherë 

është  mirë që borxhi të jetë i krijuar ose në bono të indeksuara, ose borxh në valutë të huaj 

ndoshta mund të jetë më e përshtatshme. 

Borxhi i shprehur në valutë të huaj është një instrument, që i lejon qeverisë të mbrohet nga 

goditjet reale ekonomike, duke mos pasur më problemin e qëndrueshmërisë kohore 

shkaktuar nga borxhi nominal. Nëse inflacioni i vendit dhe i vendit të huaj janë të lidhura 

në mënyrë pozitive, si borxhi nominal, edhe borxhi në valutën e  huaj janë zëvendësues të 

njëri-tjetrit në portofolin e borxhit. Megjithatë, që borxhi në monedhë të huaj të jetë i 

preferuar mbi borxhin nominal në monedhën vendëse, duhet të jepen disa kushte, si për 

shembull; që inflacioni i brendshëm duhet të jetë relativisht i pasigurt, ose që të ketë 

besueshmëri të ulët, ose, PBB e vendit duhet të jetë e lidhur ngushtë me ekonominë 

globale, pra të jetë e ekspozuar ndaj cikleve botërore ekonomike dhe tregu monetar i 

brendshëm duhet të jetë më i paqëndrueshëm se ai i huaj. Përveç kësaj, një përqendrim i 

tepruar i borxhit në monedhë të huaj ndikon në kursin e këmbimit, që çon në zhvlerësimin 

dhe kështu rezulton në një kosto më të madhe të borxhit. 

Një qeveri mund të lëshojë borxhin e indeksuar me inflacionin apo me norma afatshkurtra 

interesi, me qëllim eliminimin e stimujve inflacionistë, që kanë të bëjnë me uljen e barrës 

së borxhit. Kështu krijon lidhje me politikën antiinflacioniste të qeverisë. Indeksimi i 

borxhit ndihmon për të ulur koston veçanërisht në vendet ku variablat e ndryshme 

makroekonomike janë shumë të paqëndrueshme, sepse kjo luhatshmëri mund të sjellë që 

investitorët të paguajnë një prim të rrezikut për borxhin e paindeksuar. Ajo gjithashtu 

krijon mbrojtjen e duhur nga goditjet, veçanërisht kur goditjet shprehin lidhje pozitive mes 

prodhimit dhe inflacionit. Nëse prodhimi dhe inflacioni kanë rënie, atëherë të ardhurat, si 
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edhe kostoja e borxhit të indeksuar do të bien. Në këtë mënyrë qeveria është e mbrojtur, 

nëse rënia e të ardhurave është proporcionale me atë të kostos së borxhit (Milonas 

et.al.2002). 

Megjithatë, obligacionet e indeksuara janë instrument më pak elastik, dhe ndaj e bëjnë 

rregullimin më të vështirë në rast të goditjeve ekzogjene dhe rrisin rrezikun buxhetor. 

Përveç kësaj, ndjeshmëria e kërkesës për para ndaj normës së interesit e bën të pamundur 

që të realizohet një borxh vetëm me instrumente të indeksuara, ndaj dhe mbetet si 

alternativa më e mirë krijimi i një portofoli borxhi të diversifikuar, e thënë ndryshe, të 

diversifikohet struktura e borxhit është shumë më e përshtatshme për një qeveri. 

Qeveria mund të përdorë gjithashtu edhe afatin e maturimit të borxhit si instrument të 

menaxhimit strategjik të borxhit, por ka një lidhje negative mes reduktimit të kostove dhe 

reduktimit të rreziqeve që ka përreth. Reduktimi i kostos nënkupton lëshimin e borxhit 

afatshkurtër, duke reduktuar rreziqet përreth, të cilat i sjell më shumë lëshimi i borxhit 

afatgjatë. Zgjedhja e duhur ka qenë shpesh një përzierje e borxhit afatgjatë dhe borxhit 

afatshkurtër. Borxhi afatshkurtër redukton kostot dhe lehtëson menaxhimin e risqeve për 

arsye të rritjes së likuiditetit dhe besueshmërisë më të madhe. Kjo i lejon qeverisë të mbajë 

pabarazitë e përkohshme ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve pa pasur nevojë për të 

ndryshuar strukturën e taksave, me qëllim që të marrë burimet që i duhen dhe ajo është 

gjithashtu e përshtatshme për të zvogëluar rrezikun e besueshmërisë dhe për të sinjalizuar 

një kompromis të qartë antiinflacionist.  

Sipas kësaj metode të Blanchard dhe Missale (1994),  borxhi nominal afatshkurtër mund të 

zvogëlojë koston financiare të borxhit, pasi investitorët nuk do të kërkojnë prime të larta 

likuiditetesh të nevojshme për t’u mbrojtur nga pasiguria e politikës monetare në të 

ardhmen. 

Megjithatë, borxhi afatgjatë ka përparësi të mëdha në kuptimin që redukton ekspozimin 

ndaj rrezikut të rifinancimit apo rreziqe te e tjera që ka përreth çdo qeveri. Kur borxhi ka 

një përqendrim të lartë të maturimeve në afat të shkurtër dhe likuiditeti në treg është i 

pamjaftueshëm, qeverisë do t’i duhet të përballojë kosto edhe më të larta, ose të bëjë 

shtesa mbi borxhin, ose të rrezikojë dhe të humbasë apo keqësojë reputacionin. Kjo është 

edhe një ndër arsyet pse shpesh preferohen borxhe afatgjata. Pavarësisht se pjesa më e 
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rëndësishme janë normat e interesit që duhen përballuar, duhet t’u jepet rëndësi edhe 

situatave të tilla, që mund të krijohen në një moment të caktuar. 

Pas krijimit të BME-së, integrimi i tregjeve solli ndryshime të mëdha në kushtet e tregut 

dhe plot ndryshime të mëdha në rezultatet kombëtare. Në ndryshim nga FED-i Amerikan 

17, BQE vepron me një politikë monetare me një qendër, ndërsa vendimet mbi politikën 

fiskale mbeten të decentralizuara.  

Nëse në portofolin e borxhit në BME shihet asimetri në kompozim, atëherë vendet anëtare 

duhet të ndryshojnë mekanizmat e transmetimit të parave. Kjo u theksua edhe nga  Favero 

et al (2000). Kjo gjë sjell vështirësi në menaxhimin e ofertës monetare në BQE. Kjo sjell 

ndryshim të normave të interesit, prej këtej të inflacionit, i cili në një situatë të tillë prek 

vendet me masa të ndryshme. Në një situatë të tillë do të ishte më mirë që banka ta linte në 

dorëzim situatën e autoriteteve të borxhit, me qëllim që emetimi i bonove të bëhej sipas 

një strategjie, që bën konvergjencën e strukturave të borxhit në gjithë BME-në. Falë paktit 

të stabilitetit, rritjes dhe pavarësisë kushtetuese, BQE-ja ka vetëm pak presion inflacionist.  

Në vendin tonë, sipas regjistrave të borxhit, pjesa e emetimeve rezulton se më shumë kemi 

bono thesari, të cilat vijojnë më pas me obligacione 12-mujore, më pas 2-vjeçare, 5-

vjeçare dhe më pak 7-vjeçare. Për nga trajtimi i obligacioneve, vlerën më të madhe e kanë 

obligacionet me afat maturimi 12-mujor.18 Ndoshta vetëm brenda vitit besueshmëria për 

ekonominë tonë është më e madhe. Ndoshta subjektet ekonomike investitore tremben ndaj 

ndryshimeve që mund të ndodhin në politikën monetare dhe fiskale të vendit, apo ndoshta 

edhe stabilitetit financiar të vendit. 

Duke bërë menaxhimin e borxhit publik nisin konfliktet e para mes politikës monetare dhe 

mënyrës së krijimit të borxhit. Në vendin tonë kemi si objektiv kryesor të politikës 

monetare arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Ajo përfshin ndërhyrjen dhe/ose 

qëndrimin e Bankës së Shqipërisë ndaj tregjeve financiare për të arritur objektivin e saj 

kryesor. Në tërësinë e saj, politika monetare përmbledh bazën ligjore në të cilën 

mbështetet, kuadrin teorik që përdoret për modelimin e saj, objektivin operacional të 

politikës monetare dhe instrumentet që përdoren për përmbushjen e tyre. Banka e 

                                                             
17 FED  Banka Qendrore Amerikane 
18 Regjistri i borxhit 2014, 9 mujori, Ministria e Financave 01/01-30/09 2014  

http://www.bankofalbania.org/web/Baza_ligjore_1633_1.php
http://www.bankofalbania.org/web/Objektivat_1635_1.php
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Shqipërisë për arritjen e objektivit të saj final përcakton kuadrin e instrumenteve monetare, 

me anë të të cilave do të ndërhyjë në treg.  

Grupi i instrumenteve që janë në dispozicion, përfshin:  

 instrumentet me të cilat realizohen operacionet e tregut të hapur, lehtësirat e 

përhershme,19   

 instrumentet mbështetëse.20 

 

Politika monetare e Bankës së Shqipërisë hyri në një fazë të re interesante, në fundin e vitit 

2000, kur u hoq dorë përfundimisht nga përdorimi i instrumenteve të drejtpërdrejta të 

kontrollit monetar. Për një kohë relativisht të gjatë, prej rreth 8 vitesh, zbatimi i politikës 

monetare iu besua dy instrumenteve kryesore, të cilat në vetvete ishin thjesht dy vendime 

administrative të Bankës së Shqipërisë. Këto vendime konsistonin në rritjen e kufizuar të 

tepricës së kredisë nga ana e bankave tregtare, si dhe në detyrimin që kishin bankat me 

kapital shtetëror për të respektuar nivelin minimal të normës së interesit për depozitat me 

afat në lekë, të shpallur nga ana e Bankës së Shqipërisë. 

Në tremujorin e tretë të vitit 2000, reagimi i bankave nuk po ndiqte më uljet e 

vazhdueshme të përqindjes administrative nga ana e Bankës së Shqipërisë. Në këto 

rrethana u mor në konsideratë një rikonceptim i gjithë kuadrit operacional të 

deriatëhershëm, dhe u vendos që politika monetare e Bankës së Shqipërisë të bazohej 

vetëm në aplikimin e instrumenteve të tregut. Më konkretisht, u vendos që roli i përqindjes 

bazë në ekonomi t'i jepej normës së përqindjeve të marrëveshjes së riblerjes (repove), 

transaksione këto që do të zhvilloheshin në ankande të rregullta javore, të cilat do të 

mbaheshin nga ana e Bankës së Shqipërisë. Siç shihet, mënyra e veprimit është e 

ndryshme nga ajo e vendeve të BE-së dhe më gjerë. Ne nuk kemi bono të indeksuara dhe 

në të  njëjtën kohë u japim rëndësi më shumë riblerjeve, sesa blerjes fillestare të emetimit, 

                                                             
19 Lehtësirat e përhershme janë instrumente që janë normalisht pa kufizime në dispozicion të bankave të 

nivelit të dytë për investimin e likuiditetit të tepërt ose huamarrjen e likuiditetit me afat kohor njëditor. 

Normat e interesit të këtyre instrumenteve përcaktojnë korridorin ku mund të luhaten interesat e tregut 

ndërbankar. Karakteristikë është se përdorimi i tyre realizohet gjithmonë dhe ekskluzivisht me nismën e 
bankave të nivelit të dytë. 

20 Në mbështetje të instrumentit kryesor të tregut, bankat kanë përdorur gjerësisht depozitën njëditore për 

investimin e likuiditeteve të lira, niveli i së cilës erdhi në ulje me ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë 

nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes. 
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të cilën mund ta kontrollojmë lehtësisht me vendosje vlerash luhatëse apo indekseve të 

përcaktuara në sajë të politikës monetare.  

 

 

2.2.1 Borxhi dhe valutat 

Folëm deri këtu për mënyrat e trajtimit të politikave monetare dhe fiskale. Kur përmendim 

politikën monetare, theksi qëndron te paraja me të cilën është krijuar borxhi dhe me të 

cilën ai do të paguhet. Kur përmendim paranë, kemi parasysh valutat më të dëgjuara në 

tregun monetar. Përgjithësisht është vlerësuar dollari amerikan (USD) dhe valuta 

europiane (euro). Përgjithësisht në vendin tonë, në shumë transaksione përdoret euro. 

Gjithsesi, vlen të theksohet se, kur bëhet fjalë për borxhin e krijuar në sajë të kredive të 

marra, valutat janë nga më të ndryshmet, në varësi të vendndodhjes së kreditorit. 

Në aspektin ekonomik, ka pak rëndësi preferenca valutore. Ajo që ndikon më shumë, është 

cila valutë shkakton më pak humbje si rrjedhojë e ndryshimeve të shpeshta të kurseve të 

këmbimit. Le të shohim në vazhdim trajtimin e tyre në funksion të borxhit. Në pjesën më 

të madhe të rasteve, bankave u intereson të punojnë në valutën e vendit të tyre dhe jo me 

valutë të huaj. Elementi më i rëndësishëm në këtë zgjedhje është kursi i këmbimit. Atëherë 

ne duhet të shikojmë se sa ndikojnë kurset në përballueshmërinë e borxhit. 

Pas kalimit që bëhet nga sistemi Bretton-Woods  me kurse fikse këmbimi në sistem 

kursesh fleksibël, bankat dhe qeveria rrallëherë mund të kontrollojnë kursin e këmbimit. 

Duke pasur parasysh likuiditetin e tregjeve të huaja, për vendin tonë patjetër që do të 

ndikojë. Mënyra e ndikimit do të nisë me atë pjesë borxhi të krijuar në valutë të huaj ose 

aty ku dominon vërtet valuta e huaj. Problemi më i madh në këtë rast është influenca për 

inflacionin. Çdo veprim mbrojtjeje që do të bëhet, do të justifikohet sikur po bëhet vetëm 

për të hedhur në treg letrat me vlerë dhe jo për një politikë antiinflacioniste. Outputi do të 

jetë rritja e besueshmërisë që do të sjellë angazhim të investitorëve vendas dhe interesim të 

të huajve. Shpeshherë bonot emetohen me qëllim që të dalin në tregun ndërkombëtar, ku 

ka norma interesi më të ulëta. Kështu ka vepruar dhe Gjermania përpara vitesh me Bonon 

DM. Shpesh autoritetet që menaxhojnë borxhin, mund të jenë të tilla që të ndryshojnë apo 

edhe të spekulojnë vetëm e vetëm që në të ardhmen të kenë kurse këmbimi të favorshme. 



Përballueshmëria e borxhit publik. 

43 

 

Austria dhe Finlanda, përpara BE, emetonin në valutë të huaj vetëm bono që do të 

shiteshin në vende që sot janë pjesë e BE-së. Sidoqoftë, në vendet e industrializuara nuk 

jep aq shumë efekt ndryshimi i kompozimit të borxhit publik për nga valuta. Kjo ndoshta 

edhe për nga nevojat që kanë këto vende për të marrë hua nga vendet e huaja. Këtu 

përmendim sërisht Gjermaninë, e cila në 2005-n emetoi bonon e saj në dollar amerikan 

(USD).  

Në pjesën më të madhe të rasteve vendet e industrializuara e kanë borxhin e huaj mënyrë 

të mbajtjes së stabilitetit makroekonomik. Ndikim të madh ndryshimet e kurseve të 

këmbimit shkaktojnë në vendet në zhvillim, si rasti i vendit tonë. Në një vend si yni 

paraqiten diferenca të mëdha në periudhat e maturimeve dhe sidomos kur periudha që 

bëhet fjalë është një periudhë krize financiare.  

Gjithashtu, sikurse menaxhimi i borxhit lidhet edhe me ecurinë e zhvillimit të tregut 

financiar, shpesh thuhet se operacionet e menaxhimit të borxhit e zbehin punën e tregjeve 

financiare, por në të vërtetë kur tregjet e borxhit janë likuide, atëherë ky është elementi më 

i rëndësishëm për ecurinë e bonove, si edhe për likuiditetin e gjithë derivativeve të tjera në 

momentin kur bëhen pjesë e tregut ndërkombëtar. Rëndësia e tregut të bonove qeveritare 

vjen nga roli i rëndësishëm që ka në treg dhe në gjithë sektorin financiar, si benchmark. 

Duke qenë se sistemi është ndërtuar i tillë, risku që kjo bono përcjell është pothuajse zero 

dhe kjo, në sajë të një sistemi taksimi të bollshëm që ka në veprimtari vendi. Në këtë 

mënyrë bonoja shtetërore është aseti më i mirë i tregut dhe patjetër që merret si pikë 

referimi edhe për tregjet e letrave me vlerë apo aksioneve dhe obligacioneve private. 

Jo vetëm kaq, por shërbejnë edhe për të ulur peshën e normave të kapitaleve, për të 

llogaritur interesat, riskun e aseteve ose projekteve dhe që të marrin çmimin e pritur për 

bonot e indeksuara. Bonot në vetvete janë një instrument që kërkohet në tregjet 

ndërkombëtare, pasi pasqyrojnë një investim me risk të ulët. Kjo gjë kërkon një treg 

financiar të letrave me vlerë, titujve të borxhit dhe pronësisë së zhvilluar, gjë që në vendin 

tonë mungon.   

Përveç rolit benchmark që kanë bonot qeveritare, ato janë edhe aseti më i rëndësishëm për 

investitorë privatë dhe publikë. Bankat qendrore mbajnë rezervë në valutë të huaj në formë 

sigurie ndaj borxhit. Kjo në masë të madhe. Investitorët afatshkurtër gjejnë mbështetje te 

letrat me vlerë të sigurta qeveritare që të kursejnë para në periudhat transitore, ndërsa 
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investitorëve afatgjatë u pëlqejnë fondet e pensioneve, duke qenë se nuk kanë risk interesi 

me qëllimin që të garantohet pension i saktë i paguar. 

Të gjitha këto veprime normalisht që janë pjesë e tregut financiar. Me qëllim që këto të 

kenë jetëgjatësi dhe besueshmëri, duhet që të shikohet edhe valuta që përdoret më së 

shumti. Për shembull, është paraqitur nga Portes, Rey (2002) dhe nga Beckmann, Born, e 

Kösters (2002), të cilët theksuan se deri në vitin 2002,  Dollari Amerikan (USD) ka qenë 

valutë e fortë dhe për të ulur kostot shpesh përdorej edhe si një ndërmjetës në kombinimet 

valutore mes 2 valutave të tjera. Në pjesën më të madhe paraqitej si makina drejtuese 

tregtare. Kjo gjë rrit kërkesën për asete në USD dhe përmirëson likuiditetin në tregun 

amerikan. Jo vetëm kjo, por shumë produkte janë të lidhura me dollarin $, si për shembull 

vaji, nafta dhe kjo gjë e bën të jetë edhe valuta më dominante në tregje. 

Përafërsisht si dollari, mund të themi se përpara pak krijimit të BME-së, rol të përafërt 

kishte deutsch marka (DM). DM u bë valuta udhëheqëse për rajonin dhe baza për shumë 

këmbime. Me daljen e euros çdo gjë ndryshoi. U ul në maksimum kostoja e 

transaksioneve. Euroja nisi të ecte paralel me dollarin, por në mendje të investitorëve të 

mëdhenj mbeti përsëri dollari. Euroja mund të merrte pozita edhe më të forta nëse 

investitorët do ndryshonin anën. Megjithatë, marrëdhëniet tregtare tentuan t’i ulnin edhe 

më shumë kostot, ndaj euroja gjendet paralel me dollarin. Duke pasur parasysh zhvillimin 

e tregjeve, i cili ndikon në borxh dhe nga çfarë u paraqit më sipër, konkluzioni qëndron se 

elemente të rëndësishme janë likuiditeti, sigurimi dhe në të njëjtën kohë të hiqet 

segmentizimi i tregut dhe të ulen ato kosto të mundshme për sa u takon transaksioneve. 

 

2.3 Vendet në zhvillim dhe instrumentet e borxhit 

Ajo çka na intereson më së shumti, është të shohim nivelin e borxhit publik në lidhje me 

PBB-në. Realisht, kur flasim për borxh publik, duhet të shohim dhe përbërjen e tij dhe të 

përmenden se nga janë marrë këto borxhe. Në rastet më të shumta të vendeve, të cilat kanë 

marrë borxhe që nga vendet e Amerikës së veriut, Amerikës Latine, Europë e me radhë, 

kreditorët janë:  Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Ndëramerikane për Zhvillim, Banka 

Botërore, kreditorë të tjerë të ndryshëm të huaj dhe pjesa tjetër i takon që të jetë borxh i 

marrë brenda vendit nga institucione financiare jo bankare, banka, individë etj. 
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E rëndësishme është që niveli i borxhit të mos jetë shumë i ndryshueshëm, por që ai të 

ruajë disi raporte të njëjta dhe të qëndrueshme. Për këtë ne marrim dhe shikojmë strukturat 

e borxhit në vende dhe rajone të ndryshme. Shfaqet e rëndësishme edhe ngritja e aseteve të 

reja në tregje për ristrukturimin e borxhit publik.  

Shpesh duket i rëndësishëm edhe ristrukturimi i borxhit. Më së shumti haset në vendet që 

janë në zhvillim, sepse këtu ristrukturimet kthehen sikur janë financime dhe tentojnë 

zhvillimin. Operacioni i parë ishte në ristrukturimin e borxhit meksikan në 1990, dhe kjo u 

pasua nga operacione të ngjashme në 20 vende të tjera në vitet në vijim. Vendet nisën të 

shkëmbenin disa bono të reja Brady për kreditë bankare të tyre. Disa nga bonot ruajtën 

vlerën e principalit, por duhej të bëhej një zbritje e ndjeshme në lidhje me vlerat e 

kuponëve, ndërsa në raste të caktuara i linin vlerat e kuponëve të njëjtë, në përputhje me 

normat e interesit të tregut, por në vlerë nominale të obligacionit.  

Gjithashtu edhe shumë obligacione kishin një formë të përmirësimeve në formën e 

garancive të pjesshme ose të "të drejtave të rimëkëmbjes në vlerë", e cila ofron pagesa 

shtesë, nëse kushtet e caktuara ekonomike janë të njëjta. Edhe kur emetohen bonot e 

thesarit, mund të vendosen karakteristika nga më të ndryshmet për to, duke filluar që nga 

obligacionet me kupon zero, të cilat i përdorën për një kohë të gjatë në ShBA. Megjithatë 

vazhdonte dhe emetimi i obligacionit Brady. 

Nga fillimi i viteve 1990, një treg aktiv për bonon e re Brady ishte në aktivitet të plotë. 

Përkrahur edhe nga investitorë të ndryshëm, të cilët kërkonin të financonin dhe të 

përfitonin nga këto financime. 

Që nga viti 1990, vendet e Amerikës Latine emetuan  eurobono dhe obligacione globale, 

të cilat filluan të zhvendosnin obligacione si tipi i  Brady-t dhe nisën të dominonin tregjet, 

ashtu sikurse i dominojnë dhe tani. Në fakt, shumica e vendeve preferuan të zëvendësonin 

bonon Brady të tyren me obligacione të llojeve të tjera, sepse ata mendonin se, meqë 

bonoja Brady kishte kohë që ekzistonte në ristrukturimin e kredive, nuk do të ishte më aq 

efektive. Brady ishte një kujtim i jo i mirë nga e kaluara dhe disa karakteristika, si 

garancia e pjesshme, që u prezantua për të lehtësuar në një farë mënyre situatën 

ekonomike ku gjendej vendi.  

Duke qenë se bonoja Brady ishte e emetuar, normalisht që duhet të shlyheshin pagesat për  

mbajtësit e tyre. Realisht, në momentin që bëheshin mbajtës të bonos Brady, askush nuk 
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niste të mendonte në mënyrë negative, por të gjithë ishin optimistë për zhvillimin e vendit 

dhe se pas kësaj gjithmonë do të vinin duke u shtuar mundësitë jo vetëm për zhvillim, por 

edhe për tregti. 

Kështu, të gjithë këta kreditorë, të cilët kishin nisur “investimet” e tyre në këtë vend, 

mendonin se do të vinte momenti kur vendi do të kishte zhvillimin e tij dhe ata do të 

përfitonin prej kësaj, sidomos nëse do të bëhej fjalë për tregtinë dhe veçanërisht në lidhje 

me eksportet, duke marrë më pas edhe pagesa shtesë. Për shembull, një gjë e tillë i ka 

ndodhur Meksikës dhe Venezuelës me çmimin ndërkombëtar të naftës, në rastin e 

Meksikës, në një kombinim të çmimeve dhe vëllimeve të eksportit.  

Më vonë, një fenomen i tillë ndodhi dhe në Kosta Rika, Bullgari dhe më pas edhe në  

Bosnjë-Hercegovinë, ku si rrjedhojë e rritjes që pësuan vendet, pati menjëherë edhe një 

rritje në normat e interesit që përftonin kreditorët.  

Edhe pse këto pagesa të interesave për borxhet e marra nisën të përfshiheshin në teoritë e 

borxhit, përfshirja e tyre ishte një përvojë në rrugën për krijimin e instrumenteve të 

borxhit. Megjithatë, nga ato ne nxjerrim edhe disa mësime të rëndësishme. Për shembull, 

në shumë raste kur kanë qenë normat e interesit të ulëta ose kur tregu nuk ka pasur 

përfitime, nuk i ka ndihmuar kreditorët në momentin kur do të donin të hiqnin dorë nga 

mbajtja e këtij obligacioni. Të tilla raste kanë bërë që të mos merren me llogaritjen e vlerës 

së instrumentit të borxhit.  Megjithatë, nëse investitorëve do t’u ofrohej një normë e lartë e 

interesit, ata menjëherë do të pranonin, ose edhe kur kjo mundësi investimi do t’u bëhej e 

njohur në mënyrë perfekte investitorëve do të nisnin dhe të bënin parashikimet e tyre me 

bindje.  

Në rastin kur kundrejt bonos që emetohet thuhet se interesi i përftuar do të jetë në këtë 

vlerë për një periudhë të caktuar kohore, atëherë mundësitë për shitjen e këtyre bonove do 

të jenë edhe më të larta dhe, plus të tjerash, do të themi edhe që veprimtaria që po kryhet 

është e drejtë dhe e sqaruar, domethënë me informacion simetrik. 

Kur folëm për bonon Brady, nuk thamë se kundrejt saj ishte e vendosur dhe norma e 

interesit që përftohej, pasi në realitet nuk ishte. Realisht për disa kohë është menduar se 

bonoja Brady mund të ishte pengesë për zhvillimet e drejta dhe të pastra. Në fakt, me 

kalimin e kohës nisën të bëheshin ndryshime edhe për bonon Brady, duke hequr 
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kolateralin dhe më pas Brady nisi të dilte nga qarkullimi, sepse u zëvendësua totalisht nga 

bonot e thesarit të ShBA, të cilat mund të realizonin edhe një shitje të shkurtër.  

Dalja nga qarkullimi e bonos Brady-t është në fakt një shenjë e fuqisë ekonomike të 

shteteve dhe hedhjes së hapave në zhvillimin e tregut të bonove, që ka rritur në përmasa të 

konsiderueshme në tregjet kapitale globale. Ekonomitë në zhvillim në total përfaqësojnë 

pothuajse një të tretën e furnizimit global dhe ndërkombëtar të obligacioneve të qeverisë.  

Te letrat me vlerë të borxhit ndërkombëtar të korporatave dhe institucioneve financiare në  

ekonomitë në zhvillim i afrohen nivelit të obligacioneve të qeverisë dhe arriti gati 

390.000.000.000$ në vitin 2005. Ndërsa për vitin 2014 12.2 trilion euro borxh
21

 dhe për 

herë të parë cilësohet se ka kaluar mbi 9 trilion. Megjithatë, mund të themi se në këto 

vende huamarrja private zë pjesë shumë të vogël në huamarrjen e qeverisë në tregjet 

ndërkombëtare. Kjo mbase pasi pjesa e trajtimit të këtyre bonove në treg është ende e 

pazhvilluar dhe se mbase institucionet financiare nuk luajnë ndonjë rol të rëndësishëm në 

këtë anë.  

Kur nisim të flasim më pas për tregun global të bonove, është shumë më ndryshe. Atje 

bonot kanë edhe likuiditet më të lartë. Jo vetëm kaq, por në 1993-shin është hapur dhe një 

treg sekondar për bono të tilla. Tregtia e bonove në vitet e para të tyre ishte shumë e 

thjeshtë, pasi edhe bonot ishin të reja dhe sapo kish nisur të zhvillohej baza e investitorëve. 

Më pas, tregtia arriti nivele të larta gjatë 1997-1998, në kontekstin e një sërë krizash 

financiare dhe me kushte të pavendosura në tregjet financiare.  

Jo të gjithë mbajtësit e obligacioneve ndërkombëtare janë investitorë ndërkombëtarë, ka 

raste kur të gjithë mbajtësit e borxhit janë banorë të brendshëm të vendit, ku kanë bërë 

dhënien e borxhit. Në fakt, banorët e vendeve ku tregjet janë në zhvillim, priren të jenë 

pjesëmarrës aktivë në tregjet e borxhit ndërkombëtar të vendeve të tyre, në blerjen e 

letrave me vlerë ose në shkëmbimet e brendshme ose nëpërmjet llogarive ndërkombëtare. 

Në vendin tonë, borxhi publik u rrit gjatë viteve 1990 dhe mbetet e rëndësishme pjesa e 

financimit të tij. Në të njëjtën kohë përmendëm që ka rëndësi se ç’pjesë e tij financohet 

nga brenda vendit dhe sa nga jashtë vendit. Borxhi publik i jashtëm mbetet i rëndësishëm 

jo vetëm për madhësinë e tij absolute, por edhe për shkak të ndryshimit në teori në lidhje 

                                                             
21 Sipas Eurostat 18/12/2014 http://ec.europa.eu/eurostat 



Alba Ramallari (Allmuça) 

48 

 

me rolin e kreditorëve zyrtare, dhe multilateralët në veçanti, pasi paraqitet se ndikimi i tyre 

shtrihet edhe përtej parave që ata ofrojnë. Kështu, është e zakonshme të theksohet, se 

pavarësisht një rënieje ose një rritjeje në masën e tyre, përsëri i bën ata të mbeten 

gjithmonë të fuqishëm për menaxhimin e borxhit publik, si dhe do të vazhdojnë të mbeten 

lojtarë me peshë në tregjet financiare. Huadhënësit shumëpalësh përbëhen nga Fondi 

Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, bankat e zhvillimit rajonal të tipit: Banka për 

Kërkim dhe Zhvillim (RDB), të cilat përfshijnë Interamerikan Bank, Banka e Zhvillimit 

dhe institucione më të vogla financiare.  

Të gjitha këto institucione financiare që përmendëm, kanë rol të rëndësishëm në tregjet 

financiare dhe në kreditim të situatave të vështira për likuiditete në vende. Secila prej tyre 

ka objektiva për të realizuar, të cilat nuk shkojnë vetëm më financimin e parë që kryhet, 

por fillon dhe mendohet edhe për më mbrapa, siç do të mund të ishte ndihmë për varfërinë 

deri në çrrënjosjen e saj. RDB-ja ka një grup të veçantë të objektivave, që e përafrojnë 

edhe me atë të Bankës Botërore.  

Grupi i Bankës Botërore dhe RDB-së, përfshirë IDB edhe Hua për sektorin privat, një 

zonë e cila është me rëndësi në rritje, por shumica e biznesit që mund të zhvillohet me anë 

të shumëpalësheve, mbetet ende në pritje, pasi shpeshherë financimet që bëhen nga një 

pjesë e shoqërive të mëdha shumëkombëshe bëhen në formën e koncesioneve. Rasti i 

koncesioneve është më i preferuari nga firmat shumëkombëshe.  

Kushtet në lidhje me të ardhurat për frymë dhe nivelin e zhvillimit të vendit dhe kreditime 

zyrtare gjithashtu përfshihen në huadhënien bilaterale nëpërmjet agjencive për zhvillim 

kombëtar, të tilla si: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 

(USAID), Departamenti i Mbretërisë së Bashkuar për Zhvillim Ndërkombëtar (DFID),  

Wiederaufbau Kreditanstalt für Gjermanisë (KfW) dhe Endtwicklungsgesellschaft 

Deutsche Investitions-und (DEG). 

Megjithatë, kreditimet dypalëshe përfshijnë gjithashtu që qeveritë mund të marrin kredi 

edhe nga kompani të tilla si agjencitë e kredive të eksportit të tilla, si Hermes (Gjermani), 

Companía Española de Seguros y Créditos a la Exportación (CESCE, Spanjë) Coface, 

(Francë), dhe Bankës së Eksport-Importeve në Shtetet e Bashkuara.  

Kreditimet më të shumta janë koncesionale, por  nga këto agjenci mund të jenë edhe jo 

koncesionale. Për shembull, kreditë e garancive për eksporte të dhëna nga këto 
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institucione për të zhvilluar qeveritë e vendeve ose për huamarrësit privatë me mbështetjen 

zyrtare janë të përfshira në kreditimin shtetëror dhe mund të jetë në kushte jo 

koncesionale.  

Përgjithësisht të gjitha vendet e Europës Qendrore dhe Lindore janë të karakterizuara nga 

nivele të larta të borxhit publik. Kjo ka ardhur si rrjedhojë e nevojës për të ristrukturuar 

ekonominë dhe për të bërë ndryshime të rëndësishme me qëllim zhvillimin. Burimet 

kryesore të financimit të rimëkëmbjes së ekonomive ishin kryesisht përmes privatizimeve 

të ndërmarrjeve shtetërore të veta dhe borxhin publik. Borxhi i jashtëm është ofruar 

përmes organizatave ndërkombëtare si Banka Botërore, BERZH, BEI, KfW, IDB, FMN 

etj., që ofrojnë kredi nën kushte lehtësuese.  

Borxhi i brendshëm publik nuk është një fenomen i ri për vendet në zhvillim. Zakonisht 

këto vende kanë nivele të larta të borxhit të brendshëm mbi borxhin e jashtëm për shkak të 

pamundësisë për të hyrë në tregjet ndërkombëtare të kapitalit. Prandaj, në një nevojë për të 

gjetur burime financimi për të mbuluar deficitin buxhetor, ata lëshojnë bonot e thesarit, si 

dhe obligacionet. 

 

Sipas paraqitjeve mbi nivelin e borxhit, Shqipëria ka një nivel të lartë të tij dhe shpesh ka 

qenë subjekt i vazhdueshëm i kritikave nga FMN, nën thirrjen për të matur konsolidimin e  

financave publike. Përjashtim bëhet për Kosovën, e cila ka nivel të ulët të borxhit publik e, 

për shkak të formimit të Kosovës si një shtet i ri në 2008, kuptohet që Serbia është 

përgjegjëse për barrën e borxhit publik të kaluar. 

Borxhi i lartë publik për Shqipërinë u regjistrua në 1997-n për shkak të rënies së skemave 

piramidale. Pas këtij viti, borxhi publik, ndonëse i lartë, ka filluar të ulet dhe është ruajtur 

në përputhje me rekomandimet e FMN-së, por ai kurrë nuk ra nën nivelin e vendeve me 

tregje të zhvilluara. Ndërmjet viteve 2003 dhe 2007, borxhi publik, në kombinim me rritje 

të fortë të PBB-së, ka rënë nga 60,7% në 53,8% të PBB-së. Ky trend i kundërt, duke filluar 

nga 2008, kur borxhi publik ishte 55.01% e PBB-së për shkak të rritjes së investimeve 

publike. Në vitin 2010 rezulton se niveli i borxhit publik paraqitej 58.6% e PBB-së së 

vendit. Këtu përfshiheshin edhe rastet e garancive ku kish hyrë shteti. Megjithatë, në 

pjesët në vazhdim do ta shohim me detaje ecurinë e borxhit publik shqiptar dhe lidhjet e tij 

me deficitin buxhetor dhe politikat qeveritare. 
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2.4 Përafrime mes borxhit publik, politikave dhe borxhit  familjar 

Ajo çka kemi dëgjuar ditë pas dite dhe që shqetëson individë të tërë, është borxhi 

individual apo familjar. Të konceptuarit e shtetit si një familje e madhe e përafron teorinë 

e borxhit publik me atë familjar. Strukturimi nuk është i njëjtë për sa u takon elementeve 

përbërëse, por arsyeja është e njëjtë deri diku. Të dyja palët kanë mungesë likuiditetesh 

dhe ndaj kërkojnë borxh, në banka, në individë, në institucione të tjera financiare.  

Borxhi publik është një ndër instrumentet më të fuqishme të politikës ekonomike dhe, si 

një instrument i pushtetit, ai mund të përdoret në mënyrë efikase për të arritur qëllimet, por 

ai gjithashtu mund të shkaktojë dëmtime dhe probleme të rënda. Qeveritë mund të marrin 

borxh për të financuar investime të reja në kapitalin njerëzor dhe fizik, të ndikojnë në 

përdorimin e burimeve të vendit me kalimin e kohës, për t’iu përgjigjur rënieve ciklike, 

ose për të përmbushur nevojat financiare të shkaktuara nga ngjarje të jashtëzakonshme. 

Megjithatë, borxhi publik i tepruar mund të ketë pasoja afatgjata negative. Ai mund të 

krijojë një barrë për brezat e ardhshëm, mund të zërë vendin e investimeve private, dhe kjo 

mund të rrisë prirjet e një vendi për krizat financiare apo rritje të inflacionit.  

Nuk është e habitshme të diskutojmë mbi këto situata, pasi diskutimi mbi shkaqet dhe 

pasojat e huamarrjes publike ishte në qendër në debatin ekonomik edhe para se të paraqitej 

zyrtarisht nga Adam Smith ajo që  tani quhet "Ekonomi." Në mënyrë që të kuptojmë se 

pse vendet marrin një hua, për ta sqaruar është e nevojshme të bëjmë një analogji me 

sjelljen e një familjeje. Familjet në thelb marrin hua për tri arsye. 

 Së pari, ato marrin hua për financimin e blerjeve që do të japin shërbime për një 

periudhë të zgjatur kohe. Pra, zakonisht familjet tentojnë të marrin hua afatgjatë (me 

hipoteka ose kredi me kolateral) për të blerë një shtëpi apo të financuar një edukim, ose 

hua afatmesme (si kreditë e makinave ose kredi konsumatore) për të blerë mallra të 

qëndrueshme, si makina apo pajisje.  

Përgjatë vijave të ngjashme, qeveritë marrin hua për të financuar zhvillimin e projekteve 

afatgjata, të cilat mund të jenë ose për infrastrukturën fizike (si rrugët dhe urat), ose për 

investime në kapitalin human, investime kapitale (si duke siguruar shkollim më shumë dhe 

shërbime më të mira shëndetësore).  
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 Së dyti, ekonomitë familjare mund të vendosin për të marrë hua në rastin e 

ndodhjes në gjendje të përkohshme negative. Rast i tillë mund të jetë, për shembull, që 

kryetari i familjes është i lënë përkohësisht jashtë pune, por e di se do të rifillojë punë me 

pagesë të ngjashme brenda pak muajsh. Pastaj, në vend që të reduktojë në mënyrë drastike 

standardet e jetesës gjatë periudhës së papunësisë, në familje mund të zbusë konsumin 

duke marrë borxh (ndoshta një afat të shkurtër) gjatë periudhës së papunësisë. Përndryshe, 

familja mund të pësojë një goditje të madhe negative, si probleme me shëndetin, që është 

shumë i kushtueshëm për familjen. 

Në këtë rast, mbase nuk do të mund që të financoheshin të gjitha shpenzimet nga të 

ardhurat aktuale dhe mbase situata do të mund të zgjidhej sikur të mund të merrte një hua 

(ndoshta në një maturim më afatgjatë), duke e shpërndarë shlyerjen në një periudhë kohe 

më të gjatë.  

Në qoftë se do t’i ktheheshim rastit të qeverisë, një qeveri mund të vendosë të marrë hua  

për të mbajtur shpenzimet aktuale pa rritur taksat gjatë periudhave të rënieve ciklike 

ose për të financuar shpenzimet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose nga njeriu (të 

tilla si uragane, tërmete, apo luftëra). 

 Së treti, një familje mund të vendosë të marrë hua për të mos shkaktuar rënie në 

shportën e konsumit të saj. Marrim, për shembull, rastin e një studenti, i cili sapo është 

pranuar në një shkollë të lartë mjekësore. Këtij personi do t’i duhet të përballojë disa vite 

duke studiuar e ndoshta nuk ka të ardhura dhe pastaj të ardhura të ulëta në mënyrë të 

drejtë, por pas këtyre viteve ky mjek të ardhmen do të fitojë, me sa duket, të ardhura 

relativisht të larta.  

Pastaj, ky person mund të vendosë se zgjedhja më e mirë do të jetë sikur të vendosë të 

marrë hua për konsum gjatë viteve që do të studiojë dhe më pas e shlyen menjëherë nga të 

ardhurat që do të fitojë duke punuar në profesion. 

Pra, vendet të cilat mund të kenë vendosur të arrijnë disa objektiva pasi synojnë rritjen 

maksimale, do t’u duhej të merrnin mbase një hua për të realizuar kështu një pjesë të 

shpenzimeve të parashikuara në mënyrë efektive, duke bërë kështu një shpërndarje të 

burimeve edhe për brezat e ardhshëm.  
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Ka, megjithatë, disa kufizime për analogji mes ekonomive familjare dhe të qeverive mbi 

vendimet e huamarrjes. Jo gjithmonë mund të vendosim një barazim, kjo për faktin e 

marrjes shembull të një familjeje të varfër, e cila realisht nuk di ç’të zgjidhë më parë, por 

gjithsesi me bindje themi se çdo veprim i ndërmarrë prej saj bëhet vetëm e vetëm për të 

përmirësuar jetesën dhe maksimizuar mirëqenien. 

Këto pastaj janë edhe vendime, që kanë lidhje me politikën publike, pavarësisht se shpesh 

mund të ndodhë që politika kërkon shtrembërime të caktuara në ndryshim nga grupet e 

interesit. Janë vërtet këto grupe interesi, të cilat kërkojnë maksimizim të mirëqenies 

sociale. 

Pra, kur një kryetar familjeje vendos të blejë një shtëpi të re, ky pritet të jetë një vendim i 

mirë për familjen si një e tërë. Në të kundërt, kur një politikan vendos për të ndërtuar një 

urë në një rajon të veçantë të vendit të tij apo të saj, motivi i vërtetë mund të jetë në favor 

të elektoratit të tij a të saj ose, edhe më keq, për nxjerrjen e përfitimeve personale. 

 Aftësia për të marrë borxh publik e bën këtë problem më keq, sepse ai u mundëson 

politikanëve rritjen e shpenzimeve pa rritur menjëherë tatimet, dhe kjo mund të kalitë 

vendosmërinë e qytetarëve për të monitoruar nëse shpenzimet shtesë janë apo jo të 

dëshirueshme.  

Për më tepër, ndërsa borxhet personale nuk mund të trashëgohen nga gjeneratat e 

ardhshme, gjë që kufizon aftësinë e individëve për të marrë hua, borxhet e mëdha publike 

janë miratuar dhe transferohen rregullisht nëpër brezat e ardhshëm.  

Kjo mund të jetë problematike, sepse: 

 Së pari, brezat e ardhshëm nuk janë drejtpërdrejt të përfaqësuar në procesin aktual 

të vendimmarrjes.  

 Së dyti, ekonomitë familjare shpesh mund të vendosin një kolateral me peshë në 

mënyrë që të marrin hua me më shumë kushte të favorshme dhe për të zvogëluar rrezikun 

e kredisë, por kjo mundësi në përgjithësi nuk është ë disponueshme kur bëhet fjalë për 

borxhe të tilla si ai publik. Vetëm për rrugët ligjore shpeshherë është i kufizuar, duke nisur 

që nga ristrukturimi që mund t’i bëhet borxhit, si dhe të drejtave ligjore që u jepen 

kreditorëve. 
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 Së treti, vendet kanë kapacitet më të madh për të rregulluar të ardhurat e tyre 

(nëpërmjet taksimit) sesa familjet dhe, në këtë mënyrë, kur të përballen me nevojën për të 

financuar një shpenzim të caktuar, ata kanë në dispozicion të tyre një grup më të gjerë 

opsionesh seç ka një individ apo një familje.   

 Së katërti, vendet janë lojtarë të mëdhenj në tregje, të paktën në ato të brendshme, 

dhe kështu efekti nga politika e një vendi në borxh ka të ngjarë të jetë shumë më i madh se 

në rastin e vendimeve familjare. Për shembull, kur një familje merr hua për konsum dhe 

ky është thjesht një vendim familjar në përgjigje të një goditjeje të madhe personale, nuk 

ka asnjë efekt total në ekonominë e vendit ku familja është e vendosur. 

 Por, kur rritet huamarrja e vendit, kjo sigurisht që do të ndikojë në rritjen e normave të 

interesit, gjë që do të ndikojë drejtpërdrejt te huamarrësit privatë dhe institucionet 

financiare dhe pothuajse te çdo sektor i ekonomisë në mënyrë indirekte.  

Me pak fjalë, si çdo individ, qeveritë mund të përdorin huamarrjen për përmirësimin e 

përgjithshëm të mirëqenies nga financimet e investimeve me jetë të gjatë dhe ruajtjen e 

standardeve të jetesës nëpër periudhat e vështirësive të përkohshme. Por, ndryshe nga ato 

të individëve, vendimet e huamarrjes së qeverisë mund të shtrembërohen nga paragjykime 

politike, të drejtat pronësore dhe madhësia e imponuar e  qeverive. 

Këtu normalisht mund të diskutojmë nëse është i dobishëm apo jo borxhi publik për 

vendin. Në mënyrë që të analizojmë nëse çështja e borxhit është e dobishme për të 

financuar shpenzimet, ajo duhet parë e ndarë nga çështja e financimit të vendimeve të 

marra.  

Një qeveri dashamirëse mbase do të duhej të vendoste që për të rritur shpenzimet publike 

të ndërmerrte dy hapa.  

 Në hapin e parë, qeveria duhet të vlerësojë nëse kthimi social në një vendim të 

shpenzimeve të dhënë është më i lartë se kostoja e shkaktuar.  

 Në hapin e dytë, qeveria duhet të zgjedhë nëse është më mirë për të financuar 

shpenzimet nga të marrit e borxhit apo shtimit të taksës. 

Debati me çështjet e borxhit duhet të fokusohet në këtë hap të dytë, nëse madhësia dhe 

përbërja e shpenzimeve publike do dhe financim dhe shpesh ky fakt humbet në debate 

publike. Prandaj, ky debat mund të jetë i përshtatur në lidhje me zgjedhjen e një qeverie të 
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rritjes së tatimeve dhe në rënie ose mosmarrje fare të borxhit ose në rënien e taksave dhe 

marrjen e borxhit të ri, për një nivel të caktuar të shpenzimeve publike.  

 

 

2.5 Përmbledhje dhe përfundime nga kapitulli 

Përgjatë kapitullit të dytë u trajtuan disa sjellje të borxhit publik në vendet e zhvilluara dhe 

në vendet në zhvillim. Si element më të rëndësishëm përmendim lidhjen me politikat 

makroekonomike. Kur bëhet fjalë për politikën fiskale, merr rëndësi paraqitja e mënyrës 

së përballueshmërisë së borxhit me politikë fiskale. Këtu sugjerohet zbutja e taksave, në 

kuptimin që nuk ka vlerë për të shlyer borxhin publik nëse do të kishim një politikë fiskale 

restriktive, pasi ajo nuk do të ishte zgjidhje, por thjesht do të bënte transferimin  e pagesës 

së borxhit në kohë. Paraqesim si një mënyrë zgjidhjeje emetimin e bonove të indeksuara, 

por në ekonominë tonë ne nuk kemi të tilla.  

Problem më vete është edhe lloji i valutës që merret borxh. Përgjithësisht është tentuar në 

USD në pjesën më të madhe të rasteve dhe këtu nuk përmendim vetëm vendin tonë. Kjo 

për arsye sepse vetë menaxhuesit e borxhit njohin më mirë stadet e qarkullimit të tij. 

Tentoi euro të merrte një pjesë të konsiderueshme të tregut valutor, por përsëri investitorët 

kthehen te dollari. Pavarësisht njohjeve dhe përcaktimit të valutave të vendeve, përfshirë 

dhe vendin tonë, secilit prej vendeve i intereson të ketë sa më pak humbje prej çdo 

ndryshimi në vlerën e parasë. Kjo është edhe një ndër arsyet pse nuk preferohet si zgjidhje 

për borxhin vetëm njëra prej politikave. Preferohet kombinim i të dyjave, për arsye që as 

të mos na rëndojë politika fiskale me rritjen e taksave, as të mos kemi emetime pa fund, 

duke bërë edhe rënien e normave të interesit. Gjithashtu u jepet rëndësi afateve të 

maturimit për të pasur zgjidhje sa më efikase. Në të njëjtën kohë përmendëm edhe bonon 

Brady si shembull për vendet në zhvillim. E krahasuam borxhin publik me borxhin 

familjar. Vërtet ngjasojnë, por nëse një familje mendon ngushtë për të mirën e saj, një 

shtet duhet të mendojë për të mirën e gjithë shoqërisë, duke menduar edhe për shoqërinë e 

ardhshme.   
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3 Borxhi në vend, tendenca dhe krahasime 

Çdo pjesë teorike e paraqitur sigurisht që është e rëndësishme, por arsyeja e trajtimit të 

kësaj teme nuk është vetëm çështje teorike. Duam të marrim në shqyrtim edhe faktet 

reale në vendin tonë, për sa u takon arsyeve pse është shkaktuar borxhi dhe ndoshta për 

të dhënë një rekomandim për situatën e borxhit aktualisht. 

 

3.1 Shqipëria dhe tendencat e krijimit të borxhit  

Përpara viteve 1990 ishte shteti, qeveria, që vendoste se cilat do të ishin veprimet 

ekonomike që do të kryheshin në vend duke kërkuar realizimin e tyre me përpikëri. 

Vendoseshin deri në  detaje të gjitha veprimtaritë që do të kryenin të gjithë sektorët e 

ekonomisë pa përjashtim, vendoseshin përqindjet që ato duhej të realizonin dhe, në të 

shumtën e rasteve, kërkohej dhe tejkalim i parashikimit. Nuk mund të mendohej të 

funksiononte ekonomia kështu siç funksionon sot. Atëherë, në fillim të vitit bëheshin të 

gjitha planifikimet dhe çdo veprimtari më pas ndiqte vendimin e miratuar nga drejtuesit e 

asaj kohe, me objektiv kryesor realizimin e tij dhe tejkalim, sidomos në sektorët ku kishte 

më shumë nevojë.  

Nuk mund të mendojmë se një vend i vogël dhe me një ekonomi të pazhvilluar nuk kishte 

nevojë për tregti të jashtme, por ajo kryhej e gjitha nga shteti dhe shpesh, për të shmangur  

një masë të madhe të importeve, kërkohej tejkalim i kufijve të vendosur në prodhim, sepse 

kështu nuk do të kishim nevojë për produktet e huaja dhe vendi do të bëhej gjithnjë e më 

shumë i izoluar. Pavarësisht tejkalimeve, mbetet për t’u theksuar se shpeshherë mund të 

flitej për deficit tregtar, kjo për arsye se sasia e importeve vazhdonte të kalonte sasinë e 

eksporteve të vendit. Nëse një ndërmarrje, uzinë apo fabrikë dilte me humbje asokohe apo 

nuk realizonte planin e miratuar, kjo do ta çonte menjëherë drejt një “reforme” të fortë 

stafin në atë industri apo aktivitet. 

Sistemi i atëhershëm nuk e toleronte dot faktin e pasjes borxh në nivel të lartë, madje e 

kemi përmendur dhe më lart se kishte borxh vetëm nga vendet me të cilat shteti 

bashkëpunonte. Nuk mund të merrte ndihmë nga fuqi ekonomike të asaj kohe me të cilat 
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kishte prishur marrëdhëniet, ndaj borxhi lejohej vetëm nga vendet me të cilat kishim 

marrëveshje bashkëpunimi.  

Nuk mund të pranohej që sistemi i asaj kohe të ishte “i varur” nga vende të tjera apo nga 

institucione të caktuara financiare. Vit pas viti dilnin statistika, të cilat e paraqisnin në 

gjendje shumë të mirë vendin. Arritje të objektivave e madje edhe tejkalim të tyre, të cilat 

realisht kërkonin të tregonin situatën e mirë në të cilën po vepronte vendi. Por koha foli në 

të kundërt, pasi jo të gjithë ishin të kënaqur në atë sistem dhe këtë gjë e dëshmon largimi 

masiv i individëve me mundësinë e parë që iu ofrua, hapjen e ambasadave. Megjithatë, 

ekonomia funksiononte dhe kishte rezultate, një pjesë e të cilave u zeruan.  Pas atyre 

viteve është tentuar në mënyrë maksimale që të arrihen standarde të larta, të krijohen 

industri të reja, të krijohen zhvillime të rëndësishme, vepra të mëdha publike, të cilat 

tregojnë hapa pozitivë zhvillimi për vendin. Shpeshherë veprimtari të tilla e tejkalojnë 

fuqinë mbuluese të buxhetit të shtetit për shpenzimet dhe prej këtej fillojnë të shfaqen 

deficitet e para. Shpesh, për të mos humbur reputacionin e krijuar, duke mos rritur taksat 

me qëllim balancimin e buxhetit, e vetmja zgjidhje mbetet ajo e të marrit hua, brenda ose 

jashtë vendit. Prej këtej nis dhe krijohet situata e borxhit, e shumëdiskutuar edhe në kohët 

e sotme.  

Në vend ne kemi edhe një ligj, Ligji 9665 miratuar që në 2006 mbi huamarrjet dhe 

garancitë shtetërore. Në këtë ligj përcaktohen qartë arsyet e marrjes hua dhe rastet e 

dhënieve të garancive, të cilat janë: 

 Për të financuar deficitin buxhetor 

 Për të financuar mungesën e përkohshme të likuiditetit 

 Për të rifinancuar borxhin 

 Për të paguar garancitë shtëtërore 

 Për të paguar kostot e emetimit të borxhit 

 Për të përballuar kostot e fatkeqësive dhe emergjencave 

 Ne raste të caktuara për kryerje projektesh jep edhe garancitë shtetërore. 

Vlen të theksohet se ne nuk kemi të përcaktuar me ligj nivelin e borxhit që mund të 

marrim, po ndjekim udhëzimet e traktatit të Mastrihtit. 
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Ajo që ka rëndësi themelore për ne, është koha kur është shfaqur borxhi dhe cila ka qenë 

situata e tij. Për ta paraqitur më mirë zgjedhim raportet borxh ndaj PBB, me qëllim që 

baza krahasimore me vendet e tjera të jetë e njëjtë. Sigurisht që në këtë temë trajtojmë 

periudha kohore të ngushta. Kjo për arsye të disponimit të të dhënave për vendin tonë dhe 

vendet e tjera.  

Borxhi publik shqiptar, duke parë historikun nga 2002 në 2012, ka qenë rreth 58% ± 5% 

në raport me PBB-në, duke variuar nga 62,84% në 2002, 53,43% në 2007 dhe 63% në 

2012.  Sot, në 2014-n, jepet në nivelin 71%. Në debatet ekonomike në nivel vendor, 

rajonal dhe global, borxhi publik/PPB shihet si një indikator i rëndësishëm i ekonomisë së 

një vendi për shkak të ndërlidhjes që ka me faktorë të tjerë ekonomikë. Pikërisht për këtë 

ndërlidhje dhe për kompleksitetin që ofron kjo temë, janë të shumta argumentet dhe 

qëndrimet për nivelin optimal dhe atë tavan të borxhit publik në raport me PBB-në, 

pavarësisht se ka edhe vende me nivele të larta të borxhit, si Japonia 230%, Greqia 170%, 

Qipro 87%, Gjermania 83%, Kroacia 54%, Maqedonia 30%, Australia 27%, etj. 
22

 Por, 

duke pare shifrat FMN mendon se borxhi publik i Shqipërisë është i lartë dhe kërkon 

veprime urgjente për ta sjellë përsëri drejt një niveli të qëndrueshëm. Theksohet “urgjente” 

për arsyen se nga 2008 në 2014  ka një rritje me më shumë se 10%. Në periudhën 

afatmesme, do të jetë i nevojshëm konsolidimi fiskal për të vënë borxhin në një trajektore 

drejt rënies me qëllim zbutjen e rreziqeve dhe bërjen e përballueshmërisë e 

qëndrueshmërisë më të lehtë. 23 Përmendet kjo për faktin se në fund të vitit 2013 Borxhi 

publik i Shqipërisë është vlerësuar në 70,5 % të PBB-së. Kjo shifër sigurisht që përfshin 

dhe detyrimet dhe fatura të prapambetura të papaguara të cilat përbejnë rreth 5% të PBB-

së të cilat tregojnë shmangie të detyrimeve shtetërore. 

Duke pasur parasysh  periudhën kohore që pas viti 2012 ku borxhi publik kaloi nivelin 

60% të PBB-së sipas ekspertëve të FMN-së duhet të qëndrojë në vëzhgim dhe në kontrroll 

të vazhdueshëm  sidomos edhe me rritjen e deficitit dhe rritjen e masës së nevojshmë për 

financim të borxhit (25% e PBB-së) 
24

. Shkaqet e krijimit mund të jenë nga më të 

ndryshmet, si për shembull zbatimi i një politike të “gabuar” fiskale, një investim 

“gjigant” që do të ndikojë në zhvillimin e vendit dhe në fusha të ndryshme të ekonomisë 

                                                             
22 Ministria e Financave, Raportime Drejtoria e menaxhimit të Borxhit (2012) dhe FMN (2012) 
23 IMF Country Report No. 14/78 ALBANIA 2013 Article IV consultation and request for extended 
arrangement 
24 FMN Raport Albania DSA 2013 
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së tij, ndaj është e nevojshme të kryhet. Në këtë rast, qeveria rrit maksimalisht shpenzimet 

qeveritare dhe nuk ndryshon barrën e taksave për individët. 

Madje, në vendin tonë, tregu ka rezultuar pjesërisht i favorshëm në pjesën e forcimit të 

politikave fiskale dhe përmirësimin e bilanceve të llogarisë korrente, e cila ka reduktuar 

varësinë nga kursimet e jashtme. Por ajo ka rezultuar gjithashtu jo shumë e favorshme,  

nga likuiditete jo të bollshme në tregjet financiare, nga një fazë jo e qëndrueshme e 

ekonomisë botërore si pasojë e krizës, nga ndryshimet në vlerësimet e monedhës dhe të 

uljes së normës së interesit të brendshëm, të cilat nuk mund të vazhdojnë përgjithmonë. 

Një mekanizëm për të siguruar që politikat e borxhit nuk janë shtrembëruar nga ndikimet 

politike, janë rregullat fiskale që përfshijnë kufizime në deficitin e buxhetit, borxhit ose 

shpenzimeve publike në nivelet e ndryshme të qeverisë, të tilla si ato të përfshira në ligjet 

fiskale. Por, rregullat fiskale mund të jetë një mekanizëm efektiv vetëm për kuadrin e 

përgjithshëm institucional pasi mbështet besueshmërinë e tyre dhe zbatimin, por qëndron 

fakti se jo çdo gjë ndodh siç është parashikuar. 

Për sa u takon veprimeve fiskale, jo domosdoshmërisht paraqiten ndryshime të theksuara. 

Konkretisht, në vendin tonë nuk ka paraqitje që ndryshon një politikë fiskale për arsye të 

borxhit. Ajo që vlen të përmendet, është që u bë kohë që po luftohet rrënjësisht evazioni 

fiskal. Po tentohet në mënyrë të vazhdueshme që të “edukohen” bizneset dhe individët që 

të paguajnë pjesën e detyrimeve të tyre. Për vite me radhë u bënë tolerime të tipit amnisti 

fiskale me faljen e të gjitha detyrimeve të prapambetura, por sërish vazhdonin mospagesat. 

Më pas u deklarua se do të faleshin një pjesë e detyrimeve, kamatëvonesave, gjobave, por 

jo të gjitha. U përjashtua këtu pjesa e pagesave të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 

Jo se “shkelja” do të përfundonte këtu. Duke shfrytëzuar gjendjen e vendit, edhe mund të 

fshihej numri i punëtorëve. E rëndësishme është që të vijë një ditë që e gjithë kjo të 

përfundojë dhe të mos ketë më evazion të lartë dhe dëmtues.  

Ndaj politika fiskale në vend ka ndryshuar shumë pak krahasuar me çfarë ka qenë, por për 

të  shmangur të gjitha këto sa u thanë më sipër, ka ndryshuar sistemi i deklarimeve e 

kontrrolleve dhe vetë puna e drejtuesve. Kjo me qëllim që të arrijmë të mbledhim aq të 

ardhura saç janë planifikuar, as më shumë e as më pak. Aq sa duhet për të mos pasur 

deficite të mëdha. Ne i përfshijmë rregullat fiskale për nga rëndësia në sjelljet e tatimeve 

dhe taksave, nivelet e shpenzimeve qeveritare dhe transfertave. Me pak fjalë, na 
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interesojnë për të kuptuar deficitin. E përmendim deficitin si elementin ndikues dhe krijues 

të borxhit, për arsyen e shpenzimeve të mëdha të kryera pa pasur financim. Në të njëjtë 

kohë na intereson dhe zgjidhja për këtë deficit. Në tabelat më poshtë po paraqesim nivelin 

e deficitit që nga viti 2004 dhe instrumentet e financimit të tij. 

 

Tabela 3.5 Deficiti 

Emërtimi 
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                        

DEFICITI (38,083) (28,176) (29,372) (34,119) (60,254) (80,005) (38,033) (46,812) (41,416) (83,490) (88,455) 

Burimi: Ministria e Financave 25 

 

 

Tabela 3.6 Instrumentet e financimit të deficitit për vitin 2014 deri në fund të shtatorit. 

Periudha 

2014 deri 

30-09-14 

Financimi i deficitit 32952.71 

Nga i cili                 (milion Lek) 

Instrumenta afatshkurtra 7310.07 

Bono thesari lekë 8550.93 

Bono thesari euro -1240.86 

Instr. Afatgjatë 25642.65 

Obligacione të qeverisë 2-vjeçare -508.45 

Obligacione të qeverisë 3-vjeçare -377 

Obligacione të qeverisë 5-vjeçare 924.7 

Obligacione të qeverisë 7-vjeçare 10562.4 

Obligacione të qeverisë 10- vjeçare 9710.2 

Obligacione të qeverisë 2-vjeçare 

euro 5330.8 

PBB 1418 

Financimi i deficitit/PBB 2.32% 

Instr. afatshkurtra/PBB 0.52% 

Instr. afatgjata/PBB 1.81% 

                 Burimi: Ministria e Financave 

                                                             
25 Në aneks tabela e plotë 3.6. 
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Duhet gjithashtu të dihet se nivelet e larta të deficitit mund të bëhen një barrë për 

individët. Këtë na e tregon qartë tabela 3.6, ku përmendim instrumente të financimit. Janë 

individët që do t’i blejnë këto instrumente financiare sepse në vendin tonë vlen të 

theksohet se mbajtësit e borxhit janë bankat e nivelit të dytë dhe individët. E theksojmë 

këtë sepse në vendet e tjera me tregje financiare të zhvilluara borxh ju merret apo mbahet 

më shumë prej kompanive të sigurimeve, fondeve të investimeve, fondeve të pensioneve 

apo ndërmjetësve financiarë të tjerë. Ne kemi ndryshime për arsye se, sistemi jonë 

financiar ka ende elementë që duan plotësim dhe zhvillim. Gjithsesi, mendohet se në 

pjesën më të madhe deficitet krijohen për arsye se duhet shpenzuar për mirëqenien, për 

luftimin e varfërisë shoqërore, dhe kjo ka sjellë zvogëlimin e burimeve në dispozicion.  

Kjo tregon për përfitimet e mundshme nga nismat aktuale për lehtësimin e deficiteve dhe, 

më pas, borxheve, me qëllim që të ndihmojnë individët me të ardhura të ulëta për të arritur 

në zhvillimin e mijëvjeçarit, edhe pse në studimet empirike të shqyrtuara nuk gjenden 

dëshmi të forta se operacionet e fundit për lehtësimin e borxheve kanë pasur sukses në 

rritjen e shpenzimeve sociale.  

Këto teknika të reja në mënyrë eksplicite duhet të marrin në konsideratë faktin se 

variablave të tilla, si kurset e këmbimit, normat e interesit dhe rritja ekonomike, janë 

shumë të paqëndrueshme në tregje, të cilat janë në zhvillim dhe këto mund të ndikojnë në 

strukturën e borxhit e mbase më pas edhe në rritjen e tij. 

Në ditët e sotme pothuajse të gjitha vendet përballen me deficite publike pa marrë 

parasysh se si e kanë ekonominë e tyre. Ky fakt tregon se dukuria deficit është normale, 

madje është e vështirë për të vendosur nëse përcaktimet për borxhin mbi krijimin dhe 

masën e tij janë të sakta në rastet kur nuk është shqyrtuar edhe deficiti. Më e rëndësishme 

është që të identifikojë madhësinë e deficitit dhe qëllimet e rritjes së shpenzimeve 

qeveritare, sepse jo të gjitha deficitet qeveritare janë rezultat i vendimit të politikës. Me 

aktivitetin e ngadalshëm ekonomik dhe sistemin relativisht të lartë të taksave, ka shumë të 

ngjarë që të ardhurat tatimore të zvogëlohen. Megjithatë, pretendohet se pagesat e 

transferimit kanë tendencë për t’u rritur edhe kur janë gjatë rënies. Nëse vendi shkon në 

deficit për shkak të recesionit, situata pa dyshim ka nevojë për më shumë para për rritjen e 

përfitimeve sociale dhe projekte që do të ndihmojnë për të rritur ekonominë. Nëse qeveria 

ka filluar të shpenzojë më shumë në infrastrukturë publike, arsim apo në shëndetësi, ky 
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lloj i deficitit mund të jetë i tolerueshëm tani dhe i dobishëm në të ardhmen, por nëse 

shoqërohet me shkelje dhe përfitime të mëdha, shkakton edhe më shumë pasoja. Në 

momentin kur punohet saktë, këto shpenzime ndoshta do të rriten në vlerë dhe do të 

gjenerojnë të ardhura afatgjata për shtetin dhe shoqërinë e tij. 

Deficiti është i qëllimshëm dhe i papranueshëm, nëse arsyeja është financimi i 

shpenzimeve të paarsyeshme apo blerja e gjërave që shpejt humbasin vlerën e tyre dhe nuk 

gjenerojnë të ardhura afatgjata. Borxhi që shfaqet me anë të akumulimit të deficiteve të 

tilla është një borxh i keq dhe karakteristikë e borxhit të keq janë normat e larta të 

interesit. Në aneks po paraqesim tabelat e financimit të deficiti për vitet 2011,2012, si edhe 

onstrumenta e borxhit në disa vite. Aneks tabela 3.6.1 , 3.6.2, 3.6.3. Vihet re se shumat më 

të mëdha janë duje u shtuar tek instrumentat afatshkurtër. 

Në momentin kur ka deficit, por është deficit i mirë i cili tenton zhvillimin, madhësia e 

tregut ose industria zakonisht rritet, kjo çon në stimulimin e ekonomisë dhe rritjen 

ekonomike. Rentabiliteti i biznesit inkurajon investitorët privatë për të vënë paratë në 

fabrika dhe makineri. Të gjitha këto stimulojnë rritjen e punësimit në vend dhe rritjen e të 

ardhurave nga taksat. Nga ana tjetër, nuk është një kërcënim që deficiti i shpenzimeve 

mund të shkaktojë inflacion apo të rrisë inflacionin tashmë ekzistues, pra deficiti i qeverisë 

nuk është vetëm një arsye e inflacionit në rritje, por mund të ndikojë në të. 

Borxhi publik është i dobishëm për një qeveri, sepse operacionet e saj janë të financuara 

në mënyrë të përhershme. Nëse ky borxh do të shkojë për financime në sektorë prodhues, 

kjo do të sillte ulje të papunësisë në periudha me papunësi të lartë. Disavantazhet janë që 

projektet shtetërore mund të mbivlerësohen dhe në mënyrë të pajustifikuar të kenë edhe 

rritje pagese për shkak të shtyrjes që kanë bërë.  

Në një situatë të tillë, nevoja për likuiditete vjen duke u shtuar, saqë dhe norma e interesit 

për obligacionet e qeverisë do të rritet dhe qeveria do të jetë e detyruar që të zhvlerësojë 

monedhën apo të bëjë një parazgjedhje për detyrimet. 

Kur ka ndryshime të mëdha, të cilat mund të shkaktojnë dhe probleme fiskale, investitorët 

mund të kenë frikë pezullimin ose modifikimin e shërbimit të borxhit dhe të fillojnë të 

shesin investimet e tyre në vendin problematik. Çmimet e obligacioneve si pasojë 

bien. Bankat, të cilat përgjithësisht mbajnë sasi të mëdha të obligacioneve qeveritare, 

humbin vlera kapitale të cilat shkaktojnë humbje për bankat. Ajo çka duhet përmendur në 
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të tilla situata, është se vendi që po pëson këtë goditje, ka lidhje edhe me ekonomi të tjera 

dhe mund të shkaktojë edhe demoralizim të investitorëve në total. 

Për të parandaluar një kolaps të sistemit bankar, shpeshherë vendet e ndërlidhura 

detyrohen të blejnë obligacionet e qeverisë që është në vështirësi. Shembull konkret 

mbeten vendet e BME-së. Veprime të tilla nga Traktati i Mastrihtit nuk janë të lejueshme, 

por vende të tilla e bëjnë të mundur këtë gjë vetëm e vetëm që të mos shkaktojnë kriza 

edhe më të thella, që kanë ardhur si pasojë e keqmenaxhimit. Kjo bën që kërkesa për 

huamarrje të jetë e lartë për disa vende njëkohësisht, por me tregje të pazhvilluara mirë 

financiare primet e rrezikut janë të larta.  

Shpesh konkludohet nga shumë njerëz se nivele të larta të borxhit dhe deficitit vijnë si 

rezultat i  procesit politik. Jo pa qëllim lindi dhe unioni i BE-së për të ndarë barrën e 

rrezikut. Nëse do të ishin shtete të vetme, menjëherë do të kishin rritje të normave të 

interesit dhe kjo gjë do ta vështirësonte edhe më shumë situatën, pasi do të ulte edhe më 

normat e rritjes ekonomike. Në një komunitet ka edhe mundësi që të gjithë presionin t’ia 

dërgojë edhe një banke të vetme, siç është BQE-ja.   

Nëse institucionet e shtetit funksionojnë më së miri, do të jenë si një trup i vetëm edhe 

nëse sistemi monetar kalon vështirësi apo rryma me inflacion të lartë. Më e mira do të 

ishte sikur sistemi monetar dhe politika fiskale të vepronin në mënyrë të atillë që të 

parashikojnë se çdo ndryshim fiskal kompensohet nga inflacioni.  

Në bazë të kësaj teorie të zhvilluar nga Sims (1969) dhe Sargent e Wallace (1981), 

paraqitën edhe disa analizime të tjera, të cilat kanë të bëjnë me kufizimin ndërkohor të 

buxhetit. Kërkohet që të respektohet ky kufizim, me qëllim që të krijohet pajtueshmëri 

mes dy politikave. 

Në rast se të dy autoritetet, monetare dhe fiskale, do të qëndrojnë të pandërlidhur dhe 

Banka Qendrore do të shtonte ofertën monetare, atëherë do të kemi rënie në normat e 

interesit. Nga ana tjetër, politika fiskale do të vazhdonte me deficitet e tepruara, atëherë do 

të kishim ndryshim në nivelin e shpenzimeve qeveritare, prej këtej ndryshim në AD, i cili 

do të sillte ndryshim në nivelin e çmimeve dhe në mënyrë direkte ndryshime në nivelin e 

inflacionit.  
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Në një bashkim monetar, ky arsyetim fiton një dimension tjetër, se një autoritet i vetëm 

monetar ka të bëjë me disa autoritete të politikës fiskale. Duhet ditur që tejkalimi i 

shpenzimeve nga një apo disa shtete anëtare çon në një model inflacioni heterogjen në 

bashkim, i cili paraqet probleme, dhe mbi të gjitha edhe në një vend të vetëm kur është në 

zhvillim. Në një situatë të tillë, vështirë të kryhet mirëmenaxhimi i shpenzimeve 

qeveritare, gjë që shkakton edhe ndryshim të nivelit të borxhit. Në këtë moment 

qëndrueshmëria bëhet e vështirë. Kjo vështirësi shkaktohet pasi nuk dihet se ç’lloj politike 

monetare do të shoqërojë politikën fiskale. Ja ku shtohet edhe një problem tjetër, gjetja e 

një politike monetare të përshtatshme për kohën, por kur vazhdon të mbetet element i 

rëndësishëm qëndrueshmëria. Qëndrueshmëria është detyrim i qeverisë dhe buxhetit të saj, 

ku kërkohet që shpenzimet aktuale për mallra dhe shërbime plus kostoja e borxhit aktual, 

të jetë e barabartë me të ardhurat nga taksat plus borxhin e ri të sapokrijuar. Me variabla të 

thjeshtë makroekonomike po bëjmë një paraqitje të thjeshtë të krijimit të borxhit me një 

shembull analitik. 

Supozojmë se huamarrja e qeverisë merr formën e obligacioneve të një periudhe që 

paguajnë një normë interesi i>0 në periudhën t. Shpenzimet qeveritare janë G, T të 

ardhurat nga taksat dhe B është borxhi. Të gjitha mbajnë indeksin t, i cili përcakton 

periudhën kur kryhen veprimet. 

 Atëherë kufizimi buxhetor paraqitet: 

                                   (3.1)    

Në ekuacionin e mësipërm paraqitet kufizimi buxhetor. Vlen të theksohet se na duhen 

edhe parametra si gt, τt dhe bt, të cilët janë normat e shpenzimeve qeveritare për të mira 

dhe shërbime, të ardhurat nga taksat dhe norma borxh ndaj PBB në periudhën t. Kjo 

përcaktohet në momentin kur krijimi i borxhit në kohën t barazon borxhin në fund të asaj 

periudhe duke supozuar se u krijua borxh nga bono 1-vjeçare. Atëherë do të kishim:  

      
    

    
                             (3.2)           

Ku dt = gt-τt (3.3) si normë e deficiti të krijuar dhe Ỹt është norma e rritjes së PBB-së. 

Ekuacionet 1 dhe 2 tregojnë se norma e borxhit rritet nëse qeveria ecën me deficit dhe në 

të njëjtën kohë norma nominale e interesit kalon rritjen nominale të PBB-së. Qeveritë nuk 
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veprojnë dot gjithmonë dhe të gjitha si teoria Ponzi, që paraqet krijimin e një borxhi të ri 

me qëllim që të shlyhej i vjetri dhe për të financuar pagesat e interesave. 

Që këtej del se norma e skontuar e borxheve të qeverisë, e llogaritur përgjatë periudhave, 

duhet të jetë zero. Duke mos pasur parasysh Ponzin, atëherë del se kufizimi buxhetor 

duhet: 

     
    

   
     

   

 

   
               (3.4)         

Ku bo është norma e borxhit aktual. Në mënyrë që politika fiskale të sjellë stabilitet, duhet 

që përballueshmëria të shfaqet si diçka e zakonshme, normale, pa asnjë risk. 

Nga ekuacioni tregohet se vlera e skontuar e deficitit primar plus borxhin aktual është 

zero. Kjo ka lidhje dhe me faktin se të kesh deficite për një kohë të gjatë, si do të 

përballohen këto deficite në të ardhmen, në rast se suficitet do të jenë të mjaftueshme. 

Një interpretim tjetër ka të bëjë me lidhjen e politikës fiskale në vlerësimin e borxhit në 

periudhë afatmesme. Këtu përballueshmëria jepet si një reduktim i raportit borxh/PBB në 

një kohë të dhënë drejt një targeti të caktuar. 

Ky interpretim për përballueshmërinë e borxhit është pjesërisht i justifikuar nga 

këndvështrimi që qeveritë në nivele të larta borxhi janë më pak fleksibël për t’iu përgjigjur 

goditjeve negative si borxhi i lartë i krijuar nga kostot e të mirave dhe që lë hapësirë për 

ndërhyrje në politikë fiskale. Kufizimi buxhetor i kësaj qeverie paraqitet:  

Δ                                  (3.5)  

Ku r është interesi real dhe    është norma reale e rritjes së PBB-së.  

Me qëllim rënien e masës së borxhit, duhet që suficiti primar të jetë më i lartë se borxhi, i 

cili shprehet: 

                      (3.6) 

Ky ekuacion tregon se norma e borxhit do të rritet pafundësisht, nëse norma reale e 

interesit tejkalon normën e rritjes së PBB-së. Kjo nuk do të ndodhte nëse buxheti është me 

suficit të mjaftueshëm.26 

                                                             
26 Në këtë teori ne i marrim si variabla të jashtme normën e interesit dhe normën e rritjes së PBB-së.  
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Si konkluzion, nga kjo paraqitjeje analitike kuptojmë se elementi bazë në krijimin e 

borxhit është deficiti buxhetor. Jo vetëm kaq, por krijimi i tij sjell edhe ndryshime të mjaft 

sjelljeve të tjera në një ekonomi. Shpeshherë përmendim si ndikuese edhe vetë strukturën 

e borxhit. Strukturën e borxhit e përmendim edhe kur sqarojmë ristrukturimin e tij.    

Gjithnjë duke iu referuar literaturës teorike ekonomike, që të ndodhë një ristrukturim i 

borxhit merret dhe shikohet se sa është niveli i borxhit publik dhe sa është masa e 

financimit të tij. Në teori gjithashtu pranohet se duhet të merret borxh vetëm atëherë kur 

vendi ka vërtet nevojë për likuiditete dhe, në rastet kur ai kalon vështirësi të theksuara, të 

cilat sjellin rënie serioze të ekonomisë dhe të gjitha masat e tjera kanë dështuar. Por jo 

gjithmonë ndodh kështu. Nëse do ishim një vend si Mbretëria e Bashkuar apo Gjermania, 

do të qëndronte logjika. 

 

3.2 Manovrimet e financimit të borxhit publik 

Pasqyruam shkaqe që çonin në krijimin e borxhit dhe si arsye të parë përmendëm deficitin. 

Janë të shumta situatat që e detyrojnë një vend të marrë borxh. Përgjithësisht tentohet 

marrja e borxhit bashkë me ndryshimet në politikën fiskale, vetëm e vetëm për të 

financuar shpenzimet qeveritare. Shumë e përkrahin këtë teori, sidomos kur prej 

diferencës midis masës së borxhit dhe nivelit të taksave që paguajnë individët,  

përcaktohet se sa do të jetë barra për brezat e ardhshëm. 

Kur vijmë te teoria e brezave, ka shumë diskutime mbi llogaritjen e kostos së brezave. 

Këtu ne kemi parasysh se çdo brez i ri do të jetë përgjegjës për pagesën e çdo veprimi të 

drejtë apo të gabuar qoftë, që çon në rritjen e nivelit të borxhit. Këtu vlen të theksohet se 

financimet shpeshherë janë marrë nga jashtë. 

Analiza e borxhit publik në vendet në zhvillim është fokusuar tradicionalisht në analizimin 

e borxhit të jashtëm. Megjithatë, në vitet e fundit, disa vende në zhvillim kanë miratuar 

politika të caktuara, që synojnë të ulin ndikimin e borxhit të jashtëm duke e zëvendësuar 

atë me vendas. Na intereson të sqarojmë në fillim mënyrat e përcaktimit për borxhin e 

jashtëm dhe të brendshëm, duke pasur parasysh disa përkufizime alternative. Megjithatë, 

në çdo përcaktim që do të japim për borxhin e brendshëm dhe atë të jashtëm, do të bëjmë 
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edhe një paraqitje të shkurtër të të dhënave statistikore, si edhe të tendencave të fundit të 

tij.  

Burime të ndryshme të informacionit gjithashtu na japin identifikime të sfidave dhe 

mundësive që dalin nga strategjitë e reja të menaxhimit të borxhit, sidomos për vendet në 

zhvillim. Duke vepruar kështu me çështje praktike, nga ana konceptuale na rezulton se 

paraqitja e borxhit të vendit në borxh të brendshëm dhe borxh të jashtëm realizon një 

lidhje identifikuese të qartë mes huamarrjes së brendshme dhe të jashtme. Në përgjithësi 

preferohet më tepër krijimi i një borxhi të brendshëm duke paraqitur kështu një shkallë 

rreziku më të ulët për shtetin dhe financat e tij. Megjithatë, borxhi mbetet borxh dhe 

politikëbërësit nuk duhet të ndihen të kënaqur se kanë borxh të brendshëm.  

Në shumicën e studimeve të mëparshme përqendrimi ka qenë kryesisht në borxhin e 

jashtëm, kjo për dy arsye: 

 Së pari, ndërsa huamarrja e jashtme mund të rritë aksesin e një vendi në burime, 

huamarrja e brendshme vetëm transferon burimet brenda vendit. Për këtë arsye, vetëm 

borxhi i jashtëm gjeneron një problem "transferimi" (Keynes 1929). 

 Së dyti, bankat qendrore në vendet në zhvillim nuk mund të emetojnë monedhën 

në shumën e  nevojshme për të shlyer borxhin e jashtëm. 

Për sa i takon huamarrjes së jashtme të trajtuar në konceptin e parë, ajo është e lidhur 

zakonisht me dobësitë që mund të çojnë në kriza të borxhit. Këtu  theksohet se në mjedisin 

e tanishëm të rritjes së integrimit financiar dhe lëvizjes së lirë të kapitalit, dallimi 

tradicional midis borxhit të jashtëm dhe të brendshëm mund të mos ketë më kuptim. 

Duke marrë në konsideratë burimet e jashtme të financimit është shumë e vështirë që ai 

donator i huaj të arrijë të kuptojë mirë dhe me detaje se ku kanë shkuar fondet e tij. Për 

këtë arsye ndihet diferenca mes borxheve, atij të jashtëm me atë të brendshëm. Këtu duhet 

pasur parasysh ndarja në borxh të jashtëm dhe të brendshëm, duke klasifikuar si borxh të 

jashtëm gjithë borxhet e emetuara në tregun ndërkombëtar dhe si borxh të brendshëm të 

gjithë borxhin e emetuar në tregun e brendshëm. Për këtë arsye, të dhënat e borxhit "të 

jashtëm" mund të jenë një përfaqësim i dobët i transferimit aktual të burimeve në të gjitha 

vendet.  
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Argumenti i dytë për ndarjen në dy pjesë është akoma dhe më i dobët. Në vendet me 

llogari kapitale të lira për të qarkulluar, ekzistenca e borxhit të lartë në një valutë të huaj 

është problem edhe më i madh për krizat. Në vende si Shtetet e Bashkuara të cilat, edhe 

pse me një nivel të lartë borxhi, fakti që e kanë në valutën e tyre, nuk përbën problem aq të 

madh sa ekzistenca e një borxhi në valutë të huaj. Pavarësisht se ne vazhdojmë ta ndajmë 

në borxh të brendshëm dhe të jashtëm shqetësimin për nivelin e borxhit, elementi i cili 

shkakton më tepër preokupim është fakti i maturimit për valutën e huaj, pra sa i ndryshon 

vlera borxhit të jashtëm. Por kjo nuk do të thotë se borxhi i brendshëm nuk është 

shqetësues, edhe ai ka rëndësinë e tij. Nëpërmjet tij mund të ndryshojë vlera e monedhës 

vendase dhe nëpërmjet kësaj na ndryshon edhe vlera e monedhës së huaj se jep efektin e 

tij kursi i këmbimit valutor. 

Si rrjedhojë e kësaj, tentativa për të kaluar nga borxh i jashtëm në të brendshëm për të 

shmangur problemet në lidhje me maturimin dhe ndryshimet e kursit të këmbimit valutor, 

mund të shkaktojë problem për vlerësimin e valutës vendase. Në momentin kur kërkohet 

borxh i brendshëm, kjo situatë mund të jetë tërheqëse për bankat, me qëllim që ato të 

marrin sa më shumë pjesë nga kjo. Por kjo do të shkaktonte një rrezik për stabilitetin 

financiar në vend. Bankave do t’u binte likuiditeti dhe kjo gjë do të shkaktonte rritje të 

normave të interesit. Për më tepër, duke u zgjeruar tregu i obligacioneve qeveritare, mund 

të kenë eksternalitete pozitive për obligacionet e firmave private, por këtu qëndron dhe 

risku se sektori publik  mund t’i zërë pjesën edhe sektorit privat.   

Tregu ndërkombëtar privat ka qenë një burim kryesor i financimit për ekonomitë, të cilat 

kanë pasur nevojë për likuiditete edhe më parë. Sigurisht që për këto ka edhe ndërhyrje të 

Bankës Botërore dhe FMN-së. Nga periudha në periudhë ka edhe ndryshime në tregun e 

huamarrjeve dhe domosdo këtu flitet në mënyrë përgjithësuese për tregun global.  

Kur bëhet fjalë për treg global, kushtet janë mjaft të favorshme për zhvillim të tregut të 

huamarrjeve dhe për vlera të ulëta huat janë të shumta.  Këta faktorë globalë përfshijnë 

sjelljen e normave të interesit në ekonomi të mëdha të avancuara dhe gjithashtu ndalesat e 

papritura në flukset hyrëse të kapitalit, të shkaktuara nga ngjarjet që ndodhin rrallë. 

Megjithatë, ajo që ka rëndësi, është se mendimet në lidhje me këto trende, që paraqesin 

mundësitë për hua me qëllim financimin e borxheve publike, duket të jenë optimiste, por 

që duhen mbajtur gjithnjë nën kontroll.  
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E nisëm me fjalën manovrim, për arsye se do përmendim situatat që ky borxh na shkakton 

dhe cilat janë mënyrat më të mira për ta zgjidhur apo financuar atë. Të gjithë i kthejmë 

sytë nga shteti kur vjen puna për të gjetur donatorë, investitorë, fonde për financim dhe më 

pas është vetë ai që duhet të përzgjedhë si është më e mira për vendin dhe shoqërinë. 

Përgjatë kësaj pjese trajtohen tri elemente, që mund të jenë si zgjidhje apo si financim për 

borxhin.  

I pari është privatizimi i pronave apo aktiviteteve shtetërore. Së dyti, janë marrja  e një 

borxhi të brendshëm apo të jashtëm dhe humbjet prej ndryshimit valutor. Së treti 

përmendim ndryshimet në politikat fiskale apo monetare. Element që duhet përmendur kur 

flitet për të ardhura që vijnë nga jashtë, është edhe pjesa e granteve të ndryshme, të cilat 

paraqiten investuese dhe arrijnë të ulin nivelin e borxhit. Për më tepër vazhdojmë me 

analizimin e tyre në mënyrë të njëpasnjëshme.  

Por, në të një njëjtën kohë, kur të trajtojmë borxhin dhe mënyrën e financimit të tij, do të 

paraqesim faktin se ai do të  financohet nga jashtë ose nga brenda vendit në varësi të asaj 

se ku jetojnë apo ku e ka qendrën kreditori. Kur të flasim për kreditimin në vendet në 

zhvillim, pjesa më e madhe e kreditimeve atje bëhet e mundur nga organizma 

ndërkombëtarë. Megjithatë, mundësitë që kanë vende të ndryshme janë të ndryshme. Bazë 

sigurisht që është qëndrueshmëria makroekonomike e tyre, pasi nga kjo varet kredibiliteti i 

shlyerjes së borxhit më pas. 

Në vitet e para të transicionit në Shqipëri, besueshmëria që kishte vendi nuk ishte në një 

nivel të lartë, qëndrueshmëria ekonomike po ashtu. Çdo gjë ndryshonte në kohën më të 

shkurtër dhe, siç mund të ishte sjellja në momentin e parë, nuk mund të vazhdonte të 

qëndronte njësoj për një kohë të gjatë, pasi do të krijohej një situatë që do të sillte një 

reagim totalisht në kah të kundërt. Ndër vite ekonomia shqiptare ka pësuar rritje pozitive, 

e megjithatë borxhi publik mbetet ende i lartë.  Edhe sipas tregueve të Ministrisë së 

Financave dhe konkretisht në raportimin në Komisionin e Ekonomisë (2014, Shtator), 

është paraqitur se situata aktuale e vendit nuk është ajo e dëshiruara. Paraqitet një nivel 

borxhi 71% e PBB-së. Pavarësisht situatës, pjesë e rëndësishme për ne është ajo çka 

parashikohet dhe planifikohet për t’u bërë më pas. Planifikohet ulje e deficit it buxhetor në 

4% të PBB-së, nga 6.6% që ishte planifikuar në 2014. Përgjithësisht do tentohet që 

financimi të bëhet me huamarrje të brendshme rreth 2.9% e PBB-së. Kështu do të kemi një 
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ulje të borxhit në nivelin 70.6%. Do të përmirësohet struktura e borxhit dhe do të kemi 

edhe rritje të qëndrueshmërisë, duke siguruar mundësinë e huamarrjes së re nëpërmjet 

instrumenteve afatgjata dhe ripërtëritjen e instrumenteve ekzistuese.  

Me mbështetjen e FMN-së është e nevojshme të përgatitet një program reformash. Zbatimi 

i kësaj strategjie e rrit jetëgjatësinë e borxhit, duke thelluar kështu raportin mes 

instrumenteve afatgjata dhe afatshkurtra në 58% dhe 42% në 2015-2016. Në të njëjtën 

kohë kjo ul rrezikun e rifinancimit dhe do të shtohen mundësitë që ka tregu i brendshëm 

për mundësi emetimi, me qëllim që të rrisin peshën e borxhit të brendshëm. Përdoren dy 

madhësi për përcaktimin e borxhit nga kuptimi politik. Masa e parë që vëzhgohet, është se 

sa e ka një vend borxhin neto, domethënë masa e diferencës së borxhit në total minus atë 

që shlyhet nga përgjatë periudhës, qoftë edhe vetëm nga politika fiskale. Bashkimit 

Europian nuk i intereson kjo, por i intereson se sa do të jetë masa e borxhit bruto. Borxhi 

publik neto paraqet të dhënat e detyrimeve financiare,  të cilat i ka sektori publik dhe më 

pak përfshihen depozitat bankare. 

Detyrimet financiare sigurisht që kanë një vlerë monetare, por ato tregojnë përkatësisht 

vlerën nominale të tyre dhe nuk janë të matura me çmimet e tregut. Pjesa më e madhe e 

borxhit është e krijuar nga veprimtari të qeverisë qendrore dhe mënyra më e mirë për 

shlyerjen e tyre është nëpërmjet emetimit të letrave me vlerë të tipit bono thesari. Por jo 

gjithmonë ndodh kështu. Nëse do të vendosnim për zgjidhjen e borxhit nga bonot, kjo do 

të thotë se peshën më të madhe do ja jepnim politikës monetare. Mjaft shtete zgjedhin që 

të veprojnë nëpërmjet politikës fiskale ose, akoma më mirë, duke bërë një kombinim të të 

dyjave.  

Megjithatë, qeveria e vendit duhet të vendosë një rregull se deri në sa për qind është  e 

gatshme të lejojë nivelin e borxhit publik krahasuar me Produktin e Brendshëm Bruto 

(PBB). Megjithatë, këtu duhet mbajtur parasysh edhe cikli ekonomik në të cilin ndodhet 

vendi. Vendet duhet të ruajnë një nivel borxhi pothuaj 40 % me qëllim mirëmenaxhimin 

dhe, që të mos ndihet shumë barra e tij, ose të plotësojnë kushtet e BE me maksimumin 

60% të PBB-së. Normalisht, të gjitha këto paraqiten në llogaritë kombëtare, duke paraqitur 

veprime që kanë lidhje me qeverinë qendrore, lokale dhe korporatat publike. 
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Historikisht borxhi publik është krijuar nga deficitet buxhetore, veçanërisht ato të 

shkaktuara nga luftëra, vështirësi ekonomike të vendit dhe një pjesë e mirë nga politika të 

gabuara të taksimit.  

Shpeshherë merret dhe vlerësohet borxhi në vlerën e tij nominale, por në fakt është e 

nevojshme që të shihet vlera e tij në maturim, sepse qeveria këtë vlerë duhet të paguajë. 

Vlera e tregut është e rëndësishme vetëm për mbajtësit aktivë, pasi i takon të jetë si një 

çmim me të cilin ata mund ta shesin si një pasuri në atë kohë. Që në ditën kur ai vendos ta 

shesë bonon me një vlerë të caktuar, duhet të përafrojë me çmimin e tregut dhe me vlerën 

nominale. Megjithatë, mund të ketë edhe diferenca. Këto mund të shkaktohen nga disa 

arsye dhe saktësisht tri:  

(I) rivlerësimi i rezervave valutore për shkak të lëvizjes së kursit të këmbimit, dhe të dyja 

këto ndikojnë në vlerën e sprovuar të rezervave zyrtare, por nuk kanë efekt në kërkesë për 

para;  

(Ii) kalimi nga kapital në kreditë e lidhura, ku u regjistrua vetëm ajo pjesë e borxhit që 

ishte në paranë që kërkohej, që ishte paguar më parë dhe vlera ishte e nevojshme për arsye 

indeksi.  

 (Iii) kur letrat me vlerë  janë emetuar me zbritje nga vlera nominale, niveli i borxhit  

konsiderohet sikur i ka ndryshuar vlera vetëm nga ndryshimi i vlerës nominale të letrave 

me vlerë. 

Vende të ndryshme vendosin të emetojnë letra me vlerë të ndryshme për të financuar 

borxhin publik të tyrin. Nga vendi në vend, strategjia që ndiqet është pothuajse e njëjtë, 

por thjesht mënyra e paraqitjes mund të jetë e ndryshme, e madje, edhe kur vendosin një 

emër për letrën me vlerë të emetuar për të financuar borxhin. Vlen të përmenden edhe 

derivativët e ndryshëm që mund të përdoren.  

Për vendet në zhvillim kërkohet që të ruajnë normat për borxhin publik dhe gjithashtu 

përcaktimet e sakta se sa është niveli aktual i borxhit, sa është paguar dhe cilat kanë qenë 

mënyrat e financimit të këtij borxhi. Kjo për të arritur dhe vlerësuar situatën ekonomike 

reale. Për sa i takon më pas pjesës së borxhit publik në vendin tonë, është marrë borxh me 

arsye financimi për investime publike dhe vepra të mëdha, të cilat pretendohet se do të 
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çojnë në zhvillim më të shpejtë për vendin. Në vend më parë nuk ka qenë çështja borxh 

kaq e komplikuar.  

Një arsye për këtë është edhe se vendi nuk ka dalë shpesh jashtë territorit për të kërkuar 

borxh, por ka tentuar gjithmonë që të sigurojë një financim të brendshëm dhe borxhi ka 

qenë po në valutë vendase. Derisa tregu i brendshëm paraqitet se ka likuiditete që 

ndihmojnë për shlyerjen e borxhit, nuk mendohet të dilet në tregun ndërkombëtar për 

borxh. 

Megjithatë, ka periudha që tregjet financiare, përfshirë edhe vendin tonë, kanë mungesa në 

likuiditete dhe ndaj është dalë në tregun ndërkombëtar për të kërkuar financime. Kjo 

përkon edhe me fondet e FMN-së si shtesë në borxh në fund të 2014-s. Ju drejtua FMN-së 

dhe nuk u kërkua në vend. 

Të gjitha vendet kanë nivele të caktuara të borxhit publik dhe secili prej tyre ka vendosur 

se ç’pjesë do të jetë i brendshëm dhe ç’pjesë do të jetë i jashtëm. Në grafikun e 

mëposhtëm po paraqesim përqindjen e stokut të borxhit ndaj PBB-së.  

Grafiku 3.2.1  

 

 Burimi: FMN (2012) 

Shiko aneks për tabelën e renditjes Tabela 3.9 
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Kur bëhet ky krahasim, mbahen parasysh vetëm shifrat e borxheve për secilin prej 

vendeve, pa llogaritur këtu se çfarë peshe kanë ato në ekonominë e vendit. Krahasuar në 

vlera me borxhet e vendeve të tjera, në total mund të themi se borxhi që kemi ne përbën 

“një pikë uji në oqean”. Por, krahasuar me peshën që ka për vendin, nuk është dhe aq e 

lehtë. Mbase ka pasur edhe situata të tjera më të vështira nga ato që na janë bërë publike 

neve, por ndoshta i përballonim me më pak vështirësi më parë. Pesha që ka borxhi publik 

në periudhën aktuale te ne është 3.5% e produktit të brendshëm bruto. E rëndësishme në 

këtë rast është që ne pranojmë se pjesa që do të na duhet të paguajmë tani të jetë një nivel i 

ulët, por sa do të rëndohen brezat e ardhshëm. 

Kjo është një çështje, e cila kërkon sqarim përgjatë të gjitha periudhave në të cilat ekziston 

borxhi. Në botë ka vende që e kanë edhe pagesën e borxhit rreth 5.4 % të PBB, siç është 

Islanda. Portugalia, për shembull, çon për të paguar borxhin publik 3.6 % të PBB, Italia 

4.6 % të PBB e me radhë dhe plot vende të tjera, por fuqitë paguese të tyre si rrjedhojë e 

zhvillimit që kanë janë më të mëdha. Vërtet ne kemi 3.5% të PBB-së, por sa është fuqia 

paguese jona krahasuar me vendet e tjera. 

Për sa i takon nivelit të tij, krahasuar edhe me vende të tjera, të cilat janë në situatë 

ekonomike si jona, duke përmendur këtu vendet e rajonit, prej këtej dalim në konkluzionin 

se ne kemi ndonjë nivel të lartë të borxhit. Greqia 113.4% të PBB-së, Belgjika 101 %, 

Franca 77.6 %, Gjermania 73.2%, Irlanda 64.8%, etj27. Këto të dhëna i takojnë vitin 2010 

ku niveli i borxhit tonë shënonte 58.6% të PBB-së. Sot ne mbajmë një borxh 71%  dhe në 

2013 70.5 %28, në kohën kur Greqia e kishte 175%, Maqedonia mjaft mirë 34.3%, Belgjika 

102.4%, Gjermania 79.9%, Irlanda 124.2%, Italia 133% të PBB-së
27

. Themi për 

Maqedoninë mjaft mirë duke iu përmbajtur analizës teorike, ku cilësuam se kur një borxh 

është nën 40% të PBB-së, është situatë shumë e mirë dhe lehtësisht e kalueshme. Por, nëse 

niveli kalon 90% të PBB-së, kjo ndikon drejtpërdrejt në rritjen ekonomike të vendit.   

Duke qenë se kemi një nivel borxhi të kontrollueshëm por jo të lehtë, atëherë mbetet si 

problem mirëmenaxhimi dhe ndarja e pagesës së tij në breza. 

Themi se nuk përbën rrezik apo fenomen negativ, pasi në vendin tonë rëndësia dhe sjellja 

e borxhit publik barazohen pothuajse me kredinë familjare, duke qenë se vendoset një 

                                                             
27 Debt agency Austria Debt collection Europe http://www.debt-collection-europe.com/debt-collection-

austria.html 
28 Burimi: Ministria e Financave dhe FMN  Mars 2014 
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shenjë barazimi mes qeverisë dhe familjes. Ashtu sikurse në një familje ka nevoja të 

caktuara për likuiditete, të cilat nuk i kanë gjendje, edhe qeveria mund të ndihet në një 

situatë të tillë. 

Shpeshherë ne bëjmë “fajtore” punën e qeverisë për borxhin. Ua adresojmë fushatave 

elektorale, tenderave të gabuar, por edhe shpenzimeve të paplanifikuara më parë ashtu siç 

duhet. 

Nga ana tjetër, mendojmë se do të ishte më mirë nëse do të marrim borxh, por vetëm të 

mos paguajmë nivele të larta të taksave, sepse na prekin ne në mënyrë direkte, ndërsa 

borxhi do të ndahet mes nesh dhe brezit të ardhshëm. Në momentin kur rëndohet më 

shumë brezi i ardhshëm ne nuk jemi dakord, ndaj të vendosurit se si do të paguhet më pas 

ky borxh i madh përbën çështje të rëndësishme, për të cilin duhet marrë një vendim.  

Shpeshherë mund të paraqitet si zgjidhje që ta tejçojmë te sektori privat, pasi supozohet se 

sektori privat arrin të punojë më mirë dhe me rezultate më evidente. Apo mos ndoshta 

duhet të ndryshonte menjëherë diçka në buxhet me qëllim përballimin. Elemente të tilla 

duan kohë të përshtaten dhe mbase për situata të vështira ekonomike mungesa në 

likuiditete, shfaq mundësinë e marrjes së borxhit për të financuar projektet dhe mungesat e 

realizuara.  

Gjatë kohës kur ndodhin situata të tilla, është e rëndësishme që ekonomia të mbahet nën 

vëzhgim për mundësi inflacioniste dhe zhvlerësim monedhe, të cilat çojnë direkt në 

reduktim konsumi dhe në rënie të ritmit të rritjes ekonomike. Ajo që dihet me siguri, është 

se ndryshojnë realisht flukset e qarkullimit, por si pasojat negative ashtu edhe ato pozitive 

varen nga gjendja që është duke kaluar vendi.  

Në momentin kur është ndier e nevojshme marrja e një borxhi, së pari shihet mundësia për 

të gjetur financues vendas dhe më pas të dilet në tregun ndërkombëtar. Sipas të dhënave 

për vendin tonë, rezulton se në 2010-n ka pasur një nivel borxhi në total rreth 715,517 

milionë lekë dhe nga kjo 710,659 milionë lekë përbëjnë borxhin publik, ndërsa  pjesa 

tjetër është borxh lokal. Krahasuar me vitin 2009 paraqitet një rritje, pasi për vitin 2009 

niveli i borxhit publik ishte 682,419 milion lekë dhe e gjitha kjo ka qenë masë e borxhit 

publik. Megjithatë, vlen të theksohet se pjesa më e madhe e tij është marrë brenda vendit 

në masën 423,388 milionë lekë dhe 287,271 është marrë nga jashtë. 
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Në vitin 2011, niveli i borxhit pësoi një rritje më 8% dhe kapi nivelin 772,744; në 2012-n 

arriti 828,276; në 2013 911,546; dhe në 2014 paraqitet në nivelin 1,032,043 milionë lekë. 

Në tabelën më poshtë po paraqesim edhe normat e ndryshimit të tij nga viti në vit. Vlen të 

theksohet se neve na intereson edhe se sa është barra e borxhit për frymë. Mund të ketë 

ndonjë gabim për arsye të numrit të saktë të popullsisë, por më poshtë paraqiten me 

përafërsi të dhënat për gjendjen e stokut të borxhit. 

 

Tabela 3.7. Stoku i borxhit dhe borxhi  për frymë 

  2010  2011  2012  2013  2014  

Stoku i 
borxhit 715,517,000,000 772,744,000,000 828,276,000,000 911,546,000,000 1,032,043,000,000 

Popullsia 2,870,420 2,842,925 2,815,749 2,787,615 2,787,615 

Borxhi për 
frymë 249,273  271,813  294,158  326,999  370,224  

% e rritjes së 
stokut të 

borxhit   8.00% 7.19% 10.05% 13.22% 

% e rritjes së 
popullsisë   -0.96% -0.96% -1.00% 0.00% 

% e rritjes së 
borxhit për 
frymë   9.04% 8.22% 11.16% 13.22% 

Burimi:: Ministria e Financave, buletinet vjetore, raportimi për borxhin; INSTAT për numrin e popullsisë (për vitin 

2014 e njëjta popullsi si në 2013) 

 

Për nga struktura  krijimit të borxhit publik  për vitin 2013 dhe 2014 me përafërsi 

kompozimi është  62% borxh i brendshëm dhe 30% është afat shkurtër. Nga borxhi i 

brendshëm 5% e përbejnë garancitë ndërsa borxhi lokal pothuajse është i pallogaritshëm 

për arsye se ka vetëm rreth 0.04% të borxhit total. Borxhi i jashtëm është borxh ndaj 

kreditorëve shumëpalësh rreth 51 %, kreditor zyrtare dypalësh 28 %, dhe kreditorëve 

private 21% të borxhit. 
29

 Për më shumë detaje në aneks, tabela 3.11 për ndarjen borxh i 

brendshëm borxh i jashtëm që nga viti 1993 dhe deri në 2014-n. 

Pavarësisht paraqitjeve, më shumë kemi borxh të brendshëm sesa të jashtëm, por 

theksohet se përgjatë viteve të fundit tendenca për borxh të jashtëm sa vjen e shtohet. 

Duke shkuar nga 31% e borxhit në 2003-shin në 58% të borxhit në 2014. Një pjesë e 

konsiderueshme e tij ka shkuar për financimin e deficitit buxhetor. Deri në fund të 

shtatorit, deficiti buxhetor i financuar është realizuar nga bono thesari në lekë dhe euro, si 

                                                             
29

 IMF Country Report No. 14/78ALBANIA2013 Article IV consultation and request for extended 

arrangement 



Përballueshmëria e borxhit publik. 

75 

 

dhe nga obligacione të qeverisë. Nga shifrat shohim se rreth 46 % mbulohet nga emetimi i 

bonove (Aneks, shiko regjistrin e bonove 2014 Tabela 3.1). Megjithatë, ajo që na intereson 

neve, është të shohim se sa është stoku i borxhit publik të vendit tonë dhe si është realizuar 

ai në instrumente afatshkurtra dhe afatgjata. Në një kohë relativisht të gjatë për çdo vit 

paraqitet në nivele në rritje dhe sidomos këto vitet e fundit ka qenë temë diskutimi e 

rëndësisë së parë. Që nga viti 2007 dhe deri në 30 shtator 2010, stoku i borxhit publik ka 

ardhur duke u rritur. Kjo mbase dhe nga hapësira që është lejuar deri në 60% të PBB, por 

jo me domosdo duhej arritur kjo vlerë. Vendi ynë jo vetëm e arriti këtë vlerë, por edhe e 

tejkaloi. 

Paraqitet për 2010 deri në shtator një borxh 710,659 milionë lekë, prej nga 423,388 

milionë lekë janë borxh i brendshëm i realizuar nga: 

 59.07 % nga bono të tipit 3, 6, 9 dhe 12-mujor. 

 39.63% është realizuar nga instrumente afatgjata të tipit obligacione 2, 3, 5 dhe 7- 

vjeçar 

 Ajo që vlen të theksohet, është se Banka Qendrore nuk ka asnjë kredi direkte. 

 Në të gjithë masën, rreth 1.31 % përbën borxhin e garantuar që shërben për 

garancitë në tregun e brendshëm, siç është rasti i garancisë që është dhënë për KESH nga 

Raiffeisen Bank, ku si garantues është Ministria e Financave për një periudhë të caktuar. 

Më pas kemi për Ujësjellësin ministri dhe institucione të ndryshme që kanë nevoja për 

likuiditete. Vihet re se pjesa më e madhe e fondeve, të cilat janë marrë hua, vijnë nga 

institucione financiare europiane, pasi bie në sy prania e valutës euro.  

Për vitin 2014, për 9 muaj niveli i borxhit paraqitet 960.801 milionë lekë. Kjo shifër është 

deri në muajin shtator të vitit 2014. Me përafërsi, duke pasur për bazë borxhin për vitin 

2013, është parashikuar se borxhi për 12 muaj e 2014- s do të kapte nivelin 1.032.043 

milionë lekë. 

Theksojmë se për vitin 2014 deri në shtator, 46.1 % i takon borxh në formën e 

instrumenteve 3, 6, 9 dhe 12-mujore.  

50.59% është borxh në instrumente afatgjata. 

Diferenca prej 3.8% u takon garancive që ka dhënë shteti. 
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Për të dhënat faktike të borxhit në 9 muaj të vitit 2014, ndarja është bërë sipas tabelës së 

paraqitur në aneks. Tabela 3.12 dhe Tabela 3.13 si dhe Tabela 3.14 për borxhin lokal 

Në të njëjtën kohë vlen të përmendet se janë miratuar shlyerjet e shumë detyrimeve që ka 

pasur shteti, qofshin këto likuidime, por edhe pagesa të pjesëve të borxhit të marrë më 

parë.  

Në aneks po paraqesim vlerat e interesave të paguara për borxhet e marra. Tabela 3.15 

Në të gjitha analizat për të përcaktuar si është situata e vendit, ne shohim raportin 

Borxh/PBB, për të cilin ekzistojnë të dhëna që borxhi është në ulje nga 60% në fund të 

2009-s, në rreth 59% në fund të 2010-s. Gjithashtu, kuadri makro parashikonte reduktimin 

e tij në 54% deri në 2013, si rrjedhojë e konsolidimit fiskal. Ndoshta ndikuan shumë 

faktorë të tjerë, përfshi këtu edhe zgjedhjet e 2013-s, që paraqitën realisht se ç’po ndodhte 

me nivelin e  borxhit në vend. U pranua shifra diku te 70%, e cila alarmoi si vendasit, edhe 

FMN-në. Për vite me radhë kemi dëgjuar se sa ishte niveli i borxhit dhe shpeshherë 

deklarohej se kaq është pjesa e garancisë dhe shfrytëzohej kjo pjesë, me qëllim që borxhi 

të mos kapte nivelin 60%, siç na e kërkonte BE-ja. 

Në termat e rritjes ekonomike, në vitin 2009 Banka Qendrore vendosi të ulte normën e 

interesit nga 6.75% në 5.75 %, duke ndërruar kështu drejtimin e politikës monetare dhe 

kjo dha sinjal për bankat për të ulur normat e interesit të kredive në lekë. Pavarësisht se 

çfarë uljesh komentohen, vlen të theksohet se për vendin tonë normat e interesit i kemi më 

të larta se të rajonit. Ndoshta është vetë tregu financiar, që e nxit një gjë të tillë. Ende ne 

nuk kemi një treg të mirëfilltë financiar apo një autoritet me vendosmëri, që të mbikëqyrë 

veprimet e bankave, përfshirë këtu edhe Bankën Qendrore. Ajo çka vlen të theksohet për 

vendin tonë, është se një rol të rëndësishëm në përcaktimin e normave të interesit e kanë 

bonot e thesarit dhe, në rast se do të kishim një normë të ulët interesi për kreditë në lekë, 

kërkesa për bono thesari do të mbetej e lartë. Këto bono i emeton dhe i përcakton BQ-ja 

dhe, kur ajo ka probleme në vetvete, ia delegon këtë edhe tregut financiar e monetar të 

vendit. 

Nëse do të shikojmë regjistrat e emetimit të bonove të thesarit dhe obligacioneve 

qeveritare, normat e interesit janë nga më të ndryshme, pavarësisht se ndryshimi i tyre 

paraqitet nga afatet e maturimit. Përgjithësisht instrumentet e preferuara janë bono 12-

mujore, ku normat e interesit përgjithësisht luhaten nga 6.82 deri në 7.67% interes. Ajo 
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çka vihet re, është se edhe obligacionet janë instrumente të preferuara në treg, por më 

shumë ato me afat maturimi të gjatë dhe me norma interesi të lartë. Norma interesi që 

shkojnë deri në 11%. Këto janë edhe baza e financimit të deficiteve, ku një pjesë e 

blerësve janë edhe të huaj.  

(Aneks Tabela 3.1 Regjistri i Borxhit sipas instrumenteve Burimi: Ministria e Financave 

2014). 

Në vendin tonë duhet thënë se emetimet kanë vazhduar të kryhen dhe instrumentet me më 

shumë vlerë janë ato me afat maturimi 12-mujor. Pothuajse që nga 2010-a dhe deri në 

2014-n është ruajtur e njëjta metodë për sa u takon peshave të vlerave të bonove të 

emetuara. Por përgjithësisht instrumenti më i vërejtur është ai me afat maturimi 3-mujor 

dhe ai më pak i përdorur është ai me afat maturimi 9 muaj. 

Në të njëjtën linjë si vendet e zhvilluara që nxituan për të ndryshuar bazën e normave të 

interesit menjëherë pas fillimit të krizës financiare, me qëllim të promovimit të kreditit dhe 

ringjalljen e ekonomisë direkt pas tyre, edhe Banka jone Qendrore e kreu veprimin me 

ndryshimin e normave. Banka Qendrore Europiane ka ulur normën bazë me 2%, Fed-i 

Amerikan 0-0,25%, në një kohë që vendet e rajonit dhe të Europës Juglindore që kanë një 

ekonomi si e vendit tonë, nuk kanë pasur një ndryshim në kërkesë pas çdo uljeje të normës 

së interesit; Dhe këto ekonomi po vuajnë zhvlerësim të fortë të monedhave vendase ose 

edhe vështirësi të mëdha ekonomike si pasojë e mungesës së likuiditeteve dhe të 

qarkullimit të parasë. Në vendin tonë ndihet mungesa e qarkullimit edhe për arsye të 

emigrantëve. Të mos harrojmë se shqiptarët kanë familjarë në emigracion nëpër vende që 

po përjetojnë krizën. Remitancat jo vetëm që janë ulur, por një pjesë e tyre janë kthyer 

edhe në vend, duke rritur nivelin e papunësisë. 

Kreditimi nga ana e institucioneve multilaterale financiare dhe burimet zyrtare dypalëshe 

janë gjithashtu një burim i rëndësishëm tradicionalisht i financave dhe vazhdon të 

përfaqësojë një pjesë mjaft të qëndrueshme në huamarrjen ndërkombëtare, si për të 

ardhura të ulëta në ekonomitë e zhvilluara, edhe për ekonomitë të cilat janë në zhvillim.  

Megjithatë, me kreditimin e ekonomisë nga institucionet multilaterale, vendet mendojnë se 

këtyre kompanive po u rritet rëndësia dhe se mund të fitojnë “kontroll” të ekonomive.  
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Shpeshherë themi se do vijë një periudhë që një pjesë e mirë e kreditimeve të jenë private 

dhe që do të kryhen në tregjet e brendshme, ndonëse ende më pak të zhvilluara sesa 

homologët e tyre ndërkombëtarë, por do fitojnë rëndësi dhe mund të luajnë një rol kyç në 

uljen e dobësive. Lista e kreditimeve të vendit tonë është shumë e gjatë, ashtu sikurse dhe 

shumëllojshmëria e aktiviteteve me të cilat është marrë ajo. Vlen të theksohet se një pjesë 

përbëjnë edhe garancinë, ndërsa një pjesë tjetër nuk i takon vetëm pushtetit qendror, por 

edhe atij lokal. Sigurisht që në vlera më të mëdha është borxhi publik i qeverisë qendrore. 

Në tabelën e mëposhtme tregohet sa i takon borxhit të qeverisë qendrore dhe sa qeverisë 

lokale.  

Tabela 3.8Borxhi publik, i ndarë në borxh i qeverisë qendrore dhe lokale 

Milion Lek 2009 2010 2011 2012 2013 

30-09-

2014 

Borxhi publik 682547 715517 772735 828268 885083 961445 

Borxhi i qeverisë 

qendrore 682547 715370 772517 827981 884692 960801 

Borxhi i pushtetit 

lokal 0 147 218 288 391 644 

Burimi: Ministria e Financave  

Sigurisht që borxhi i qeverisë qendrore nga tabela duket që është më i lartë. Kjo sepse 

edhe mundësitë e shlyerjes i ka më të mëdha. Ndryshe është borxhi lokal. Aktivitetet që 

menaxhojnë bashkitë janë shumë të vogla krahasuar me ato të qeverisë qendrore. 

Pavarësisht kësaj, duhet të theksojmë se cilat janë mënyrat më të mira për ta menaxhuar 

dhe financuar këtë borxh, qoftë i qeverisë lokale apo qendrore. 

E rëndësishme është që të jetë i zhvilluar tregu i bonove. Njihen mjaft raste që vendet, 

pavarësisht se kanë nevoja për financime të mëdha, nuk kanë të zhvilluar një treg të 

bonove. Realisht madhësia e këtyre tregjeve është në përputhje me atë të tregjeve të 

përgjithshme financiare në rajon. Nga kjo duam të tregojmë që, sa më i lartë është niveli i 

borxhit, aq më të zhvilluara duhet të jenë tregjet financiare; Megjithatë, rasti i Amerikës 

Latine na tregon të kundërtën: borxh i lartë dhe treg financiar i pazhvilluar. Tentohet që 

borxhi të merret brenda vendit në rastin kur do të ekzistonin kompani të mëdha, të cilat do 

të mund të financonin projekte të mëdha.  
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E rëndësishme është që edhe bankat e vendit janë në gjendje apo të gatshme për të 

ndërmarrë rreziqe të tjera të kreditit në portofolat e tyre, që të mos kenë humbje në tregjet 

financiare dhe kështu mund të nxisin përdorimin e instrumenteve të monedhës vendase.  

Ndërkohë që huamarrja publike mund të aplikohet për projekte të denja, do të ishte naive 

të shpërfillnim ndikimet politike që mund të shkaktojë përdorimi i borxhit, në domethënie 

larg nga qëllimet e saj të ligjshme. Në raste të tilla, mund të ndodhin përkeqësime, të cilat 

nuk bëjnë gjë tjetër, veçse vënë më në dukje paqëndrueshmërinë politike dhe përkeqësojnë 

dobësitë e ekonomisë së vendit.  

Në rastin e vendit tonë në momentin, kur u rrit borxhi në mënyrë më maksimale, u 

justifikua me ndërtimet infrastrukturore të rëndësishme që kryente qeveria e asaj kohe. Jo 

gjithmonë ka justifikime të rëndësishme dhe ndaj shpesh evidentohen lidhje me politikën, 

por edhe me situata të tjera, më shumë qeveritare sesa kombëtare. Në vitet e fundit, në 

vendin tonë po përmendet shpesh çështja e borxhit. Diskutime të tilla të shpeshta mbase 

duken disi të çuditshme, por të nevojshme dhe me kuptim në një ekonomi si ekonomia 

shqiptare. Të shprehurit e borxhit dhe më pas dhe një përcaktim i tij në vlerë realisht na 

bind për situatën ekonomike.  

Më lart përmendëm që kishte lidhje me stabilitetin makroekonomik, me menaxhimin e 

mirë të fondeve që zotëron qeveria, por në të njëjtën kohë edhe me një tejkalim të nivelit 

të shpenzimeve që ajo mund të realizojë. 

Te ne, ndryshimet ekonomike kanë ndodhur për një periudhë të shkurtër. Në total i takon 

25 vjet. Themi periudhë e shkurtër për vështirësitë që ka kaluar ekonomia e vendit tonë 

përgjatë këtyre viteve dhe për ndalesat që ka pasur si rrjedhojë e ngjarjeve që kanë 

ndodhur. Si rezultat, ne kemi ndryshime në ekonomi, të cilat dalin në pah në çdo ditë të 

jetës. Si rrjedhojë e situatave të kaluara në vend, mbase edhe politikat që janë vënë në 

zbatim jo gjithmonë kanë rezultuar efektive. Shpeshherë kemi vërejtur ndryshime të 

pakonceptueshme nga ana jonë si konsumatorë dhe si pjesë e shoqërisë, por duhet të 

kuptojmë që kanë një arsye pse kanë ndodhur. 

Të themi se ndryshimet e qeverive kanë qenë të shpeshta te ne kjo nuk ka ndodhur, ndaj i 

takon që edhe politikat që janë vënë në zbatim përgjatë këtyre viteve, nuk kanë pasur 

ndryshime të konsiderueshme, por vetëm ndryshime si shkak i situatave që ka kaluar 

vendi. 
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Duke e bërë vlerësimin e qëndrueshmërisë së politikës fiskale të varur nga kushtet e 

mëparshme,  jo gjithmonë evidentohet  përdorimi praktik i tyre. Edhe në ekonomitë ku ka 

politika të qëndrueshme për një kohë të gjatë, në arsyet e pasigurisë çdo gjë ndryshon dhe 

nuk jep më rezultat pozitiv. Prej këtej del se vlerësimet e tanishme janë më mirë sesa 

vlerësimet pas. Kjo për arsye sepse shpeshherë vetë borxhi na ngre kurthe. Dhe momenti 

më i vështirë dhe më i shpeshtë është ai me normat e interesit që duhet të paguhen. Vërtet i 

paguan qeveria, por kjo do të shkaktojë rritje të deficitit dhe detyrimisht rritje të 

përgjegjësisë për pagesë të të gjithë anëtarëve.  

Në kapitullin më lart paraqitëm borxhin familjar, atëherë na intereson të dimë se si do të 

bëjnë njerëzit me pak mundësi financiare të paguajnë rritjen e taksave. Përgjegjësia më e 

madhe bie mbi qeveritë, që u duhet të përcaktojnë një mënyrë eficiente për ta paguar 

borxhin dhe financuar deficitin pa rënduar shumë dhe menjëherë shoqërinë. Në këtë 

situatë del si çështje për diskutim zgjedhja ndoshta mes marrjes borxh të jashtëm me 

alternativën e dytë, vazhdim të privatizimit.  

 

3.3 Të ardhurat nga privatizimi 

E nisëm me privatizimin si element të parë, pasi e ka në dorë vetë sistemi ynë drejtues dhe 

nuk paraqet ndryshime në sektorë të tjerë të vendit, veçse sjell të ardhura me bollëk për një 

moment. Privatizimi në vetvete do të shprehet si një ndër instrumentet më të mira në 

financimin e borxhit pa ndryshuar parametrat e tjerë makroekonomikë të vendit. 

Por kjo ka lidhje me mënyrën e menaxhimit të parasë dhe sigurisht që shfaqja e borxheve 

nuk tregon këtë, për më tepër kur borxhi është mbi parashikimin e mundshëm. 

Në vite me radhë u ndoq strategjia që mjaft financime në vendin tonë të bëheshin 

nëpërmjet privatizimeve; Kjo me mendimin se ekonomia private do të çonte më shpejt në 

nivelin njësoj si vendet e tjera të Europës Perëndimore. Privatizimet jo gjithmonë, për të 

mos thënë asnjëherë, nuk janë bërë në vlerën reale të ndërtesave apo aktiviteteve që janë 

privatizuar. Privatizimet nisën rreth vitit 1992. Në vitet e para të ardhurat ishin shumë të 

vogla. Privatizimi nisi të lulëzonte në vitet 2000-2010. Në 2000 të ardhurat prej 8.9 

miliardë lekësh financuan 22% të deficitit. Në 2001 u rritën me 43% dhe financuan 30% të 

deficitit. Vitet në vazhdim filloi të ulet norma, derisa në 2004 filloi sërish rritja si rrjedhojë 
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e privatizimit të Bankës së Kursimeve dhe në 2007 u privatizua pjesërisht Albtelekom. Në 

vitet 2009 dhe 2010 privatizimet që u diskutuan më shumë se nuk u bënë në vlerën reale të 

tyre ishin Albpetroli dhe Hotel Dajti. Bazuar në tabelën fiskale të vitit 2011, 

parashikoheshin edhe privatizimet e 1280 objekteve shtetërore dhe gjithashtu privatizimi i 

aksioneve të mbetura shtetit nga Albtelekom, AMC dhe ish-OSSH-ja dhe vlera që 

llogaritej se do të përfitohej ishte 300 milion lekë.30  Por privatizimi nuk do të vazhdonte të 

ishte gjatë zgjidhje për borxhin. Vjen një moment dhe nuk mund të shesim më prona 

shtetërore. Në mjaft vende privatizimi ka qenë zgjidhje, në mjaft të tjera jo. Nuk duhet 

harruar se në mjaft aktivitete, në momentin kur kryhet privatizimi i aktiviteteve, shteti 

humbet mundësitë e përfitimeve të të ardhurave. Vendi ynë, përveç privatizimeve, ka 

vepruar edhe në një mënyrë tjetër, atë të koncesioneve. Dhe ky mund të themi se është 

instrumenti tjetër që e zëvendëson privatizimin.  

Grafiku3.3.1 

 

Burimi: Ministria e Financave ( në aneks tabela 3.10 Të ardhurat nga Privatizimet) 

 

Po sikur ne të kërkonim një zgjidhje për borxhin jashtë vendit, pra të kërkonim borxh nga 

jashtë dhe jo nga aktivitetet apo individët në vend? Edhe kjo do të ishte një mundësi e 

mirë. Arsyeja e trajtimit borxh i brendshëm apo i jashtëm lind vetvetiu kur shikon 

                                                             
30 Burimi: Albania, Ministria e Financave, hartimi i tabelës për buxhetin e konsoliduar. 
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ekonominë e vendit tonë. Në aspektin e parë, pjesë e rëndësishme është të shikojmë a kemi 

aftësi paguese apo jo. A e përballojmë dot borxhin dhe më pas të vendosim për të. 

Nëse vendi ynë ka deficit se ka evazion, kjo do të thotë se individët do të vazhdojnë t’i 

“fshehin” të ardhurat e tyre dhe askush nuk do të tentojë t’i çojë ato për të blerë bonot që 

emetohen, sepse nuk deklaron origjinën e përfitimit të tyre. Në këtë situatë, alternativë më 

e mirë mbetet borxhi nga jashtë. Në momentin kur supozohet se po emetohen instrumente 

afatgjata për të financuar, del që jo vetëm po rëndojmë veten, por edhe të tjerët pas nesh. 

Këtu mendojmë se ndoshta edhe në vendin tonë ekonomia po luan një lojë Ponzi dhe 

duhet marrë parasysh që rezultatet janë nga më  të ndryshmet. 

Ndoshta do të gjendej zgjidhje më e mirë nëse do të dinim shkaqet se pse u krijua borxhi. 

Në çështjen më sipër thamë disa arsye, por në fakt neve na intereson vendi ynë dhe 

strategjitë që ndjek ai. Arsyet pse lind një borxh janë për probleme nga më të ndryshme që 

një vend përjeton. Sa më mirë t’i dimë shkaqet e krijimit, aq më lehtë e gjejmë zgjidhjen. 

Përgjatë këtyre viteve transicion për shumë elemente problematike dhe elemente të tjera 

zhvilluese kemi ndjekur edhe shembujt e vendeve të tjera. Në këtë rast i përmendim 

shembujt e vendeve të tjera si modele për ekonominë tonë.  

Arsyet përgjithësisht mbeten të njëjta në të gjitha vendet që kanë tregje në periudhat e 

zhvillimit dhe plotësimit të tyre. Një vend në zhvillim do të tentojë të ketë sa më shumë 

ndryshime, me qëllim që ta realizojë zhvillimin, por fondet dhe mundësitë e bëjnë që të 

ketë mungesa. Nëse do të rriste taksimin vendas, do të frenonte zhvillim e bizneseve dhe 

industrive. Këtu lindin plot çështje për diskutim në lidhje me përballimin e situatës, llojin  

e bonove që do të emetohen, cila është strategjia e veprimit me borxhin dhe si do të mund 

të kryejmë pagesat pa marrë borxh tjetër. 

 

3.4 Borxhi i jashtëm, krijimi dhe financimi 

E shikojmë si çështje me vete për dy arsye: Së pari aty ku gjejmë më shumë mbështetje 

dhe së dyti cila është valuta që na duket më e mirë se kemi më pak humbje. 

Për sa u takon kreditorëve më të fuqishëm, përmendim Bankën Botërore dhe FMN-në, që 

vazhdojnë ta mbështesin Shqipërinë edhe në ditët e sotme. Gjithsesi, sipas raporteve të 

Ministrisë së Financave, në listën e kredive të shtetit ka edhe plot emra të tjerë të huaj, 
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qofshin banka ose organizata, të cilat kanë dhënë kontributin e tyre në financimet e 

mundshme të investimeve dhe borxheve të mëparshme. Pavarësisht shumave të përfituara, 

kemi edhe risqe, pasi, kur flitet për kreditorë të huaj, detyrimisht valuta ka pak shanse të 

jetë leku ynë. Në shumë raste është valuta e vendit ku ndodhet kredidhënësi ose një valutë 

ndërkombëtare, siç është dollari apo euro. 

Megjithatë, vihet re se ka edhe valuta të tjera, siç është jeni japonez. Madje, në statistikat e 

fundit botërore, theksohet se Japonia dhe Brazili tentojnë gjithnjë e më shumë të rrisin 

financimet në vendet e tjera. Pavarësisht se tentohet vlerësimi i jenit japonez kundrejt 

euros, nuk mund të shkojnë drejt balancimit. Në të njëjtën kohë, këtë tenton dhe Kina, që 

të rrisë financimet jashtë, duke pretenduar se duke mos pasur qarkullim të madh brenda, 

po të shtojë atë jashtë, mund të realizojë rënien e inflacionit në vend. Sidoqoftë, ekzistojnë 

edhe raste të tjera, në të cilat ka garanci për kreditë, qofshin ato të brendshme ose të 

jashtme. 

Vihet re se një pjesë e konsiderueshme e borxhit të jashtëm  kanë si vend origjinë vendin e  

kreditorit dhe se afatet e maturimit shtrihen deri në vitet 2042 e 2045 dhe kanë të bëjnë me 

projekte të mbështetura nga Banka Botërore  me qëllim uljen e varfërisë. Vlen të 

përmendet këtu se kreditë e marra për këto arsye janë kreditë me afate shlyerjeje më të 

mëdha dhe të dhëna edhe me mundësi uljeje të një pjese të vlerës. Sidoqoftë, përsëri borxh 

janë, por në këtë rast mund të themi borxh për mirë dhe jo borxh nga një situatë e keqe.  

Po paraqesim një grafik, i cili na tregon borxhin sipas valutave  

(Shih tabelën Aneks borxhi sipas valutave 3.12  ) 

Grafiku 3.4.1 Borxhi sipas valutave 
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Burimi: Ministria e Financave 

 

Kur analizojmë strukturën e tij, përsëri shikojmë se ka pothuaj të njëjtën strukturë siç e ka 

borxhi i brendshëm. Një pjesë e mirë e tij përsëri është marrë për financimin e deficitit të 

buxhetit të shtetit, një pjesë është në formën e garancive dhe një tjetër për financimet e 

projekteve të ndryshme të vendit. Megjithatë, në statistikat e Ministrisë së Financave për 

borxhin publik të jashtëm nuk përfshihet në disa raste borxhi i marrë nga FMN-ja. 

Borxhi në total, i shprehur në euro, kap një nivel prej 2’074’905.87  mijë eurosh në 2010-n 

dhe në 2014-n 323.5 milionë euro31, ose arrijmë të përcaktojmë borxhin total duke bërë 

mbledhjen e borxhit të brendshëm dhe atij të jashtëm të konvertuar në valutën vendase lek 

me kurse këmbimi mesatar dhe borxhi na rezulton 1,032,043,000,000 lekë. 

Ne përmendim shifrën totale, por borxhi në euro përbën një pjesë të konsiderueshme të 

borxhit total. Vihet re se një pjesë e borxhit është në jen, SDR
32

 dhe në valutën e Kuvajtit. 

Ka edhe kreditorë siç janë institucionet financiare, kreditorët privatë dhe një pjesë e mirë 

vjen nga Banka Botërore, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe 

FMN-ja.  

Një pjesë e këtij borxhi shkon për ndihmesë për deficitin e shtetit kjo të paktën deri në 

2009, sepse në 2010 deri në shtator nuk është shfrytëzuar pjesë e borxhit të jashtëm për të 

financuar deficitin buxhetor. Ndërsa një pjesë tjetër, edhe si pasojë e akumulimit, është 

shfrytëzuar për energji. Por sërish mbetet si arsye kryesore e krijimit të borxhit financimi i 

deficiteve dhe jo vetëm kjo, por edhe tentativat e njëpasnjëshme për të bërë ndërtime me 

qëllim të afrojmë zhvillimin apo të shpejtojnë atë. 

Pjesën më të madhe të borxhit të jashtëm e përbëjnë financimet e shpenzimeve për 

transport, infrastrukturë,  të cilat sigurisht që kanë lidhje me financimet më të reja dhe më 

të fundit që ka bërë qeveria me qëllim zhvillimin më të shpejtë të vendit. 

Një pjesë e shpenzimeve shkojnë edhe për investime në zona të caktuara rurale për të mos 

paraqitur gjithmonë diferenca të theksuara mes rajoneve të vendit. Edhe në deklarata të 

                                                             
31  Këto shifra arrihen kur të gjitha borxhet nga të gjithë kreditorët, në të gjitha valutat i kthejmë në euro në 

2014. 

32 SDR është aseti i rezervave ndërkombëtare.  
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ekonomistëve në vend është theksuar mënyra si kanë vepruar drejtuesit me nxitje të 

zhvillimit në zona të caktuara sipas preferencave politike.   

Mbetet për të parë nëse ka lidhje apo jo mes faktit të të marrit borxh dhe likuiditetit të 

sistemit bankar. Situata që po kalon vendi, është e tillë që jo të gjithë parametrat janë të 

mirëmenaxhueshëm. Jo se situata paraqet vështirësi, por standardet e rajonit janë 

mosbesuese. Nuk janë më investitorët si më parë, të prirë për të investuar dhe ndërtuar me 

përfitime më të ulëta e për më tepër të marrin përsipër risqe më të larta. Qarkullimi nuk 

është si më parë. Ndërsa financuesit kryesorë të pasivit mbeten depozitat në sistemin 

bankar, që, pavarësisht krizës financiare, kanë vazhduar të kontribuojnë. Depozitat në 

sistem përbëjnë mesatarisht 83 % të totalit të pasivit. 

Kjo do të thotë se individëve, familjeve u pëlqen të bëjnë një investim pa risk, vetëm me 

përfitim, ndërkohë që riskun ta mbajë banka. Mbase për këtë arsye ne kërkojmë kreditorë 

jashtë. Për këtë u emetua edhe Eurobondi në 2010-n.  

Nga Euro T-bill (Eurobondi) oferta e tregut ishte 33 milion, u emetua 25 milion (70% e 

ofertës), nga të cilat 14 milionë erdhën nga RZB Bosnia & Hercegovina, vetëm 11 milion 

u blenë nga tregu vendës, ose 3%, pra 1/30 e likuiditetit të shtuar në treg gjatë 6-mujorit. 

Huamarrja në përgjithësi, edhe në vlerë nominale, ka ardhur duke u ulur nga viti në vit 

(nga 59 miliard në 2008 në 50 në 2009 dhe në vetëm 38 miliard në 2010. Normat e 

interesit të bonove/obligacioneve në tregun e brendshëm kanë ardhur në rënie konstante. 

Kështu p.sh., bonoja “benchmark” 12-mujore ka rënë nga 9.4% në janar 2010, në 7.55% 

aktualisht, pra rreth 20% rënie.  

 

3.5 Eurobondi 

Eurobondi është një instrument i shprehur në një monedhë të ndryshme nga ajo e vendit, 

në të cilin është emetuar. Eurobondi i parë i emetuar në vitin 1963 ishte një instrument në 

valutën dollar, e emetuar në Luksemburg nga një kompani italiane. 

3.5.1 Si i shërben Eurobondi Shqipërisë 
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Pas emetimit të suksesshëm të Eurobondit të parë të vendit tonë në tregjet e kapitalit, është 

momenti për të bërë një analizë të përfitimeve të ndryshme, të prekshme apo potenciale, 

afatgjata dhe afatshkurtra të këtij instrumenti.  

Tentojmë të krijojmë ide mbi avantazhet që i janë krijuar tashmë vendit me emetimin e 

kësaj letre me vlerë të qeverisë, duke realizuar njëkohësisht një transparencë të shtuar të  

procesit të emetimit ndaj publikut. Procesi i emetimit të Eurobondit të parë shqiptar filloi 

në muajin janar të vitit 2010, u pezullua në fund të muajit prill për shkak të krizës së 

borxheve dhe u konkludua me sukses më 28 tetor.  

Pas vlerësimit me B1 të riskut të investimit të Shqipërisë nga njëra prej tri kompanive 

ndërkombëtare të certifikuara për “credit rating” të kompanive dhe vendeve (Moody’s 

Investor’s Service), qeveria shqiptare kishte shpallur synimin për emetimin e Eurobondit. 

Përpjekjet e para do të ishin realizuar që në vjeshtën e vitit 2008, por pikërisht në këtë 

periudhë filloi kriza ndërkombëtare e likuiditetit, duke ndjekur dështimin masiv të tregut të 

kredive hipotekore në SHBA. Përkeqësimi i tregjeve të kapitalit që vijoi në 2009 dhe kriza 

e borxheve që shpërtheu në fillim të vitit 2010, e bënë të pamundur emetimin e 

Eurobondit. 

Në fakt, vetëm disa ditë para një emetimi të pritshëm të këtij instrumenti në fund të muajit 

prill të vitit 2010, kriza e borxhit të Greqisë tronditi tregjet në një mënyrë të paparashikuar, 

duke zbuluar gjithashtu risqet e shumta të pranishme në buxhetin dhe borxhin publik të 

shumë vendeve të tjera, kryesisht të Eurozonës. Në këtë sfond ekonomiko-financiar, ishte 

e pamundur që Ministria e Financave të bënte një emetim të suksesshëm të Eurobondit, 

duke i shtyrë planet për një moment më të përshtatshëm.  

Me stabilizimin gradual të tregjeve dhe duke parë emetimin e bondeve të disa vendeve të 

tjera nga Ekonomitë në Zhvillim të Europës Qendrore dhe Lindore (EEEQL), si dhe me 

këshillën e dy bankave udhëheqëse të transaksionit, Deutsche Bank dhe J.P. Morgan, në 

fund të muajit shtator Ministria rifilloi përgatitjen e dokumentacionit dhe infrastrukturës 

ligjore për të autorizuar emetimin. Puna përgatitore intensive e stafit bëri të mundur që 

gjithçka të ishte gati për të lançuar emetimin e Eurobondit në javën e 25 tetorit. Pas tri 

ditësh aktivitet në tregje dhe duke marrë një numër shumë të lartë ofertash prej rreth 80 

institucionesh financiare ndërkombëtare nga 25 vende të botës, Ministria autorizoi 
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emetimin më datë 28 tetor, duke zgjedhur të presë ofertat në nivelin 300 milionë euro dhe 

me normën e interesit të kuponit jo më të lartë se 7.5%. 

 

3.5.2 Eurobondi dhe aksesi i tij 

Emetimi i Eurobondit të parë i certifikon vendit përfundimisht “ftesën“ e tregjeve të 

kapitalit për Shqipërinë dhe i hapi asaj dritën jeshile për të dalë në treg në çdo moment, 

duke e çmuar riskun e kreditit (të aftësisë dhe karakterit ripagues) të vendit tonë si të 

pranueshëm e rrjedhimisht investimin në letrat me vlerë të Shqipërisë si atraktiv. Çdo vend 

ka një moment kur del për herë të parë në treg dhe për Shqipërinë ky moment ishte 28 

tetori 2010. Një sërë mediash të huaja me shumë reputacion në tregun e kapitaleve e kanë 

vlerësuar si të  suksesshëm emetimin e Eurobondit, duke cituar gjithashtu kohën e 

përshtatshme të zgjedhur, si dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Mjaft investitorë me 

aktivitet në Shqipëri, por dhe institucionet ndërkombëtare financiare, FMN-ja, Banka 

Botërore, agjencitë e vlerësimit të riskut dhe plot faktorë të tjerë të rëndësishëm për 

ekonominë tonë e kanë vlerësuar pozitivisht emetimin e Eurobondit.  

Përveç emetimit me sukses, termat e eurobondit përbëjnë gjithashtu avantazhe për vendin. 

Kostoja me të cilën u emetua (7.5% për pesë vjet) është favorizuese jo vetëm e krahasuar 

me kredinë, që ky Eurobond do të shlyente, por edhe krahasuar me vende të tjera, me 

vlerësim risku më të mirë. Kështu, për shembull, Maqedonia, një vend që ka vite që ka 

hyrë në treg dhe me një vlerësim të riskut dy nivele më lart se Shqipëria, sapo emetoi 

Eurobondin e saj 5-vjeçar me normë interesi 9%. 

Po kështu, edhe bondi 5-vjeçar i Malit të Zi u emetua me 7.9%, duke u cituar gjerësisht si i 

suksesshëm (Mali i Zi renditet me një shkallë më lart sesa Shqipëria në renditje). Të dyja 

këto emetime kanë ndodhur në kushte tregu po aq, ose më të mira, sesa kushtet e tregut në 

javën që emetoi Shqipëria. Kjo tregon se tregu i kapitaleve, komuniteti i investitorëve, 

besojnë se risku i investimit në letrat me vlerë të qeverisë shqiptare është më i ulët sesa e 

çmojnë agjencitë e vlerësimit të riskut (të paktën krahasuar me vendet e rajonit që u 

përmendën më lart), gjë që mund t’i detyrojë këto agjenci të përmirësojnë vlerësimin e 

tyre për riskun e vendit tonë, duke e çmuar atë më të ulët, çka do të sillte një ulje të 

mëtejshme të kostos së financimit për vendin tonë.  
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3.5.3 Përfitimet afatgjata nga Eurobondi 

Shqipëria do të ketë përfitime afatgjata të karaktereve të ndryshme nga hyrja në treg me 

Eurobond. Me këtë emetim, vendit i garantohet akses i shpejtë në tregun e kapitaleve, 

duke reduktuar ndjeshëm riskun e likuiditetit apo potencialin për kriza të likuiditetit në 

vend. Përveç kësaj, emetimi i Eurobondit ka krijuar tashmë një mënyrë të re të huamarrjes 

sonë publike, duke sjellë kështu një fleksibilitet të shtuar të saj dhe diversifikuar më tej 

burimet e financimit të buxhetit të shtetit.   

Tani e tutje Eurobondi do të tregtohet në treg për gjithë kohën që ai është aktiv 

(outstanding), duke e vënë indirekt ekonominë shqiptare nën vëzhgimin e tregut, nën 

monitorimin e tij të  vazhdueshëm. Norma e interesit që blerësit do të ofrojnë në kohë për 

riblerjen në tregun sekondar të Eurobondit, do të përbëjnë njëkohësisht edhe perceptimin e 

tyre si ekspertë në performancën e ekonomisë.  

Qeveria e vendit, kjo aktuale apo cilado qoftë në pushtet, nuk mund të marrë iniciativa 

irracionale të menaxhimit të financave publike, sepse tregu e ndëshkon menjëherë duke e 

rritur normën e interesit që blerësit e rinj do të kërkojnë për t’u kompensuar, pra koston e 

borxhit të ri. Këtë bënë pikërisht tregjet ndaj Greqisë, kur u ekspozua keqmenaxhimi që 

qeveria u kishte bërë financave publike dhe borxhit të saj.   

Së fundi, me parametrat që ka (300 milion euro), ky Eurobond do të shërbejë si një 

barometër i kostos së financimit publik apo të atij privat në vendin tonë, duke e ulur atë. 

Pra, me pak fjalë, kostoja që financuesit do të kërkojnë të japin hua tani e tutje ndaj 

qeverisë, ndaj ndërmarrjeve me kapital shtetëror apo ndaj atyre private do të jetë më e ulët. 

Për ta ilustruar këtë, mjafton të përmendim se menjëherë pas marrjes së kredisë sindikale 

në vitin 2009, disa banka që kanë financuar likuiditet afatshkurtër për KESH-in gjatë 

viteve të fundit, filluan të ushtrojnë presion mbi kompaninë për t’ia rritur normën e 

interesit të linjave të kredive që ato i kishin ofruar, duke cituar normën e interesit të 

kredisë sindikale.  

Në nëntor të 2014 u shënua edhe një marrëveshje frytdhënëse me FMN-në për miratimin e 

një huaje të re me terma lehtësues, kësti i parë i së cilës do të jepej në janar 2015 në 

shumën 58 milion euro, të cilat do të japin ndihmesë të konsiderueshme për shlyerjen e 
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detyrimeve të mëparshme dhe madje të risin qarkullimin duke dhënë edhe rritje 

ekonomike. 

 

3.5.4 Përfitimet afatshkurtër nga Eurobondi 

Në aspektin afatshkurtër, Eurobondi i sjell buxhetit të shtetit një numër përfitimesh të 

rëndësishme. 

 Së pari, ai shlyen para kohe kredinë sindikale të marrë në majin e 2009-s, në kushte 

ekstreme të mungesës së kapitalit në tregje (kredia ishte negociuar në një mënyrë të 

tillë që e lejonte Shqipërinë ta parashlyente pa asnjë gjobë, duke filluar nga dita e 

parë pas plotësimit të vitit të parë, megjithëse kredia vetë ishte një instrument 3-

vjeçar). Kjo shlyerje i gjeneron buxhetit një kursim prej 1 miliard lekësh, duke 

sjellë njëkohësisht zëvendësimin e një borxhi me të shtrenjtë me një borxh më të 

lirë (norma e interesit të Eurobondit është të paktën 3% më e ulët se ajo e kredisë 

sindikale).    

 Së dyti, të ardhurat e Eurobondit ushtrojnë një ndikim pozitiv mbi bilancin tonë të 

pagesave, duke sjelle valutë në euro brenda vendit. Mbajtja stabël e kursit të 

këmbimit dhe moszhvlerësimi i lekut përbejnë një nga objektivat kryesorë të 

Bankës së Shqipërisë dhe të shqetësimeve të Ministrisë së Financave, ndaj dhe 

prurja e rreth 108 milionë eurove (pjesa pas shlyerjes së kredisë sindikale) në vend, 

sidomos në një mënyrë që nuk rezulton në borxh të ri, është veçanërisht pozitive.  

 Së treti, ashtu siç Ministria e Financave ka shpallur publikisht, të ardhurat nga 

Eurobondi do të shkojnë të gjitha për të zëvendësuar “borxh me borxh“, duke rritur 

edhe profilin e maturitetit (ulur riskun e rifinancimit) të portofolit të borxhit. 

Konkretisht, rreth 2/3 e tij do të shkojë për të shlyer kredinë sindikale, ndërsa pjesa 

e mbetur do të shkojë për të shlyer huamarrjen (borxh i ri i marrë në vitin 2010) 

afatshkurtër në bono thesari, kryesisht 3-mujore dhe 6-mujore. Pra, në të dyja 

rastet, qoftë në shlyerjen e kredisë dhe qoftë atë të huamarrjes së brendshme, 

maturiteti i portofolit të borxhit rritet, çka është në përputhje dhe me strategjinë e 

borxhit publik.  
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3.5.5 Ana negative e Eurobondit 

Në fakt, e vetmja gjë negative nga emetimi i Eurobondit do të ishte marrja e një borxhi të 

ri për vendin, nëse do të ishte kështu. Por në rastin konkret, duke qenë se të gjitha të 

ardhurat nga ky instrument do të shkojnë për të zëvendësuar një borxh ekzistues, për të 

mos e paraqitur si problem, themi se nuk është totalisht borxh i ri. 

Megjithatë, mendojmë se emetimi i Eurobondi përbën në themel edhe një vlerësim real të 

kredibilitetit të ekonomisë së vendit, pavarësisht problemeve që ajo mund të ketë. 

Ekonomia e Shqipërisë kaloi çaste negative dhe recesion gjatë krizës financiare globale, 

fakt i cili është njohur e gjithashtu shpërblyer nga tregjet e kapitalit. Edhe nga agjensitë më 

prestigjoze u pasqyrua për Shqipërinë tri ditë para emetimit të Eurobondit se, “ekonomia 

shqiptare është shumë më e fortë sesa të tjerët e vlerësojnë“ dhe ky emetim është një 

vërtetim i plotë.  

Në deklaratën zyrtare që dhanë Deutsche Bank dhe JP Morgan, pas momentit të emetimit, 

theksuan se transaksioni përfaqësonte emetimin me normën e kuponit më të ulët për një 

bond ‘benchmark” 5-vjeçar nga një vend i Europës Qendrore dhe Lindore për vitin 2010. 

Kryerja me përgjegjësi dhe në kohë e të gjitha procedurave të nevojshme për emetimin e 

Eurobondit, përfshirë përzgjedhjen e dy kompanive me shumë reputacion në tregun e 

kapitaleve për ta udhëhequr atë, manifestojnë një rritje cilësore të kapaciteteve të 

menaxhimit të borxhit publik në Shqipëri. Ky ka qenë një transaksion shumë i vështirë, i 

realizuar në një vit shumë të vështirë, por gjithsesi i realizuar me shumë eficiencë dhe 

cilësi. Ajo çka është me e rëndësishmja në të gjithë punën e stafit është se arriti të bindë 

tregun se letra me vlerë e qeverisë shqiptare meriton të blihet me një normë interesi më të 

ulët, pra është me risk më të ulët, sesa mendojnë ekspertët ndërkombëtarë të agjencive të 

vlerësimit të riskut. Dhe kjo është vërtet me vlerë për Shqipërinë. Emetimi i këtij 

instrumenti nuk ndryshon stokun e borxhit, por kur emetimi rezulton me sukses, do të 

ishte një garanci më shumë për sa i përket përmirësimit të strukturës së borxhit dhe 

riafirmim të Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare të kapitalit. 

Për 2015, edhe nëse do të bëhet një ndryshim në portofolin e borxhit, do të  bëhet me 

qëllim diversifikimin dhe rishpërndarjen. Në 2015 i bie të rriten normat e interesit për 

instrumente afatgjata. Ristrukturimi i drejton tek instrumentet afatshkurtra në kuadër të 
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uljes së ekspozimit ndaj riskut. Edhe huaja në euro do të shtrenjtohet sepse rritet Euroibori 

në 2015. 

Huaja nga jashtë mund të merret për financim të projekteve të reja ose të atyre që janë 

nisur tashmë. Ky financim do të plotësohet nga Banka Botërore dhe FMN sipas 

marrëveshjes për shlyerje të detyrimeve të vjetra. Po vlerësohet mundësia për emetimin e 

një instrumenti Policy Based Gurantte nga BB me qëllim uljen e financimit të brendshëm. 

Ky do të kombinohet me politikën e qeverisë për të shlyer detyrimet e prapambetura. 

Pastaj dhe garancitë kanë efektin e tyre në rritje të borxhit. Për 2015 planifikohen 15.5 

miliardë lekë garanci për energjinë dhe në të njëjtën kohë rol të rëndësishëm luan edhe 

fleksibiliteti për mundësitë huadhënëse. Rëndësi e veçantë i jepet Eurobondit edhe në 

rastin e daljes në tregun ndërkombëtar.  

 

3.6 Politikat makroekonomike në financimin e borxhit 

Mënyrat e krijimit të borxhit dhe një pjesë të mirë të mirëmenaxhimit të tij e paraqitëm më 

sipër. Një pikë e rëndësishme që gjithmonë lind dyshime dhe sjell diskutime, është edhe 

pjesa se si do të ndahet pagesa e këtij borxhi. Thamë se si shkak kryesor në krijim kishte 

nevojën për ndryshime investuese, por nuk përjashtuam as deficitet e njëpasnjëshme.   

Realisht, çdo lloj reagimi na tregon se të vepruarit vetëm me një politikë makroekonomike 

nuk është rruga më e mirë dhe më e saktë në financimin e borxhit. Edhe sikur të veprohej 

vetëm me politikë monetare, duke pasur mundësinë e emetimit të bonove për financim, një 

gjë e tillë do të ndryshonte paranë në qarkullim, vlerën e saj, gjë që do të shkaktonte 

ndryshimet në normat e interesit, madje edhe inflacion. Ndryshimi në vlerën e parasë do 

shkaktonte dhe ndryshime në kurset e këmbimit të valutës vendase. Për vendet që kanë  

borxh të lartë të shprehur në valutë të huaj zhvlerësimi i valutës vendase mund të sjellë 

edhe rritje të shpenzimeve për të paguar borxhin.  

Një mënyrë tjetër mund të ishte me politika fiskale duke rritur bazën e taksimit, por në një 

vend si yni, ku evazioni fiskal ekziston prej vitesh, financimi bëhet i vështirë. Pavarësisht 

kufizimeve që na vë Traktati i Mastrihtit mbi kufirin maksimal të borxhit, mbetem në 

idenë se mënyra më e mirë për ta financuar atë është bashkëveprimi i të dyja politikave në 

vend dhe, përveç këtyre, edhe marrja e borxhit të jashtëm. Këtu pranojmë edhe Lojën 
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Ponzi, duke pasur parasysh se, në situata të caktuara, për të mos rënduar shoqërinë, 

marrim borxh jashtë vendit për të financuar borxhin e parë.  

Ndoshta duhej që edhe ne, ashtu sikurse vende të tjera të zhvilluara, të tentonim të 

merrnim borxh vetëm për investime të mëdha publike të rëndësishme dhe të gjitha 

shpenzimet e tjera të mund të mirëmenaxhoheshin në sajë të veprimtareve të shtetit në 

qarkullimin e parasë. Kështu do të realizohej rritja e besueshmërisë dhe në të njëjtën kohë 

do të mund të kryhej edhe stabilizimi i tregjeve. 

Në situatën e vendit tonë, sot (2014) vende të tjera kanë qenë që në 2004, 2005 e më 

përpara dhe kanë gjetur mënyrën e vet të zgjidhjes së problemit borxh. Në vendin tonë për 

vite me radhë u gjet se një mënyrë që të dilej prej vështirësive ishte privatizimi, por ky nuk 

mund të jetë i pafundmë. Këtu kemi vepruar në mënyrë të kundërt me ekonominë 

malajziane, ku zgjidhje për situatën ishte shtetëzimi dhe nisi vetë qeveria të komandonte 

çdo veprimtari, me qëllim që ta çonte vendin në rrugën e  zhvillimit që është sot. Ata 

krijuan një plan strategjik zhvillimi për disa vite dhe sot e kësaj dite planit po i vjen fundi 

me realizim të plotë dhe frytdhënës. 

Në rastin e vendeve të Amerikës Latine, këtu përmendim Kilin dhe Perunë, ato paraqitën 

si zgjidhje zbatimin e rregullave të politikës fiskale. Vetëm kështu do të arrinin të ulnin 

borxhin e në mënyrë direkte edhe deficitin buxhetor. Përmendet borxhi menjëherë pas 

deficitit, pasi arsyeja e vetme e krijimit të borxhit ishte niveli shumë i lartë i deficitit 

buxhetor. Në këto dy vende, pavarësisht suficiteve të akumuluara në stabilitetin financiar 

të gjetur, korniza e re fiskale ngushton rolin e politikës monetare. Në këtë pikëpamje themi 

se vendet e Amerikës Latine zgjodhën politikën fiskale për të dalë nga situata e vështirë 

me borxh dhe deficit të lartë. 

Ndryshe prej tyre, qeveria e Hong Kong-ut veproi duke i dhënë rol kryesor politikës 

monetare dhe asaj valutore e pastaj nisi vlerësimi për politikën fiskale. Veprohet me 

politikë monetare derisa ta vlerësojnë valutën aq sa duhet, realizohen kurset fikse të 

këmbimit dhe në këtë moment i bie roli politikës monetare dhe, ajo që do të ndikojë, është 

vetëm politika fiskale. Çështja e kurseve fikse që kërkon të realizojë kjo lloj strategjie, 

është vetëm për të mos humbur besimin tek investitorët, jo se priten përfitime të mëdha 

nga ekonomia e vendit. 
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Në Arabinë Saudite është ndryshe, atje veprohet nëpërmjet një strategjie “Al Hamidy”, e 

cila paraqet një mënyrë tjetër për pagesat e borxhit. Arabia paguan borxhin vetëm atëherë 

kur çmimi i vajit ose naftës është në rritje dhe kryen shpenzime kur çmimi i tyre është në 

rënie. 

Në rastin e Çekisë, Turqisë dhe Brazilit veprohet për zgjidhjen e borxhit me politikë 

fiskale në kah të kundërt, vetëm që të ulin ndikimin e politikës monetare dhe sidomos në 

qarkullimin e kapitalit. Prej këtu del se veprimet fiskale do të zëvendësohen me politikë 

monetare vetëm për të shmangur rritjen e mëtejshme të inflacionit. Një politikë fiskale, 

sado të mira të sjellë, nuk arrin dot të mbajë nën kontroll inflacionin, pasi shkakton edhe 

rritje të normës së tij. Në mjaft raste, kur vetë politika monetare nuk ia del dot me 

instrumentet e BQ, ia tejkalon emetimin qeverisë. Kjo për arsye që të mos ketë ndryshime 

valutore dhe për të shtuar më shumë likuiditetin vendas. Kjo ka qenë strategjia që ka 

ndjekur banka e Indonezisë.  

Përballimi i borxhit publik bëhet me objektiva të caktuar, si për shembull të mbajë koston 

e interesit dhe riskun e rifinancimit në minimum, kjo për të siguruar se oferta e aseteve 

është pa risk në ekonomi dhe mbajtja e një stoku afatshkurtër nga bankat me qëllim sigurie 

dhe menaxhim të likuiditeteve të tyre.  

Megjithatë, ndërhyrja e bankës me politikë monetare do të ishte më mirë me afat të gjatë 

që të emetojë instrumentet e borxhit afatgjatë, ndërsa kur emeton në afatshkurtër, kjo 

mund të shkaktonte inflacion e në të njëjtën kohë nuk paraqet kërkesën për krijimin apo 

mbajtjen e rezervave, të cilat janë një element që zhvillojnë tregun financiar të një vendi. 

Në pjesën më të madhe të rasteve deri më sot përdoret gjithmonë politika fiskale për të 

zgjidhur situatat me borxh dhe deficit të lartë. Shembulli më i afërt është Greqia, e cila 

bëri menjëherë reduktim të shpenzimeve qeveritare vetëm e vetëm për të dalë nga situata e 

vështirë ku gjendej vendi. Pavarësisht reagimit negativ në sindikata të ndryshme të 

vendasve, qeveria vazhdoi punën me një objektiv të përcaktuar.   

Pavarësisht se ne përmendim raste nga më të ndryshmet, jo në të gjitha vendet këto raste 

mund të kenë të njëjtin reagim apo rezultat. Jo çdo sjellje e politikës fiskale mund të jetë e 

mirë për çdo vend. Jo çdo politikë monetare mund të sjellë ndryshime pozitive në një 

ekonomi. Ndaj politikat makroekonomike vazhdojnë të mbeten një element i rëndësishëm 
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diskutimi kur bëhet fjalë për borxh. Teorive mikroekonomike nuk u jepet vend i rëndësisë 

së parë në këto trajtime.  

Te politikat makroekonomike e rëndësishme është lidhja mes tyre. Nga diskutimet e 

shumta të zhvilluara në 2012, në Bazel, mes zëvendësguvernatorëve për ekonomitë në 

zhvillim, u konkludua se bashkëpunimi i politikave ishte ndihma kryesore për stabilizimin 

e ekonomisë përgjatë kësaj krize globale. Ndonëse pretendohet se politika fiskale i zgjidh 

problemet më shpejt, ndonjëherë ajo, e vetme përballë të gjitha problemeve, nuk zgjidh 

gjë. Një ndihmë të madhe do ia jepte dhe emetimi i bonove të thesarit në valutë vendase.  

Por edhe këto të fundit nuk mund t’i mendonim të veprojnë në mënyrë të veçuar në një 

ekonomi. Edhe sikur të supozonim rastin e një ekonomie me deficite të larta dhe me 

kredibilitet të dobët, vërtet do të kishte zgjidhje emetimin e bonove, por nuk duhet harruar 

se një luhatshmëri, sado e vogël qoftë, do të krijonte edhe më shumë humbje të 

besueshmërisë nga ana e investitorëve dhe do ta quanin një ekonomi jo stabël. Politika 

monetare e vetme nuk do të kishte asnjë rezultat. 

Ndaj, zgjidhja më e mirë në këto situata mbetet kombinimi i të dy politikave dhe në bazë 

të situatës ekonomike e financiare të vendit të vendoset se cila do të veprojë e para dhe cila 

do ta ndjekë pas, me qëllim që të japin rezultatin e dëshiruar nga vendasit, ne, si pjesë e 

shoqërisë. 

 

3.7 Loja Ponzi në ekonomi si zgjidhje për borxhin 

Duke pasur parasysh gjithçka kemi trajtuar deri këtu, vendosa të provoj zbatimin e të 

dhënave për vendin tonë në një model analitik , por duke pasur parasysh Lojën Ponzi. 

Kjo strategji erdhi nga Charls Ponzi në 1919 në Boston. Ponzi ishte një ekonomist, që 

më tepër u dallua  për  shkeljet  ekonomike.   

Është etiketuar lojë, për arsyen se mënyrat e zbatimit të saj janë të atilla që mendjes 

njerëzore i duken sa të rrezikshme, po aq dhe të pamundura - pjesa e financimit të një 

borxhi duke marrë borxh. Shkaku tjetër i trajtimit të kësaj Loje në temë është edhe për 

faktin se në vendin tonë e kemi bërë këtë lloj veprimi. Në thelb të saj, strategjia Ponzi ka 

për bazë faktin e financimit të mbetjeve apo borxhit me investitorë të rinj apo duke marrë 

borxh të ri. 
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Një lojë Ponzi i lejon qeveritë që të financojnë shpenzimet nëpërmjet borxhit dhe jo 

nëpërmjet rritjes së taksave. Sipas Ponzit, kjo është mënyra më e mirë për të rritur 

mirëqenien. Nëse shpenzimet qeveritare janë produktive, atëherë ato mund të rrisin 

normën e rritjes dhe kështu realizojnë lojën.  

Vendosa ta përfshij lojën Ponzi në këtë studim, për arsye se vetë ekonomia e vendit tonë 

ka bërë plot hapa të financimit të borxhit me borxh. Metodika e të menduarit se pse duhet 

kështu, ka të bëjë me teorinë më të përfolur dhe më me vlerë në diskutim kur bëhet fjalë 

për borxh, kujt i bie më shumë barra e borxhit. Ponzi e shtyn dhe e shtyn barrën e borxhit 

nga njëri brez në tjetrin, duke tentuar që të mos dëmtojë asnjë gjeneratë. 

McCallum (1984) tregoi se në modelin agjent përfaqësues, qeveria nuk mund të luajë një 

lojë Ponzi, domethënë të lejojë një rritje të borxhit, që sjell edhe rritjen e normave të 

interesit. Askush nuk do të marrë një kredi me norma të larta interesi. 

 Kjo do të thotë se nuk akumulojnë kapitalin në një normë më të madhe se r, kështu 

që në një kohë infinit vlera aktuale e kapitalit është zero. 

Tirole (1985), O'Connell dhe Zeldes (1988) theksuan se në brezat e ardhshëm 

modeli OLG (overlapping generations model) tregon se, edhe nëse një agjent pasi 

konsumon të gjithë kapitalin vdes, kjo gjë nuk e ndalon qeverinë të marrë borxh. 

Edhe në qoftë se secili individ në gjendjen kalimtare apo transferuese të të ardhurave e 

kapitaleve dhe kur norma është më e lartë se norma e interesit (të mundshme në këtë 

model), kjo do të thotë se kursimet e përgjithshme do të rriten me një normë më të lartë se 

r. Qeveria ka mundësinë për të rritur borxhin e saj me të njëjtin ritëm si rritja në 

ekonomi. Rezultati është një sjellje dinamike, e cila lejon një lojë Ponzi. Së fundi, në këtë 

rast të rritjes ekzogjene, borxhi publik i lejon një përmirësim Pareto, duke qenë se po 

merret kapital shtesë në total dhe jo me ndarje. King dhe Ferguson (1993) treguan se në 

modelet e rritjes endogjene pa të treguar se si të veprosh dhe kur shteti ka një dinamikë të 

qëndrueshme, atëherë në këtë rast loja Ponzi është e pamundur. Megjithatë, ata tregojnë se 

kur mësuan të vinin në përdorim modelin OLG, një lojë Ponzi bëhet e mundur përsëri, por 

këtë herë në një situatë të eficiencës dinamike. Ai vijon se loja Ponzi nuk do të çojë në 

përmirësimin Pareto, sepse kapitali nuk është në nivelin e duhur, por gjithmonë mbetet nën 

atë që duhet akumuluar. 
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Ndryshe Tirole (1985), O'Connell dhe Zeldes (1988), mbiakumulimi i kapitalit nuk është  i 

nevojshëm për ekzistencën e një loje Ponzi. Për të sqaruar, e quajnë γ (gama) normën e 

rritjes, r normën e interesit dhe r s normën sociale të kthimit.  Normalisht që kjo sjellje ka 

kuptim nëse r s> r.  Dinamika e eficiencës kërkon r s > γ . Loja Ponzi ka kuptim nëse γ 

>r.  Në rast se r s > γ > r loja Ponzi është e mundur, megjithëse nuk ka akumulim dhe nuk 

prodhon një sjellje Pareto. Por sidoqoftë, loja Ponzi thekson se çdo gjë mësohet duke e 

bërë atë.  

Supozimi i shpenzimeve publike produktive është futur në një model të rritjes nga Barro 

(1990), nën supozimin e financimit të këtyre shpenzimeve përmes taksave dhe një buxheti 

të balancuar. Kohët e fundit në linjë e Greiner dhe Semmler (2000) studiuan për 

financimin e shpenzimeve qeveritare nga marrja e borxhit publik, por duke pasur parasysh 

rregullat fiskale.  Ghosh dhe Mourmouras (2004) i klasifikuan rregullat fiskale në katër 

hapa: 

I. rregullat për buxhet të balancuar 

II. rregullat për deficitin 

III. rregullat e marrjes borxh 

IV. rregullat e borxhit 

Ashtu siç është përmendur edhe më lart, ne themi se deficiti e ka maksimumin 3% dhe 

borxhi duhet të jetë nën 60% të PBB-së. 

Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë vendosur një rregull, që quhet “Rregulli i artë 

për financat publike”, në të cilën përcaktohet se mund të merret borxh vetëm në rast të 

investimeve publike. Në bazë të kësaj rregulle, Minea dhe Villieu (2008) treguan se të 

financosh shpenzimet qeveritare me borxh e redukton normën e rritjes pothuajse njësoj si 

politikat e taksimit. 

Objektivi ynë është të ndërtojmë një lojë Ponzi për të financuar shpenzimet publike. Siç 

shpjegohet vetëm është e nevojshme për të vënë në një model OLG, ku rritja është 

endogjene dhe ka ardhur si rrjedhojë e mendimit që e mësuam duke e bërë dhe jo si 

produkt të shpenzimeve publike të realizuara. Pavarësisht mendimit të shumë 

ekonomistëve për strategjinë e lojës Ponzi, ai ka për qëllim kryesor të rrisë mirëqenien e të 
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gjithë brezave, por në të njëjtën kohë të përkeqësojë mirëqenien e të gjithë brezave. Le të 

shohim modelin e Lojës Ponzi 

Paraqitja e llogarive qeveritare nga ana kontabël ku r është norma neto e interesit jepet: 

Bt +1− Bt+ Tt= Gt+ rtBt  (3.5.1.) 

Në supozojmë se taksa është proporcionale me PBB-në. Ne do të shprehim shpenzimet 

publike dhe borxhin në raport me PBB-në.  

Tt= τtYt 

Gt=ϕtYt 

Bt=btYt 

Duhet pasur parasysh se këto janë vetëm shprehje të variablave dhe jo rregulla fiskale. Me 

fjalë të tjera, ne nuk paraqesim qe τ, ϕ dhe b janë konstante. Duke ndarë çdo pjesë të 

paraqitjes kontabël të buxhetit të shtetit të identifikuar nëpërmjet Bt, ekuacioni mund të 

shkruhet në funksion të normës së rritjes në kohën t: 

        γ
 
  

 

   
  γ

 
 τ        ( 3.5.2) 

E vetmja gjë që kërkohet nga ana e buxhetit të shtetit është që të jetë zbutës për nivelet e 

borxhit apo të ketë aftësitë paguese në afatgjatë kur ka borxh publik. Ne supozojmë se 

buxheti i shtetit ka aftësi paguese deri kur norma e rritjes së borxhit është më e vogël se 

norma e rritjes së PBB-së 

Nëse r>γ, në këtë rast kërkohet që të mos bëhet loja Ponzi. Në këtë rast themi se kemi një 

kufizim të shprehur s                                γ     ( 3.5.3) 

  Nëse ky kusht nuk plotësohet, atëherë do të kishim                  (1 + r) (3.5.4) 

Kjo gjë tregon se borxhi rritet më shumë se normat e interesit, domethënë më shumë sesa 

PBB,  

 γ(B) ≥ r ≥ γ(Y) . Kjo realizohet duke shkelur faktin e prezencës zbutëse të buxhetit. 

Nëse r≤ γ atëherë prezenca zbutëse e buxhetit të shtetit është prezente edhe nëse qeveria 

po luan një lojë Ponzi. Supozojmë një politikë të balancuar ϕt=τt për çdo t ose një deficit 

proporcional për ϕt> τt për çdo t në prezencën e një borxhi pozitiv B>0, atëherë nga 
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ekuacioni 2 ne kemi γB=r ose γb>r. Deri në këtë fazë themi se qeveria po luan një lojë 

Ponzi, falë së cilës borxhi rritet, aq sa rriten normat e interesit ose më shumë, por qeveria 

mund të vazhdojë ta luajë këtë lojë derisa ajo të ketë aftësitë paguese, që do të thotë γ(y) 

≥γ(B)=r ose γ(y) ≥γ(B)>r. Si konkluzion, një lojë Ponzi mund të kryhet nëse norma e 

rritjes është më e madhe se norma e interesit në gjendjen e qëndrueshme në afatgjatë γ>r. 

E marrim dhe e vendosim modelin edhe në funksionet e teknologjisë së Barros.  

                                          (3.5.5)  

Të pjestuar nga L t ne kemi .                                

Përveç dy inputeve private, kapitaleve (K) dhe punës (L), ka dy eksternalitete. Nga njëra 

anë, shpenzimet publike për frymë (g) dhe, nga ana tjetër, të mësuarit duke vepruar lidhur 

me kapitalin frymë (k) per. Simboli (A) tregon kufizimet në parametrat, veçanërisht 1 + 

 +ϕ +   = 1 ( 3.5.7) për rritjen endogjene. Vini re se për   të dhënë, një rritje e   të çon në 

një rënie të ϕ. Ku çdo  εmax ( ,ϕ) dhe kështu funksioni i prodhimit të Barros jepet  yt = 

Akt 1-   gt    (3.5.8) 

Kur ne përfshijmë  , funksioni ynë është i njëjtë me Barron, por kjo tregon mësimin nga të 

bërit dhe tregon edhe shpërblimin e punës, i cili është i rëndësishëm në modelin OLG. 

Supozojmë se kapitali bie në një periudhë me normën δ. Fitimi i firmës pas taksës është  

    τ ) Yt – wtLt – (rt + δ)Kt-   (3.5.9  ) 

Në situatat e konkurrencës perfekte, paga barazon produktin margjinal të punës në taksa 

neto dhe çmimi i kapitalit barazon produktin margjinal të kapitalit. 

    =   τ )PmLprivate =    τ ) AK 1 –   L   -1 k g   = (1- Ƭt)  yt   (3.5.10) 

   rt + δ =    τ )Pmkprivate =    τ ) (1 –  )AK–  L  k g   =    τ ) (1 –  ) 
  

   
  

(3.5.11) 

Nga përvetësimi i teorisë mëso nga të bërit dhe kur shpenzimet publike janë gt= tyt, 

atëherë vlera e prodhimit ex post do të bëhet: 

  Yt = (A1/1-  ϕt  /1- ) Kt         (3.5.12) 
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Duke përdorur këtë vlerë të prodhimit, marrim vlerën e shpërblimit ex post. Për të 

specifikuar kemi  Xt  = A1/(1- ) ϕt  /(1- )  (3.5.13) dhe prej këtej del se norma e interesit 

bëhet:  

rt =    τ ) (1 –  ) Xt – δ (3.5.14) 

Duke pasur parasysh funksionin e prodhimit ex post, kthimi social i kapitali do të jetë:   

 r
S

t
  =   τ )Xt – δ (3.5.15) 

Sigurisht që kthimi social i kapitalit tejkalon kthimet private të tijat, sepse kapitali 

gjeneron dy eksternalitete; 

 Eksternalitetin e shpenzimeve publike, ku çmimi i kapitalit injoron faktin se 

kontributet e tij për të prodhuar do të rrisin taksat dhe shpenzimet publike 

produktive.  

 Eksternaliteti i të mësuarit nga të bërët, ku çmimi i kapitalit injoron faktin se i dha 

kontribut në prodhim teoria e bëra të mëson. 

 Ne duam të dimë nëse përfiton konsumatori me modelin OLG. 

E përfshijmë përfitimin konsumator pa marrë parasysh rritjen e popullsisë dhe e shikojmë 

funksionin e dobisë në dy periudha kohore, kur janë të rinj y dhe kur janë të vjetër o. 

Atëherë   Ut  = ln(C
y

t
 ) + 

 

    
 ln(C

 

t
 +1) (3.5.16)  

Paraqitja buxhetore e tyre kur janë të rinj dhe të vjetër jepet nga   C
y

t
  + St = Wt   (3.5.17) 

  dhe C
 

t
 +1 = (1+ rt+1) St      (3.5.18) 

Nëse do të përfshihet për herë të parë reduktimi, atëherë tek individët do shikojmë konsum 

dhe kursim   C
y

t
  = 

   

    
  wt;   C

 

t
 +1 = 

      

   
 wt; St = 

 

   
 wt   (3.5.19) 

Deri këtu në model supozuam se nuk kemi borxh publik dhe se buxheti i shtetit është i  

balancuar pra ϕt= τt për çdo t të marrë. Në ekuilibrat konkurrencialë, konsumatorët  

maksimizojnë dobinë, prodhuesit maksimizojnë përfitimet dhe tregjet janë të balancuara.  
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Tregu i punës balancohet nga Lt= Nt=N. Nga ligji i Walrace33 është e mjaftueshme që 

vetëm tregu i kapitalit të jetë i balancuar.  

Në ekuilibër ne kemi që Kt+1=St =Nst, duke zëvendësuar St prej formulës 19, t prej 

formulës 10 dhe më pas i pjesëtojmë me Kt. Atëherë do të përftojmë normën e rritjes së 

balancuar në konkurrencë. Që të jetë konstante në gjendjen e qëndrueshme steady state, 

supozojmë se τt= τ dhe ϕt=ϕ dhe kështu kemi : 

  γ   
      

  
   

    τ  

    
          (3.5.20) 

Gjetëm normën e rritjes në modelin OLG të Barros që në fillim rritet dhe më pas ulet në 

funksion të lidhjes ϕ = τ. Maksimumi është kur τ = ϕ =  . Në rastin kur   = 0, atëherë i bie 

që shpenzimet qeveritare nuk janë produktive dhe rritja po bëhet vetëm nga koncepti i 

mësimit duke vepruar. Atëherë kemi.   γ   
      τ 

   
           (3.5.21) 

 Ashtu  siç ka paraqitur King dhe Ferguson (1993), shpenzimet qeveritare kanë një efekt 

negativ në rritje nëse veprohet me taksim. Interesi ynë është të shikojmë anët pozitive. 

Nëse shteti ka një borxh Bt>0 në ekuilibër, ne kemi                    (3.5.22)  

Në prezencë të borxhit, kursimet e individëve bien dhe, sa janë kursyer tani, fillojnë dhe 

investohen në bono qeveritare. Në prezencë të borxhit publik ka edhe efekt “crowding” të 

kapitalit, i cili redukton rritjen dhe në një datë të caktuar nivelin e kapitalit dhe prodhimit. 

Norma e rritjes është llogaritur në varësi të kapitalit, PBB-së dhe normës së borxhit. Në 

gjendjen e qëndrueshme steady state kemi që τt = τt+1 =τ, ϕt=τt+1= ϕ, bt=bt+1 =b,  γtK = 

γtY = γtB = γ. (3.5.23) 

Faktorët e rritjes së kapitalit dhe PBB-së janë: 

    γ         
    τ  

           
. (3.5.24) Kjo formulë paraqet një lidhje negative me normën e 

borxhit b. Nëse b = 0, atëherë ne gjejmë shpjegimin pa borxh. Në gjendjen e qëndrueshme 

steady state, faktorët e rritjes për Y dhe K duhet të jenë të barabartë me faktorin e rritjes së 

borxhit. Duke përdorur ekuacionin 1+γB  nga ekuacioni x.2, kemi kushtin e gjendjes së 

qëndrueshme si më poshtë: 

                                                             
33 Walrace Law tregon se edhe nëse në një treg ka tepricë oferte ne një treg tjetër ka tepricë kërkese dhe kështu tregjet në 

total janë në ekuilibër. 
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    τ  

           
   

 

 
    τ     τ        δ   (3.5.25) 

Kjo gjendje e qëndrueshme kënaqet në një nivel të dhënë b dhe vetëm për disa vlera të 

krahasueshme të τ dhe ϕ si variabla të ekonomisë politike. Për të zgjidhur modelin duhet të 

konsiderojmë që njëra nga këto dy variabla është e dhënë dhe variabla tjetër është e 

jashtme endogjen. Duke supozuar që në afatgjatë politika e shpenzimeve jepet dhe ϕ është 

ekzogjen, atëherë zgjidhet barazimi 3.5.25 në varësi të τ. 

τ  
                         δ        

                          
            ( 3.5.26)  

Dukshëm del që, nëse nuk ka borxh, atëherë τ = ϕ. Edhe nëse ka borxh, nuk është e thënë 

që τ të jetë më e madhe se ϕ, sidomos për nivele të ulëta të borxhit. Duke zëvendësuar 

normën e taksës që garanton gjendjen e qëndrueshme në varësi të normës së rritjes, atëherë 

ne e shprehim gjendjen “steady state” vetëm në varësi të variablave ekzogjene. Pra  

  γ  
           δ

                          
   (3.5.27) 

 

3.7.1 Loja Ponzi në eficiencën dinamike 

Këtu do tregojmë që ekonomia mund të përshkruhet edhe rs > γ > r. Në këtë rast një lojë 

racionale Ponzi mund të kryhet deri kur γ>r dhe nën akumulim pra rs > γ dhe kjo nuk e 

lejon përmirësimin pareto. Ashtu sikur Wigger, King dhe Ferguson, edhe ne po supozojmë 

një model që ka rritje të brendshme si rrjedhojë e shpenzimeve qeveritare produktive ku δ 

= 1 dhe perioda e modelit OLG është 30 vjet.  

Ekonomia në mënyrë dinamike është eficiente nëse stoku i kapitalit është nën stokun e 

kapitalit, që maksimizon konsumin për kapital në gjendjen e qëndrueshme. Është     

   τ    γ  δ    (3.5.28) dhe maksimumi arrihet për  1  τ    k   γ  δ   (3.5.29 

) ku f`(k) është derivimi i funksionit të prodhimit expost. Pra, kjo ekonomi është me 

dinamikë eficiente nëse   1  τ X      nëse rs ≥ γ  (3.5.30) dhe kështu kushti bëhet   

1      2     1  bX    (3.5.31), e cila është e vërtetë nëse b ≥ 0.  

Hipoteza 1 Ekonomia është gjithmonë dinamike nëse borxhi është pozitiv. 



Alba Ramallari (Allmuça) 

102 

 

Treguam që loja Ponzi është e mundur nëse γ >r. Duke zëvendësuar normën e rritjes dhe 

normën e inflacionit nga ekuacionet e tyre 14 dhe 24 dhe zgjidhjen në mënyrë të 

suksesshme të parametrave të tyre, atëherë marrim hipotezën e radhës: 

Hipoteza 2 Qeveria mund të luajë një lojë Ponzi nëse plotësohet njëri nga kushtet e 

mëposhtme: 

b< b~,   >  ~, ϕ >ϕ~, A > A~ ose   >  ~ ( 3.5.32) 

 Përfundimi i parë është që ekonomia është eficiente dhe qeveria mund të luajë një lojë 

Ponzi nëse: 

i) Borxhi nuk është shumë i madh 

ii) Paga është mjaftueshëm e madhe 

iii) Norma e kohës së preferuar nuk është shumë e madhe 

iv) Shpenzimet qeveritare nuk janë shumë të mëdha 

v) Niveli i produktivitetit nuk është shumë i madh 

vi) Produktiviteti i shpenzimeve qeveritare nuk është shumë i madh. 

Dhe për t’u luajtur kjo lojë ka disa kushte. 

Kushti i parë është 1) a e redukton borxhi rritjen (nëse nuk rriten normat e interesit), 2) 

është karakteristikë në modelet OLG, ku të rinjtë kursejnë nga pagat. Nëse jepen paga të 

mira në këtë model, do të thotë që edhe niveli i kursimeve është i mirë. Vetëm një rritje në 

paga redukton normat e interesit dhe rrit mundësinë e një loje Ponzi. Kushti i tretë 

shpjegohet se një afat kohor i zgjatur ul kursimet dhe rritjen dhe kështu ul mundësitë për 

lojën Ponzi. Kushti i katërt dhe i pestë jepen së bashku norma e shpenzimeve dhe niveli i 

produktivitetit, niveli i shpenzimeve lidhen në mënyrë pozitive, ku të dyja vendosen në 

raport me normën e rritjes. Nëse   është e madhe, atëherë kjo ul shanset për Ponzin. Në 

paraqitjen e deritanishme për lojën Ponzi, themi se ulen shanset kur ϕ ulet dhe   rritet. Pra, 

nëse ka produktivitet, nuk ka vend që të zhvillohet loja Ponzi. 

Megjithatë, teoria e Ponzit është që situatat si shpenzimet publike të financohen nga 

borxhi dhe jo nga taksat, që një borxh i vogël mund të reduktojë taksat. 

Sipas kësaj paraqitjeje, i bie që brezit aktual i intereson të marrë borxh, ndërsa atij të 

ardhshëm jo. Brezi aktual është gjithmonë i gatshëm të shtojë shpenzimet publike, sepse 
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barra i bie brezit të ardhshëm. Me pak fjalë, Ponzi kërkon të risë mirëqenien e çdo brezi, 

por prish mirëqenien e të gjithë brezave. Asnjë nga ne do të donte të rëndonte fëmijët tanë.  

Por në momentin e një veprimi të tillë askush nuk mendon për të bërë dëme. Në kontekst, 

ne marrim një borxh për të kryer të gjitha shpenzimet dhe që të mos ulim mirëqenien 

aktuale e për të mos rritur taksimin. Nëpërmjet këtij borxhi u rrit mirëqenia aktuale, por në 

të njëjtën kohë ka zvogëluar rritjen dhe mirëqenien e brezit të ardhshëm dhe ky brez do ia 

dalë të rrisë mirëqenien e tij duke marrë borxh. Ja ku u vërtetua Loja Ponzi, por ajo nuk ka 

një përmirësim pareto.  

Si rezultat, ne themi se të vepruarit në mënyrën apo, ashtu siç njihet nga ekonomistët, Loja 

Ponzi, sjell rritje të mirëqenies së të gjithë brezave, sjell ulje të taksave për të gjithë brezat, 

por edhe rënie të nivelit të parasë. Kur zbatohet kjo? 

Zbatohet kryesisht kur ka rritje të kompensimit të pagave dhe elasticiteti i shpenzimeve 

publike është i ulët, kështu që elasticiteti i të mësuarit nga të bërit apo të vepruarit është i 

lartë. Teoria e të mësuarit duke vepruar lejon që të paguhen shpenzimet e sotme me rritjen 

ekonomike nesër, jo me shpenzime shtetërore të kushtueshme. 

 

3.8 Përmbledhje dhe përfundime 

Përgjatë këtij kapitulli theksi kryesor vihet mbi borxhin publik të vendit dhe mënyrën e 

përballimit e tij. Marrim në konsideratë mënyrën e krijimit të borxhit pa harruar asnjëherë 

ekzistencën e dëshirës për të pasur një vend të zhvilluar ekonomikisht. Paraqesim nivelin 

shqetësues të borxhit për vitin 2014, 71% e PBB-së. Pavarësisht shifrës, që tashmë është e 

krijuar, neve na intereson të paraqesim një mënyrë të mirë të pagesës apo si ta përballojmë 

me sa më pak kosto shtesë këtë borxh. Ashtu sikurse në kapitullin më parë, edhe këtu 

mendojmë politikat makroekonomike, bashkëveprimi mes të cilave do të jepte më shumë 

rezultat. Në të njëjtën kohë ne paraqesim edhe strategjinë e privatizimeve. Nëse do të 

ishim një vend ku të gjitha paratë e privatizimeve do të shkonin për të shlyer borxhin, 

atëherë roli i tyre do të ishte i pazëvendësueshëm, sepse do të ishte zgjedhja më lehtësisht 

e përballueshme, por këtu ka dy faktorë ndikues: 

 Së pari, jo të gjitha paratë shkojnë në llogarinë e borxhit. 

 Së dyti, pronat shtetërore nuk janë të pafundme. 



Alba Ramallari (Allmuça) 

104 

 

Detyrimisht, edhe kjo nuk është një zgjidhje afatgjatë.  

Në vendin tonë janë përdorur disa mënyra për ta përballuar borxhin. Janë emetuar bono të 

tjera, përfshirë këtu edhe Eurobondin, janë marrë hua nga jashtë, është privatizuar, edhe 

pse me humbje vlere. Realisht nuk kemi parë ndryshim direkt në politikën fiskale me 

qëllim financimin e borxhit.  

Kjo ndoshta prej faktit se në ekonominë tonë ka evazion, apo sepse ndoshta prek në 

mënyrë direkte kursimet dhe ndryshim në mirëqenien dhe sjelljen e individëve. Gjithashtu, 

japim edhe ndikime të tilla si ndryshimet në normën e interesit, inflacioni, nevojat për 

zhvillim etj. Janë mjaft faktorë ndikues në sjelljen e vendit tonë. Shpesh, për të dalë nga 

situata e vështirë e krijuar, ne pranojmë edhe zgjidhje të shpejta, edhe pse me risk të lartë, 

e më pas varet nga mënyrat se si e menaxhojmë ne derisa të ulim shkallën  e riskut. Këtu 

flitet për Lojën Ponzi, e cila është një zgjidhje e shpejtë e problemit, por ka risqe të mëdha.  

Pavarësisht këtyre elementeve, duhet të mendojmë për zgjidhje të tilla që të mos rëndojmë 

vetëm një brez, por ta bëjmë situatën më lehtë të përballueshme. Sigurisht që duke pasur 

parasysh kapacitetet e vendit, më e përballueshmja do të ishte të nxisnim rritjen e 

prodhimit vendas dhe kështu do të shtonim të ardhurat në vend. Edhe sikur të zbatohej 

politikë fiskale restriktive, të mund të kishim mundësinë financiare të pagesës. Një 

zgjidhje tjetër është marrja e huave të tjera nga jashtë, kjo do të shtonte borxhin e jashtëm, 

do të shlyente detyrimet e momentit njësoj sikur të paraqiste një spostim të shlyerjes së 

borxhit. 

Rrjedhimisht, prej këtej themi se mënyra më e mirë ndoshta është bashkëveprimi i 

politikave makroekonomike në vend dhe jo të shkojmë në zgjidhje me risqe të larta dhe që 

përfundojnë shpejt.  
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4 Analiza ekonometrike 

 

4.1 Metodologjia për modelin 

Pas gjithë teorisë së trajtuar dhe fakteve reale të përmenduara, vendosim të trajtojmë edhe 

anën e përpunimit të variablave në mënyrë analitike. Modeli i cili shqyrton në mënyrë 

direkte shpërndarjen e borxhit dhe pagesat e tij është OLG (overlapping generations 

model) nga Tirole O’Conell dhe Zeldes (1988), por të dhënat në vendin tonë na e 

kufizojnë pakës punën, sepse ne nuk kemi evidenca faktike për ndarjen e barrës së borxhit 

nga një brez në tjetrin dhe ndryshime të politikave fiskale dhe monetare për asye të 

borxhit.  

Përgjatë teorisë ne përcaktuam si shkak kryesor në krijimin e borxhit krijimin e deficiteve 

dhe pasqyruam disa mënyra për financimin e këtij borxhi. Përmendim këtu faktorët si të 

ardhurat nga privatizimi, borxhin e brendshëm dhe të jashtëm të marrë jo vetëm për 

investime të reja por edhe financime të borxheve të mëparshme, interesat e paguara, kurset 

e këmbimit si edhe indeksin e çmimeve të konsumatorit. Nga kjo seri e gjerë normalisht që 

janë bërë edhe seleksionime sepse baza kohore është e ngushtë. Ajo fillon nga viti 1993 

kur u shfaqën për herë të parë privatizimet dhe vazhdon deri në 2014. Edhe nga ana 

teorike në pamje të parë boxhi i brendshëm, borxhi i jashtëm, pagesat për borxhin duket se 

paraqiten të lidhur njëri me tjertrin dhe ndaj për këtë analizimim edhe duke parë edhe 

autorë ekonomistë të tjerë vendosëm që në këtë model ekonometrik të merrnim deficitin 

duke pasur parasysh rolin e tij krijues, kursin e këmbimit duke vlerësuar borxhin e jashtëm 

si dhe indeksin e çmimeve të konsumatorit duke parë ndryshimin e çmimeve në situatat 

me borxh.  Për këtë përzgjedhje sigurisht që ju dha rëndësi mundësisë së marrjes së të 

dhënave në vend si edhe disa autorëve të të cilët i kanë trajtuar këto probleme që vitë 

përpara.  

Irving Fisher në “Teorinë Borxh-Deflacion të Depresioneve të Mëdha”  (1937) flet për 

ciklet e biznesit. Sipas tij: “Në kohë ekspansioni dhe depresioni, faktorët kryesorë të cilët 

ndikojnë negativisht në ekonomi janë: niveli i lartë i borxhit, i pasuar prej deflacionit e 

kurthit të likuiditetit”.  
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Metin (1998) ka shqyrtuar marrëdhënien ndërmjet inflacionit dhe deficiteve  buxhetore në 

Turqi për periudhën 1950-1987 duke përdorur testin Johansen të kointegrimit dhe Modelin 

e Korrigjimit të Gabimit (ECM). Ekziston një marrëdhënie afatgjatë ndërmjet deficiteve 

buxhetore dhe inflacionit. Në një nivel teorik, Sargent dhe Wallace (1981) tregojnë se në 

kushte të caktuara, në qoftë se shpenzimet e qeverisë dhe taksat janë ekzogjene, deficitet 

buxhetore të financuara nga emetimi i parasë janë të paqëndrueshme. Kjo do të rrisë 

ofertën e parasë dhe inflacionit në afat të gjatë. Në një tjetër qasje, Rosa (2011) 

argumenton se inflacioni zvogëlon  stokun real të borxhit publik, në këtë mënyrë individët 

do të tolerojnë një rritje në inflacion kur deficiti është i lartë për shkak se kundërshtojnë 

një rritje të barrës fiskale. Megjithatë një rritje në inflacion paraqet një taksë inflacioniste. 

Vendet në zhvillim janë duke marrë hua nga jashtë për të financuar deficitin korent, 

ndërkohë që duhet të diversifikojnë dhe të rrisin kapacitetet e tyre eksportuese të 

mjaftueshme për të gjeneruar përfitim, e kështu të mund të paguajnë borxhin. Ato janë të 

detyruara të bëjnë sasi të mëdha importesh nga vendet e përparuara me qëllim të 

implementimit të programeve të tyre për zhvillimin e ekonomisë.  Megjithatë, si pasojë e 

kufizimeve të brendshme, vendet në zhvillim nuk janë të afta të përdorin si duhet fondet e 

marra hua dhe të mos u mjaftojnë për nevojat e tyre. Për rrjedhojë, këto vende humbasin 

rezervat e tyre në monedhë të huaj dhe hasin probleme serioze me rezervat.  

Kursi nominal efektiv i këmbimit (NEER) është vlera e jashtme e  monedhës së një vendi 

kundrejt monedhave të partnerëve të tij  më të rëndësishëm, dhe është tregues gjerësisht i 

përdorur për matjen  e konkurrencës në tregtinë ndërkombëtare. Shqipëria është një vend 

me një ekonomi të vogël e të hapur,  ndaj dhe kursi i këmbimit të lekut luan një rol të 

rëndësishëm në  ndikimin e nivelit të çmimeve në Shqipëri dhe në bilancin e pagesave  në 

vend. Të dhënat për këtë variable janë marrë nga Brugel, FMN,34 

 

4.2 Testimi për stacionaritet 

Përpara se të realizohet vlerësimi i modeleve dhe përzgjedhja e tyre, zbatohen testet e 

rrënjëve unitare për të dhënat, në mënyrë që të marrim vlerësime që vuajnë sa më pak nga 

                                                             
34 Real effective exchange rates for 178 countries:a neë database ëorking paper 2012/06 
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problemet e autokorrelacionit dhe heteroskedasticitetit. Me stacionaritet kuptohet variancë 

konstate me kalimin e kohës dhe në këtë rast koeficientët e vlerësuar nga ekuacioni mund 

të përdoren për parashikim. Stacionariteti është një element i rëndësishëm kur vlerësohet 

me anë të metodës OLS, (ordinary least squares ose metoda e katrorëve më të vegjël) në të 

kundërt do të merreshin rezultate sipërfaqësore nga vlerësimi i ekuacionit. Rrjedhimisht, të 

dhënat seriale do të testohen për stacionaritet me anë të testit Augmented Dickey-Fuller 

(ADF). Testi ADF mbështetet në një transformim parametrik të modelit që eliminon 

korrelacionin serial në kohë të termit të gabimit, duke mos ndikuar në  shpërndarjet 

asimptotike të statistikave të ndryshme tao (τ). 

Phillips dhe Perron (1988) propozouan transformimet joparametrike të statistikave τ, të 

tilla që nën hipotezën zero të prezencës së rrënjës unitare (njësi), statistika e transformuar 

"z" të ketë shpërndarje Dickey Fuller. Duke qenë se seria është e shkurtër për të gjykuar 

më mirë mbi stacionaritetin dhe për të marrë një vlerësim sa më të saktë mbi përcaktimin e 

rrënjëve unitare të të dhënave për secilin prej variablave, realizohet dhe testi sipas Phillip 

Perron. 

Testi ADF për stacionaritet: 

Nëse seria ndjek një proces ecjeje rasti me prirje rreth një trendi të caktuar, ekuacioni që 

duhet vlerësuar është:  

ΔYt = γ1 + γ2t + δYt-1 Yt  (4.2.1) 

Nëse Yt ka shpërndarje të rastësishme me prirje, ekuacioni që duhet vlerësuar është:  

ΔYt = γ1 + δYt-1 + ut (4.2.2) 

Dhe nëse Yt ka thjesht shpërndarje të rastësishme ekuacioni që duhet vlerësuar është:  

ΔYt = δYt-1  + ut     (4.2.3) 

Ngrejmë 2 hipotezat: 

Hipoteza bazë H0: δ=0 (seria nuk është stacionare) 

Hipoteza alternative Ha: δ < 0 (seria është stacionare) 

Për të aplikuar testet, mund të përdoret metoda e Testimit Sekuencial, sipas të cilit fillohet 

nga modeli i plotë me konstante dhe trend. Nëse hipoteza zero hidhet poshtë, vlerësohet 
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më pas modeli pa trend dhe nëse hidhet përsëri poshtë hipoteza zero, vlerësohet ekuacioni 

pa konstante dhe trend. Variablat e marrë në shqyrtim shtu siç janë sqaruar edhe më lartë 

janë paraqitur në vijim edh me shkurtimet përkatëse siç do paraqiten edhe në analizë: 

 Lsbt-stoku total i borxhit në logaritëm 

 Def-deficiti buxhetor 

 Babu-balanca buxhetore 

 bb-borxhi i brendshëm 

 bj-borxhi i jashtëm 

 Lneer-kursi nominal efektiv i këmbimit në logaritëm 

 Trp-të ardhurat totale nga privatizimet 

 Tpi-totali i interesave të paguara 

 Lacpi-indeksi mesatar i çmimit të konsumatorit në logaritëm 

Rezultatet e testimit sekuencial për rrënjë unitare, paraqiten në tabelën 4.1. 

Tabela 4.1.Rezultatet e testeve të stacionaritetit ADF dhe PP 

  ADF 

Phillips-Perron 

test statistic 

  

t-

Statistic Prob.* 

t-

Statistic 

  

Prob.* 

 Lacpi         

Me konstante dhe 

trend -17.423 0.0001 -2.0249 0.555 

Me konstante -2.584 0.1142 -3.3423 0.0257 

Asnje 0.303 0.7623 2.402 0.994 

dlacpi         

Me konstante dhe 

trend -2.6615 0.262 -7.3077 0.0001 

Me konstante -2.3338 0.1741 -8.0286 0 

Asnje -2.3513 0.0223 -7.368 0 

          

lneer         

Me konstante dhe 

trend -3.1958 0.1132 -1.7049 0.7128 

Me konstante -2.0247 0.2747 -1.6725 0.4299 

Asnje 0.4183 0.7947 0.3543 0.7779 

dlneer         

Me konstante dhe 

trend -4.088 0.0233 -7.625 0 

Me konstante -4.2451 0.0042 -8.2591 0 
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Asnje -4.3815 0.0002 -8.7238 0 

          

sbt         

Me konstante dhe 

trend -2.588 0.2883 -2.5879 0.2883 

Me konstante -0.7114 0.8229 -0.5667 0.8583 

Asnje 1.1135 0.9252 1.4137 0.9556 

dsbt         

Me konstante dhe 

trend -3.2327 0.1132 -5.2754 0.0022 

Me konstante -5.4456 0.0003 -5.4483 0.0003 

Asnje -4.7723 0.0001 -4.7691 0.0001 
Burimi: Modeli 

Në aneks Tabela 4.1.1 e plotë me të gjithë variablat. 

 

4.3 Vlerësimi me modelin ARDL 

Meqënëse qëllimi i analizës është zbulimi i lidhjes afatgjatë ndërmjet indeksit të çmimeve 

të konsumatorit dhe kursit nominal efektiv të këmbimit, do të përdoret analiza e 

kointegrimit, meqë pas kryerjes së testeve të stacionaritetit të gjithë variablat rezultuan të 

jenë të integruar të rendit të pare, përveç trp. Duke qenë se seria është e vogël dhe për të 

shmangur gabimet që mund të vijnë nga testimi i rrënjëve njësi me metodat e zakonshme, 

do të zbatojmë testin e kointegrimit ARDL (Autoregressive Distributed Lag), të prezantuar 

nga Pesaran dhe Shin (1995) dhe Pesaran et al. (1996, 2001).  Testi ARDL ka disa 

avantazhe. Një nga karakteristikat e tij më të dukshme është se ekzistenca e marrëdhënieve 

në afat të gjatë mund të testohet pa njohur më parë rendin e integrimit të serive kohore 

(dmth I (0) ose I (1)) për mundësinë e kointegrimit. Meqë fuqia e testeve ekzistues të 

rrënjës njësi për të identifikuar rendin e integrimit, në veçanti, nëse I(0) ose I (1) është 

gjithmonë e diskutueshme, prandaj një testim i tillë mund të jetë i dobishëm (Nagayasu, 

1998). Një tjetër tipar i dobishëm i këtij testi është se nuk ka rëndësi nëse variablat 

shpjegues janë ekzogjene apo jo (Pesaran dhe Shin, 1997). Një specifikim i përgjithshëm i 

këtij testi mund të shprehet si: 

 
 




 


1 1
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i i

titiitittt xLsbtxlsbttLsbt  

 (1) 
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Ku Lsbt është stoku total i borxhit në logaritëm dhe x është një vektor i variablave 

shpjegues. Testimi për  ekzistencën e një marrëdhënieje afatgjatë mund të kryhet duke 

shqyrtuar hipotezën zero të përbashkët që 0  , kundrejt alternatives që 0  . 

Duke qenë se seria për periudhën 1993-2014 është relativisht e shkurtër, shumë variabla 

në studim nuk mund të përfshihen, sepse humbasim shkallët e lirisë. Nga ana tjetër, duke 

qenë se një pjesë e variablave si totali i interesave të paguara, të ardhurat nga privatizimet 

dhe deficiti buxhetor përfshihen në stokun total te borxhit, kjo do të çonte në kolinearitet 

të shumëfishtë. Për këtë arsye, bazuar edhe në modelet teorike të trajtuara në literaturën e 

shqyrtuar, në analizën empirike do të kufizohemi  në lidhjen midis stokut total të borxhit, 

kursit nominal efektiv të këmbimit dhe indeksit të çmimit të konsumatorit. 

Në këto kushte, modeli ARDL merr formën e mëposhtme: 

  
  




  


1 1 1

1211110

i i

t

i

itiitiititttt LneerlacpiLsbtLneerLacpilsbttLsbt

(2) 

Duke qenë se seria është e shkurtër, modeli më i plotë që mund të vlerësohet është ai me 

dy lag-e për secilin variabël. Më pas vlerësohet modeli me një lag për secilin variabël. Për 

të gjykuar se cili nga modelet përshtatet më mirë, përdoret kriteri AIC( Akaike 

information criterion) i selektimit të modeleve, sipas së cilit modeli me AIC më të vogël 

është më i përshtatshëm. 

Ekuacioni i vlerësuar me dy lag-e është paraqitur në tabelën e mëposhtëme. 

Tabela 4.2. Modeli ARDL me dy lag-e 

Variabli Koeficienti Gabimi Standard Statistika t Prob 

          

C -1.92205 2.769316131 -0.694053659 0.505167 

D(LSBT(-1)) 0.002416 0.216622392 0.011154743 0.991343 

D(LSBT(-2)) -0.01711 0.195442065 -0.087525551 0.93217 

D(LACPI(-1)) -0.78635 1.774644149 -0.443105037 0.668149 

D(LACPI(-2)) 0.988428 0.928528043 1.064510707 0.314822 

D(LNEER(-1)) -1.2376 1.052264554 -1.176128505 0.269715 

D(LNEER(-2)) 0.023858 0.969241694 0.024615337 0.980899 

LSBT(-1) -0.65717 0.292320424 -2.248104246 0.051161 

LACPI(-1) 1.20782 0.559040124 2.160523929 0.059017 

LNEER(-1) 1.171613 0.606927564 1.930399244 0.085618 

R-katrori 0.578234       
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R-katrori I rregulluar 0.156468       

Kriteri I informacionit AIC -0.96039       

Burimi: Modeli  

Më pas vlerësohet modeli me një lag për secilin prej variablave, rezultatet e të cilit 

paraqiten ne Tabelen 4.3.  

Tabela 4.3. Modeli ARDL me një lag 

Variabli Koefiçenti 
Gabimi 
Standard 

Statistika 
t Prob 

          

C -0.12506 1.821205 -0.06867 0.946299 

D(LSBT(-1)) -0.10319 0.153175 -0.67366 0.512325 

D(LACPI(-1)) -0.51329 0.75082 -0.68364 0.506207 

D(LNEER(-1)) -0.84132 0.449265 -1.87265 0.083778 

LSBT(-1) -0.64845 0.158903 -4.08078 0.001299 

LACPI(-1) 1.151117 0.31673 3.634385 0.003026 

LNEER(-1) 0.812674 0.483773 1.679867 0.11684 

    

  

R-katrori 0.724338 

R-katrori I rregulluar 0.59711 

Kriteri I informacionit AIC -1.17194 

Burimi: Modeli 

Nga vlerësimet e mësipërme vihet re se ekuacioni më i përshtatshëm, pra ai me AIC më të 

vogël, është modeli i dytë. Ky model do të testohet për ekzistencën e një marrëdhënieje 

afatgjatë.   

Më pas testohet për korrelacion serial nëpërmjet testit Breuch- Godfrey test( BG) I.  

Tabela 4.4. Rezultatet e testit BG për korrelacion serial 

Korrelacion serial Breusch-Godfrey , statistika LM  

        

Statistika F 0.238162     Prob. F(1,12) 0.634332 

R-katror i vëzhguar 0.389212     Prob. Hi-katror(1) 0.532714 
Burimi: Modeli 

 

Bazuar në vlerën e statistikës F, arrihet në përfundimin se nuk ka korrelacion serial. Më 

pas testohet për qëndrueshmërinë e modelit. Nëse CUSUM (cumulative sum control 

chart)kalon apo shkon përtej kufijve me ngjyrë të kuqe të paktën një herë, atëherë 

ekuacioni i regresionit është i paqëndrueshëm. Nga figura e mëposhtme arrihet në 

përfundimin se modeli i vlerësuar është i qëndrueshëm. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Control_chart
http://en.wikipedia.org/wiki/Control_chart
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 Grafiku 4.1. Rezultatet e testit të qëndrueshmërisë 
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Burimi: Modeli 

Realizojmë  edhe testimin për shpërndarjen normale të mbetjeve të modelit të përzgjedhur. 

Hipotezat për testin Jarque-Bera për shpërndarjen e mbetjeve janë: 

H0 : mbetjet kanë shpërndarje normale  

Ha : mbetjet nuk kanë shpërndarje normale  

 

 

Tabela 4.5.  Rezultatet e testit të shpërndarjes së mbetjeve 

0

1

2

3

4

5

6

-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Series: Residuals
Sample 3 22
Observations 20

Mean       3.51e-16
Median  -0.002206
Maximum  0.195003
Minimum -0.215935
Std. Dev.   0.097368
Skewness  -0.141135
Kurtosis   2.928177

Jarque-Bera  0.070696
Probability  0.965270
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Sikurse mund të shihet nga rezultatet e testit, hipoteza zero nuk mund të hidhet poshtë, pra 

mbetjet kane shperndarje normale. 

Kryejmë testimin për lidhje afatgjate për tre variablat e modelit. Për këtë vlerësohet 

rëndësia e përbashkët statistikore për koeficientët para  Lsbt(-1), Lacpi(-1) dhe Lneer(-1). 

 

Tabela 4. 6. Rezulatet për rëndësinë e përbashkët statistikore 

Testi Wald :       

  vlera shkallët e lirisë Prob 

Statistika F 7.09927 (3, 13) 0.004544 

Hi-katror 21.29781 3 9.13E-05 
 

Burimi:Modeli 

 

Statistika F krahasohet me vlerën kritike në tabelën Pesaran. Nga tabela  Pesaran kufiri i 

poshtëm është 3.79 dhe kufiri i sipërm është 4.85. Kur vlera e statistikës F është më e 

madhe se kufiri i sipërm, si në rastin tone, hipoteza zero hidhet poshtë, pra koeficientët e 

variablave nuk janë njëkohësisht zero. Pra, ekziston një marrëdhënie afatgjatë mes tyre. 

 

4.4 Testimi për marrëdhënien afatgjatë 

Në këtë seksion testohet për marrëdhënie kointegrimi nëpërmjet procedurës Engle-

Granger. Nëse seritë kohore i nënshtrohen procesit të diferencimit I(1), atëhere ekziston 

koncepti i kointegrimit i cili tregon se mbetjet e përftuara nga regresioni i variablave me 

seri jostacionare, I(1), janë stacionare (Wooldridge, 2007). Pra, nëse seritë kohore janë të 

kointegruara, atëhere midis tyre ekziston një marrëdhënie afatgjatë ose ekuilibri. Për këtë 

arsye, vlerësohet regresioni si më poshtë, të cilit do t’i ruhen mbetjet dhe do të testohen 

për stacionaritet. Regresioni vlerësohet për të përcaktuar nëse variabli i varur është i 

kointegruar me variablat e pavarur:  

Lsbtt =  0 +  1Lacpit +  2Lneert + δT+ ut,  

Testi Engel-Granger: Δût = λût-1 , ku ût përfaqësojnë mbetjet e regresionit të mësipërm për 

periudhën t të vendosura në diferencë të parë. Ndërsa ût-1 përfaqëson mbetjet e regresionit 

të mësipërm të një periudhe të  mëparshme. Hipotezat në shqyrtim: 
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Hipoteza bazë H0: λ=0 (mbetjet nuk janë stacionare) 

Hipoteza alternative Ha: λ <0 (mbetjet janë stacionare) 

Δût = -0.46ut-1 

Tabela 4.7. Rezultatet e testit Engel Granger të kointegrimit 

Variabli Koefiçenti 

Gabimi 

Standard 

Statistika 

t Prob 

MBE(-

1) -0.46199 0.183644 -2.51568 0.0205 

          

R-katrori 0.240041213 

R-katrori I rregulluar 0.240041213 

Burimi: Modeli 

Vihet re se λ=-0.46 është në mënyrë statistikisht të rëndësishme më e vogël se 0. 

Rrjedhimisht, hipoteza bazë hidhet poshtë dhe mund të themi se seria e mbetjeve është 

stacionare. Duke qënë se Lsbt është i  kointegruar me Lacpi dhe Lneer dhe midis tyre 

ekziston një lidhje afatgjatë (ekuilibri), atëhere ka gjasa që edhe në afatin e shkurtër të 

ekzistojë një marrëdhënie midis tyre. Për ta përcaktuar këtë, vlerësohet modeli Error 

correction model (ECM). Teorema e Granger thekson se nëse seritë kohore të dy 

variablave janë të kointegruara, atëhere marrëdhënia midis tyre mund të shpjegohet me 

anë të modelit ECM. 

ΔLsbtt =  0 +  1ût-1 +  2Lacpit +  3 Lneert  + εt,  

ku εt përfaqëson termin e gabimit për këtë regresion. 

Tabela 4.8. Rezultatet e modelit ECM për marrëdhënien në periudhë afatshkurtër 

Variabli Koefiçenti 
Gabimi 
Standard 

Statistika 
t Prob 

C 0.002644 0.053896 0.049053 0.961449 

MBE(-1) -0.47605 0.193402 -2.46145 0.024828 

D(LACPI) 1.568045 0.581454 2.696765 0.015278 

D(LNEER) 1.167239 0.536593 2.175279 0.04401 

R-katrori 0.444384933 

R-katrori I rregulluar 0.346335215 

Burimi: Modeli 

Modeli ECM tregon se, midis stokut të borxhit publik, kursit nominal efektiv të këmbimit 

dhe inflacionit, ekziston një lidhje negative afatshkurtër statistikisht e rëndësishme në 
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nivelin e rëndësisë 5 përqind. Vërehet se në afatin e shkurtër, rritja me 1 përqind e 

inflacionit rrit stokun e borxhit publik me 1.56 përqind në kushtet kur faktorët e tjerë 

mbahen të pandryshuar. Koeficienti përpara termit të gabimit tregon se sa shpejt arrihet 

ekuilibri në afatin e gjatë. Ai tregon përqindjen e disekuilibrit që vjen si pasojë e 

përpjekjeve për të zbutur në vitin korrent një tronditje të një viti më parë, i cili merr vlerën  

-0.47 përqind.  

4.5 Lidhja e variablave në model 

Tani po shqyrtojmë edhe lidhjene  variablave që janë përfshirë në model, pë rë parë nëse 

ka ose jo korrelacion mes tyre. Asnjë prej koeficientëve të korrelacionit  nuk është mbi 0.8 

që të shkaktojë probleme me rëndësinë statistikore të variablave. Tabela 4.9 na e tregon 

këtë qartë nësë shohim koeficientin në rreshtin  e parë të çdo variabli. 

Tabela 4.9 Korrelacioni variablave të modelit  

  LD.lsb L2D.lsb LD.lacpi L..lacpi LD.lneer L..lneer L.lsb L.lacpi L.lneer 

                    

LD.lsb 1                 

                    

                    

L2D.lsb -0.5168 1               

Sig.  0.0235                 

                    

LD.lacpi 0.3023 0.0577 1             

Sig.  0.1951 0.8146               

                    

L2D.lacpi -0.131 0.3017 0.5526 1           

Sig.  0.5929 0.2093 0.0141             

                    

LD.lneer 0.2485 0.1228 -0.3977 0.038 1         

Sig.  0.2908 0.6163 0.0825 0.8771           

                    

L2D.lneer -0.1959 0.2484 -0.5806 -0.402 0.3329 1       

Sig.  0.4216 0.3052 0.0092 0.0879 0.1637         

                    

L.lsb -0.1042 -0.2481 -0.6312 -0.67 -0.021 -0.0755 1     

Sig.  0.6621 0.3058 0.0028 0.0017 0.9301 0.7587       

                    

L.lacpi -0.2227 -0.2433 -0.6071 -0.5423 -0.0429 -0.2072 0.92 1   
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Sig.  0.3454 0.3156 0.0045 0.0164 0.8576 0.3946 0     

                    

L.lneer -0.1102 -0.0338 -0.7257 -0.7028 0.2855 0.4898 0.6619 0.4538 1 

Sig.  0.6438 0.8909 0.0003 0.0008 0.2224 0.0333 0.0011 0.0388   

Burimi; Modeli 

 

4.6 Përfundime empirike 

Përpara se të vlerësoheshin të dy modelet, u testua nëse seritë ishin stacionare. Rezultoi se 

seritë ishin të integruara të rendit të parë. Nga testi i kointegrimit Engel-Granger rezultoi 

se midis stokut të borxhit publik, indeksit mesatar të çmimit të konsumatorit dhe kursit 

nominal efektiv të këmbimit ekziston një marrëdhënie ekuilibri ose afatgjatë. Ndërsa në 

afatin e shkurtër, me anë të modelit ECM u vlerësua se një rritje me 1% në inflacion do të 

rrisë stokun e borxhit me 1.56%.  
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5 Përfundime, çështje të hapura për diskutim dhe rekomandime 

 

5.1 Përfundime 

Çështja e borxhit publik ka qenë gjithmonë e rëndësishme dhe është trajtuar nga 

ekonomistë që në hapat e parë të shfaqjes së problemit. Rëndësia e saj është shtuar edhe 

më shumë me ndryshimet që kanë ndodhur në fillim të viteve 1990, e më shumë me 

shfaqjen e krizës globale, e cila vuri në vështirësi edhe ato vende që cilësoheshin si më 

mirë të organizuara ekonomikisht dhe si investitorë bazë për vende të tjera.  

Vlen të theksohet se stoku i borxhit ka ardhur në rritje dhe akumulimi i niveleve të larta të 

borxhit mbetet problematik për dy arsye. Së pari, shkaktojnë probleme për 

qëndrueshmërinë e financave publike dhe, së dyti, shkaktojnë problem për aftësinë 

paguese. Arsyeja e parë është përgjithësisht prezente për të gjitha vendet e Eurozonës 

sidomos pas krizës dhe më tepër në vendet e rajonit. Arsyeja e dytë prek më tepër vendet 

si vendi ynë, të cilat kërkojnë zhvillim, kërkojnë të dalin nga tranzicioni sa më shpejt, 

pavarësisht se sa mundësi aktuale kanë. 

Nëse do të rritet masa e rrezikut, borxhi bëhet më i kushtueshëm dhe vendos në dyshim 

aftësinë paguese të vetë vendit. Përveç kësaj, rritja e normave të interesit, e shkaktuar kjo 

nga rritja e borxhit publik, mund të japë efekte negative edhe në rritjen e produktivitetit, 

pasi ngadalëson investimet. Duke pasur parasysh problemet që shkakton dhe lidhjet e forta 

me faktorë të tjerë ekonomikë, literatura për borxhin është e gjerë dhe në një sërë 

këndvështrimesh u jep rëndësi situatave të ndryshme të ekonomive të caktuara. Në bazë të 

tyre u është vënë theksi edhe politikave të ndryshme për qëndrueshmërinë dhe 

përballueshmërinë e borxhit. 

Pavarësisht se veprimi i politikave makroekonomike mund të mendohet në mënyrë të 

veçuar njëra nga tjetra, rezultatet më të mira i japin në momentin kur ka bashkëpunim. 

Nuk mund të tentohet zgjidhja vetëm me politikë fiskale në një vend kur ka evazion fiskal 

të shfaqur si problematik. Si rrjedhojë, lidhja edhe me politikën monetare do të ishte 

zgjidhje më e frytshme dhe më eficiente.  
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Në vendin tonë vërejmë që edhe struktura e borxhit ka ardhur duke ndryshuar dhe ka pasur 

edhe tentativa për diversifikimin e portofolit të borxhit. Në momentin kur paraqesim borxh 

të brendshëm dhe të jashtëm, kjo do të thotë se edhe format e financimit të borxhit kanë 

ndryshuar. Jo vetëm kjo, por ka edhe preferenca valutore në bazë të kostove  si rrjedhojë e 

kurseve të këmbimit.  

Të ardhurat nga privatizimi do të ishin një mundësi e mirë për financimin e borxhit, nëse 

do të përdoreshin në mënyrë më racionale dhe një pjesë e mirë e tyre do të shkonte për 

financimin e borxhit. Kur bëhet fjalë për financimin, marrim shembuj edhe vende të tjera 

europiane, të cilat kanë gjetur si mënyrë të mirë të marrjes dhe financimit të borxhit 

instrumente të ndryshme, siç është rasti i bonove të indeksuara.             

Në të njëjtën kohë duhet theksuar ndikimi që ka vetë niveli i borxhit në zhvillimin 

ekonomik të vendit. Pasiguria mbi qëndrueshmërinë mund të zvogëlojë kapacitetin e 

politikës monetare për të kontrolluar inflacionin, pritjet për inflacionin dhe të ushtrojë një 

ndikim të favorshëm në ekonominë reale. 

Përveç lidhjes mes borxhit dhe deficitit, shikojmë edhe lidhjen mes stokut të borxhit me 

kursin nominal të këmbimit dhe indeksin e çmimeve të konsumatorit dhe paraqesim 

lidhjen negative afatshkurtër statistikisht të rëndësishme mes stokut të borxhit, kursit 

nominal të këmbimit dhe indeksit të çmimeve të konsumatorit. Stoku i borxhit paraqitet i 

varur prej kursit të këmbimit si rrjedhojë e borxhit në valutë të huaj, ndërsa lidhjen me 

indeksin e çmimeve të konsumatorit e marrim për të treguar se si ndikon në stokun e 

borxhit inflacioni. Në këtë mënyrë arrijmë të shprehim edhe analitikisht një varësi të 

rëndësishme të borxhit. 

 

5.2 Çështje të hapura për diskutim, kufizimet dhe perspektiva e punimit 

Studimi i borxhit publik të një vendi ka në vetvete një sërë kufizimesh. Kufizimi i parë ka 

lidhje me këndvështrimin e analizës. Vetë situata në vend të drejton në disa elemente të 

rëndësishme për t’u analizuar. Nuk mund të trajtojmë në një analizë të gjitha lidhjet 

ekonomike me borxhin, dhe këtu nis problemi tjetër, i cili ka lidhje me mundësinë e 

marrjes së të dhënave. Kjo e kufizon analizimin, sepse do marrim në shqyrtim vetëm të 

dhënat që janë të mundshme dhe mund të sigurohen. Në të njëjtën kohë ka edhe kufizim 
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në të dhënat e përzgjedhura për modelin ekonometrik. Në vendin tonë është vështirë të 

gjesh të dhëna mujore ose tremujore për të gjithë parametrat. Në pjesën më të madhe janë 

bërë përcaktime me baza vjetore. Kjo ka qenë edhe arsyeja e përzgjedhjes së pak 

variablave të përfshira në model, sepse, nëse do të përfshiheshin më shumë, nuk do të 

arrinim dot në përcaktim të saktë dhe me vlerë. 

Kufizimi tjetër ka lidhje me projektin ku do të shkojë borxhi, në çfarë sektori dhe me sa 

mundësi përfitimi. Pavarësisht se në momentin e parë të hartimit të një projekti për zbatim 

me fondet e marra hua ekziston fryma optimiste, nisin dhe krijohen devijimet si rrjedhojë e 

lidhjeve me politikën qeverisëse. Në këtë mënyrë, një strategji e mirëfilltë për 

përballueshmërinë nuk zbatohet dot. Shpesh, duke tentuar të veprojmë me instrumente nga 

më të ndryshmet me qëllim që ta bëjmë borxhin të përballueshëm, ndikojmë në vetë 

nivelin e borxhit. Mund të shkaktojmë rritjen e normave të interesit të bonove për 

financimin e borxhit e kështu risim risqet për borxhin. 

Jo vetëm kaq, por këtu jep ndikimet e veta dhe politika buxhetore si rrjedhojë e 

ndryshimeve të shpeshta që duhet të bëjë me qëllim qe të financojë borxhin. Bazë për të 

ardhurat buxhetore është taksimi dhe, kur ai është i ndryshueshëm, vendoset si pengesë në 

gjenerimin e të ardhurave nga subjektet private duke shtuar edhe më shumë evazionin. Kjo 

gjë nuk e ndihmon aspak borxhin të ulet. 

Një kufizim tjetër është edhe mënyra e zgjidhjes së problemit. Në vendin tonë paraqiten 

zgjidhje, të cilat mund të jenë shumë optimiste, por jo me rezultate të dukshme dhe kështu 

ne vetëm risim stokun e borxhit dhe rëndojmë brezat duke u ulur aftësinë paguese. Nuk 

pranojmë të riskojmë sadopak vetëm për t’u justifikuar se i kemi të gjithë parametrat e 

tjerë brenda standardit. Në fakt, në vende si Shqipëria të cilat po kalojnë ende periudhën e 

tranzicionit, jo të gjithë parametrat ekonomikë mund të jenë brenda standardeve. Mund të 

ketë në veprim strategji, të cilat japin shumë fryte pozitive duke riskuar pak. Marr shkas 

nga kjo për të përcaktuar perspektivën e punimit. 

Në këtë temë u analizua situata e borxhit në vend, në disa vende të rajonit dhe të tjera në 

zhvillim, ku na del si përfundim i rëndësishëm se lidhja e politikave ekonomike sjell 

lehtësi në përballueshmërinë e borxhit. Ky punim mund të vazhdojë të thellohet në 

trajtimin e bonove të indeksuara apo bono me interesa të ulët dhe që shlyerja e tyre  të mos 

fillojë që në përfundim të vitit të emetimit, por, po themi, pesë vjet më pas dhe të vazhdojë 
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për periudha afatgjata. Kjo do t’i jepte vendit mundësi zhvillimi shumë të mira, nëse këto 

para do të shkonin në sektorët apo industritë përkatëse. Në këtë mënyrë, bizneset do të 

kishin para me të cilat të paguanin taksat dhe detyrimet e tjera tatimore. Jo vetëm kaq, por 

kështu do të ishte e mundur krijimi i një studimi ekonometrik me panel, sepse kemi më 

shumë variabla të ngjashëm mes vendeve. 

Riskojmë për inflacionin, por zhvillimi që do të ndodhë, do të mund ta përballojë atë. Nuk 

duhet harruar se në vendet në zhvillim rezultatet pozitive nuk vijnë të gjitha në të njëjtën 

kohë. Në fillim duhet riskuar më qëllim që të përfitojmë. 

 

5.3 Rekomandime 

Shqipëria në krahasim me vendet e rajonit ka nivel të lartë të borxhit publik për shkak të 

nevojës së investimeve publike. Duke marrë parasysh rreziqet që lidhen me borxhin 

publik, të tilla si kursi i këmbimit, norma e interesit të borxhit që duhet paguar, tregon se 

edhe aftësitë e shlyerjes duhet t’i kemi të mira. Jo gjithmonë situata në vend na e lejon 

diçka të tillë. Në pjesën më të madhe në vendet e zhvilluara, masat rregulluese duhet të 

përbëhen kryesisht nga ulja e shpenzimeve publike. Megjithatë, këtu përmendim që nuk 

reduktohen ato shpenzime publike të cilat konsiderohen produktive, si për shembull 

shpenzimet publike për investime, studime kërkimore dhe inovacion, apo arsimi.  

Në funksion të shkallës së  konsolidimit fiskal, në shumicën e vendeve të zhvilluara 

kërkohet të merren masa për sa u takon të ardhurave, si për shembull: forcimi i 

institucioneve fiskale, forcimi i kuadrit buxhetor. Duke qenë se borxhi ynë publik kalon 

60% të PBB-së, atëherë duhet të merren masa për uljen e tij periudhë pas periudhe, derisa 

të mbërrijmë në kornizat e vendosura. Masat për lehtësimin dhe rregullimin duhet të 

përqendrohen kryesisht mbi shkurtimet në shpenzimet publike. Duke pasur parasysh 

shkallën e rregullimit në shumicën e vendeve të përparuara, masat të cilat rrisin të ardhurat 

janë të nevojshme në afat të shkurtër, konsolidimi mund të ketë efekt për të ngadalësuar 

ritmin e aktivitetit ekonomik. Në afat të gjatë, ribalancimi buxhetor është një 

domosdoshmëri e sigurt dhe e dobishme. 

Në çështjet për menaxhimin e borxhit, një ndër elementet kryesore është përcaktimi i 

instrumenteve të borxhit, në mënyrë që të ruhen pagesat që sjell interesi dhe akumulimi i 
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borxhit nën kontroll. Këto kanë më shumë peshë në ato vende ku pjesa  e pagesave të 

interesit zë një pjesë të konsiderueshme. Në këto vende duhet të mbahet nën kujdes edhe 

situata kur tentohet zhvillimi i menjëhershëm, pasi dëshira për investime mund edhe ta 

nxjerrë borxhin jashtë kufijve.  

Problemet shpesh fillojnë nga mungesa e vëmendjes tek ata faktorë të cilët sjellin strategji 

të kujdesshme për menaxhimin e borxhit. Do të ishte mirë të tentohej zgjerimi i bazës së të 

ardhurave të mundshme për shtetin. Këtu bëhet fjalë për taksimin mbi pronën, mbi të 

ardhurat nga prona. Gjithashtu do të ishte e rastit që të përdoren në mënyrën më të drejtë të 

ardhurat nga privatizimi, le të themi që 50% e tyre të kalojë për financimin e borxhit. Në 

momentin kur do të rriteshin të ardhurat, deficiti do të pësonte ulje, edhe pse do të 

vazhdonim të kishim sigurisht shpenzime qeveritare. E rëndësishme është që shpenzimet 

që kryhen nga shteti të jenë eficiente. Në këtë mënyrë nuk do të shkaktonte rritje të 

deficitit. 

Një tjetër rekomandim është zgjerimi i mundësive me qëllim përfitimin e të ardhurave për 

pushtetin lokal. Në këtë mënyrë, nëse pushteti lokal do të kishte të ardhura, atëherë nuk do 

të kërkonte grante. 

Kur bëhet fjalë për financimin e borxhit, do të ishte më i frytshëm financimi me 

instrumente afatgjata, të cilat do të ndanin në kohë pjesën e detyrimit dhe do ta bënin 

barrën vjetore më të ulët. Ne kërkojmë financa publike të qëndrueshme me qëllim 

financimin e borxhit publik, gjë që mendojmë se realizohet duke rritur produktivitetin, 

shkallën e punësimit dhe ruajtjen e pozitave të shëndosha buxhetore. 

Rrjedhimisht, konsolidimi i financave publike është i pashmangshëm pothuajse në të 

gjitha  vendet e përparuara. Ekziston një nevojë urgjente për konsolidim të besueshëm. 

Kur bëhet fjalë për konsolidim të politikës fiskale, kjo ka të bëjë me stabilizimin e 

politikës fiskale ku kemi parasysh jo ndryshime të shpeshta, por qëndrueshmëri me qëllim 

që të gjithë individët dhe sipërmarrësit të mësohen me masat e përcaktuara. Në të njëjtën 

kohë të mund të përdoren politika lehtësuese, subvencione etj. 

Kur trajtojmë financimin e borxhit nëpërmjet politikës fiskale, na interesojnë edhe 

ndikimet që ka në elemente të tjera, siç është rritja ekonomike, barrierat e ndryshme 

administrative, reformat strukturore, tërheqja e investitorëve të huaj etj. E gjithë kjo të 

bëhet në sajë të rritjes ekonomike, rritjes së të ardhurave dhe uljes së deficitit. Ndoshta 
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atëherë duhet të krijojmë mundësi të mira për investime, jo domosdoshmërisht investime 

të huaja. Ka plot biznese në vend që si rrjedhojë e situatave të ndryshme, pavarësisht 

kapaciteteve dhe mundësive, nuk po bëjnë dot përpara. Ata kanë nevojë për një 

“subvencion”, ndoshta më tepër një tolerim, me qëllim që të zgjerojnë linjat e tyre 

prodhuese, të prodhojnë, të shtojnë fuqinë punëtore, të krijojnë përfitime, të cilat në një 

afat të përcaktuar bëhen subjekt i tatimeve të shtetit, prej nga nisin dhe gjenerohen të 

ardhurat hyrëse të dëshiruara. Në vendin tonë për zhvillime të tilla ka plot prirje, sepse na 

e ka dhënë natyra vetë pozitën të atillë, të favorshme për të qenë një vend prodhues. Sikur 

një pjesë e huave të shkonin për investime në ato fusha ku ka favorizim vendi, përfitimet 

do të ishin të mëdha. 

Të gjitha këto elemente kanë për bazë politikën fiskale të një vendi. E mira do të ishte që 

të kishim lidhje në veprim mes politikave. Në vendin tonë ka nevojë që të miratohet një 

strategji veprimi nëpërmjet politikave, me qëllim që të ulet niveli i borxhit dhe të mund të 

mbahet i qëndrueshëm. Politika monetare shërben si plotësuese e politikës fiskale së 

përcaktuar.  

Nëpërmjet politikës monetare do të tentohet të stabilizohet inflacioni, të mbahen nën 

kontroll normat e interesit me qëllim që të ulet kostoja e parasë, si dhe të tentohet 

stabiliteti i kurseve të këmbimit. 

Me qëndrueshmërinë dhe përballueshmërinë e borxhit kemi parasysh se kërkojmë mënyrat 

si ta zvogëlojmë borxhin publik dhe të analizojmë faktorët që e bëjnë të qëndrueshëm 

atë. Në një pikëpamje më të gjerë kjo varet nga norma e rritjes ekonomike, inflacionit dhe 

zhvillimin e tregjeve të brendshme financiare, dhe pikërisht këtë duhet të tentojmë ne. 
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7 Aneks 

 

Tabela 2.2  Borxh/PBB         

           

geo\time 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Euro area (18 countries) : : : : : : : : 83.7 85.8 89 90.9 

Euro area (17 countries) : : : : : : : : 83.8 85.9 89.1 91.1 

EU (28 countries) : : : : : : : : 78.2 80.8 83.5 85.4 

EU (27 countries) : : : : : : : : 78.3 80.9 83.6 85.4 

Belgjika 104.9 101.3 96.6 94.8 90.8 86.9 92.2 99.3 99.6 102.1 104 104.5 

Bullgaria 51.2 43.5 36.1 27.1 21.3 16.6 13.3 14.2 15.9 15.7 18 18.3 

Cekia  25.9 28.1 28.5 28 27.9 27.8 28.7 34.1 38.2 41 45.5 45.7 

Danimarka 49.1 46.2 44.2 37.4 31.5 27.3 33.4 40.4 42.9 46.4 45.6 45 

Gjermania 59.2 62.9 64.6 66.8 66.3 63.5 64.9 72.4 80.3 77.6 79 76.9 

Estonia : : : : : : : : 6.5 6 9.7 10.1 

Irelanda 30.7 30.1 28.3 26.2 23.8 24 42.6 62.2 87.4 111.1 121.7 123.3 

Greqia : : : : 103.4 103.1 109.3 126.8 146 171.3 156.9 174.9 

Spanja 51.3 47.6 45.3 42.3 38.9 35.5 39.4 52.7 60.1 69.2 84.4 92.1 

Franca 59.8 63.9 65.5 67 64.2 64.2 67.8 78.8 81.5 85 89.2 92.2 

Kroacia 35.1 36.4 38.3 38.6 36.1 34.4 36 44.5 52.8 59.9 64.4 75.7 

Italia 101.9 100.4 100 101.9 102.5 99.7 102.3 112.5 115.3 116.4 122.2 127.9 

Qipro 60.1 63.6 64.7 63.3 58.9 53.7 44.7 53.5 56.5 66 79.5 102.2 

Letonia 13.2 13.9 14.2 11.7 9.9 8.4 18.6 36.4 46.8 42.7 40.9 38.2 

Lituania 22.4 21.4 19.3 18.3 18 16.7 15.4 29 36.3 37.3 39.9 39 

Luxembourg 6.5 6.4 6.5 6.3 7 7.2 14.4 15.5 19.6 18.5 21.4 23.6 

Hungaria 55.1 57.8 58.8 60.8 65 65.9 71.9 78.2 80.9 81 78.5 77.3 

Malta 63.2 69.1 72 70.1 64.6 62.4 62.7 67.8 67.6 69.8 67.9 69.8 

Hollanda 48.3 49.4 50 49.4 44.9 42.7 54.8 56.5 59 61.3 66.5 68.6 

Austria 66.3 65.5 64.8 68.3 67 64.8 68.5 79.7 82.4 82.1 81.7 81.2 
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Polonia : : : : : : : : 53.6 54.8 54.4 55.7 

Portugalia 56.2 58.7 62 67.4 69.2 68.4 71.7 83.6 96.2 111.1 124.8 128 

Rumania 24.8 21.3 18.6 15.7 12.3 12.7 13.2 23.2 29.9 34.2 37.3 37.9 

Sllovenia 27.3 26.7 26.8 26.3 26 22.7 21.6 34.5 37.9 46.2 53.4 70.4 

Sllovakia 42.8 41.5 40.6 33.8 30.7 29.8 28.2 36 41.1 43.5 52.1 54.6 

Finlanda 40.2 42.8 42.7 40 38.2 34 32.7 41.7 47.1 48.5 53 56 

Suedia 49.9 49.1 47.9 48.2 43.2 38.2 36.8 40.3 36.7 36.1 36.4 38.6 

UK 35.9 37.3 40.2 41.5 42.5 43.6 51.6 65.9 76.4 81.9 85.8 87.2 

:=nuk ka të dhëna                         

:                         

Burimi: Eurostat                       

            

Burimi: Eurostat 18.12.2014 

 

 

Rregjistri  Bono Thesari 

  Tabela 3.1 

     

Lloji 

Instrumentit 

Data e 

Emetimit Data e Maturimit 

Yield-i  Vlere 

Nominale   Çm.i Blerjes   

3/mujor 31-07-14 30-10-14 2.92% 2,337,760,000 2,320,679,069 

3/mujor 11-08-14 10-11-14 3.06% 1,590,000,000 1,577,942,557 

3/mujor 18-08-14 17-11-14 2.99% 2,000,000,000 1,985,194,157 

3/mujor 25-08-14 24-11-14 3.06% 1,604,000,000 1,591,860,593 

3/mujor 28-08-14 27-11-14 3.07% 2,300,000,000 2,282,528,033 

3/mujor 1-09-14 1-12-14 3.09% 1,850,000,000 1,835,877,732 

3/mujor 25-09-14 25-12-14 3.07% 2,406,900,000 2,388,625,483 
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6/mujor 10-04-14 9-10-14 3.32% 5,600,000,000 5,508,797,092 

6/mujor 15-05-14 13-11-14 3.27% 4,500,000,000 4,427,739,871 

6/mujor 12-06-14 11-12-14 3.14% 4,006,720,000 3,944,902,328 

6/mujor 10-07-14 8-01-15 3.16% 14,659,220,000 14,432,000,424 

6/mujor 14-08-14 12-02-15 3.14% 3,702,740,000 3,645,695,694 

6/mujor 11-09-14 12-03-15 3.13% 3,828,610,000 3,769,850,394 

            

9/mujor 3-01-14 2-10-14 3.79% 2,507,600,000 2,438,645,678 

            

12/mujor 10-10-13 9-10-14 3.85% 4,900,000,000 4,718,961,824 

12/mujor 31-10-13 30-10-14 3.78% 7,100,000,000 6,842,257,567 

12/mujor 14-11-13 13-11-14 3.73% 6,800,000,000 6,556,031,776 

12/mujor 2-12-13 27-11-14 3.71% 6,114,810,000 5,899,139,398 

12/mujor 12-12-13 11-12-14 3.62% 8,315,400,000 8,025,404,542 

12/mujor 26-12-13 25-12-14 3.66% 8,705,550,000 8,398,637,969 

12/mujor 3-01-14 1-01-15 3.84% 2,404,140,000 2,315,668,804 

12/mujor 9-01-14 8-01-15 3.83% 10,915,420,000 10,514,127,833 

12/mujor 30-01-14 29-01-15 3.80% 11,500,000,000 11,079,624,091 

12/mujor 13-02-14 12-02-15 3.80% 10,900,000,000 10,501,917,928 

12/mujor 27-02-14 26-02-15 3.77% 9,600,000,000 9,251,712,100 

12/mujor 13-03-14 12-03-15 3.68% 9,800,000,000 9,453,452,333 

12/mujor 27-03-14 26-03-15 3.64% 10,000,000,000 9,649,836,907 

12/mujor 10-04-14 9-04-15 3.56% 10,200,000,000 9,850,166,376 

12/mujor 2-05-14 30-04-15 3.46% 8,400,000,000 8,120,884,517 

12/mujor 15-05-14 14-05-15 3.40% 7,300,000,000 7,060,891,026 

12/mujor 29-05-14 28-05-15 3.36% 11,900,000,000 11,514,597,584 

12/mujor 12-06-14 11-06-15 3.27% 9,593,280,000 9,290,095,288 

12/mujor 26-06-14 25-06-15 3.24% 10,209,410,000 9,889,878,655 
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12/mujor 10-07-14 9-07-15 3.23% 9,642,890,000 9,341,616,878 

12/mujor 31-07-14 30-07-15 3.22% 6,362,240,000 6,164,456,563 

12/mujor 14-08-14 13-08-15 3.21% 5,297,260,000 5,133,051,546 

12/mujor 28-08-14 27-08-15 3.19% 8,688,780,000 8,420,629,147 

12/mujor 11-09-14 10-09-15 3.18% 5,344,200,000 5,179,818,510 

12/mujor 25-09-14 24-09-15 3.22% 5,892,180,000 5,709,110,041 

            

12/mujor euro 24-07-14 23-07-15 2.42% 2,098,350,000 2,048,161,385 

Totali       260,877,460,000 253,080,469,694 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Tabela 3.2 

      Rregjistri i Obligacioneve 

    

       

Lloji Instrumentit Data e Emetimit Data e Maturimit Yield-i 
Marzhi 

 Vlere Nominale Leke  
Pagesat e kuponit 

2/vjecar 22-10-12 22-10-14 8.02%   2,925,800,000 prill,tetor 

2/vjecar 22-11-12 22-11-14 7.70%   1,000,000,000 maj,nentor 

2/vjecar 

20-12-12 20-12-14 

7.68%   4,100,000,000 
qershor,dhjetor 

2/vjecar 21-01-13 21-01-15 7.69%   4,000,000,000 korrik,janar 

2/vjecar 21-02-13 21-02-15 7.39%   4,000,000,000 gusht,shkurt 

2/vjecar 21-03-13 21-03-15 7.22%   4,000,000,000 shtator, mars 

2/vjecar 22-04-13 22-04-15 7.08%   4,200,000,000 tetor, prill 

2/vjecar 20-05-13 20-05-15 6.78%   3,500,000,000 nentor,maj 

2/vjecar 

20-06-13 20-06-15 

6.70%   4,000,000,000 
dhjetor,qershor 
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2/vjecar 22-07-13 22-07-15 6.38%   3,500,000,000 janar, korrik 

2/vjecar 

22-08-13 22-08-15 

5.47%   3,500,000,000 
shkurt, gusht 

2/vjecar 23-09-13 23-09-15 4.67%   2,500,000,000 mars, shtator 

2/vjecar 21-10-13 21-10-15 4.85%   2,961,000,000 prill,tetor 

2/vjecar 21-11-13 21-11-15 4.85%   3,089,600,000 maj,nentor 

2/vjecar 

23-12-13 23-12-15 

4.92%   1,975,000,000 
qershor,dhjetor 

2/vjecar 20-01-14 20-01-16 4.92%   2,300,000,000 korrik,janar 

2/vjecar 24-02-14 24-02-16 4.92%   2,500,000,000 gusht,shkurt 

2/vjecar 24-03-14 24-03-16 4.87%   2,974,600,000 shtator, mars 

2/vjecar 21-04-14 21-04-16 4.83%   3,683,200,000 tetor, prill 

2/vjecar 21-05-14 21-05-16 4.85%   3,000,000,000 nentor,maj 

2/vjecar 

23-06-14 23-06-16 

4.84%   4,043,900,000 
dhjetor,qershor 

2/vjecar 21-07-14 21-07-16 4.89%   2,253,700,000 tetor, prill 

2/vjecar 20-08-14 20-08-16 4.84%   3,500,000,000 nentor,maj 

2/vjecar 

22-09-14 22-09-16 

4.89%   4,211,800,000 
dhjetor,qershor 

2/vjecar Euro 

26-12-13 26-12-15 

4.65%   3,495,893,067 
qershor,dhjetor 

2/vjecar Euro 

21-08-14 21-08-16 

3.50%   5,349,533,490 
shkurt, gusht 

              

3/vjecar 6-01-12 6-01-15 9.06%   1,126,800,000 korrik, janar 

3/vjecar 6-04-12 6-04-15 9.01%   2,729,150,000 tetor, prill 

3/vjecar 5-07-12 5-07-15 9.00%   1,431,900,000 janar,korrik 

3/vjecar 5-10-12 5-10-15 8.84%   2,500,000,000 prill,tetor 

3/vjecar 7-01-13 7-01-16 8.55%   5,500,000,000 korrik, janar 

3/vjecar R 19-02-13 7-01-16 8.55%   1,500,000,000 korrik, janar 
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3/vjecar 8-04-13 8-04-16 8.18%   2,857,900,000 tetor, prill 

3/vjecar 5-07-13 5-07-16 7.78%   5,000,000,000 janar,korrik 

3/vjecar 7-10-13 7-10-16 5.45%   4,385,500,000 prill,tetor 

3/vjecar 7-01-14 7-01-17 5.68%   1,132,600,000 korrik, janar 

3/vjecar 7-04-14 7-04-17 5.78%   1,570,500,000 tetor, prill 

3/vjecar 4-07-14 4-07-17 5.79%   2,543,500,000 janar,korrik 

              

kupon #             

5/vjecar 9-11-09 9-11-14 10.93% 1.55% 4,000,000,000 maj,nentor 

5/vjecar 9-02-10 9-02-15 10.44% 1.45% 4,000,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 3-05-10 3-05-15 9.68% 1.20% 2,000,000,000 nentor,maj 

5/vjecar 

9-08-10 9-08-15 

9.12% 1.20% 3,500,000,000 
shkurt, gusht 

5/vjecar 9-11-10 9-11-15 8.48% 0.80% 2,000,000,000 maj,nentor 

5/vjecar 8-02-11 8-02-16 8.15% 1.28% 4,453,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 9-05-11 9-05-16 8.67% 1.30% 2,903,800,000 nentor,maj 

5/vjecar R 4-07-11 9-05-16 8.67% 1.42% 1,700,000,000 nentor,maj 

5/vjecar 8-11-11 8-11-16 9.33% 1.80% 6,500,000,000 maj,nentor 

5/vjecar 9-02-12 9-02-17 9.13% 2.08% 4,000,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar R 1-03-12 9-02-17 9.13% 2.46% 1,168,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 8-05-12 8-05-17 9.59% 2.25% 4,520,000,000 nentor,maj 

5/vjecar 8-08-12 8-08-17 9.40% 2.08% 4,500,000,000 janar,korrik 

5/vjecar 8-11-12 8-11-17 8.80% 2.04% 5,000,000,000 maj,nentor 

5/vjecar 8-02-13 8-02-18 8.48% 1.92% 3,000,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 7-05-13 7-05-18 7.86% 1.78% 2,170,500,000 nentor,maj 

5/vjecar 

9-08-13 9-08-18 

7.04% 1.72% 1,500,000,000 
shkurt, gusht 

5/vjecar 11-11-13 11-11-18 5.64% 1.75% 1,500,000,000 nentor,maj 
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5/vjecar 

12-12-13 12-12-18 

5.74% 2.00% 3,260,000,000 
qershor,dhjetor 

5/vjecar 10-02-14 10-02-19 5.89% 2.07% 2,500,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 8-05-14 8-05-19 5.95% 2.40% 2,200,000,000 nentor,maj 

5/vjecar 

13-08-14 13-08-19 

5.61% 2.38% 700,000,000 
shkurt, gusht 

kupon fix             

5/vjecar 8-02-11 8-02-16 9.47%   1,000,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 9-02-12 9-02-17 9.50%   1,000,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar R 1-03-12 9-02-17 9.50%   300,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 8-05-12 8-05-17 9.53%   812,300,000 nentor-maj 

5/vjecar 

8-08-12 8-08-17 

9.37%   1,000,000,000 
shkurt, gusht 

5/vjecar 8-11-12 8-11-17 9.17%   1,431,800,000 maj,nentor 

5/vjecar 8-02-13 8-02-18 8.89%   4,000,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 9-02-13 8-02-18 8.89%   1,000,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 7-05-13 7-05-18 8.45%   2,829,500,000 nentor,maj 

5/vjecar 

9-08-13 9-08-18 

7.70%   1,954,000,000 
shkurt, gusht 

5/vjecar R 

10-09-13 9-08-18 

7.70%   950,000,000 
shkurt, gusht 

5/vjecar 11-11-13 11-11-18 6.54%   2,500,000,000 maj,nentor 

5/vjecar 

12-12-13 12-12-18 

6.60%   3,051,600,000 
qershor,dhjetor 

5/vjecar 10-02-14 10-02-19 6.60%   1,329,000,000 gusht,shkurt 

5/vjecar 8-05-14 8-05-19 6.65%   1,300,700,000 nentor,maj 

5/vjecar 

13-08-14 13-08-19 

6.62%   3,300,000,000 
shkurt, gusht 

kupon fix             
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7/vjecar 

7-12-07 7-12-14 

11.00%   6,000,000,000 
qershor,dhjetor 

7/vjecar R 

30-06-08 7-12-14 

10.71%   6,000,000,000 
qershor,dhjetor 

7/vjecar 

18-06-12 18-06-19 

10.85%   1,000,000,000 
dhjetor, qershor 

7/vjecar 14-09-12 14-09-19 10.40%   982,100,000 mars, shtator 

7/vjecar 18-03-13 18-03-20 9.52%   2,000,000,000 shtator, mars 

7/vjecar 18-03-13 18-03-20 9.52%   2,600,000,000 shtator, mars 

7/vjecar 

13-06-13 13-06-20 

9.12%   2,250,000,000 
dhjetor, qershor 

7/vjecar 20-09-13 20-09-20 7.38%   2,000,000,000 mars, shtator 

7/vjecar R 3-10-13 20-09-20 7.38%   2,500,000,000 mars, shtator 

7/vjecar 

16-12-13 16-12-20 

7.45%   4,000,000,000 
qershor,dhjetor 

7/vjecar R 

27-12-13 16-12-20 

7.45%   1,283,000,000 
qershor,dhjetor 

7/vjecar 17-03-14 17-03-21 7.64%   3,113,000,000 shtator, mars 

7/vjecar 

16-06-14 16-06-21 

7.67%   2,384,700,000 
dhjetor, qershor 

7/vjecar 15-09-14 15-09-21 7.77%   2,914,700,000 mars, shtator 

kupon #             

7/vjecar 

18-06-12 18-06-19 

10.82% 3.45% 1,500,000,000 
dhjetor, qershor 

7/vjecar 14-09-12 14-09-19 10.39% 3.20% 1,500,000,000 mars, shtator 

7/vjecar 18-03-13 18-03-20 9.26% 2.83% 951,700,000 shtator, mars 

7/vjecar 18-03-13 18-03-20 9.26% 2.83% 1,400,000,000 shtator, mars 

7/vjecar 

13-06-13 13-06-20 

8.53% 2.66% 750,000,000 
dhjetor, qershor 

7/vjecar 20-09-13 20-09-20 6.14% 1.55% 1,000,000,000 mars, shtator 

7/vjecar R 3-10-13 20-09-20 6.14% 1.55% 700,000,000 mars, shtator 
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7/vjecar 

27-12-13 16-12-20 

6.14% 1.55% 100,000,000 
qershor,dhjetor 

7/vjecar 17-03-14 17-03-21 6.12% 2.37% 850,000,000 shtator, mars 

7/vjecar 

16-06-14 16-06-21 

6.02% 2.68% 550,000,000 
dhjetor, qershor 

7/vjecar 15-09-14 15-09-21 6.06% 2.87% 750,000,000 mars, shtator 

kupon fix             

10/vjecar 29-10-13 29-10-23 9.25%   3,924,400,000 prill,tetor 

10/vjecar R 26-11-13 29-10-23 9.25%   2,300,000,000 prill,tetor 

10/vjecar 24-01-14 24-01-24 9.25%   1,505,300,000 korrik, janar 

10/vjecar 25-04-14 25-04-24 9.34%   1,452,300,000 tetor,prill 

10/vjecar 25-07-14 25-07-24 9.25%   3,800,000,000 janar,korrik 

10/vjecar R 25-07-14 25-07-24 9.25%   1,607,900,000 janar,korrik 

kupon #             

10/vjecar 29-10-13 29-10-23 6.82% 2.75% 1,850,000,000 prill,tetor 

10/vjecar R 26-11-13 29-10-23 6.82% 2.75% 200,000,000 prill,tetor 

10/vjecar 24-01-14 24-01-24 6.73% 2.95% 494,700,000 korrik, janar 

10/vjecar 25-04-14 25-04-24 6.63% 3.00% 150,000,000 tetor,prill 

10/vjecar 25-07-14 25-07-24 6.25% 3.00% 700,000,000 janar,korrik 

Totali         280,739,876,557   

       Burimi: Banka e Shqipërisë
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Tabela 3.3 

        

         Rregjistri i Garancive te brendshme  9/Mujori 

2014 

      

         

Lloji i Huamarresi Huadhenesi Garantuesi Shuma 

Kursi 

Kemb. Datat e  Datat e  

Kredise       milion/Euro milion/Leke 30.09.2014 Nenshkrimit Perfundimit 

Kredia KESH KESH 

Raiffeisen 

Bank MoF   4,980.00 

          

139.89     27.08.2008 31.07.2015 

Leter garanci 

Nr.23770 KESH BKT MoF 

 

1,500.00   20.12.2011 23.12.2014 

Leter garanci 

Nr.23770/2 KESH BKT MoF 

 

1,600.00   28.12.2011 06.01.2015 

Kredia KESH KESH 

Raiffeisen 

Bank MoF 40.00 5,595.60 

 

16.10.2012 31.07.2015 

Kredia KESH KESH 

Raiffeisen 

Bank MoF 10.00 1,398.90 

 

19.11.2012 31.07.2015 

Kredia KESH KESH IntesaSanPaolo MoF 

 

4,200.00 

 

14.01.2013 28.02.2015 

Kredia KESH KESH IntesaSanPaolo MoF 

 

1,000.00 

 

03.03.2014 28.02.2015 

Kredia KESH KESH 

Societa 

General MoF 6.00 839.34   10.02.2014 30.01.2015 

Totali  Totali                 21,113.84           

 

Burimi: Ministria e Financave 
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Tabela 3.4 

     

 Lloji 

Instrumentit  

 Data e 

Emetimit  

 Data e 

Maturimit   Yield-i  

 Vlere Nominale 

Leke  

 Cm.i Blerjes 

Leke  

3/mujor 3-11-11 2-02-12 5.49% 3,600,000,000 3,551,412,858 

3/mujor 1-12-11 1-03-12 5.48% 4,334,040,000 4,275,676,998 

3/mujor 29-12-11 29-03-12 5.15% 3,800,000,000 3,751,827,551 

6/mujor 14-07-11 12-01-12 6.82% 17,200,000,000 16,634,352,715 

6/mujor 18-08-11 16-02-12 6.78% 4,700,000,000 4,546,197,732 

6/mujor 15-09-11 15-03-12 6.77% 4,700,000,000 4,546,425,812 

6/mujor 13-10-11 12-04-12 6.49% 7,500,000,000 7,264,753,071 

6/mujor 17-11-11 17-05-12 6.44% 5,236,250,000 5,073,330,591 

6/mujor 15-12-11 14-06-12 6.23% 5,000,000,000 4,849,257,424 

12/mujor 13-01-11 12-01-12 6.83% 9,500,000,000 8,894,588,085 

12/mujor 3-02-11 2-02-12 6.88% 12,247,400,000 11,461,404,670 

12/mujor 17-02-11 16-02-12 7.03% 7,400,000,000 6,915,461,379 

12/mujor 3-03-11 1-03-12 7.19% 9,371,190,000 8,744,056,430 

12/mujor 17-03-11 15-03-12 7.27% 9,353,920,000 8,721,648,030 

12/mujor 31-03-11 29-03-12 7.35% 7,600,000,000 7,081,267,800 

12/mujor 14-04-11 12-04-12 7.41% 7,500,000,000 6,984,023,902 

12/mujor 5-05-11 3-05-12 7.37% 7,142,760,000 6,653,660,885 

12/mujor 19-05-11 17-05-12 7.35% 7,700,000,000 7,174,289,956 

12/mujor 2-06-11 31-05-12 7.40% 14,920,130,000 13,894,641,480 

12/mujor 16-06-11 14-06-12 7.56% 9,400,000,000 8,741,180,747 

12/mujor 30-06-11 28-06-12 7.65% 11,000,000,000 10,220,571,182 

12/mujor 14-07-11 12-07-12 7.69% 14,300,000,000 13,281,736,076 

12/mujor 4-08-11 2-08-12 7.69% 5,671,560,000 5,267,409,217 

12/mujor 18-08-11 16-08-12 7.67% 3,400,000,000 3,158,379,624 

12/mujor 1-09-11 30-08-12 7.68% 10,629,410,000 9,873,296,471 

12/mujor 15-09-11 13-09-12 7.68% 6,500,000,000 6,037,496,554 

12/mujor 29-09-11 27-09-12 7.67% 9,900,000,000 9,196,669,170 

12/mujor 13-10-11 11-10-12 7.50% 4,757,550,000 4,426,542,263 

12/mujor 3-11-11 1-11-12 7.43% 6,500,000,000 6,051,617,656 

12/mujor 17-11-11 15-11-12 7.36% 5,500,000,000 5,123,884,756 

12/mujor 1-12-11 29-11-12 7.16% 5,700,000,000 5,320,071,656 

12/mujor 15-12-11 13-12-12 6.95% 6,500,000,000 6,078,622,591 

12/mujor 29-12-11 27-12-12 6.73% 6,850,000,000 6,419,184,677 

12/mujor 27-12-11 27-12-12 6.42% 1,246,466,067 1,170,152,652 

Burimi: Ministria e Financave 
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Tabela 3.6.1 

Instrumentat e borxhit 

                          

  

31.12.2009 
  

31.12.2010 
  

31.12.2011 
  

30,09,2012 
  

         
 

  Cmim    Cmim    Cmim    Cmim   
 

*Ne milione.  blerje %   blerje %   blerje %   blerje %  
 

Stoku i Borxhit  415,028    407,372    438,582    456,696   
 

I.Borxhi Shteteror 409,501 98.67%  401,821 98.64%  429,924 98.03%  447,988 98.09%  
 

1.Instrumenta                 
 

afatshkurter 237,469 57.22%  231,436 56.81%  241,385 55.04%  246,953 54.07%  
 

Bono 3/M 22,870 5.51%  11,495 2.82%  11,579 2.64%  9,380 2.05%  
 

Bono 6/M 47,647 11.48%  44,188 10.85%  42,914 9.78%  41,042 8.99%  
 

Bono 9/M   0%  3,317 0.81%  0 0.00%  0 0.00%  
 

Bono 12/M 166,952 40.23%  172,436 42.33%  186,892 42.61%  196,530 43.03%  
 

2.Instrumenta                 
 

afatgjate 153,162 36.9%  170,385 41.83%  188,539 42.99%  201,035 44.02%  
 

Oblig.2/Vj 65,247 15.72%  70,957 17.42%  75,141 17.13%  75,316 16.49%  
 

Oblig.3/Vj 15,600 3.76%  15,613 3.83%  19,387 4.42%  22,175 4.86%  
 

Oblig.5/Vj 60,315 14.53%  71,815 17.63%  82,012 18.70%  86,562 18.95%  
 

              

Oblig.7/Vj 12,000 2.89%  12,000 2.95%  12,000 2.74%  16,982 3.72%  
 

3. Kredi Direkte   0%    0%    0%  0 0%  
 

4.Rivleresimi                 
 

Valutes 18,870 4.55%  0 0%  0 0%  0 0%  
 

II.Borxhi i                 
 

Garantuar 5,527 1.33%  5,551 1.36%  8,657 1.97%  8,708 1.91%  
 

1. Garanci                 
 

Treg.Brend. 5,527 1.33%  5,551 1.36%  8,657 1.97%  8,708 1.91%  
 

Burimi. Ministria e Financave  

Tabela 3.6.2 Instrumentat e financimit te deficitit 

 

Janar – Shtator 2011  

(*ne milion leke)  

Bono Thesari 3mujore 338 
Bono Thesari 6mujore -1,056 

Bono Thesari 9mujore -1,011 
Bono Thesari 12mujore 12,384 

Total Bono 10,960 

Obligacione 2-vjecare 5,343 
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Obligacione 3-vjecare 3,774 
Obligacione 5-vjecare 10,202 
Obligacione 7-vjecare 0 

Total Obligacione 19,179 

Total Huamarrja 30,139 

Burimi: Miniztria e financave 

Tabela 3.6.3 Instrumentat e finacimit te deficitit 

 

janar-shtator 2012 
   

   
 

Financimi i Deficitit 17,987,363,778 
 

Nga i cili:  
 

Instrumenta Financiare  
 

Gjithsej 17,987,363,778 
 

 Bono Thesari Gjithsej 5,494,136,974 
 

 - Bono Thesari Leke 2,087,414,958 
 

 - 3/mujore -2,198,868,432 
 

 - 6/mujore -1,871,966,294 
 

 - 12/mujore 6,158,249,684 
 

 - Bono Thesari Euro 3,406,722,016 
 

Obligacione Gjithsej 12,493,226,804 
 

 - Oblig.e qeverise2 vjecare 175,650,000 
 

 - Oblig.e qeverise 3 vjecare 2,787,850,000 
 

 - Oblig.e qeverise 5 vjecare 4,547,626,804 
 

 - Oblig.e qeverise 7 vjecare 4,982,100,000 
 

Kredi Direkte 0 
 

Burimi: Ministria  e financave 
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TR nga 

privatizimi 

(mil leke) 

1993 0 

Tabela 

3.10 

1994 2358 

1995 309 

1996 616 

1997 910 

1998 133 

1999 906 

2000 8932 

2001 12686 

2002 485 

2003 900 

2004 14356 

2005 887 

2006 1972 

2007 13246 

2008 5538 

2009 27650 

2010 411 

2011 300 

2012 300 

2013 12465 

2014 400 

Burimi: Ministria e Financave
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Tabela 

3.9 Stoku i Borxhit/ PBB 

           

 
Vendi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Shqiperia 72.41 67.379 65.464 60.708 57.721 58.228 56.682 53.846 55.157 59.51 60.554 61.871 

 

Bosnja dhe 

Hercegovina 34.979 33.694 32.285 28.449 25.54 25.327 21.804 32.902 30.826 35.372 39.067 43.027 

 
Kroacia     34.882 35.845 37.856 38.388 35.801 33.247 29.269 35.409 39.985 42.567 

 

Greqia 103.442 103.716 101.659 97.445 98.571 99.986 97.118 95.559 99.187 115.161 130.243 139.349 

 

Maqedonia 47.916 48.798 42.916 38.964 36.617 39.548 31.517 22.754 20.82 23.48 24.947 25.381 

 

Mali i Zi     85.513 47.753 45.435 40.909 34.763 27.503 28.996 38.249 43.524 49.378 

 

Poland 36.787 37.562 42.16 47.053 45.686 47.088 47.738 44.986 47.108 50.919 55.169 57.395 

 
Rumania         22.457 20.422 18.378 19.789 21.325 29.91 35.494 37.744 

 

Serbia 241.653 114.487 81.206 77.277 65.197 56.291 43.025 35.237 33.418 35.577 40.502 41.605 

 

Turqia 51.31 77.557 73.669 67.351 59.244 52.306 46.083 39.439 39.476 45.498 43.375 42.393 

              

 

Burimi: FMN 2012 
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Tabela 3.11Borxhi si shumë e  

Borxhit të brendshëm dhe 
borxhit të jashtëm 

    

Vitet Borxh i jashtëm 

Borxh i 

brendshëm Stok Borxhi total (Lek) 
  1993 102,184,420,000 0 102,184,420,000 

  1994 114,804,950,000 83,811,000,000 198,615,950,000 

  1995 59,651,800,000 66,683,200,000 126,335,000,000 
  1996 64,096,760,000 102,844,540,000 166,941,300,000 

  1997 67,282,150,000 120,527,000,000 187,809,150,000 
  1998 81,407,560,000 149,439,000,000 230,846,560,000 

  1999 100,521,590,000 177,490,000,000 278,011,590,000 

  2000 145,927,080,000 226,069,000,000 371,996,080,000 
  2001 150,230,990,000 241,161,000,000 391,391,990,000 

  2002 153,691,980,000 260,752,000,000 414,443,980,000 
  2003 201,830,720,000 280,767,000,000 482,597,720,000 

  2004 208,917,670,000 295,200,000,000 504,117,670,000 

  2005 273,187,330,000 327,353,000,000 600,540,330,000 

  2006 320,606,520,000 348,935,000,000 669,541,520,000 

  2007 376,890,540,000 369,536,000,000 746,426,540,000 
  2008 512,176,210,000 400,456,000,000 912,632,210,000 

  2009 605,973,680,000 415,028,000,000 1,021,001,680,000 
  2010 634,044,190,000 407,519,000,000 1,041,563,190,000 

  2011 771,896,710,000 438,582,000,000 1,210,478,710,000 

  2012 357,629,000,000 470,358,000,000 827,987,000,000 
  2013 380,650,000,000 520,228,000,000 900,878,000,000 

  2014 598,584,940,000 433,458,060,000 1,032,043,000,000 

  Burimi: Ministria e Financave , Analizat vjetore të Borxhit, Drejtoria e Drejtimit të Borxhit Publik 
 

 TABELA 3.12 Borxhi sipas valutave 

Valuta Kredi shtetërore nga 1995-2014 

USD 669,943,956.77 

SDR 978,796,266.37 

SAR 138,750,000.00 

KWD          18,875,005.70  

JPY    13,287,000,000.00  

EUR 2,172,056,663.24 

AED 423,650,000.00 

ACU 94,410,052.97 
 

Burimi: Ministria e Financave
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Tabela 3.14 
      

       Regjistri i Borxhit të Pushtetit Lokal   Shtator 2014 

            milion lekë 

Lloji i 
Huamarrësi Huadhënësi 

Shuma Data e  Data e  

Kredisë Euro Lekë Nënshkrimit Përfundimit 

Kredia Infrastruktura Vlore Baskia Vlore BKT   420 21.12.2010 21.12.2020 

Kredia Infrastruktura Petrele Kom. Petrele BKT   15 04.09.2010 2016 

Kredia Infrastruktura Pogradec Bashkia Pogradec ProCredit   113 05.10.2010 05.10.2020 

Kredia Infrastruktura Korce Bashkia Korce ProCredit   100 31.03.2010 31.12.2020 

Kredia Infrastruktura Elbasan Bashkia Elbasan BKT   800 29.09.2010 30.12.2020 

Kredia Infrastruktura Lezhe Bashkia Lezhe RBAL   120 24.11.2010 2016 

Burimi: Ministria e Financave 
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Tabela 3.15 Interesat e paguara 

 

Interesa të 

brendshme 

milion lek 

 interesa 

të 

jashtme 

milion lek 

Total 

milion lek 

interesa 

të 

paguara 

 

    3,591 

     3,646 1,970 5,614 

 

4,580 404 4,984 

 

8,073 498 8,571 

 
18,073 706 18,779 

 

35,195 697 35,892 

 
34,355 583 34,938 

 

28,870 703 29,572 

 

22,528 1,092 23,620 

 
22,468 2,294 24,762 

 

28,174 1,649 29,824 

 
26,711 1,712 28,423 

 

24,184 1,845 26,029 

 

22,978 2,028 25,006 

 

23,498 2,096 25,594 

 

29,386 2,921 31,307 

 
31,408 4,893 36,301 

 

65,583 6,021 41,604 

 
39,700 8,138 47,838 

 

    197,500 

 

    198,300 

Burimi: 
Ministria 

e 

Financave     210,300 
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         Data e        Pagesa e Principalit   

Loan ID Kreditori Shteti i Kreditorit Projekti  Nenshkrimit  Shuma Monedha  Stoku  Data e pare Data e fundit Njesia Zbatuese 

10 KFW Gjermani Ndihme ne Mallra II 11-05-92 3,579,043.10 EUR 2,153,561.37 31-12-02 30-06-32 Ministria e Financave 

11 KFW Gjermani Ndihme ne Mallra III 11-05-92 2,556,459.40 EUR 1,537,965.88 31-12-02 30-06-32 Ministria e Financave 

14 KFW Gjermani Ndihme ne Mallra IV 04-01-93 3,067,751.20 EUR 1,891,779.91 30-06-03 31-12-32 Ministria e Financave 

27 KFW Gjermani Sektori Bujqesor Privat I 08-09-93 3,967,381.10 EUR 2,538,181.90 30-12-03 30-12-33 Ministria e Financave 

43 Artigiancassa Itali Integrimi i Albtelekomit 10-02-95 6,808,760.80 EUR 3,782,645.31 24-08-07 24-02-25 Albtelecom 

44 Artigiancassa Itali Ujesjellesi i Tiranes I 10-02-95 6,713,939.60 EUR 3,729,966.57 24-08-07 24-02-25 

Ministria e Puneve Publike, Transportit 

dhe Telekomunikacionit 

54 OECF Japoni Hidrocentrali mbi Lumin Drin 28-11-95 1,681,000,000.00 JPY 924,550,000.00 20-12-05 20-06-25 KESH 

61 Artigiancassa Itali Rehabilitimi i Hekurudhes se Durresit 08-05-95 3,098,741.30 EUR 1,807,599.14 17-01-08 17-07-25 Hekurudha Durres 

68 Artigiancassa Itali Furnizimi me Uje i Tiranes II 18-03-96 11,362,051.00 EUR 7,243,643.01 27-11-08 27-05-26 

Ministria e Puneve Publike, Transportit 

dhe Telekomunikacionit 

75 OECF Japoni Transmetim, Shperndarje e Energjise 19-12-96 3,072,399,526.00 JPY 1,873,400,000.00 20-10-06 20-10-26 KESH, OST 

81 HRep Greqi Mbeshtetje per Bilancin e Pagesave 24-02-98 8,804,108.50 EUR 8,804,108.58 17-08-18 17-08-18 Banka e Shqiperise 

92 KFW Gjermani Ujesjelles-Kanalizime Kruje 26-03-98 1,073,712.90 EUR 858,970.31 30-12-08 30-06-38 

Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizime 

Kruje 

00/09/ITALY Artigiancassa Itali Rehabilitimi i Rrjetit Hidrik te Tiranes 11-05-00 27,475,507.00 EUR 16,708,850.89 13-03-25 13-09-35 

Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizime 

Tirane 

00/10/ITALY Artigiancassa Itali Rehabilitimi i Rrjetit Hidrik te Tiranes II 11-05-00 3,511,394.90 EUR 3,511,394.94 13-03-20 13-09-35 

Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizime 

Tirane 

01/13/EIB EIB 

Institucion 

Financiar Transmetim, Shperndarje e Energjise 30-10-01 30,000,000.00 EUR 19,500,000.05 15-10-12 15-04-25 KESH, OST 

04/03/EBRD EBRD 

Institucion 

Financiar TEC-i Vlore 09-07-04 40,000,000.00 EUR 18,729,243.42 05-04-08 05-04-19 KESH, OST 

04/05/Korea 
Exim Bank of 

Korea Korea Elektrifikimi i Zonave Rurale 20-10-04 28,983,819,060.00 KRW 28,983,819,060.00 20-04-15 20-10-34 KESH 

04/08/EIB EIB 

Institucion 

Financiar TEC-i Vlore 06-12-04 40,000,000.00 EUR 33,455,799.76 05-01-12 05-01-23 KESH, OST 

04/11.1/KfW KFW Gjermani 

Linja e Transmetimit 400 KV Tirane-

Podgorice II 18-11-04 35,000,000.00 EUR 17,500,000.00 30-03-10 30-09-19 OST, KESH 

04/11/KfW KFW Gjermani 

Linja e Transmetimit 400 KV Tirane-

Podgorice I 18-11-04 3,579,043.10 EUR 3,488,140.49 30-06-15 30-12-44 OST, KESH 

05/02/EBRD EBRD 

Institucion 

Financiar Rruga Tirane -Rinas 23-03-05 9,000,000.00 EUR 4,125,001.42 15-04-08 15-10-19 Tirana Airport Partners 

06/18/EBRD EBRD 

Institucion 

Financiar Nenstacioni i Transmetimit te Energjise 10-10-06 16,000,000.00 EUR 10,460,657.37 04-04-10 04-10-18 OST 

07/09/EBRD EBRD 

Institucion 

Financiar Porti i Durresit 16-05-07 14,000,000.00 EUR 7,752,551.59 06-10-10 06-10-22 Porti i Durresit 

 

Burimi: Ministria e Financave

Tabela 3.13  Rregjistri i Garancive Shtetërore 
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Tabela 4.1.1 Rezultatet e testeve të stacionaritetit ADF dhe PP  
 

  ADF Phillips-Perron test statistic 

  t-Statistic Prob.* t-Statistic   Prob.* 

 Lacpi         

Me konstante dhe trend -17.4233 0.0001 -2.0249 0.5550 

Me konstante -2.5840 0.1142 -3.3423 0.0257 

Asnje 0.3030 0.7623 2.4020 0.9940 

dlacpi         

Me konstante dhe trend -2.6615 0.2620 -7.3077 0.0001 

Me konstante -2.3338 0.1741 -8.0286 0.0000 

Asnje -2.3513 0.0223 -7.3680 0.0000 

          

lneer         

Me konstante dhe trend -3.1958 0.1132 -1.7049 0.7128 

Me konstante -2.0247 0.2747 -1.6725 0.4299 

Asnje 0.4183 0.7947 0.3543 0.7779 

dlneer         

Me konstante dhe trend -4.0880 0.0233 -7.6250 0.0000 

Me konstante -4.2451 0.0042 -8.2591 0.0000 

Asnje -4.3815 0.0002 -8.7238 0.0000 

          

babu         

Me konstante dhe trend -2.4748 0.3354 -2.5758 0.2931 

Me konstante -1.5359 0.4964 -1.5585 0.4853 

Asnje 0.3486 0.7764 0.5775 0.8329 

dbabu         

Me konstante dhe trend -4.0894 0.0244 -17.1176 0.0001 

Me konstante -4.2856 0.0042 -12.2419 0.0000 

Asnje -3.9545 0.0005 -12.5413 0.0001 

          

lbabu         

Me konstante dhe trend -2.4619 0.3411 -2.5164 0.3176 

Me konstante -1.8438 0.3505 -1.8486 0.3483 

Asnje 1.0857 0.9217 1.1320 0.9275 

dlbabu         

Me konstante dhe trend -4.6028 0.0112 -13.7610 0.0000 

Me konstante -4.5688 0.0029 -11.2734 0.0000 

Asnje -4.7178 0.0001 -11.7644 0.0001 

          

Bb         

Me konstante dhe trend -3.4279 0.0745 -3.5031 0.0650 

Me konstante -2.3687 0.1635 -2.5307 0.1228 

Asnje 1.5591 0.9661 1.6600 0.9720 

dbb         
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me konstante dhe trend -4.3563 0.0149 -10.5480 0.0000 

me konstante -5.7680 0.0002 -6.0226 0.0001 

asnje -3.6501 0.0010 -3.7385 0.0008 

          

Lbb         

Me konstante dhe trend -2.2037 0.4580 -0.3244 0.9834 

Me konstante -1.9621 0.2996 -2.4776 0.1353 

Asnje 2.5383 0.9955 2.6854 0.9967 

dlbb         

Me konstante dhe trend -10.3966 0.0000 -10.3966 0.0000 

Me konstante -0.9483 0.7447 -5.1025 0.0007 

Asnje -1.9467 0.0518 -3.4921 0.0015 

          

Bj         

Me konstante dhe trend -2.7379 0.2328 -2.7088 0.2430 

Me konstante -0.9305 0.7577 -0.6150 0.8472 

Asnje 0.1712 0.7257 0.7348 0.8657 

dbj         

Me konstante dhe trend -3.6581 0.0567 -4.7067 0.0066 

Me konstante -2.3373 0.0227 -4.8616 0.0011 

Asnje -2.3373 0.0227 -4.4596 0.0001 

          

Lbj         

Me konstante dhe trend -2.5218 0.3153 -2.5218 0.3153 

Me konstante -2.3373 0.0227 -0.4686 0.8792 

Asnje 1.2892 0.9445 1.3773 0.9526 

dlbj         

Me konstante dhe trend -4.0917 0.0221 -4.1018 0.0217 

Me konstante -4.1903 0.0044 -4.1770 0.0046 

Asnje -3.9739 0.0004 -3.9739 0.0004 

          

Tip         

Me konstante dhe trend -0.8967 0.9376 -0.8967 0.9376 

Me konstante 0.2361 0.9683 0.3402 0.9747 

Asnje 1.0377 0.9154 1.3823 0.9530 

dtip         

Me konstante dhe trend -4.7748 0.0058 -4.8083 0.0054 

Me konstante -4.3737 0.0030 -4.3737 0.0030 

Asnje -4.0929 0.0003 -4.0916 0.0003 

          

Trp         

Me konstante dhe trend -5.0107 0.0033 -5.0443 0.0031 

Me konstante -4.8039 0.0011 -4.8062 0.0011 

Asnje -3.3866 0.0018 -3.3538 0.0019 
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Sbt         

Me konstante dhe trend -2.5880 0.2883 -2.5879 0.2883 

Me konstante -0.7114 0.8229 -0.5667 0.8583 

Asnje 1.1135 0.9252 1.4137 0.9556 

dsbt         

Me konstante dhe trend -3.2327 0.1132 -5.2754 0.0022 

Me konstante -5.4456 0.0003 -5.4483 0.0003 

Asnje -4.7723 0.0001 -4.7691 0.0001 

 

 

 


