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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

K R Y E T A R I 
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë; Tel-Fax: 04-228485 

Email: klsh@klsh.org.al, Web-site: www.klsh.org.al 

 
Nr. 31/7 Prot.                               Tiranë, më 29.12.2017 
 

 
V E N D I M 

 
Nr. 201, Datë 29.12.2017 

 
PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 
“Performanca e Menaxhimit të Borxhit Publik” 

 
Në zbatim të planit vjetor 2017, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të përmbushjes së 
funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit (INTOSAI, EUROSAI etj.), sipas shkresës Nr. 31 prot, datë 06.01.2017 dhe 
Nr.31/2 prot, datë 19.06.2017 “Njoftim për fillim auditimi”, ndërmori auditimin me 
temë “Performanca e Menaxhimit të Borxhit Publik”.  
Ky auditim u programua për t’u ushtruar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 
dhe Bankën e Shqipërisë.  Pas përfundimit të punës paraprake audituese u përgatit 
programi auditues me Nr. 31/3 prot, datë 13.09.2017.  
Nisur nga rëndësia ekonomike dhe impakti social, KLSH në zbatim të politikave të saj, 
të sanksionuara në Planin Strategjik, Ligjin Nr. 154/2014 “Për funksionimin dhe 
organizimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, e ka parë si të rëndësishëm trajtimin e 
huamarrjes, si një nga mënyrat për të plotësuar nevojat e qeverisë në realizimin e 
programeve ekonomike, shërbimin e borxhit si një instrument për të menaxhuar 
koston që shoqëron huamarrjen dhe efiçiensën e përdorimit të borxhit publik në 
qëllim të rritjes së performancës ekonomike. 
 
Në përfundim të punës audituese në terren, u dërgua Projekt-raporti i Auditimit 
subjekteve të audituara: 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë nëpërmjet shkresës Nr. 31/4 prot, datë 
25.11.2017, Banka e Shqipërisë nëpërmjet shkresës Nr. 31/5 prot, datë 25.11.2017. 
Pas respektimit të afatit për observacione nga subjeki i audituar MFE me shkresën nr. 
17484/1 prot., datë 29.12.2017, ardhur në KLSH më datë 29.12.2017 me nr. 31/9 
prot., ka përcjellë komentet lidhur me Projekt-raportin, të shoqëruara me disa vërejtje 
për çështje të veçanta. Banka e Shqipërisë si subjekti i përfshirë në auditim, nuk ka 
paraqitur observacione.  
Raporti i auditimit është hartuar brenda afatit ligjor, pasi janë shqyrtuar shpjegimet 
dhe komentet e dërguara nga institucionet e përfshira në këtë auditim.  
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Në përfundim, pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projekt-
vendimin e paraqitur nga grupi i auditimit të Departamentit të Auditimit të 
Performancës, shpjegimet e dhëna për subjektet e audituara, mendimin për cilësinë e 
auditimit nga Drejtori i Departamentit Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve 
dhe Etikës, vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Kryeaudituesi 
dhe Drejtori i Departamentit të Auditimit të mësipërm, në mbështetje të nenit 10, 13, 
15, 25 dhe 30 të Ligjit nr. 154/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit”: 
 

K O N K L U D O V A: 
 
Huamarrja, është një ndër teknikat më të rëndësishme makroekonomike, e parë si një 
nga mënyrat për të plotësuar nevojat e qeverisë në realizimin e programeve 
ekonomike, shërbimin e borxhit si një instrumentet për të menaxhuar koston që 
shoqëron huamarrjen dhe efiçiensën e përdorimit të borxhit publik në qëllim të rritjes 
së performancës ekonomike. Plotësimi i këtyre nevojave me kosto sa më të ulët të 
mundshme dhe kundrejt një shkalle të pranueshme risku, konsiston fillimisht në 
ndërtimin e një kuadri ligjor dhe normativ të plotë për menaxhimin efektiv të borxhit, 
zhvillimin e tregjeve të brendshme, veçanërisht atij sekondar për realizimin e 
marrëveshjeve konkurruese të huamarrjes, kryerjen e aktiviteteve operacionale të 
emetimeve, shërbimeve, regjistrimeve dhe raportimeve të sakta të borxhit. 
Në perspektivën e politikave të qeverisë, rëndësia lidhur me borxhin publik, qëndron 
në garantimin e një portofoli të qëndrueshëm dhe të mirëvlerësuar ndaj ekspozimit të 
risqeve të jashtme dhe të brendshme. Si e tillë, gjenerimi i programe afatmesme 
efektive në menaxhimin dhe qëndrueshmërinë e borxhit, mbetet objektiv i 
rëndësishëm për t’u realizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Këto 
programe duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe në koherencë të plotë me projeksionet 
makroekonomike të zhvillimit të vendit. 
Menaxhimi i borxhit publik, nënkupton angazhimin e qeverisë për të garantuar nivelin 
dhe shkallën e rritjes së borxhit të qëndrueshëm konform skenarëve të ndryshëm, 
duke arritur objektivat e kostove dhe risqeve. 
Për të arritur në një vlerësim profesional, të pavarur dhe objektiv, auditimi është kryer 
në përputhje me Kodin Etik të Konstrollit të Lartë të Shtetit dhe me Standardet 
Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI, duke përfshirë analizimin, krahasimin, 
kontrollimin e evidencave të grumbulluara si dhe komunikimin e vazhdueshëm dhe të 
drejtpërdrejtë me drejtuesit e departamenteve respektive dhe specialistët e 
institucioneve të audituara. 
 
Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Bankën e 
Shqipërisë për t’iu përgjigjur pyetjes kryesore audituese: 
“A sigurohet me ekonomicitet borxhi publik dhe a përdoret me eficiensë ai?” 
Në fund të auditimit, kësaj pyetje iu kthye përgjigje si më poshtë vijon: 
 
Mesazhi i auditimit: 

Pavarësisht përpjekjeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, treguesit e 
përdorur për menaxhimin e borxhit publik, nuk përmbushin kërkesat e standardeve të 
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pranuara në lidhje me vlerësimin e qëndrueshmërisë, kostos së borxhit dhe 
menaxhimin e tij me ekonomicitet dhe efiçiensë. Rezultatet e treguesve përgjegjës për 
vlerësimin e qëndrueshmërisë dhe kostos së borxhit publik si: Borxh i Jashtëm/ 
Eksporte, Borxh i Jashtëm/ Rezervave Valutore dhe Indikatori i Hendekut Primar 
Afatshkurtër, tregojnë se aftësia ripaguese e ekonomisë sonë kundrejt borxhit publik, 
është në rënie. Këto rezultate lidhen drejtpërdrejtë me koston që përballon shteti për 
shlyerjen e interesave dhe principalit.  
Mos zbërthimi i strategjive afatmesme të menaxhimit të borxhit publik në plane 
konkrete veprimi dhe strategji alternative, nuk i mundësojnë Ministrisë së Financave 
dhe Ekonomisë diversifikimin e risqeve për të arritur në një menaxhim efiçient të 
borxhit publik. 

 
Në mënyrë të detajuar të gjitha mangësitë janë trajtuar hollësisht në këtë Raport 
Auditimi, rast pas rasti, si gjetje konkrete me konkluzionet përkatëse. 
 
Nisur nga gjetjet, konkluzionet dhe rezultatet e punës audituese, duke synuar 
përmirësimin e mëtejshëm të këtij procesi: 
 

V E N D O S A: 
 
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit të “Performanca e Menaxhimit të 
Borxhit Publik”. 
  
II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa 
vijon: 
 
Për pyetjen: A është siguruar me kosto minimale të mundshme borxhi publik i 
jashtëm dhe i brendshëm? 
 
Konkluzion: 
Raporti i borxhit të jashtëm ndaj eksporteve është një tregues i shpejtë mbi 
mundësinë e një ekonomie për të ripaguar borxhin e jashtëm në monedhë të huaj. 
Tabela e mëposhtme prezanton rritjen nga viti në vit duke treguar se për vitin 2017 
borxhi i jashtëm është sa 4-fishi i eksporteve. Indikatori është në një marrëdhënie të 
zhdrejtë më kapacitetin e një vendi për të financuar borxhin me të ardhurat nga 
eksporti. Sa më i lartë të jetë ky indikator, aq më e ulët është aftësia ripaguese e 
ekonomisë. Ky është rasti i vendit tonë, i cili gjeneron vlera shumë më të larta së 
1(një). Vlerat maksimale arrijnë në 4.98 për vitin 2016, për të vijuar në planifikimin e 
vitit 2017 me rënie të lehtë në vlerën 4.2. 
Në strategjitë afatmesme të manaxhimit të borxhit publik, përmendet mbajtja nën 
kontroll e risqeve që vijnë nga kurset e këmbimit (për emetimin e borxhit të jashtëm) 
por nuk janë parashtruar hapat fiskalë të nevojshëm për të rritur eksportet dhe për të 
siguruar aftësinë ripaguese të vendit në monedhë të huaj. 
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Tabela 1: Raporti i borxhit të jashtëm ndaj eksporteve për periudhën 2012 – 2017 

Në Milion Lekë 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eksporte 1525,6 1067,3 931,7 771,2 713,7 877,7 

Kursi i Këmbimit 139,7 140,2 140,1 137,7 135,3 136,4 

Eksporte në ALL 213.126 149.635 130.531 106.194 96.564 119.718 

Borxh i Jashtëm 319.800 332.500 383.900 465.300 481.100 503.700 

Borxh i Jashtëm/ Eksporte 150,05% 222,21% 294,11% 438,16% 498,22% 420,74% 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Treguesit fiskalë të buxhetit të konsoliduar 
Punoi: Grupi i Auditimit, KLSH 

 
Grafikisht, prirja e indikatorit të Borxhit të jashtëm ndaj Eksporteve, prezantohet si 
më poshtë: 
 
Grafik 1: Prirja e raportit të Borxhit të Jashtëm/ Eksporteve për periudhën 2012 – 
2017 

 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 
 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të kujdeset për të mbajtur nën kontroll aftësinë 
e saj paguese të borxhit të jashtëm, duke prezantuar paralelisht me planet e 
monitorimit të borxhit edhe planet fiskale, ekskluzivisht për të dhënat e eksporteve si 
variabël me peshë të rëndësishme për analizën e borxhit publik. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
Konkluzion: 
Tabela e mëposhtme prezanton ndryshueshmërinë e këtij raporti ndër vite. Vihet re se 
raporti është mbi 1 përgjatë gjithë periudhës së auditimit. Viti 2016 arrin në vlerën 
maksimale në 1.2. Sa më i lartë të jetë ky raport, aq më i ndjeshëm është vendi ynë 
ndaj aftësisë paguese për të shlyer detyrimet e huaja. Është shumë e dukshme që 
vendi ynë me rezervat valutore që ka, nuk mund të mbulojë detyrimet e huaja, gjë që 
flet për probleme të mundshme me likuiditetin e vendit. Për pasojë, vendi do ketë 
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nevoja për financim për të mbuluar barrën e borxhit, duke ndikuar në rritjen e kostos 
së pritshme. 
 
Tabela 2: Të dhënat për Borxhin e Jashtëm dhe Nivelin e rezervave Valutore për 2012 – 
2017 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Borxh i Jashtëm 319.800 332.500 383.900 465.300 481.100 503.700 

Rezerva valutore në Eur 1.973 2.015 2.192 2.880 2.945 3.363 

Kursi i Këmbimit 139,7 140,2 140,1 137,7 135,3 136,4 

Rezerva valutore në ALL 275.558 282.545 307.057 396.576 398.459 458.672 

Borxh i Jashtëm/ Rezervave 
Valutore (%) 

116,1 117,7 125,03 117,3 120,7 109,8 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Treguesit fiskalë të buxhetit të konsoliduar 
Punoi: Grupi i Auditimit, KLSH 

 
Grafik 2: Prirja e raporteve të Borxhit të Jashtëm ndaj PBB-së dhe Rezervave Valutore. 

 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë të kujdeset që në hartimin e politikave të krijojë 
mjedis favorizues për përmirësimin e rezultateve të eksporteve.  

Në vazhdimësi 
Konkluzion: 
Grupi i auditimit ka identifikuar marrëdhënien ndërkohore midis bilancit fiskal, 
borxhit publik dhe pagesës së interesave i cili shprehet nëpërmjet formulës së 
mëposhtme: 
 
Dt+1 = Dt*(1+ rt)+BPt 
 
Ku: 
Dt – Borxhi Publik gjatë përiudhës t 
rt – Norma e interesit të borxhit 
BPt – Bilanci primar fiskal në periudhën t 
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Shumë studime mbi qëndrueshmërinë e borxhit publik janë bazuar në këtë kusht për 
të propozuar indikatorët kyçë. Në bazë të këtij raporti, kushti thelemor për 
qëndrueshmërinë shfaqet, duke kryqëzuar variabla të ndryshëm të politikave fiskale. 
Më poshtë prezantohen rezultatet e gjeneruara për periudhën objekt auditimi 2012 – 
2017. 
Tabela 3: Kushti themelor për qëndrueshmërinë e borxhit publik 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dt+1 950,60 1.005,20 1.043,20 1.066,60 1.112,20 1.133,90 

Dt 829,30 950,60 1.005,20 1.043,20 1.066,60 1.112,20 

Balanca primare 
aktuale 

-4,40 -23,61 -32,05 -19,56 9,54 6,70 

1+rt 1,1515676 1,08227 1,06969 1,04118 1,03381 1,01349 

rt 15,16% 8,23% 6,97% 4,12% 3,38% 1,35% 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Treguesit fiskalë të buxhetit të konsoliduar 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 
Një nga indikatorët më të rëndësishëm është edhe Indikatori i Gap-it (hendekut) 
primar afatshkurtër, i cili përllogaritet sipas formulës së mëposhtme: 
 
BP* - BP = (rt – nt)b – BP 
 
Ku: 
BP* - Bilanci primar i nevojshëm për të stabilizuar borxhin, 
BP – Bilanci primar aktual 
rt – tendenca e normës reale të interesit 
n – norma e rritjes së popullsisë 
b – raporti Borxh/ PBB 
 
Në formë tabelare prezantohen përllogaritjet e këtij indikatori. 
Tabela 4: Përllogaritje e Indikatorit të GAP-it (hendekut) primar afatshkurtër 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Balanca primare 
aktuale 

-4,40 -23,61 -32,05 -19,56 9,54 6,70 

rt 15,16% 8,23% 6,97% 4,12% 3,38% 1,35% 

Nr i popullsise 2.900.401 2.895.092 2.889.104 2.880.703 2.876.101 2.878.977 

nt -0,15% -0,18% -0,21% -0,29% -0,16% 0,10% 

Borxh/PBB 62,22% 70,41% 72,04% 73,06% 72,40% 71,51% 

BP*-BP=(rt-nt)b-
BP 

4 24 32 20 -10 -7 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Treguesit fiskalë të buxhetit të konsoliduar 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 
Nëse bilanci primar i përhershëm tejkalon bilancin aktual primar, intererari primar 
është pozitiv. Ky është rasti i vendit tonë. Vlera pozitive të interenarit primar janë 
gjeneruar deri në vitin 2016. Në rastin e vendit tonë, një intenerar i tillë, do të thotë se 
politika fiskale nuk është e qëndrueshme, pasi ajo tenton të rrisë raportin e borxhit 
ndaj PBB-së.  
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Për vitin 2016 (përfshirë këtu edhe parashikimin për vitin 2017) ku rezultatet 
tregojnë se bilanci primar i përhershëm është më i ulët se ai aktual primar, politika 
fiskale tenton për të reduktuar borxhin në raport me PBB-në. 
Duke qenë se indikatorët e qëndrueshmërisë së borxhit nuk mund të trajtohen për 
periudha sporadike, por duan vlera të vazhdueshme për të patur kuptim, nuk mund të 
themi nëse politika fiskale e përdorur ka synin reduktimin e borxhit në raport me 
PBB-në. Efektet e një intenerari pozitiv gjithnjë në rritje deri në vitin 2015, tregojnë 
për një situatë riskoze ku politika fiskale nuk konsideron uljen e borxhit në raport me 
PBB-në. Ky raport jep indicje për rritje të mundshme të borxhit publik duke ndikuar 
në këtë mënyrë, në rritjen e kostos për mbulimin dhe shërbimin e tij. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë të përfshijë në politikat e veta fiskale në 
funksion të minimizimit të kostos së mbulimit dhe shërbimit të borxhit, edhe 
monitorimin e Indikatorit të Gap-it (Hendekut) Primar si një nga indikatorët më të 
rëndësishëm lidhur me qëndrueshmërinë.  

Në vazhdimësi 
 

Konkluzion: 
Ligjet e buxhetit për periudhën 2012-2017 objekt auditimi si dhe aktet normative të 
secilës prej tyre, parashikojnë në mënyrë eksplicite kufirin për rritjen vjetore të totalit 
ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit, në dobi të palëve të treta 
përfituese shprehur në milionë lekë. Por rritja e vazhdueshme e stokut të borxhit prej 
strukturave përgjegjëse të MFE, ka shfaqur tejkalime të ndjeshme të këtij niveli, duke 
arritur në 73.97% në vitin 2016 dhe duke parashikuar përsëri devijime nga kufijtë 
ligjorë edhe për vitin 2017. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
MFE të respektojë kufijtë vjetorë për rritjen e stokut të borxhit të brendshëm, borxhit 
të jashtëm dhe garancive shtetërore në dobi të palëve të treta përfituese, të 
përcaktuara me ligjin vjetor të buxhetit. 

Në vazhdimësi 
 
Konkluzion: 

 Duke krahasuar nivelin e borxhit publik në secilën nga periudhat objekt auditimi me 
objektivat strategjik të SAMB 2012-2014/2013-2015/2014-2016/2015-2017 dhe 
2016-2018, vërehet se niveli i borxhit publik nuk tenton drejt parametrave të synuar. 
Kjo rritje e raportit të borxhit kundrejt PBB me një trend mesatar rreth 0.47%, është 
larg vlerave që projektojnë synimet strategjike. 

 Me rezultatet e gjeneruara nga analiza e qëndrueshmërisë së borxhit publik nëpërmjet 
treguesit të DSA, vërehet se projeksionet e borxhit nuk janë shtirë në intervale të 
qëndrueshme për të mos krijuar barra pagesash të mëdha si ajo e vitit 2013. Rritja e 
nivelit të borxhit më shumë sesa rritjet e raportiti Borxh/PBB, krijojnë hapësira me 
rrezik për ekonominë. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
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 MFE në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse për menaxhimin e borxhit publik, të 
ruajë nivelet e borxhit sipas objektivit strategjik të miratuar për t’u arritur, duke 
mbajtur parasysh edhe përshtatjen e objektivave kryesorë strategjikë me projeksionet 
e treguesve makroekonomik. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

 MFE të përfshirjë treguesin e DSA-së për zvogëlimin e rrezikut ekonomik të vendit në 
analizat e veta mbi nivelin e borxhit publik. 

Menjëherë 
 
Konkluzion: 

 Bazuar në indikatorët e borxhit sipas standardeve ndërkombëtare të auditimit të 
borxhit publik, rezulton se ritmi i rritjes së të ardhurave totale krahasuar me ritmin e 
rritjes së shpenzimeve për periudhën objekt auditimi, nuk ofrojnë kapacitet financiare 
për të siguruar mundësinë e pagesave të borxhit, me qëllim projektimin e realizimit të 
objektivit mbi reduktimin e tij. Si e tillë, është e vështirë sjellja në ekuilibër e sektorëve 
të lidhur me borxhin, për të mos përhapur probleme në sektorë të tjerë të ekonomisë. 

 Evidentimi i diferencave të rëndësishme në treguesit real të borxhit publik, midis 
pasqyrave financiare, buletineve zyrtarë, strategjive dhe raporteve faktike të borxhit, 
cënon transparencën dhe sigurinë mbi të dhënat zyrtare objekt hartim politikash 
 
Për këtë rekomandojmë: 

 MFE në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të borxhit publik, të marrë në 
konsideratë një spektër më të gjerë indikatorësh të borxhit, me qëllim evidentimin e 
drejtë të stokut të borxhit publik. 

Menjëherë 
 

 MFE në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të borxhit publik, të evidentojnë dhe 
saktësojnë diferencat midis vlerave të publikuara në tabelën e treguesve fiskal, duke 
përmirësuar cilësinë e të dhënave të borxhit qeveritar, me qëllim evidentimin e 
gjendjes reale të tij dhe bërjen transparente të të dhënave me rëndësi financiare për 
ekonominë e vendit. 

Në vazhdimësi 
 
Për pyetjen: A janë siguruar objektivat e menaxhimit të borxhit publik me 
minimumin e përdorimit të burimeve? 
 
Konkluzion: 
Strategjitë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit Publik 2015-2017 përmendin 
konceptin e tregut sekondar të titujve qeveritarë. SAMB 2015 – 2017 shpreh se tregu 
sekondar duhet të ruhet, të zhvillohet, të promovohet dhe të realizohet reforma për 
zhvillimin e këtij tregu. Nga komunikimi me stafin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Borxhit pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, grupi i auditimit është vënë në 
dijeni se “Në bashkëpunim me Bankën Botërore si dhe referuar programit: “Albania 
FIRST i cili ka nisur që prej vitit 2014 në lidhje me Menaxhimin e Borxhit Publik në 
qershor 2017 zhvillua konferenca 2 ditore e përbashkët (koordinatore: Ministria e 
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Financave, Banka e Shqipërisë si dhe Banka Botërore) me temë ‘’Zhvillimi i tregut të 
titujve qeveritarë’’. Qëllimi i kësaj konference ishte identifikimi i hapave kyçe që duhet të 
ndërmerren nga të gjitha palët përkatësisht sipas përgjegjshmërisë dhe rendit, në një 
periudhë afatmesme për përmirësimin e mëtejshëm të tregut primar që të arrijë një stad 
pjekurie referuar praktikave më të mira ndërkombëtare në tregun e brendshëm, si dhe 
hedhjen e hapave për fillimin e funksionimit te tregut sekondar. Rekomandimi kryesor 
mbas konferencës ishte ngritja e një grupi pune me përfaqësues të Bankës se Shqipërisë 
si dhe Ministrisë se Financave mbas dakordësimit në lidhje me hedhjen e hapave për 
fillimin e funksionimit te tregut sekondar.” Nga krahasimi i të gjitha SAMB për 
periudhat 2012-2014, 2013-2015 dhe 2014-2016, grupi i auditimit konstaton se në 
asnjërën nga këto strategji, tregut sekondar është përfshirë si objektivë e ardhshme 
për t’u përmbushur, duke bërë të dukshëm faktin se për zhvillimin e tregut sekondar 
të titujve qeveritarë nuk janë marrë hapa konkretë dhe nuk ka marrë vëmendjen e 
duhur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të angazhohen për të 
marrë hapa konkretë në bashkëpunim të ngushtë me aktorët kryesorë (Banka e 
Shqipërisë, AMF, etj) për zhvillimin e tregjeve sekondare të titujve qeveritarë. 

Menjëherë 
 
Konkluzion: 
Strategjitë afatmesme të menaxhimit të borxhit kanë për qëllim arritjen e objektivave 
strategjikë. Përditësimi i tyre nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, bëhet 
çdo vit, në mënyrë që të mbahet një strategji afatmesme sa më koherente me 
zhvillimet ekonomike dhe risqet e mundshme. Është pjesë e kërkesave të vetë SAMB-
ve që krahas strategjisë bazë të hartohen edhe strategjitë alternative duke prezantuar 
skenarët e mundshëm. Të gjitha këto strategji alternative duhen përditësuar në të 
njëjtën kohë dhe me të njëjtën saktësi çdo vit.  Mungesa e tyre nuk jep skenarë të 
mbrojtjes nëse strategjia bazë nuk funksionon apo nuk implementohet e gjitha. Sipas 
Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit, duke marrë në konsideratë objektivat 
e vendosura, alternativat e financimit në dispozicion të vendit, si dhe çdo eventualitet të 
mundshëm në tregun e brendshëm dhe ndërkombëtar, kompozohen strategjia bazë dhe 
ato alternative1. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë duhet të marrë masa e të kujdeset për të hartuar 
strategjitë alternative për strategjinë bazë në SAMB për periudhën 2016 – 2018. 
Strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të kujdesen që 
strategjitë alternative që do i bashkëngjiten Strategjisë bazë në SAMB, të përditësohen 
në të njëjtën kohë me SAMB 2016 – 2018. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

Konkluzion: 

                                                           
1 SAMB 2015 - 2017 
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Sipas Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit, duke marrë në konsideratë 
objektivat e vendosura, alternativat e financimit në dispozicion të vendit, si dhe çdo 
eventualitet të mundshëm në tregun e brendshëm dhe ndërkombëtar, kompozohen 
strategjia bazë dhe ato alternative2. Si të tilla, për secilën strategji alternative duhet të 
prezantohen analizat kosto/risk dhe benchmarking i rasteve që ofron secila prej tyre. 
Prezantimi deskriptiv dhe mjaft i thjeshtë i disa strategjive alternative në SAMB nuk 
përmbush qëllimin e ekzistencës së tyre, për të diversifikuar risqet e mundshme të 
mos realizimit të strategjisë bazë. 
 
 
Për këtë rekomandojmë: 

 Strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të kujdesen që të 
pasqyrojnë strategjitë alternative të detajuara me analizat respektive kosto/risk dhe 
ekonomiko financiare duke targetuar objektivat strategjikë të SAMB.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

 Strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të marrin masa në 
përditësimin e strategjive alternative në të njëjtën kohë që përditësohet edhe 
strategjia bazë. (1 herë në vit). 

Në vazhdimësi 
 
Konkluzion: 
Vihet re se problemi me disa vende vakante në strukturën organizative të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Borxhit Publik ka qenë i dukshëm që prej viti Shtatorit të vitit 2015. 
Ndryshimi i strukturës organizative nëpërmjet Urdhrit të Kryeministrit Nr. 115 datë 
31.08.2015, shënon edhe shtimin e disa pozicioneve.  Në tabelën e mëposhtme 
shfaqen me “X” vendet që figurojnë bosh. Pozicionet me “X” janë ato vende që janë 
shtuar në strukturë dhe që për periudhën në fjalë kanë qenë vakante. 
 
Tabela 5: Vende vakante në strukturën organizative të Ministrisë së Financave, 
Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit Publik. 

Struktura organizative 
Shtator 

2015 2016 
Qershor 

2016 2017 

Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit Publik         

Drejtor i Përgjithshëm         

Drejtoria e Huamarrjes         

Drejtor X X X X 

Sektori i Marrëveshjeve         

Përgjegjës sektori         

Specialist     X   

Specialist         

Specialist         

Sektori i Tregjeve Financiare         

Përgjegjës sektori X     X 

                                                           
2 ibid 



 

11 

Specialist         

Specialist         

Specialist X X X   

Drejtoria e Strategjisë dhe Monitorimit të Borxhit         

Drejtor X X X X 

Sektori i Strategjisë dhe Riskut         

Përgjegjës sektori X X X   

Specialist         

Specialist X       

Specialist         

Sektori i Regjistrimit dhe Shërbimit të Borxhit         

Përgjegjës sektori         

Specialist X   X X 

Specialist         

Specialist         
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Punoi: Grupi i Auditimit, KLSH 

 
Vetëm në strategjinë afatmesme të menaxhimit të borxhit 2016-2018 evidentohet se 
“Rreziku operacional gjatë viteve të fundit ka pasur një përmirësim në kuadër të shtimit 
të kapaciteteve dhe përmirësimit të mjeteve analitike të përdorura në menaxhimin e 
borxhit... Stafi ekzistues zotëron aftësi të mira teknike por është nën numrin optimal që 
kërkohet nga struktura, duke e rritur rrezikun e individëve kyç (key person risk).3” Në 
këtë mënyrë vihet re, se vetë Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit të Borxhit Publik, 
nuk i ka evidentuar saktë risqet e veta në SAMB 2015 – 2018 dhe për pasojë nuk i ka 
identifikuar problemet e mungesës së stafit për t’u dhënë zgjidhje sa më parë dhe sa 
më mirë. Një menaxhim efektiv i borxhit publik ka nevojë fillimisht për staf 
profesional, të plotë dhe të qëndrueshëm në kohë. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit të Borxhit Publik të marrë masat e nevojshme 
për plotësimin e të gjitha vendeve vakante për të fuqizuar kapacitetet e veta njerëzore. 

Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2018 
 
Konkluzion: 
Është e nevojshme që secila strategji afatmesme (periudhë 3 vjeçare) të sigurohet se 
do të arrijë qëllimin për të cilin është krijuar. Pa një zbërthim më të detajuar, pa plane 
veprimi ku të prezantohen qartë hapat, afatet dhe kriteret e vlerësimit të punës së 
realizuar, nuk mund të ketë implementim efektiv të strategjive të hartuara.  
 
Për këtë rekomandojmë: 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë të marrë masa dhe të bashkëngjisë planet e 
veprimit për strategjinë afatmesme të menaxhimit të borxhit për periudhën 2016 – 
2018.  
                                                           
3 SAMB 2016-2018  
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Menjëherë 
 

 MFE të kujdeset që për të gjitha strategjitë afatmesme të menaxhimit të borxhit të 
hartojë planet konkrete të veprimit, koherente me qëllimet dhe objektivat e 
identifikuar në strategji. 

Në vazhdimësi 
 
Konkluzion: 
Gjatë shqyrtimit të evidencave nga grupi i auditimit, SAMB-të janë të vakëta në 
prezantimin e hapave konkretë drejt përmbushjes së objektivit të SKZHI 2015 – 2020 
mbi parashikimin e nivelit të borxhit publik kundrejt PBB-së në masën 60%. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
MFE dhe strukturat përgjegjëse për menaxhimin e borxhit publik të përshtatin SMAB-
të konform linjës kryesore të SKZHI 2015 – 2020 mbi nivelin e borxhit publik, me 
tendencë uljen e tij deri në masën 60% të PBB-së. 

Në vazhdimësi 
 

Konkluzion: 
 Sektorë me kontribut të lartë në rritjen reale të PBB-së (referuar përmbledhjes 

së publikuar nga INSTAT dhe Ministria e Financave) sipas Kontributit të 
sektorëve ekonomikë në rritjen reale të PBB-së, janë mbështetur shumë pak me 
disbursime të borxhit të jashtëm për të vijuar më tej gjenerimin e rritjes së PBB-
së. Për këta sektorë të ekonomisë të cilët nuk janë mbështetur me disbursimet e 
borxhit të jashtëm, vihet re reduktimi i kontributit të tyre të mëtejshëm në PBB 
për vitin 2016. Raste të tilla, treguar si në tabelën e mëposhtme, mund të 
përmendim: Sektori i Bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit, Industria nxjerrëse dhe 
Industria përpunuese.  

Më poshtë tabela e rënies së kontributit të këtyre sektorëve në PBB: 
 
Tabela 6: Kontributi i sektorëve më kryesorë në PBB 

Në pikë % 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit 1 0.2 0.4 0.2 0.1 

Industria nxjerrëse 0.6 0.6 0.6 -0.4 -0.4 

Industria përpunuese -0.9 0.5 0.5 0.4 0.1 
Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 Disbursimet e Borxhit të jashtëm për të financuar ekonominë përgjatë viteve 2014 – 
2016 janë përqendruar masivisht për “Mbështetje Buxhetore”, duke shënuar vlerat 
respektivisht në masat: 56.8% për vitin 2014, 82.2% për vitin 2015 dhe 49.9% në vitin 
2016. Bazuar në relacionin e Ministrit të Financave për “Ratifikimin e Huamarrjes prej 
295’420’000 SDR që FMN i akordon Shqipërisë për programin 36 mujor të ndihmës 
(EFF)” përmendet shprehimisht se ky borxh i jashtëm, ka pasur qëllim pagesën e 
borxheve të prapambetura të qeverisë ndaj biznesit nëpërmjet injektimit të flukseve 
të huaja të kapitalit prej institucioneve ndërkombëtare. Sipas këtij relacioni, ky 
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program është në nxitje të rritjes ekonomike që prej vitit të parë të implementimit. Në 
fakt, rezultatet e gjeneruara tregojnë se sektorë të ekonomisë që kontribuojnë në 
rritjen ekonomike afatgjatë, janë financuar shumë më pak, duke dhënë efektet e tyre 
në mungesën e zhvillimit të qëndrueshëm të Investimeve publike.  
 
 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Në rastet e marrëveshjeve të tilla, ku objekti i financimit është rritja ekonomike, të 
kujdeset që në marrëveshje të detajohen projeksionet e treguesve makroekonomike 
dhe disbursimet e tyre të injektohen në sektorë të ekonomisë proporcionalisht me 
kontributin e tyre në ekonomi, për një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë. 

Në vazhdimësi 
 
Konkluzion: 
Analiza e ekspozimit që kryhet nëpërmjet tyre nënkupton nevojën për të krijuar 
tregues që masin dhe parandalojnë çdo situatë e cila vë në vështirësi pagimin e borxhit 
në rrethana të zakonshme. Indikatorët e ekspozimit të borxhit (katër prej të cilëve 
përdorën gjerësisht nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë) kanë një tipar dallues, 
që e bën të pamundur gjykimin mbi to në mënyrë të ndarë, pasi këta indikatorë janë 
zakonisht statikë. Si të tillë, ata nuk lejojnë përshtjellim të perspektivave afatmesme, 
ashtu siç përgatiten dhe synojnë të shërbejnë edhe vetë strategjitë afatmesme të 
menaxhimit të borxhit publik të hartuara nga Ministria. Standardi ISSAI 5411 
“Indikatorët e Borxhit”, shpreh se është thelbësore të mbikëqyret në mënyrë të 
vazhdueshme dhe dinamike aftësia paguese e borxhit në skenarë të kundërt, prandaj 
janë të dobishëm indikatorët e qëndrueshmërisë së borxhit, të cilët mungojnë në 
analizat dhe strategjitë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Qëllimi i 
indikatorëve të qëndrueshmërisë është të analizojnë nëse është e mundur që qeveria 
të ruajë të njëjtin pozicion fiskal. Nëse raportet e borxhit të përdorura nga Ministria e 
Financave limitohen vetëm në pak tregues të ekspozimit pa marrë në konsideratë 
treguesit e tjerë, ku të dhënat e secilit të kryqëzohen për të gjeneruar informacion më 
të plotë dhe dinamik, atëherë strategjitë e përdorura për menaxhimin e borxhit publik 
dhe planet e veprimit respektive, do të jenë të cekëta duke mos përshkruar situatën e 
plotë dhe duke mos ndërmarrë të gjithë skenarët e mundshëm parasysh. 
 
Për këtë rekomandojmë: 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, nëpërmjet drejtorive përgjegjëse, të kujdeset që 
të përfshijë në analizat 3 mujore të borxhit, raportet vjetore të borxhit, publikimet e 
veta, strategjitë e menaxhimit të borxhit publik dhe tërë plan veprimet respektive, 
tërësinë e indikatorëve të borxhit cilësuar sipas ISSAI 5411 (Indikatorët e Ekspozimit, 
Qëndrueshmërisë dhe të Borxhit Financiar), për të prezantuar spektrin e gjerë të 
impakteve të borxhit publik në ekonomi.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
Konkluzion: 
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Treguesi i Nivelit të taksave është një tregues i cili shërben për të kuptuar më qartë 
rritjen ekonomike. Ky raport nuk duhet parë i izoluar, por në kombinim me raporte të 
ndryshme. Grupi i auditimit e ka konsideruar këtë raport për vetë rëndësinë që ka. 
Raporti i nivelit të taksave është në rritje sepse në fakt, ka një mungesë koherence e 
rritjes së të ardhurave nga tatimet krahasuar me rritjen e PBB-së. Sa më shumë të 
rriten të ardhurat nga tatimet ndaj rritjes së PBB-së, aq më shumë do të rritet raporti 
në fjalë. Ky raport, tregon në mënyrë të tërthortë mbi efektivitetin e politikave fiskale 
të qeverive që kërkojnë të përdorin elementin “taksë/tatim” si një mënyrë të shpejtë 
për të rritur të ardhurat e vendit. Përdorimi i këtij elementi nuk gjeneron rritje 
ekonomike, por rritje të të ardhurave në duart e qeverisë. Një nga çështjet me 
shqetësuese në publikimin e të dhënave mbi borxhin publik, është të jetë i 
kuptueshëm për lexues të informuar por jo ekspertë. Ky raport është një ndër të cilët 
këshillohet nga ISSAI 5421 për t’u përdorur në mënyrë që të prezantojnë gjendjen e 
vërtetë financiare të vendit. 
 
Më poshtë prezantohen të dhënat e raportit të nivelit të taksave, për periudhën 2011- 
2016, në formë tabelare. 
 
Tabela 7: Raporti i të ardhurave tatimore ndaj PBB-së 

Në milion Lek 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Të ardhura tatimore       
303,927  

      
300,862  

      
299,888  

      
335,868  

      
342,308  

      
369,884  

PBB    
1,300,600  

   
1,332,800  

   
1,350,100  

   
1,395,300  

   
1,427,800  

   
1,472,800  

Raporti TR/PBB 23.37% 22.57% 22.21% 24.07% 23.97% 25.11% 

Ndryshimi në % i 
TR 

  -1.01% -0.32% 12.00% 1.92% 8.06% 

Burimi: Ministria e Financave, Treguesit fiskalë sipas buxhetit të konsoliduar 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 
Vlen për t’u përmendur se raportet mbi borxhin publik nuk mund të jenë të 
mjaftueshme nëse nuk kryqëzohen dhe përfshihen edhe raportet e treguesve fiskalë. 
Në fakt, elementët që ndikojnë në rritjen ekonomike, janë ata që do të hedhin dritë 
mbi vështirësitë me të cilat do të përballet një ekonomi për shlyerjen e borxhit të vet 
publik. 
 
Grafikisht rezultatet e raportit të nivelit të taksave, paraqiten si më poshtë: 
 
Grafik 3: Ecuria e raportit të të ardhurave tatimore ndaj PBB-së. 
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Punoi: Grupi i Auditimit, KLSH 

Për këtë rekomandojmë: 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të kujdeset që në publikimet, analizat dhe 
raportimet vjetore të monitorimit të borxhit publik të përfshijë edhe indikatorë të 
tjerë fiskalë të cilët prezantojnë gjendjen ekonomike dhe vlerësojnë politikat fiskale 
njëherazi me nivelin e borxhit publik.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
Konkluzion: 
Fondi Monetar Ndërkombëtar, referon në studimin e vet “Debt and Reserve Related 
Indicators of External Vulnerability” tërësinë e indikatorëve të domosdoshëm për të 
monitoruar borxhin publik, në aspektin fiskal. Në studimin e vet, FMN këshillon se për 
një analizim sa më të drejtë dhe real të borxhit publik dhe efektit të tij në ekonominë e 
një vendi, duhen kryqëzuar indikatorët statikë që rrjedhin nga treguesit e borxhit me 
indikatorët dinamikë që gjenerohen nga treguesit fiskalë (balanca e përgjithshme). 
Në vijim, grupi i auditimit prezanton disa nga këto raporte.  

 Balanca e përgjithshme fiskale është një nga treguesit më të zakonshëm fiskalë. Kjo 
balancë përllogaritet me diferencën mes të ardhurave totale (duke përfshirë grantet) 
dhe shpenzimeve totale (shtuar këtu edhe huadhënien neto). Në rastet kur 
shpenzimet tejkalojnë të ardhurat, kjo balancë negative shfaq nivelin e deficitet. Nëse 
balanca është pozitive, kemi të bëjmë me suficit.  
Analizimi horizontal i deficitit tregon mbi impaktin e tij në ekonomi. Duke qenë se 
është e pamundur të shpenzohet më shumë nga sa arkëtohen të ardhura, deficiti i 
gjeneruar ka nevojë të mbulohet me forma të ndryshme të financimit. Për këtë arsye, 
deficiti konsiderohet edhe si kërkesa për huamarrje neto. Financimi i aktiviteteve 
operative shërben për të njëjtat nevoja si edhe të ardhurat, pasi ndihmojnë mbulimin e 
shpenzimeve të një qeverie, por natyra e tyre është mjaft e ndryshme nga ajo e të 
ardhurave. Financimi operacional zakonisht krijon borxh të cilin qeveria duhet ta 
shlyejë. 
Duke pasur parasysh efektet e inflacionit në ekonomi, deficiti buxhetor shprehet në 
pasqyrat e treguesve fiskalë jo vetëm në vlerë nominale por edhe si raport ndaj 
Produktit të Brendshëm Bruto për të njehsuar më mirë impaktin e tij në madhësinë e 
ekonomisë. 
 
Më poshtë është prezantimi i të dhënave për Deficitin Buxhetor për periudhën objekt 
auditimi si raport i PBB-së. 
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Tabela 8: Deficiti Buxhetor dhe raporti i Financimit të Deficitit për 2012 – 2016 

Në milion Lek 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Deficiti Buxhetor      (45,857)      (66,940)      (72,128)      (58,202)      (26,676) 

PBB   1,332,800    1,350,100    1,395,300    1,427,800    1,472,800  

Raporti i financimit të Deficitit 3.4% 5.0% 5.2% 4.1% 1.8% 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, treguesit fiskalë 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 

Më poshtë është prezantimi grafik i financimit të Deficitit Buxhetor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiku 4: Raporti i financimit të Deficitit Buxhetor 

 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 
Koncepti i financimit bruto të nevojave dhe burimeve ndihmon në përqendrimin e 
çështjeve të likuiditetit. Vihet re se për periudhën në auditimit, qeveria shqiptare ka 
raportuar një deficit buxhetor në rritje për një periudhë 3 vjeçare duke arritur vlerën 
maksimale prej 5.2% në vitin 2014 në raport me PBB-në. Viti 2016 mbyllet me një 
1.8% ndaj PBB-së duke shënuar vlerën më të ulët të gjeneruar brenda 7 viteve të 
fundit.  
 

 Paralelisht me raportin e mbulimit të Deficitit, analizohet edhe raporti i shpenzimeve, i 
cili përllogarit likuiditetin afatshkurtër të qeverisë. Ky tregues është një nga treguesit 
e thjeshtë të gjendjes së përgjithshme financiare të një qeverie.  Raporti i Shpenzimeve 
shprehet si raport i shpenzimeve totale ndaj të ardhurave totale. Indikatori i këtij 
raporti tregon se vlera e tij nuk duhet të jetë vazhdimisht më shumë se 100. 
 
Më poshtë është përmbledhja e këtij raporti: 
 

Tabela 9: Evoluimi i raportit të Shpenzimeve 2012 - 2016 
Në milion Lek 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

Shpenzime totale      
376,241  

     
394,118  

     
438,849  

     
437,408  

     
433,697  

Të ardhura totale      
330,384  

     
327,178  

     
366,721  

     
379,206  

     
407,021  

Raporti i Shpenzimeve 113.9% 120.5% 119.7% 115.3% 106.6% 

Indikatori i Shpenzimeve ISSAI 
5421 

<100 <100 <100 <100 <100 

Burimi: Pasqyra e treguesve fiskalë, Ministria e Financave 
Punoi: Grupi i auditimit, KLSH 

 
Më poshtë është paraqitja grafike e raportit të Shpenzimeve në %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 5: Indikatori i gjendjes financiare 

 
Punoi: Grupi i Auditimit, KLSH 

 
Rezultatet e këtij raporti pësojnë rritje maksimale gjatë vitit 2013 ku arrin në vlerën 
120.5%, për të vijuar me një rënie të vazhdueshme. Edhe pse viti 2016 shënon një 
raport në vlerën 106.6%, vlen të theksohet se ka një korrelacion të fortë mes të 
ardhurave dhe nevojës për financim me borxh. Nëse të ardhurat nuk rriten në mënyrë 
të qëndrueshme, qeveria do të ketë nevojë për financime nëpërmjet borxhit.  

 Vlen të theksohet se ritmi i rritjes së të ardhurave tatimore përgjatë periudhës së 
auditimit prezantojnë luhatje ciklike të ndjeshme. Më poshtë është tabela me 
ndryshimet në % nga njëri vit në tjetrin për zërin e të ardhurave tatimore: 
 
Tabela 10: Të ardhurat tatimore dhe ndryshimi i tyre në % gjatë viteve 2012 - 2016 

Viti 2012 2013 2014 2015 2016 

Ndryshimi në % i të 
ardhurave tatimore 

-1 -0.3 12 1.9 8.1 
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Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
Punoi: Grupi i Auditimit, KLSH 

 

Prezantimi grafik i luhatjes së të ardhurave nga tatimet për periudhën 2012 – 2016. 
 

Grafiku 6: Ndryshimi në % i të ardhurave nga tatimet 

 
Punoi: Grupi i Auditimit 

 
Këto luhatje të prezantuara në rezultatet e mësipërme nuk ofrojnë siguri në 
planifikimin dhe realizimin e të ardhurave në mënyrë të qëndrueshme, duke ndikuar 
në këtë mënyrë mbi aftësinë paguese dhe likuiditetin e qeverisë. Pikërisht për këtë 
arsye është e nevojshme që Raporti i Shpenzimeve i kombinuar me Raportin e 
Mbulimit të Deficitit të bëhet pjesë e listës së indikatorëve të MFE. 
 

 
Për këtë rekomandojmë: 
Strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të përfshijnë në 
analizat e tyre, publikimet, buletinet dhe strategjitë afatmesme të menaxhimit të 
borxhit publik, raporte të indikatorëve të borxhit me zëra të ndryshëm të pasqyrave 
financiare, duke përmirësuar në këtë mënyrë cilësinë e raportimeve të ndryshme mbi 
nivelin e borxhit publik dhe nivelin e transparencës dhe llogaridhënies tek grupet e 
ndryshme të interesit. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 
Konkluzion: 
Nga komunikimi me shkrim me stafin përgjegjës të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë, dhe nëpërmjet takimeve zyrtare, grupi i auditimit u vu në dijeni se flukset 
monetare të siguruara nga borxhi nuk menaxhohen të ndara veçmas nga të ardhurat e 
tjera të qeverisë nga aktiviteti operacional. Mungesa e pasqyrave dhe analizave që 
hedhin dritë mbi mënyrën e përdorimit të parave të gjeneruara sipas aktiviteteve e 
bën akoma më të vështirë gjurmimin e tyre për të investiguar mënyrën e kthimit të 
mundshëm të borxhit publik në ekonominë e vendit.  
 

Për këtë rekomandojmë: 
 Strukturat përgjegjëse të MFE-së të përfshijnë në raportet e tyre periodike të 

monitorimit të borxhit publik edhe analiza të përdorimit të flukseve monetare të 
kategorizuara sipas aktiviteteve: Operacionale, Financuese dhe atyre Investuese. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
 

 MFE të përgatisë periodikisht analiza specifike lidhur me gjurmimin dhe monitorimin 
e përdorimit të parave të gjeneruara nga emetimi i borxhit publik. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
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Shënim: 
Auditimi nuk ka realizuar pritshmërinë, e për rrjedhojë këto aspekte do të jenë objekt 
auditimi nga Departamenti i Performancës dhe/ose Departamenti i Buxhetit të Shtetit 
përgjatë vitit 2018 dhe në vijim. 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 
Vendim, ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës.  
 
Raporti i këtij auditimi me Vendimin përkatës do t’i përcillet Komisionit për 
Ekonominë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë 
 

 
 

Bujar LESKAJ 
 
K R Y E T A R 
 


