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I.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Raporti vjetor mbi aktivitetet e donatorëve për vitin
2015 paraqet shifrat zyrtare të asistencës zhvillimore në Republikën e Kosovës, duke mbuluar periudhën një vjeçare nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2015.
Raporti bazohet në informacionet e marra nga Platforma për Menaxhimin e Ndihmës (AMP), një sistem
informues për menaxhimin e ndihmës i krijuar nga
Qeveria e Kosovës me përkrahjen nga Komisioni Evropian në vitin 2009. Informacionet regjistrohen nga
donatorët, dhe kur është e nevojshme dhe e mundur,
informacionet validohen nga Departamenti për Asistencë Zhvillimore në kuadër të Ministrisë së Integrimeve Evropiane në konsultim me donatorët përkatës.
Informacionet e marra nëpërmjet AMP paraqiten
në raportin vjetor në bazë të grupeve punuese sektoriale që koordinojnë financimin nga donatorët
në tetë fusha operative të krijuara nga Qeveria e
Kosovës.1 Përveç kësaj, raporti ofron informacione
mbi aktivitetet, zotimet dhe disbursimet e fondeve
për çdo donator, si dhe një llogaritje të përgjithshme
të financimit të pranuar nga çdo komunë. Një qël1 Tetë grupet punuese fillimisht janë krijuar sipas Rregullores Nr. 04/2011 mbi koordinimin e donatorëve, e miratuar nga Qeveria e Kosovës më 3 qershor 2011 dhe më
vonë e zëvendësuar nga rregullorja e re në vitin 2015.

lim shtesë i raportit është analizimi i koherencës
dhe harmonizimi i financimit të donatorëve me
prioritetet ekzistuese kombëtare zhvillimore të
inkorporuara në dokumentet strategjike shumëvjeçare të miratuara nga Qeveria aktuale e Kosovës.
Bazuar në informacionet e futura nga donatorët, shuma
e përgjithshme e asistencës së donatorëve për periudhën raportuese është 208 milionë Euro, e kanalizuar
nëpërmjet projekteve të ndryshme të donatorëve në
tetë grupe punuese sektoriale për koordinimin e donatorëve dhe një kategori e ndryshme e quajtur “Të tjera”.
Të dhënat tregojnë që sektori që ka pranuar më shumë
ndihmë në aspektin e fondeve të disbursuara është
Mjedisi me mbi 33 milionë Euro, pasuar nga Qeverisja
me 29 milionë Euro. Kjo paraqet një ndryshim nga të
dhënat e regjistruara në AMP në vitin 2014, ku Arsimi
ishte sektori më i financuar, pasuar nga Transporti dhe
Infrastruktura për shkak të projekteve të mëdha infrastrukturore të qeverisë paraprake me një normë të
lartë të disbursimit dhe akoma duke u përfunduar gjatë
asaj kohe.2 Një shumë e konsiderueshme e financimit
aktualisht rreth 42 milionë Euro ofrohet për projektet
2 Raporti vjetor mbi aktivitetet e donatorëve për vitin 2014 i publikuar nga MIE në
shtator të vitit 2015.
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të cilat nuk mund t’i atribuohen fushave të mbuluara
nga tetë grupe punuese sektoriale dhe referohet si
sektori “Të tjera” në raport. Shembujt e projekteve të
tilla përfshijnë por nuk kufizohen në mbështetjen për
grupet e margjinalizuara, lehtësimin e bisedimeve për
normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dialogun
ndëretnik dhe pajtimin. Pjesa e mbetur prej 208 milionë
Euro shpërndahet pothuajse në mënyrë të barabartë
në gjashtë sektorët tjerë. Financat publike raportohen
në AMP si sektori më pak i financuar në vitin 2015.
Zotimet e bëra gjatë periudhës raportuese arrijnë
shumën prej 199 milionë Euro, një rënie e lehtë nga
viti paraprak. Sektori “Të tjera” është më i madhi në
aspektin e fondeve të zotuara për vitet e ardhshme
dhe kryesisht përbëhet nga kontributet e bëra në
projektet në fushat-ndër-sektoriale dhe fondet substanciale nga programet shumë-donatorëshe. Të
dhënat e AMP tregojnë që përveç sektorit “Të tjera,”
sektori me numrin më të madh të fondeve të zotuara
për vitet e ardhshme do të jetë Qeverisja me 34 milionë Euro, duke paraqitur interesin e shtuar të donatorëve në përmirësimin e qeverisjes së mirë në Kosovë.
Donatori më i madh vazhdon të jetë Bashkimi Evropian, i cili raportohet të ketë kontribuar me mbi 70 milionë Euro gjatë periudhës raportuese. Donatori i dytë
më i madh është Gjermania e cila deri në fund të vitit 2015 ka disbursuar 42.1 milionë Euro, pasuar nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rreth 30 milionë Euro dhe Zvicra me 13.5 milionë Euro. Përderisa
Bashkimi Evropian mbetet donatori më i madh me një
margjinë të konsiderueshme, donatorët e mëdhenj
bilateral si Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zvicra, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë
kontribuar së bashku me rreth 104 milionë Euro, e cila
është gjysma e shumës së përgjithshme prej 208 milionë Euro. Në aspektin e fondeve të zotuara, Shtetet
8

e Bashkuara të Amerikës pritet të jenë donatori më i
madh bilateral në vitet e ardhshme me 25 milionë Euro.
Sa i përket modalitetit të ndihmës, shumica e donatorëve e kontribuojnë financimin e tyre nëpërmjet
projekteve ndërkombëtare të asistencës teknike. Në
përgjithësi, projektet e asistencës teknike kryesisht
dizajnohen, zbatohen dhe vlerësohen nga organizatat donatore. Në shumicën e sektorëve, mbështetja e
drejtpërdrejtë buxhetore dhe investimet kapitale janë
kategori të ndihmës së jashtme që shfrytëzohen rrallë.
Fondet e përgjithshme të alokuara për 38 komuna
të Kosovës arrijnë shumën në 44.3 milionë Euro apo
përafërsisht 1.2 milionë Euro për secilën komunë. Si
në vitet paraprake, komuna e Prishtinës ka pranuar shumicën e fondeve të donatorëve për vitin 2015,
në shumën aktuale prej 13 milionë Euro. Për shkak
të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga BE-ja të vitit
2013, komunat me shumicë serbe kanë pranuar financim të konsiderueshëm që arrin në 9 milionë Euro
gjatë vitit 2015. Financimi më i madh në këto komuna ofrohet nga BE-ja, pasuar nga SHBA-të dhe Zvicra.
Që nga viti 2015, Qeveria e Kosovës ka miratuar disa
dokumente strategjike që përcaktojnë prioritetet kryesore zhvillimore të vendit. Pesë prioritetet kryesore të
identifikuara në Programin e Qeverisë3 , Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2015-20174 janë: punësimi, sundimi i ligjit, agjenda evropiane, arsimi dhe shëndetësia moderne. Strategjia Kombëtare për Zhvillim
2006 – 2021 gjithashtu identifikon sundimin e ligjit
3 Programi i Qeverisë së Kosovës, faqe 5-6, në dispozicion online në http://www.
kryeministri-ks.net/repository/docs/Government_Programme_2015-2018_eng_10_
mars.pdf së fundi e qasur më 10 tetor 2016.
4 Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2016-2018, e miratuar në prill të vitit 2015
dhe në dispozicion në gjuhën angleze në http://www.plan-rks.org/en/.../Medium%20
term%20expenditure%20frameëork%202016-2018 së fundi e qasur më 10 tetor
2016.

dhe qeverisjen si një nga prioritetet kryesore afatgjate.5 Aktualisht, tri prioritetet më të financuara nga
ndihma e donatorëve janë zhvillimi ekonomik, sundimi
i ligjit dhe arsimi. Kujdesi shëndetësor modern dhe
agjenda evropiane dhe politika e jashtme kanë pranuar shumë pak mbështetje nga donatorët e jashtëm.
Gjatë periudhës raportuese, sektori i shëndetësisë ka
pranuar kontribute të vogla vetëm nga Zvicra, Suedia,
Luksemburgu, Austria dhe Japonia. Sektori i shëndetësisë jo vetëm që është sektori i dytë me financim
më të vogël nga donatorët, por gjithashtu është
edhe sektori i cili nuk është në fokus të vëmendjes
së BE-së, Gjermanisë dhe SHBA-ve, të cilët janë donatorët më të rëndësishëm në fushat tjera prioritare.
Institucionet e Kosovës konsultohen rregullisht nga
donatorët dhe partnerët, por duke pasur parasysh mospërputhjet ndërmjet cikleve të planifikimit indikativ të

5 Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016-2021, në dispozicion në gjuhën angleze
në http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/National_Development_Strategy_2016-2021_ENG.pdf së fundi e qasur më 10 tetor 2016.

donatorëve dhe planeve kombëtare të Kosovës, Qeveria e Kosovës nuk ka përfshirje substanciale në ciklet e
planifikimit të projekteve të donatorëve të ndryshëm.
Edhe pse dokumentet strategjike qeveritare theksojnë që Kosova aprovon një sistem për monitorimin dhe
vlerësimin e asistencës së donatorëve në përputhje
me Deklaratën e Parisit mbi Efektivitetin e Ndihmës të
vitit 2005, në kohën e shkrimit të këtij raporti, sistemi
kombëtar për monitorimin dhe vlerësimin e orientuar
në rezultate nuk është zhvilluar dhe shfrytëzuar përgjithësisht nga Qeveria e Kosovës. 6 Miratimi i këtyre
dokumenteve strategjike nga Qeveria e Kosovës,
veçanërisht Strategjisë për Përmirësimin e Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave pritet të kontribuojë në
mënyrë të konsiderueshme në koordinimin, monitorimin dhe vlerësimin më të mirë të asistencës së jashtme.

6 Strategjia për Përmirësimin e Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave, faqe 21-24,
në dispozicion online në gjuhën angleze në http://www.kryeministri-ks.net/repository/
docs/Strategy_for_improvement_policy_planning_and_coordination_(IPS)_20162018.pdf së fundi e qasur më 10 tetor 2016.
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II. HYRJE
Ky raport është përgatitur nga Departamenti për Asistencë Zhvillimore në kuadër të Ministrisë së Integrimeve
Evropiane për të ofruar një përmbledhje të aktiviteteve
të donatorëve në Kosovë gjatë periudhës raportuese
dhe shërben si dokument referues për intervenimet e
ardhshme të donatorëve në Kosovë. Hartimi i raportit
të këtij viti mbështetet nga zyra e UNDP-së në Kosovë.
Ky është raporti i katërt mbi aktivitetet e donatorëve
që nga miratimi i parë në vitin 2011 si ushtrim vlerësues ex post facto për të dokumentuar progresin e
arritur në përmbushjen e zotimeve të bëra nga partnerët dhe donatorët ndërkombëtar në Konferencën e
Donatorëve për Kosovën në vitin 2008. Përderisa versionet e mëhershme të raportit kanë pasur natyrë më
përshkruese duke u fokusuar vetëm në performancën
individuale të donatorëve në fusha të ndryshme,
Raporti Vjetor për vitin 2014 ka prezantuar disa elemente analitike duke synuar alokimet e fondeve nëpër
sektorë dhe harmonizimin e ndihmës me politikat e
Qeverisë së Kosovës. Ky raport bazohet në përvojën e
vitit 2014 në raportimin e zotimeve dhe disbursimeve
të donatorëve në bazë të të dhënave të gjeneruara
nga AMP dhe ilustron intervenimet e donatorëve me
storje suksesi të projekteve në fusha të ndryshme.

Raporti përmban shtatë pjesë, përfshirë përmbledhjen
ekzekutive si pjesa një dhe kjo hyrje si pjesa dy. Pjesa e
tretë paraqet një përmbledhje të shkurtër të kornizës
rregullative dhe institucionale mbi koordinimin e donatorëve në Kosovë, rolin e Ministrisë së Integrimeve Evropiane dhe Departamentit për Asistencë Zhvillimore
(DAZH) në koordinimin dhe gjurmimin e ndihmës së donatorëve në përputhje me Rregulloren e re nr. 09/2015
për Koordinimin e Donatorëve, të miratuar nga Qeveria
e Kosovës gjatë vitit raportues. Pjesa e katërt përfshinë
shumat e zotimeve dhe disbursimeve nga Grupi Punues
Sektorial siç paraqitet në të dhënat e AMP të futura
nga donatorët dhe validuara nga DAZH. Informacionet
tregojnë që alokimet sektoriale, duke ofruar informacione për mbipopullimin apo dyfishimin e donatorëve,
si dhe nën-financimin e prioriteteve të rëndësishme
qeveritare në tetë sektorë operativ. Pjesa e pestë ofron një pasqyrë të qartë të kontributit të secilit vend në
periudhën raportuese. Ajo paraqet të dhëna mbi trendet e përgjithshme të financimit të rritur/zvogëluar nga
donatorë/vende të caktuara apo raste të zhvendosjes
të fokusit në sektorë të ri. Kjo iu mundëson lexuesve
që të shohin trendet e përgjithshme të financimit sipas
shteteve të caktuara dhe zotimet e ardhshme të ndihmës
së jashtme. Pasi që raporti bazohet në të dhënat e reg11

jistruara në AMP nga donatorët, donatorët që kanë
dështuar të vendosin në mënyrë të duhur informacionet e tyre në sistem, qoftë pjesërisht apo plotësisht,
mund të mos paraqiten në mënyrë të saktë në raport.
Pjesa e gjashtë paraqet një përmbledhje të fondeve
të ndara në bazë të lokacionit në krahasim me zotimet dhe disbursimet e bëra në çdo komunë. Qëllimi i pjesës përfundimtare është ofrimi i një përshkrimi më të mirë të politikave qeveritare dhe
prioriteteve kryesore të Kosovës që janë identifikuar
në dokumentet strategjike të qeverisë së Kosovës,
si: Programi i Qeverisë, Prioritetet e Shpenzimeve
Afatmesme dhe Strategjia Kombëtare për Zhvillim.
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Përderisa Raporti Vjetor i vitit 2015 është kryesisht i
natyrës retrospektive, krahasimi i prioriteteve kryesore të Kosovës me financimin e donatorëve ofron një
pamje të përgjithshme të gjendjes aktuale të përafrimit. Raporti përfundon me një përmbledhje të planeve
shumëvjeçare që janë duke u zbatuar apo aktualisht
duke u zhvilluar nga disa nga donatorët kryesorë. Këto
plane përshkruajnë sektorët kryesorë të asistencës
zhvillimore në vitet e ardhshme dhe ofrojnë një ide
të përgjithshme të koherencës së ardhshme të prioriteteve aktuale qeveritare me planet e donatorëve.

III. STRUKTURA E DONATORËVE NË KOSOVË
Në Konferencën e Donatorëve për Kosovën të mbajtur në Bruksel nga Komisioni Evropian më 11 korrik
2008, Kosova mori premtime për rreth 1.2 miliardë
Euro nga 37 vende dhe 16 organizata ndërkombëtare
donatore. Si rrjedhojë, Qeveria e Kosovës dhe donatorët kryesorë morën përsipër që të punojnë së
bashku dhe të përmirësojnë koordinimin e asistencës
zhvillimore. Ministria e Integrimeve Evropiane e
themeluar në prill të vitit 2010 për koordinimin e procesit të integrimeve evropiane është e mandatuar
me funksionin e koordinimit të donatorëve. Departamenti për Asistencë Zhvillimore në kuadër të Ministrisë së Integrimeve Evropiane ushtron shumicën e
përgjegjësive në lidhje me koordinimin e donatorëve.
Organi më i lartë vendimmarrës që është përgjegjës
për koordinimin e ndihmës së donatorëve është Forumi
i Nivelit të Lartë. Kryesohet nga Kryeministri i Kosovës
dhe përbëhet nga zyrtarët më të lartë Kosovarë dhe
përfaqësuesit e organizatave donatore dhe donatorëve
bilateral. Rregullorja e Re mbi Koordinimin e Donatorëve
të Jashtëm në Republikën e Kosovës është miratuar në
qershor të vitit 2015. Rregullorja formalizon strukturën
institucionale mbi koordinimin e donatorëve dhe e bën
Forumin e Nivelit të Lartë përgjegjës për mbikëqyrjen

e rrjedhës së ndihmës së jashtme në Kosovë, identifikimin e prioriteteve kryesore për asistencë të jashtme,
shqyrtimin e progresit të asistencës zhvillimore dhe
monitorimin e efikasitetit të përgjithshëm të ndihmës së
jashtme në bazë të parimeve për menaxhimin e ndihmës
të përcaktuara në Deklaratën e Parisit të vitit 20057.
Forumi i Nivelit të Lartë mbikëqyrë aktivitetet e tetë organeve punuese të quajtura Grupe Punuese Sektoriale
që janë themeluar në tetë sektorë operativ për harmonizimin e asistencës së donatorëve me prioritetet kombëtare të Kosovës, monitorimin e asistencës në bazë
të treguesve sektorial dhe harmonizimin e strategjive
dhe politikave kombëtare sektoriale me asistencën e
jashtme.8 Çdo Grup Punues Sektorial mund të themelojë një apo më shumë nën-grupe punuese sektoriale
që fokusohen në fusha specifike të punës. Projektet
7 Rregullore (QRK) - Nr. 09/2015 për koordinimin e asistencës së donatorëve të
jashtëm në Republikën e Kosovës, të aprovuar në mbledhjen e 32 të Qeverisë së
Republikës së Kosovës me vendimin nr. 03/32, të datës 03.06.2015, në dispozicion
në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe në: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/
RREGULLORE_09_2015_PER_KOORDINIMIN_E__DONATORVE_TE__JASHTEM__
NE_REPUBLIKEN_E_KOSOVES.pdf
8 Ekzistojnë tetë grupe punuese sektoriale: Grupet Punuese Sektoriale: 1) Qeverisja;
2) Sundimi i Ligjit; 3) Bujqësia dhe Zhvillimi Rural; 4) Arsimi dhe Punësimi; 5) Ekonomia,
Tregtia dhe Industria; 6) Mjedisi; 7) Transporti dhe Infrastruktura dhe 8) Financat Publike. Donacionet që nuk mund t’i atribuohen kategorive të mësipërme janë grupuar në
një kategori të pa alokuar të titulluar “Të tjera”.
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e donatorëve që nuk mund t’i atribuohen kategorive
të mësipërme janë paraqitur si pjesë e kategorisë së
veçantë të referuar si sektori “Të tjera”. Nuk ka grup
punues të veçantë për këtë sektor të nëntë të quajtur
“Të tjera” por donatorët i paraqesin projektet e tyre
duke përfshirë tema ndër-sektoriale me nën-grupet
punuese që mbulojnë fushat e ndërlidhura të projektit.
Takimet e Forumit të Nivelit të Lartë zhvillohen së paku
një herë për vit kalendarik dhe vendimet aprovohen
në mënyrë unanime apo me shumicën e anëtarëve të
pranishëm. Ministria e Integrimeve Evropiane ofron
mbështetje për Forumin e Nivelit të Lartë nëpërmjet

Sekretariatit të Përhershëm që organizon dhe koordinon punën për takime të rregullta vjetore të Forumit të
Nivelit të Lartë dhe Grupeve Punuese Sektoriale. Përgjegjësitë, detyrat si dhe mënyra e operimit të Sekretariatit përcaktohen në Udhëzimet Administrative të Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Ministria e Integrimeve
Evropiane mund t’i propozojë ex officio Forumit të Nivelit
të Lartë që të takohet dhe të diskutojë mbi aspektet relevante të asistencës së donatorëve apo të propozojë
grupe punuese në fusha specifike të ndihmës së donatorëve që nuk mbulohen nga Grupet Punuese Sektoriale.

Forumi i Nivelit te Larte
(FNL)

MIE/FNL
Sekretariati
Qeverisja

GPNS

Sundimi i
Ligjit

GPNS

Ekonomia

GPNS

Bujqesia

GPNS

Arsimi

Transporti

GPNS

Grafiku 1: Struktura e koordinimit të donatorëve në Kosovë
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GPNS

Financat
Publike

GPNS

Ministria e Integrimeve Evropiane administron Platformën për Menaxhimin e Ndihmës (AMP), një sistem
online për menaxhimin e të dhënave që është në
funksion që nga viti 2009 ku secili donator mund
të regjistroj informacione mbi zotimet dhe disbursimet e fondeve në intervale mujore, tremujore dhe
vjetore. Të dhënat e AMP ofrojnë një përmbledhje të qartë të efikasitetit të ndihmës së jashtme
në krahasim me prioritetet zhvillimore të Kosovës.
AMP gjithashtu ofron menaxhim, monitorim dhe raporte
mbi rezultatet e grupeve punuese sektoriale dhe
nën-sektoriale mbi koordinimin e donatorëve. Ministria e

Integrimeve Evropiane gjithashtu koordinon asistencën
e pranuar nëpërmjet Instrumentit të Para-anëtarësimit
(BE), TAIEX dhe programit të Binjakëzimit si institucioni
udhëheqës në procesin e integrimeve në BE. MIE merr
pjesë në grupet punuese të Partneritetit Botëror për
Bashkëpunim Efikas për Zhvillim (GPEDC), një iniciativë globale e krijuar në vitin 2011 dhe që bashkon 161
vende dhe 56 organizata për të punuar në përmirësimin
e efikasitetit të bashkëpunimit zhvillimor. MIE i raporton të dhënat e ndihmës së jashtme të Kosovës tek
GPEDC që tashmë ka realizuar dy runde të monitorimit
dhe vlerësimit të bashkëpunimit zhvillimor të Kosovës.
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IV. DONATORËT NË KOSOVË
Gjatë periudhës raportuese (1 janar 2015- 31 dhjetor
2015), AMP ka të regjistruar 22 donatorë aktiv. Grafiku 2 paraqet financimin e tyre në aspektin e zotimeve
të bëra gjatë këtij viti dhe disbursimeve të cilat janë
fonde të përdorura në mënyrë efikase nga çdo donator. Donatori më i madh në aspektin e zotimeve dhe
disbursimeve aktuale të bëra gjatë vitit 2015 është
Komisioni Evropian me mbi 114 milionë Euro në financimin e zotuar dhe mbi 70 milionë Euro në disbur-

simin aktual. Pavarësisht numrit të lartë të donatorëve,
grupi bërthamë i donatorëve bilateral që kanë alokuar
10 milionë Euro apo më shumë gjatë vitit 2015 janë
donatorët më të rëndësishëm. Ky grup bërthamë i donatorëve të mëdhenj përbëhet nga Gjermania (42 milionë Euro), SHBA (30 milionë Euro), Zvicra (13.5 milionë
Euro), Suedia (10 milionë Euro) dhe MB (10 milionë Euro)
kanë kontribuar së bashku me mbi 104 milionë Euro.

Donatorët aktiv në Kosovë 2015
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Grafiku 2: Zotimet dhe disbursimet e donatorëve
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Qeveria e Kosovës paraqitet në AMP si donatore për
shkak të bashkë-financimit të përpjekjeve të ndryshme
donatore nga institucionet e pushtetit qendror dhe
lokal të Kosovës. Përderisa disa agjenci donatore nga
i njëjti vend donator apo organizatë janë evidentuar
në AMP individualisht, për qëllime të këtij raporti, të
dhënat e tyre janë konsoliduar për paraqitje më të mirë.
Në rastin e sistemit të Kombeve të Bashkuara, ne kemi
përfshirë Ekipin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë si

familje donatore pasi që shërben si mekanizëm i përbashkët për harmonizimin dhe koordinimin e punës së
19 agjencive, fondeve dhe programeve të Kombeve
të Bashkuara. Megjithatë, pasi që anëtarët e Ekipit të
Kombeve të Bashkuara në Kosovë kanë pavarësi të
plotë buxhetore dhe disa prej tyre si Banka Botërore,
FAO apo ILO kanë dhënë kontribute të konsiderueshme në disa sektorë, ata raportohen individualish.

PERFORMANCA FINANCIARE E DONATORËVE
GJATË VITIT 2015
zbatuara në çdo sektor gjatë vitit 2015. Përveç sektorit “Të tjera,” numri më i madh i projekteve është në
qeverisje me 138 projekte, pasuar nga bujqësia (99)
dhe arsimi (90). Të dhënat e AMP tregojnë rolin në rritje të donatorëve bilateral me financime shumë të konsiderueshëm në Kosovë në krahasim me financimin
dhe rolin në rënie të organizatave ndërkombëtare.

Një zhvillim i rëndësishëm që mund të shihet nga të
dhënat e AMP është prioritizimi, nga shumë donatorë,
i sektorëve të caktuar si mjedisi, qeverisja, arsimi dhe
infrastruktura që në masë të madhe përputhen me
prioritetet qeveritare. Një shumë e konsiderueshme
e financimit i dedikohet sektorit “Të tjera” që përfshinë projekte të rëndësishme që nuk bien nën Grupet Punuese Sektoriale të krijuara nga Qeveria e
Kosovës. Grafiku 3 tregon performancën e donatorëve
në çdo sektor së bashku me numrin e projekteve të

Performanca Financiare e Donatorëve nga SGP
TRANSPORTI DHE INFRASTRUKTURA (15)
SUNDIMI I LIGJIT (68)
FINANCAT PUBLIKE (9)
TË TJERA (259)
QEVERISJA (138)
MJEDISI (47)
ARSIMI DHE PUNËSIMI (90)
EKONOMIA, TREGTIA DHE INDUSTRIA (47)
BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL (99)
0

10000000

20000000

Disbursimet Aktuale

30000000

40000000

50000000

60000000

Zotimet Aktuale

Grafiku 3: Performanca financiare e donatorëve sipas Grupeve Punuese Sektoriale
18

ZOTIMET DHE DISBURSIMET E DONATORËVE
SIPAS SEKTORËVE
QEVERISJA
Donatorët kryesorë
Qeverisja ka marrë shumën e dytë më të madhe të financimit të jashtëm në krahasim me sektorët tjerë
operativ, me shumën e përgjithshme prej 29.1 milionë
Euro të shpërndarë në 138 projekte donatore. Kjo është
rreth 30 përqind më pak se 38.7 milionë Euro të disbursuara në vitin 2014. Financimi për sektorin e qeverisjes
vjen nga 16 donatorë, duke e bërë një nga sektorët më
të fragmentuar me mundësi të madhe për dyfishim apo
mbipopullim të donatorëve. BE-ja deri më tani mbetet
donatori më i madh në Qeverisje me 13.3 milionë Euro,

duke kontribuar me rreth gjysmën e shumës së përgjithshme të fondeve të ndara në projektet që ndërlidhen me qeverisjen. Donatorët kryesorë tjerë në këtë
sektor përfshijnë Zvicrën, Suedinë dhe SHBA-në, duke
kontribuar së bashku me mbi 10 milionë Euro. Gjermania gjithashtu është bërë një anëtar i rëndësishëm i
grupit bërthamë të donatorëve në sektorin e qeverisjes.
11 donatorët tjerë kanë ofruar 6 milionë Euro apo rreth
20 përqind të financimit të përgjithshëm për sektorin.
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Grafiku 4: Zotimet dhe disbursimet për sektorin e qeverisjes
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Modaliteti i ndihmës
Pjesa më e madhe e financimit në sektorin e qeverisjes
ofrohet nëpërmjet projekteve për bashkëpunim dhe
asistencë teknike. Shembujt e projekteve përfshijnë
asistencën teknike në pushtetin qendror, përpjekjet e
synuara për ngritjen e kapaciteteve në ministritë e linjës,
asistenca për trajnim dhe ngritje të kapaciteteve në komuna, si dhe grantet e vogla për organizatat e shoqërisë
civile që mbështesin projektet në qeverisjen e mirë,
trashëgiminë kulturore dhe të drejtat e minoriteteve. Siç
paraqitet në grafikun 5 mbi modalitetin e ndihmës në
sektorin e qeverisjes, shumica e kontributeve ofrohen
nëpërmjet projekteve teknike dhe pjesa e mbetur ofrohet nëpërmjet bashkëpunimit dhe asistencës teknike.

Projekt (PRO) (120)

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (21)

Grafiku 5: Modaliteti i ndihmës për qeverisjen

TREGIMET NGA SEKTORI
Projekti “Mbështetje për Politikat e Kosovës dhe Planifikimin Strategjik” financohet nga BE-ja dhe ofron asistencë të rëndësishme teknike për Qeverinë e Kosovës.
Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte të përmirësojë
cilësinë e politikave publike dhe të kontribuojë në vendimmarrjen efikase qeveritare që integron agjendën
e përgjithshme zhvillimore të Kosovës me agjendën
e integrimeve Evropiane dhe burimet në dispozicion.
Përfituesi i drejtpërdrejtë është Zyra e Kryeministrit

20

dhe partnerët kryesor të projektit janë Ministria e Integrimeve Evropiane dhe Ministria e Financave. Projekti
ka qenë i suksesshëm në përmirësimin e kapaciteteve
të zhvillimit dhe menaxhimit të politikave që kanë
rezultuar në miratimin e disa dokumenteve strategjike, si Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZH),
Strategjia për Përmirësimin e Planifikimit dhe Koordinim të Politikave, Programi Kombëtar i Reformave
Ekonomike (PKRE) dhe strategjitë tjera sektoriale.

SKEMA E PROFESIONISTËVE TË RINJ
(YOUNG CELL SCHEME)
Për shumë vite, BE-ja ka financuar Skemën e Profesionistëve të Rinj, një program i BE-së për bursa pasuniversitare për administratën publike. Objektivi i përgjithshëm i programit është që të krijohet një shërbim
civil profesional, llogaridhënës dhe jopolitik në Kosovë
përmes mbështetjes së administratës publike nëpërmjet programit të bursave që ka për qëllim përmirësimin
e kapacitetit profesional të nëpunësve civil për shërbim
më të mirë për qytetarët e Kosovës dhe përmbushjen
e obligimeve që dalin nga procesi i integrimit në BE të

vendit. Që nga viti 2004, projekti ka financuar disa runde
të YCS duke ofruar mundësi trajnimi pasuniversitare
për më shumë se 250 qytetarë të Kosovës që të ndjekin
universitetet e BE-së. Pas përfundimit të studimeve në
universitetet e BE-së, përfituesit e bursave kanë obligim
kontraktual që të kthehen në Kosovë dhe të punësohen
për së paku tri vite në administratën publike të Kosovës.

SUNDIMI I LIGJIT
Donatorët kryesorë
Gjatë periudhës raportuese, sektori i sundimit të ligjit
ka pranuar fonde të konsiderueshme me 15.5 milionë
Euro të alokuara për sektorin. Dymbëdhjetë donatorë
janë evidentuar në AMP si aktiv në sektorin e sundimit
të ligjit, duke zbatuar së bashku 68 projekte. BE-ja është
donatori më i madh nga një margjinë e konsiderueshme
në krahasim me donatorët tjerë të rëndësishëm, përfshirë SHBA-të, Zvicrën, Gjermaninë, Suedinë dhe MB.
Është e rëndësishme të theksohet që asistenca e BEsë, aktualisht në 5.6 milionë Euro, është e veçantë nga
buxheti i ofruar për operimin e EULEX-it që tejkalon
100 milionë Euro çdo vit që nga viti 2008. Kontributet
e përgjithshme të BE-së, SHBA-ve dhe Zvicrës arrijnë
shumën prej 12 milionë Euro, duke përbërë 80 përqind

të ndihmës së përgjithshme të jashtme për sektorin.
Shuma e përgjithshme e disbursimit ka rënë në mënyrë
të konsiderueshme nga viti 2014, kryesisht për shkak të
përfundimit të punimeve të mëdha për ndërtim dhe rinovim, si Pallati i Drejtësisë në Prishtinë dhe Burgu i Sigurisë së Lartë në Podujevë. Duke pasur parasysh 18.8
milionë Euro të zotimeve aktuale të bëra del se sektori
i sundimit të ligjit do të vazhdojë të ketë vëmendje të
veçantë nga donatorët në të ardhmen. Vëmendja e rritur
në sektorin e sundimit të ligjit korrespondon me sfidat
ekzistuese të sektorit të sundimit të ligjit të identifikuar
në raportet e progresit të BE-së dhe është në harmoni
me një nga prioritetet kryesore kombëtare të Kosovës.
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Grafiku 6: Zotimet dhe disbursimet në sektorin e sundimit të ligjit

TREGIMET NGA SEKTORI

Modaliteti i ndihmës

Projekt (PRO) (55)

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (14)

Grafiku 7: Modaliteti i ndihmës i sektorit të sundimit të ligjit
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Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PKEK)
Bashkimi Evropian (BE) dhe Këshilli i Evropës (KE)
kanë zbatuar një projekt të përbashkët kundër krimit
ekonomik në Kosovë (PKEK), i cili ka përfunduar gjatë
vitit 2015. Objektivi i përgjithshëm i PKEK ka qenë kontribuimi në demokraci dhe sundimin e ligjit nëpërmjet
parandalimit dhe kontrollit të korrupsionit, pastrimit të
parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë. Aktivitetet e projektit kanë qenë të fokusuara në fuqizimin e
kapaciteteve të institucioneve të Kosovës për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, pastrimit të parave
dhe financimit të terrorizmit në përputhje me standardet Evropiane nëpërmjet asistencës së synuar teknike
dhe vlerësimeve për përmirësimin dhe riorganizimin
e reformave kundër krimit ekonomik. Përfituesit e
drejtpërdrejtë të asistencës teknike ishin Agjen-

cia Kundër Korrupsionit (AKK) dhe Njësia e Inteligjencës Financiare (NjIF) në Kosovë. Projekti pasues i
quajtur PKEK 2 është lansuar në janar të vitit 2016.

KTHIMI DHE RIINTEGRIMI NË KOSOVË,
FAZA IV

jo-shumicë për kthim të sigurt dhe të qëndrueshëm
dhe riitengrim të dinjitetshëm. Faza VI e Programit të
BE-së për Kthim dhe Riintegrim financohet nëpërmjet
Instrumentit të Para-anëtarësimit (IPA) 2013 të Bashkimit Evropian dhe zbatohet nga IOM në Kosovë. Objektivi kryesor i programit është ofrimi i mbështetjes në
procesin e kthimit dhe riintegrimit në një nivel individual përmes targetimit të Personave të Zhvendosur në
Rajon (PZHR), Personave të Zhvendosur Brenda Vendit (PZHBV-të) dhe refugjatët që kthehen në Kosovë
përmes ofrimit të banimit, pakove të harmonizuara të
ndihmës me ushqim, artikujt jo ushqimor, drunjtë për
ngrohje dhe mobilie, si dhe pako për gjenerimin e të
ardhurave. Institucioni kryesor partner është Ministria
për Komunitete dhe Kthim në Kosovë, e cila është
gjithashtu duke ofruar financim të konsiderueshëm,
përveç BE-së, në ndërtimin e 250 shtëpive për kthimin
e përfituesve të zhvendosur në disa komuna me numër
të konsiderueshëm të komuniteteve jo-shumicë.

MBËSHTETJE PËR INSTITUCIONET E
KOSOVËS NË FUSHËN E MBROJTJES
SË TË DHËNAVE PERSONALE

Programi i BE-së për Kthim dhe Riintegrim ka për qëllim të kontribuojë në shoqërinë e qëndrueshme dhe
tolerante shumetnike që siguron të drejtat themelore
njerëzore të anëtarëve të zhvendosur të komuniteteve

BE-ja është duke financuar një projekt të sundimit të
ligjit në mënyrë që të përmirësojë kapacitetet e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(ASHMDHP) për përmbushjen e përgjegjësive në mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe në harmonizimin
e kornizës ligjore dhe rregullative mbi mbrojtjen e të
dhënave personale në bazë të standardeve evropiane.
Projekti ofron asistencë teknike për ASHMDHP-në në
shqyrtimin e legjislacionit relevant që mbulon mbrojtjen e të dhënave personale për të siguruar harmonizimin e plotë me kornizën ligjore për mbrojtjen e të
dhënave personale. Projekti i BE-së gjithashtu ka zh23

-villuar një fushatë për ngritjen e vetëdijesimit të publikut për rritjen e njohurive dhe të kuptuarit e qytetarëve për çështjet e mbrojtjes së të
dhënave personale.Një projekt përcjellës planifikohet nën IPA 2015,me modalitet të binjakëzimit që
do të vazhdojë të mbështesë ASHMDHP-në.

BUJQËSIA DHE
ZHVILLIMI RURAL
Donatorët kryesorë
Sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural përfshinë dy
nën-sektore kryesore, përkatësisht: pylltarinë dhe
bujqësinë dhe zhvillimin rural. Sektori ka pranuar
gjithsej 19 milionë Euro për vitin 2015. Numri i donatorëve aktiv në këtë sektor është 11. Donatorët
më të mëdhenj janë BE, Banka Botërore, Danimarka
dhe SHBA, me kontribute të kombinuara që arrijnë
shumën në 15 milionë Euro. Donatorët tjerë të rëndësishëm bilateral janë Austria, Gjermania dhe Suedia.
Numri i përgjithshëm i projekteve në sektorin e
bujqësisë dhe zhvillimit rural është 99. Shumica e
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Grafiku 8: Zotimet dhe disbursimet për sektorin e bujqësisë
24

projekteve përfshijnë skema të granteve të vogla
dhe financim të stimuluar për fillimin e bizneseve dhe
ndërmarrjet private, të cilat zbatohen nëpërmjet projekteve dhe asistencës teknike. Shpërndarja ndërmjet projekteve dhe bashkëpunimit dhe asistencës
teknike është ilustruar në Grafikun 9 më poshtë.

Modaliteti i ndihmës

Projekt (PRO) (85)

Bashkimi Evropian ka ofruar financim për furrën “Buka”
të Meridian sh.p.k. për të zgjeruar rrjetin e saj të tregjeve dhe për të përmirësuar konkurrencën. Edhe pse
financimi ofrohet për një kompani private, qëllimi i
përgjithshëm i financimit të BE-së është që të kontribuojë në jetesën më të mirë ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në zonat rurale nëpërmjet
konkurrueshmërisë së përmirësuar të furrës “Buka”
në industrinë për përpunimin e drithërave. Financimi
do të përmirësoj konkurrueshmërinë e furrës “Buka”
në industrinë e drithërave nëpërmjet standardeve të
përmirësuara të cilësisë dhe sigurisë, inovacionit dhe
adoptimit të teknologjive të reja. Kjo pritet të ndihmojë industrinë e drithërave në përgjithësi, fermerët e
drithërave dhe veçanërisht kultivuesit e drithërave
nga kategoritë sociale me nivel të lartë të papunësisë, si të rinjtë, gratë dhe personat e cenueshëm.

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (14)

Grafiku 9. Modaliteti i ndihmës për sektorin e bujqësisë

TREGIMET NGA SEKTORI FUQIZIMI I
FURRËS “BUKA”

PRODHIMI I PËRMIRËSUAR I QUMËSHTIT
DHE PRODUKTEVE TË TIJ.
Kompania për prodhimin e qumështit dhe produkteve të tij “Euro-Lona” ka pranuar financim nga Bashkimi Evropian për përmirësimin e kapaciteteve të saj
të grumbullimit, ruajtjes dhe përpunimit në fermë dhe
objektet për përpunimin e qumështit të kësaj kompanie. “Euro-Lona” ka marrë asistencë për përmirësimin
e strategjisë së brandimit dhe promovimit të tregut, e
cila pritet të qojë në besim më të madh të konsumatorëve në qumështin dhe produktet e qumështit që
janë vendore. Nëpërmjet kësaj asistence të synuar,
projekti i BE-së ka për qëllim të përmirësojë konkurrueshmërinë e kapaciteteve për qumësht dhe produkte
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të tij dhe të nxis besimin publik në produktet e Kosovës.

KULTIVIMI I MJEDRAVE
Nëpërmjet programit pesë vjeçar zhvillimi bujqësor
dhe mundësitë rurale që ka filluar në pranverën e vitit
2015, SHBA është duke ofruar financim të konsiderueshëm për zhvillimin e sektorit më konkurrues bujqësor në Kosovë nëpërmjet asistencës teknike dhe
granteve për fermerët, ndërmarrjet dhe organizatat
tjera në zinxhirët e synuar të vlerës.Agro ka identifikuar mjedrat si një nga disa fruta dhe perime me më
së shumti potencial ekonomik dhe ka ndihmuar familjet kultivuese të marrin varietete të reja të mjedrave.

26

Projekti ka arritur sukses të konsiderueshëm në rritjen e të ardhurave të familjeve që kultivojnë mjedra
me rreth 15 00 punëtorë sezonal aktualisht të punësuar për të ndihmuar në prodhimin e 1.100 ton mjedra në Kosovë, 98 përqind e të cilave janë eksportuar
jashtë vendit. Rreth 400 hektarë mjedra janë aktualisht duke u kultivuar në rajone të ndryshme në Kosovë.

ARSIMI DHE PUNËSIMI
Donatorët kryesorë
Sektori i arsimit dhe punësimit është një nga prioritetet
kryesore të vendit sipas programit aktual të qeverisë
dhe dokumenteve strategjike të miratuara gjatë vitit
2015. Gjatë periudhës raportuese, 18 donatorë kanë
qenë aktiv në sektor, duke zbatuar gjithsej 90 projekte.
Shuma e përgjithshme e zotimeve aktuale është në 24.4
milionë Euro, me disbursimet aktuale prej 18.9 milionë
Euro. Donatori më i madh në aspektin e disbursimeve aktuale është SHBA me 4.4 milionë Euro, pasuar nga BE-ja
me 4.1 milionë Euro. Gjermania, Austria dhe Zvicra janë
gjithashtu donatorë të mëdhenj bilateral, me kontribute të përbashkëta me mbi 5 milionë Euro. Për shkak të
financimit të përbashkët të projekteve për arsimin me
agjencitë tjera donatore, Qeveria e Kosovës paraqitet
si donatore në sektor në Grafikun 10 më poshtë, së
bashku me Ministrinë e Diasporës. BE-ja pritet të jetë
donatori më i madh në të ardhmen, duke pasur parasysh
zotimet aktuale prej 6 milionë Euro të bëra në vitin 2015.
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Grafiku 10. Zotimet dhe disbursimet për sektorin e arsimit dhe punësimit

Modaliteti i ndihmës

Investim Kapital (1)

Përkrahje Buxhetore e Përgjithshme (ose direkte) (PBP) (3)

Projekt (PRO) (62)

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (24)

Grafiku 11: Modaliteti i ndihmës për sektorin e arsimit
dhe punësimit

Katër instrumente të ndihmës janë evidentuar në AMP
në sektorin e arsimit dhe punësimit. Nga 90 projekte
të zbatuara, pjesa më e madhe përbëhet nga projektet dhe bashkëpunimi/asistenca teknike nga një margjinë substanciale. Instrumentet tjera të ndihmës, si
mbështetja sektoriale buxhetore dhe investimet kapitale përbëjnë vetëm një pjesë të shumës së përgjithshme. Shumica e projekteve dhe përpjekjeve të
asistencës teknike fokusohen në zhvillimin e politikave, reformat, kurrikulat dhe arsimin e të rinjve.
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TREGIMET NGA SEKTORI

dhe të përgjegjshme gjinore në nivel qendror dhe
për të ofruar shërbime të integruara në nivel lokal.

Programi i Arsimit Themelor (BEP) në Kosovë

SHBA dhe Qeveria e Kosovës janë duke financuar së bashku një projekt pesëvjeçar në sektorin e
arsimit të quajtur Programi i Arsimit Themelor në
Kosovë (BEP). Qëllimi i saj kryesorë është përmirësimi i kapacitetit institucional të Qeverisë së Kosovës
në sektorin e arsimit dhe përmirësimin e cilësisë së
arsimit fillor. BEP është duke përmirësuar kapacitetin e shkollave në Kosovë për të ofruar aftësi të nevojshme për nxënësit e saj. Në vitin 2015, BEP ka marrë një zgjatje shtesë prej njëmbëdhjetë muajve, pa
kosto shtesë, për të lejuar aktivitetet e programit që
të vazhdojnë përgjatë vitit shkollor 2015–2016. Gjatë
rrjedhës së implementimit, projekti ka punuar në pothuajse 650 shkolla në 31 nga 38 komunat e Kosovë.

PROGRAME AKTIVE TË TREGUT TË PUNËS 2
Qeveria e Finlandës dhe Qeveria e Kosovës janë
duke bashkë-financuar një projekt tre vjeçar (20142017) të quajtur Programet Aktive të Tregut të
Punës 2 (ALMP2). Objektivi kryesor i projektit është
përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve të tregut të punës për hartimin e politikave relevante
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ALMP 2 zbatohet nga UNDP, me fokus të rinjtë e të rejat e cenueshme, për gjetjen e një pune apo themelimin e një biznesi të ri. Një tjetër objektiv i rëndësishëm
është identifikimi i mënyrave për Kosovën që të krijojë
Fondin e Punësimit për të siguruar qëndrueshmëri në
financimin dhe zbatimin e masave aktive të punësimit.

PËRMIRËSIMI I SHËNDETIT TË
GRAVE DHE FËMIJËVE
Qeveria e Luksemburgut është duke financuar një
program tre vjeçar për përmirësimin e shëndetit
të grave dhe fëmijëve nëpërmjet programit të zbatuar së bashku nga UNFPA, OBSH dhe UNICEF.

Programi i përgjigjet Strategjisë Sektoriale për Shëndetin e Nënës, Fëmijës, Adoleshentit dhe Shëndetit
Riprodhues për periudhën 2011 – 2015 dhe objektivi i saj kryesor është përmirësimi i shëndetit të
nënës dhe të fëmijës duke u fokusuar në fushatat
e synuara për vetëdijesim për përmirësimin e qasshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve të kujdesit
shëndetësor për fëmijët dhe gratë, të ndihmojë familjet në planifikimin dhe promovimin e barazisë gjinore.

FINANCAT PUBLIKE
Donatorët kryesorë
Për momentin ekzistojnë pesë donatorë aktivë në
sektorin e financave publike, duke përfshirë Qeverinë
e Kosovës, gjë që paraqitet në Grafikun 11 në sajë të
bashkëfinancimit me donatorë të tjerë. Shuma e përgjithshme e zotuar për financat publike është 2.8 M euro
me disbursimin në pak më shumë se 6 M euro. Nën-sektori kryesor që merr ndihmë të konsiderueshme është
mbledhja e taksave në nivel qendror dhe lokal. Donatori
më i madh është Suedia me 2.2 milion euro, që ndiqet
nga BE-ja me 1.8 M euro. Në grafikun 12 janë të paraqitura zotimet dhe disbursimet për pesë donatorët.
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Grafiku 12: Zotimi dhe distribuimi i sektorit të financave publike
29

Modaliteti i ndihmës

zhvillimit të Strategjisë për Menaxhimin e Financave
Publike (2015-2020), i cili tashmë është miratuar.

Gjatë periudhës së raportimit, një total prej nëntë projekteve të zbatuara në Financat Publike janë identifikuar
në AMP. Gjashtë prej tyre janë përcaktuar si projekte,
kurse tre prej tyre si bashkëpunim/asistencë teknike,
kryesisht në programet për ngritjen e kapaciteteve për
mbledhjen e taksave. Në grafikun 13 paraqitet shpërndarja e ndihmës, bazuar në instrumentet e zbatimit.

EKONOMIA/TREGU DHE
INDUSTRIA
Projekt (PRO) (6)

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (3)

Grafiku 13: Modaliteti i ndihmës për sektorin e
financave publike

TREGIMET NGA SEKTORI
Zhvillimi i Strategjisë për Menaxhimin
e Financave Publike (2015-2020)
SIGMA, një iniciativë e përbashkët e OECD-së dhe BEsë e cila është duke ofruar ndihmë teknike për Qeverinë e Kosovës përkatësisht për Zyrën e Kryeministrit
dhe ministritë sektoriale, për të rritur kapacitetet për
zhvillimin e politikave. Ministria e Financave ka pranuar ndihmë teknike në përcaktimin e prioriteteve të reformës për menaxhimin e financave publike përmes
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Donatorët kryesorë
Zotimet e përgjithshme për Ekonomi/ Treg dhe Industri,
të bëra në vitin 2015 janë 13.8 M euro me disbursim në
15.2 euro. Për momentin ekzistojnë 11 donatorë aktivë
në këtë sektor, përfshirë këtu dhe BE-në si donatorin
më të madh i cili kontribuon në vlerë prej 5.3 M euro.
SHBA-ja është donatori më i madh bilateral me 4.3 M
euro, që ndiqet nga Gjermania, Zvicra dhe Suedia të cilat
kontribuojnë nga 1 M euro secila. Në të dhënat e AMPsë është i regjistruar një nivel i lartë i disbursimit dhe një
nivel ndjeshëm më i ulët i zotimit, që tregohet nga projektet të cilat janë në vazhdim e sipër nga vitet e kaluara,
të cilat janë ende në gjendjen e zbatimit dhe pakësimit të
fondeve për të ardhmen. BE-ja do të vazhdojë të mbetet
donatori më i rëndësishëm në këtë sektor operativ.
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Grafiku 14: Zotimi dhe disbursimi në sektorin e Ekonomisë/Tregut dhe Industrisë

Modaliteti i ndihmës

Numri i projekteve aktive në sektorin e Ekonomisë/
Tregut dhe Industrisë, të paraqitura në AMP është 47.
Instrumentet kryesore të ndihmës në këtë sektor janë
projektet dhe bashkëpunimi/asistenca teknike. Shumica e projekteve të donatorëve, veçanërisht ato të
zbatuara me fokus të jashtëzakonshëm të BE-së në
promovimin e IHD-ve, granteve të NVM-ve dhe ngritjes
së kapaciteteve për tërheqjen e investimeve të huaja.

Projekt (PRO) (29)

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (19)

Grafiku 15: Modaliteti i ndihmës në
Ekonomi/Treg dhe Industri
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TREGIMET NGA SEKTORI
EMPOWER Sektori Privat
Që nga muaji korrik i vitit 2014, EMPOWER Sektori Privat
financohet nga USAID dhe SIDA, një nxitje pesë-vjeçare
për zhvillimin e sektorit privat. Qëllimi kryesor i projektit është nxitja e krijimit të vendeve të punës në masë
të madhe, duke ngritur konkurrueshmërinë e firmave
të Kosovës. EMPOWER Sektori Privat ka si prioritet
synimin e grupeve, përfshirë gratë, të rinjtë, banorët e
veriut të Mitrovicës dhe pakicat etnike, dhe gjithashtu grupet e cenueshme. Projekti punon ngushtë me
firmat dhe individët nga sektorët e përzgjedhur me
kujdes, që janë të gatshme për zhvillim, në mënyrë
që t’i ndihmojnë ata të identifikojnë dhe të lidhen me
mundësitë e tregut, të rrisin produktivitetin, të përmirësojnë aftësitë menaxhuese dhe të fuqisë punëtore, dhe
të zgjerojnë qasjen në financa. Grantet nga programi
janë të hapura për kompanitë e Kosovës, OJQ-të, shoqatat, institucionet qeveritare, publike dhe private.

PROMOVIMI I PUNËSIMIT NË SEKTORIN PRIVAT (PPSP)
Projekti për promovimin e punësimit në sektorin privat (PPSP) është projekt tre vjeçar i financuar nga
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Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
(SDC) nga nëntori i vitit 2014 deri në nëntor të vitit 2017. Qëllimi i PPSP-së është mbështetja për
Ndërmarrjet e mesme dhe të vogla (NVM-të) që
të bëhen më konkurruese dhe të operojnë në sektorë ekonomik të organizuar mirë, në mënyrë që të
sigurojnë rritjen e punësimit të qëndrueshëm fitimprurës
për gratë dhe burrat në Kosovë. Projekti shfrytëzon Fondin e Mundësive për të mbështetur ide të reja që premtojnë rritje të ndjeshme për NVM-të ekzistuese dhe për
krijimin e vendeve të punës. Strategjia e projektit synon
papunësinë e të rinjve në Kosovë, niveli i të cilës aktualisht qëndron në 55.9% për grup moshat 15-24 vjeçare.

PËRFSHIRJA E DIASPORËS NË
ZHVILLIM EKONOMIK (DEED)

Qeveria e Finlandës po mbështet një projekt inovativ i cili
synon që t’i mundësoj diasporës së Kosovës të kenë rol
aktiv dhe efikas në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës.
Projekti DEED ka tre komponentë 1) të ndihmojë institucionet shtetërore për angazhimin e investimeve të
diasporës në Kosovë 2) të mundësoj investimet e emi-

grantëve dhe 3) të krijoj një mjedis më të përshtatshëm
të biznesit për të mundësuar iniciativat e biznesit të
diasporës. Gjatë vitit 2015, projekti i DEED ka mundësuar pjesëmarrjen e 12 kompanive Kosovare në
një nga panairet më të mëdha të ushqimit në botë

(ANUGA), i cili priti më shumë se 6,700 pjesëmarrës nga mbi 90 shtete të botës. Tre nga këto kompani kanë arritur marrëveshje për të filluar menjëherë
eksportimin e produkteve, kryesisht në Evropë.

TRANSPORTI DHE
INFRASTRUKTURA
Donatorët kryesorë
Të dhënat e AMP-së për vitin 2015 tregojnë se zotimet
aktuale për transportin dhe infrastrukturën janë 26 M
euro dhe disbursimet 26.5 M euro. Aktualisht ekzistojnë vetëm gjashtë donatorë në këtë fushë, të cilët zbatojnë një total prej 15 projekteve. Donatori më i madh,
i cili ka një diferencë të konsiderueshme me të tjerët
është Gjermania me 21 M euro, që ndiqet nga BE-ja.
Infrastruktura në përgjithësi ka marrë vëmendje të

konsiderueshme nga Qeveria e Kosovës, gjë që tregohet me ndërtimin e autostradave të mëdha në pesë
vitet e fundit dhe me investimet e konsiderueshme
në rrjetet e energjisë elektrike. Duke pasur parasysh
nivelet e qëndrueshme të zotimeve aktuale të bëra në
vitin 2015, parashikueshmëria e ndihmave sugjeron
interes të qëndrueshëm të donatorëve për projektet
e ardhshme infrastrukturore dhe të transportit, me
BE-në për t’u bërë donatori më i madh në këtë sektor.
33

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

Komisioni Gjermania (1) Japonia (2)
Evropian (10)
Zotimet Aktuale

Suedia (1)

Turqia (1)

Shtetet e
Bashkuara (1)

Disbursimet Aktuale

Grafiku 16. Zbatimi dhe disbursimi në transport dhe infrastrukturë

Modaliteti i ndihmës
Sektori i transportit është i vetmi, nga tetë sektorët operativ, ku pjesa më e madhe e fondeve ndahet për projektet e investimeve kapitale. Grafiku 16 tregon se mbi
90 përqind e financimit të sektorit i dedikohet investimeve kapitale, dhe 10 përqindshi tjetër shkon në projekte, kurse një vlerë shumë e vogël shkon për asistencën
teknike. Projektet e investimeve kapitale, kryesisht
përbëhen nga projektet për gjenerimin dhe furnizimin
e energjisë, si dhe për financimin e ndërtimit të rrugëve.
Investim Kapital (2)

Projekt (PRO) (10)

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (3)

Grafiku 17: Modaliteti i ndihmës
për transport dhe infrastrukturë
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TREGIMET NGA SEKTORI
Projekti “REPOWER KOSOVO”

SHBA-ja po financon një projekt pesë-vjeçar të quajtur
“REPOWER – Kosovo” për të mbështetur modernizimin e sektorit të energjisë elektrike dhe për të krijuar një furnizim më të qëndrueshëm dhe të përballueshëm të energjisë elektrike. Financimi i përgjithshëm
diku rreth 11 M euro është shfrytëzuar për ngritjen e
kapaciteteve dhe për asistencë teknike për Operatorin e Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë
elektrike të Kosovës-KOSTT. Projekti e ka mbështetur
KOSTT-in për të shqyrtuar tarifat e energjisë elektrike,
ka finalizuar një plan udhërrëfyes për krijimin e tregut
të përbashkët të energjisë elektrike ndërmjet Kosovës
dhe Shqipërisë dhe për përfundimin e shpërbërjes së
planifikuar të Kompanisë Energjetike të Kosovës (KEK).

Projekti për ndërtimin e linjës së re të interkoneksionit 400 kV ndërmjet Republikës së Shqipërisë
dhe Republikës së Kosovës po zbatohet bazuar
në marrëveshjen shtetërore bilaterale ndërmjet
Shqipërisë dhe Kosovës. Ndërtimi përbëhet nga
tri faza, duke arritur e që do përfundoj me konektimin e linjës së transmisionit nga Tirana në Prishtinë, në përputhje të plotë me standardet mjedisore.

PËRMIRËSIMI I RRJETIT TË TRANSMISIONIT PROGRAMI I SEKTORIT IV DHE V

NDËRTIMI I LINJËS SË TRANSMISIONIT
400KV SHQIPËRI – KOSOVË
Gjermania po financon një projekt të madh të sektorit, i
cili në mënyrë substanciale do të transformojë dhe zgjerojë burimet energjetike të Kosovës përmes bankës
së saj zhvillimore Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
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Ky projekt është financuar bashkërisht nga një kredi e
qeverisë gjermane, e financuar përmes KfW dhe fondeve të BE-së. Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi
i rrjetit të transmisionit të Kosovës, duke optimizuar
kushtet e operimit të rrjetit dhe duke siguruar një
operim të besueshëm dhe të sigurt. Përmirësimi i programit IV dhe V të sektorit pritet që të nxisë zhvillimin
ekonomik të Kosovës me anë të ofrimit të qëndrueshëm të energjisë dhe integrimit të rrjetit të transmisionit të energjisë të Kosovës me vendet fqinje.

MJEDISI
Donatorët kryesorë
Zotimi i përgjithshëm në sektorin e Mjedisit për periudhën raportuese është rreth 12 M euro, me një disbursim
konsiderueshëm më të lartë prej 33.5 M euro. Aktualisht ekzistojnë 16 donatorë aktivë në këtë sektor, me
Gjermaninë si donatorin më të madh bilateral që ka kontribuar me 12.6 M euro në vitin 2015. BE-ja dhe Zvicra
janë gjithashtu donatorë të mëdhenj me 6.9 M euro dhe
respektivisht 5.4 M euro. Donatorë tjerë të mëdhenj janë
Japonia dhe Luksemburgu. Të dhënat e AMP-së tregojnë
se Gjermania nuk ka bërë zotime për vitet e ardhshme.
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Grafiku 18: Zotimi dhe disbursimi i sektorit të mjedisit
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Modaliteti i ndihmës

Investim Kapital (4)

Projekt (PRO) (18)

Gjermania dhe BE-ja janë duke ofruar fonde me qëllim mbështetjen e investimeve për furnizim me ujë
dhe kanalizime në Prishtinë dhe masave për ngritjen e kapaciteteve për të mbështetur Kompaninë
Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina”. Ky projekt i bashkëfinancuar menaxhohet nga KfW dhe do të zbatohet në tri faza, duke synuar përmirësimin e sistemit
ekzistues të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave
të zeza në Prishtinë. Kostoja e përgjithshme e projektit që përbëhet nga tri faza është rreth 40 milion
euro dhe do të rezultojë me ndërtimin e një fabrike
të re për përpunimin e ujit, rezervuarit përkatës, stacioneve të pompimit dhe linjave të distribucionit.
Bashkëpunim/Asistencë Teknike (26)

Grafiku 19. Modaliteti i ndihmës në sektorin e mjedisit

Programi mbështetës për ujë dhe
kanalizim në zona rurale faza V

Të dhënat e AMP-së tregojnë një total prej 47 projekteve
të zbatuara nga 16 donatorë në sektorin e mjedisit. Fondet
kryesisht janë ndarë për projekte dhe asistencë teknike,
me një pjesë të vogël të fondeve për investimet kapitale.

TREGIMET NGA SEKTORI
Furnizimi me Ujë dhe Largimi i Ujërave të
ndotura në komunën e Prishtinës Faza III

Qeveria Zvicerane është duke zbatuar një program
katër-vjeçar (periudha Janar 2014 - Dhjetor 2017) në
sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimet së bashku
me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe
komunat. Kjo është faza e V-të e programit i cili synon
rritjen e qasjes së popullsisë së Kosovës në furnizimin
e duhur me ujë dhe kanalizime. Efektet e pritshme të
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këtij programi përfshijnë zgjerimin e mbulimit të furnizimit me ujë për zonat më rurale, përmirësimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve të ujit dhe kanalizimeve
dhe koordinimin e përmirësuar në sektorin e ujit.

MAKINERIA PËR RICIKLIMIN E METALIT NË KOMUNËN E ZVEÇANIT
BE-ja është duke financuar një projekt në komunën
e Zveçanit për të mbështetur krijimin e vendeve të
punës në veri të Kosovës. Objektivi i përgjithshëm i
këtij projekti është të sigurojë një kontribut konkret
dhe frutdhënëse për krijimin e kushteve të favorshme
për riciklimin profesional dhe me kosto të përballueshme të metaleve të aluminit, përmes mbështetjes
së marketingut të shitjes dhe promovimit. Projekti do
të mundësojë ndërtimin e një objekti për gjenerimin dhe magazinimin e mbetjeve metalike të ricikluara
për të nxitur grumbullimin dhe riciklimin e mbetjeve.
Projekti është duke financuar një fabrikë vendore, me
qëllim të ngritjes së kapaciteteve për rritjen e biznesit dhe rrjeteve efektive të grumbulluesve të mbetjeve metalike dhe biznesit të metaleve që po merr
pjesë në projekt. Projekti është duke krijuar mundësi
punësimi në veri të Kosovës prej të cilave përfitojnë
punonjësit e fabrikës në veçanti gratë dhe minoritetet.

TË TJERA
Donatorët kryesorë
Bazuar në të dhënat e nxjerra nga AMP-ja, një shumë e
madhe e fondeve ndahen nëpërmjet sektorit të papërcaktuar “Të tjera” që shërben si shportë për financime
të ndryshme që nuk i atribuohen tetë sektorëve operacional të mbuluara nga grupet punuese sektoriale për
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koordinimin e donatorëve. Ekzistojnë 16 donatorë aktiv
në këtë sektor me zotime që arrijnë në 52 milion euro
dhe disbursim 43 milion euro. Bazuar në të dhënat e
AMP, sektori “Të tjera” deri tani është sektori më i madh
me mbi 259 projekte në zbatim e sipër. BE-ja dhe
SHBA-të janë donatorët kryesorë të ndjekur nga Britania e Madhe dhe UNKT. Ndihma e BE-së përqendrohet
kryesisht në programet e bashkëpunimit ndërkufitar
apo në komunat me shumicë serbe, ku ka pasur një rritje të konsiderueshme të intervenimit të donatorëve pas
Marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga BE-ja, të arritur në prill të vitit 2013. Projektet në këtë sektor fokusohen në transformimin e konflikteve, pajtimin dhe dialogun ndër-etnik, mbështetjen
për grupet e pafavorizuara dhe iniciativat tjera jashtë
kompetencave të Grupeve Sektoriale të Punës.
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Grafiku 20: Zotime dhe disbursime në “Të tjera”

Modaliteti i ndihmës
Disbursimet Aktuale

Në natyrë/Furnizim (1)

Projekt (PRO) (243)

Aktualisht janë 259 projekte në zbatim e sipër në këtë
sektor. Pjesa më e madhe e ndihmës ndahet nëpërmjet
instrumentit “projekte”. Grafiku 21 tregon se mbi 90 për
qind e fondeve ndahen për projekte, kurse vetëm 8 për
qind ndahen për projektet e asistencës teknike me një sasi
shumë të vogël të fondeve në “në natyrë” dhe furnizime.

Bashkëpunim/Asistencë Teknike (17)

Grafiku 21: Modalitet tjera të ndihmës
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V. ZOTIMET DHE DISBURSIMET SIPAS
DONATORËVE
SEKTORËT AKTIV
të konsiderueshme në shumë sektorë janë SHBA-të,
Zvicra, Britania e Madhe dhe Austria të ndjekura nga
Luksemburgu, Danimarka, Holanda dhe Japonia. Disa
donatorë bilateral siç janë Turqia dhe Norvegjia dhe
disa agjenci ndërkombëtare (FAO, OBSH dhe Open Society) janë të përqendruara në një ose disa sektorë dhe
gjithashtu kanë më pak kontribute në shumat totale.

3

UNKT

Zvicra

6 6

2

Nr. i Sektorëve Aktiv

Nr. i Sektorëve Aktiv

Grafiku 22. Aktiviteti i donatorëve sipas sektorit
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Numri i donatorëve të regjistruar në AMP për periudhën
raportuese është 22. Sektorët ku këta donatorë janë aktiv janë paraqitur në grafikun 22. BE-ja është njëkohësisht donatori më i madh dhe është aktive në tetë sektorë operativ përfshirë këtu edhe kategorinë “Të tjera”.
Në mesin e donatorëve bilateral, Gjermania dhe Suedia
janë vendet e vetme aktive në të gjitha nëntë sektorët.
Donatorë tjerë bilateral të cilët kontribuojnë në mënyrë

TË GJITHA ZOTIMET DHE
DISBURSIMET SIPAS DONATORËVE
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AUSTRIA
Zotimet aktuale të ofruara nga Austria në vitin 2015 kapin shumën prej 3.5 milion euro me disbursimin aktual
në vlerë 5 milion euro. Shuma më e madhe e fondeve të
Austrisë është ndarë për sektorin e arsimit me mbi 1.3
milion euro, ndjekur nga sektori i bujqësisë me 1.2 milion euro. Austria është aktive në shtatë sektorë dhe nuk
ofron ndihmë vetëm për sektorët e Financave Publike
dhe Transportit. Zotimi mesatar në shtatë sektorë aktiv është në shumën prej 0.5 milion euro për vitin 2015.

Përveç Arsimit dhe Bujqësisë, shumica e financimit shkon në kategorinë “Të tjera”. Edhe pse Austria
është një vend relativisht i vogël, të dhënat krahasuese
shumëvjeçare të zotimeve nga donatorët tregojnë se
Austria renditet lart në listën e donatorëve bilateral në
Kosovë. Megjithatë, rënia e nivelit të zotimeve tregon
një interes më të zbehur të Austrisë në të ardhmen.
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Grafiku 23: Zotimi dhe disbursimi i Austrisë
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HOLANDA
Holanda ka zotuar rreth 1.7 milion euro në vitin 2015
me disbursim pak më shumë se 3 milion euro. Të
dhënat e AMP-së tregojnë se Holanda është aktive
vetëm në tre Grupe Sektoriale të Punës. Mbi 80 për
qind e kontributit të Holandës ndahet sipas sektorit
“Të tjera” për shkak të programeve ndër-sektoriale

dhe atyre që përfshijnë shumë shtete. Pjesa e mbetur
e fondeve prej 20 për qind ndahet për sektorin e Sundimit të Ligjit dhe Arsimit. Zotimet shumëvjeçare nga
Holanda tregojnë një interes në rënie në shumicën e
sektorëve përveç në sektorin e Sundimit të Ligjit, ku
financimi do të rritet lehtësisht në vitet e ardhshme.
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Grafiku 24: Zotimi dhe disbursimi i Holandës
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KOMISIONI EVROPIAN
Ashtu si edhe në vitin e kaluar raportues, BE-ja është donatori më i madh me një zotim të përgjithshëm aktual që
kap shumën e 114. 7 milion eurove dhe disbursim aktual
pak më shumë se 70 milion euro. Të dhënat e AMP-së
tregojnë se BE-ja është donator aktiv në të gjithë nëntë
sektorët,. por shumica e fondeve të BE-së ndahen në sektorin “Të tjera” në shumën prej 42 milion euro në kuadër
të zotimeve aktuale dhe përafërsisht 20 milion euro në
kuadër të disbursimeve. Kategoria “Të tjera” kryesisht

përfshinë financimin e programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar, si dhe financimin e ofruar për komunat me shumicë serbe për të lehtësuar zbatimin e
marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur më 19 prill 2013 në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Bazuar në zotimet e sektorit të bëra në
vitin 2015, financimi i BE-së për sektorin e Qeverisjes
pritet që të rritet në vitet e ardhshme nëpërmjet projekteve nga instrumenti i para-anëtarësimit (IPA).
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Grafiku 25: Zotimi dhe disbursimi i Komisionit Evropian
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FINLANDA
Bazuar në të dhënat e nxjerra nga AMP-ja, zotimi i
përgjithshëm i Finlandës për periudhën raportuese
kap shumën e 2.1 milion eurove, ndërsa disbursimet
arrijnë 2.6 milion euro. Ashtu siç tregon Grafiku 26, financimi nga qeveria finlandeze ndahet në të gjithë
sektorët operacional me përjashtim të sektorit të Financave Publike dhe Transportit të cilët nuk kanë
pranuar asnjë ndihmë nga Finlanda në vitin 2015.

Sektori i Arsimit, Ekonomisë, Tregtisë dhe Bujqësisë
janë sektorët me të financuar nga Finlanda. Edhe pse
një vend relativisht i vogël, Finlanda është gjithashtu
duke ofruar fonde të konsiderueshme për organizatat
në kuadër të OKB-së të koordinuara nga UNKT. Duke
pasur parasysh normat e zotimeve të bëra në vitin 2015,
fokusi i financimit në të ardhmen nga qeveria finlandeze
duket se do të mbetet tek sektori i Arsimit dhe Bujqësisë.
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Grafiku26: Zotimi dhe disbursimi i Finlandës
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GJERMANIA
Zotimet e përgjithshme nga Gjermania për vitin 2015
janë pak më shumë se 7 milion euro, ndërsa disbursimi
është shumë më i lartë, përkatësisht 42 milion euro, e
që tregon një numër i madh i projekteve janë në zhvillim
e sipër veçanërisht në sektorin e Mjedisit dhe Transportit. Bazuar në të dhënat e nxjerra nga AMP-ja, Gjermania
është donatori më i madh bileteral i ndjekur nga SHBA,
Zvicra dhe Suedia. Ndihma e Gjermanisë ndahet

përgjatë nëntë sektorëve sipas monitorimit nga
AMP-ja. Shumica e financimeve disbursohen në
sektorët e Transportit, Arsimit dhe Mjedisit. Zotimet e ardhshme tregojnë se fondet gjermane do
të përqendrohen në sektorët e Arsimit, Sundimit të
Ligjit dhe Qeverisjes. Asnjë zotim nuk është regjistruar në sektorin e Bujqësisë, Ekonomisë dhe Mjedisit.
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Grafiku 27: Zotimi dhe disbursimi i Gjermanisë
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JAPONIA
Japonia ka qenë aktive në Kosovë që nga viti 1999.
Gjatë periudhës raportuese, Japonia ka zotuar 3.3
milion euro dhe ka disbursuar më shumë se 3.5 milion euro. Japonia është aktive në vetëm gjashtë
sektorë, përveç sektorit të Mjedisit, ndërsa më
shumë se 85 për qind e financimit të saj ndahet për

sektorin e Mjedisit. Pjesa tjetër ndahet në mënyrë të
barabartë në sektorin e Qeverisjes, Arsimit dhe Bujqësisë. Zotimet e ardhshme të bëra nga Japonia tregojnë një interes të qëndrueshëm në sektorin e Mjedisit i ndjekur nga një rritje në sektorin e Bujqësisë.
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Grafiku 28: Zotimi dhe disbursimi i Japonisë
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LUKSEMBURGU
Të dhënat nga AMP tregojnë se zotimi i përgjithshëm nga Luksemburgu për vitin 2015 është më
pak se 1 milion Euro me disbursim aktual në 4.4
milion Euro. Grafiku 29 tregon se Luksemburgu
është aktiv në vetëm tri fusha kryesore, gjegjësisht

në Arsim, Mjedis dhe të Tjera. Sektori i mjedisit ka marrë
shumën më të madhe, rreth 2.2 milion Euro. Parashikimi
i ndihmës shfaq një rënie të konsiderueshme të ndihmës
nga Luksemburgu në të gjithë sektorët që shpie në
zbehje të rolit të Luksemburgut si donator bilateral.
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Grafiku 29: Zotimet dhe disbursimet e Luksemburgut
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NORVEGJIA
Gjatë vitit 2015, AMP ka regjistruar ndihmën norvegjeze me 1.3 milion Euro me zotimet që arrijnë shumën 1.7 milion Euro. Ndihma e Norvegjisë fokusohet në tri fusha kryesore, gjegjësisht në
Qeverisje, Arsim dhe të Tjera. Norvegjia nuk është
tnjëri prej donatorëve më të mëdhenj bilateral në

Kosovë, por kryesisht kontribuon në projekte të UNKT-së që në mënyrë indirekte që ndikon në rritjen e kontributit të përgjithshëm në Kosovë. Zotimet aktuale të
Norvegjisë na lejojnë të parashikojmë se në të ardhmen
mbi 90 % e fondeve do të jenë në sektorin e Qeverisjes.
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Grafiku 30: Zotimet dhe disbursimet e Norvegjisë
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SUEDIA
Totali i zotimeve nga Suedia për vitin 2015 arrin në
10.2 milion Euro me një nivel të ngjashëm të disbursimit aktual në 10 milion Euro. Suedia është aktive si një donator i rëndësishëm bilateral në tetë
Grupe Punuese Sektoriale si dhe në sektorin Të
tjera. Sektori i me më së shumti financim është ai i
Financave Publike me 2.2 milion Euro duke e bërë

kështu Suedinë një nga kontribuesit e paktë dhe
deri më tani më të mëdhenj në këtë sektor. Sektorët
e tjerë përfitues të kontributeve nga Suedia janë:
Qeverisja, Arsimi, Mjedisi dhe Bujqësia. Zotimet e
bëra nga Suedia gjatë periudhës raportuese tregojnë se kontributi i përgjithshëm dhe interesat e tij
kryesore nuk do të ndryshojë gjatë viteve në vijim.
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Grafiku 31: Zotimet dhe disbursimet e Suedisë
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ZVICRA
Zotimet e përgjithshme nga Zvicra për vitin 2015 janë
13.4 milion Euro ndërsa disbursimi arrin në 13.5 milion Euro. Këto të dhëna e bëjnë Zvicrën një nga donatorët më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm bilateral në Kosovë. Qeveria zvicerane bënë ndarjen e
ndihmave në pesë sektorë operativ dhe nuk është
aktive vetëm në katër, siç janë sektori i Bujqësisë,

Transportit, Financave Publike dhe të Tjera. Sektori i
financuar më së miri është ai i Mjedisit me 5.5 milion
Euro pasuar nga Sektori i Qeverisje me rreth 4 milion
Euro. Të dhënat krahasuese dhe nivelet aktuale të zotimeve tregojnë interesin e fortë që ka shteti zviceran
për të vazhduar kontributin në të ardhmen në Kosovë,
veçanërisht në fushat e Qeverisjes, Mjedisit dhe Arsimit.
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Grafiku 32: Zotimet dhe disbursimet e Zvicrës
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MBRETËRIA E BASHKUAR
Zotimi i përgjithshëm i Mbretërisë së Bashkuar për vitin
2015 është 4.4 milion Euro me disbursim në nivel shumë
më të lartë, respektivisht rreth 10 milion Euro. Edhe pse
Mbretëria e Bashkuar ka rol të rëndësishëm politik në
Kosovë, niveli i ndihmës nga ana e saj në Kosovë ka rënë
në mënyrë të konsiderueshme duke e renditur kështu
atë në vendin e shtatë në listën e donatorëve bilateral.
Mbretëria e Bashkuar është aktive në shtatë sektorë

dhe nuk financon sektorët e Mjedisit dhe Transportit.
Pjesa më e madhe e fondeve është e përqendruar në
kategorinë e ndihmës ‘Të tjera’ duke vazhduar me kontributet dukshëm më të ulëta në sektorët e Qeverisjes,
Ekonomisë/Tregtisë dhe Financave Publike. Të dhënat
e nxjerra nga AMP regjistrojnë një rënie të mëtejshme
të nivelit të ndihmës me zotimet e ardhshme të fokusuara kryesisht rreth Qeverisjes dhe Sundimit të Ligjit.
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Grafiku 33: Zotimet dhe disbursimet e Mbretërisë së Bashkuar
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EKIPI I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KOSOVË
Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNKT) përfshin 19 Agjenci të Kombeve të Bashkuara, fonde dhe
programe aktive në Kosovë, me qëllim të koordinimit të
ndërhyrjeve në Kosovë. Zotimi i përgjithshëm nga UNKT
është 3.1 milion Euro me disbursime aktuale të cilat janë
pak më shumë se 2.7 milion Euro. Grafiku 34 tregon zotimet dhe disbursimet aktuale të agjencive të KB-së dhe
programit të grupuar së bashku si Ekipi i Kombeve të
Bashkuara në Kosovë. AMP regjistron informacionin

ku UNKT-ja është donator i institucioneve të Kosovës,
mirëpo agjencitë dhe programet e KB-së siç është
UNDP gjithashtu marrin fonde nga qeveritë shtetërore
dhe donatorë të tjerë. UNKT-ja është aktive në shtatë
sektorë, por nuk financon sektorin e Financave Publike dhe atë të Transportit. Vlerësimet e financimit të ardhshëm tregojnë një interes të qëndrueshëm
dhe të ngjashëm nga UNKT në vitet e ardhshme.
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Grafiku 34: Zotimet dhe disbursimet e Ekipit i Kombeve të Bashkuara në Kosovë
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SHTETET E BASHKUARA
SHBA-ja është donatori i dytë më i madh bilateral për
vitin 2015, pas Gjermanisë. Zotimi i përgjithshëm aktual
qëndron në rreth 25 milion Euro me disbursim afër 29
milion Euro. Ndihma e SHBA-ve është e përhapur në të
gjithë sektorët operativ me përjashtim të sektorit të Financave Publike. Sektori që pranoi shumën më të mad-

he të ndihmës gjatë periudhës raportuese është sektori “Të tjera” me alokime të konsiderueshme për Sundim
të Ligjit, Qeverisje dhe Bujqësi. Niveli aktual i zotimeve
tregon një interes të vazhdueshëm në Sundimin e Ligjit dhe Sektorët e Qeverisjes, pavarësisht një rënie të
përgjithshme të fondeve të zotuara për vitet në vijim.
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Grafiku 35: Zotimet dhe disbursimet e SHBA-së
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BANKA BOTËRORE
Angazhimi i përgjithshëm i Bankës Botërore është 0.6
milion Euro dhe disbursimi 1.7 milion Euro. Është aktive
në pesë sektorë mirëpo pjesa dërrmuese e financimit
të saj është e ndarë në tri fusha kryesore, gjegjësisht në
atë të Arsimit, Bujqësisë dhe Mjedisit. Nuk janë ndarë

fonde për sektorët e Transportit, Arsimit dhe Bujqësisë.
Bazuar në regjistrimet në AMP mbi zotimet e ardhshme,
mund të parashikojmë që financimi i përgjithshëm nga
BB në vitet e ardhshme do të ulet në mënyrë drastike për
shkak se nuk është bërë asnjë zotim për shtatë sektorët.
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Grafiku 36: Zotimet dhe disbursimet e Bankës Botërore
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FRANCA
Shuma e përgjithshme e ndihmës për periudhën
raportuese nga Franca është 0.1 milion Euro. Ndonëse
Franca është një nga anëtarët kryesorë të BE-së

me rol aktiv politik, si donator bilateral Franca renditet në fund të listës së donatorëve. AMP regjistron vetëm 16.000 euro si zotime për vitet në vijim.
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Grafiku 37: Zotimet dhe disbursimet e Francës
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VI. DISBURSIMI TOTAL SIPAS KOMUNAVE
Financimi nga donatorët mund të regjistrohet në AMP
sipas lokacionit në mënyrë që të lejojë donatorët të
identifikojnë një komunë apo një grup të komunave
për ku është caktuar ndihma. Shumica e projekteve
të asistencës teknike të financuara nga SHBA, Zvicra
apo BE-ja zakonisht punojnë në një numër të zgjedhur të komunave, shpesh të referuara si “pilot komuna” ose “komuna partnere të projektit”, ku zbatohet
një nga shumë komponentë të projektit. Megjithatë,
për shumicën e projekteve është e vështirë për të
bërë një dallim të qartë në mes të përfituesve direkt
dhe indirekt, duke pasur parasysh që të gjitha projektet ndërkombëtare janë të vendosura në qendra
dhe të gjitha komunat janë përfituese, përveç atyre
në të cilat projektet e tyre janë më të përqendruar.
Ekziston edhe një vështirësi e shtuar në matjen e zotimeve të secilit donator në nivel komunal për shkak se
edhe kur programet e qeverisjes vendore fokusohen
në një numër të vogël të komunave, është e vështirë
që të shihet paraprakisht se sa ka zotuar programi në
komunat përkatëse, para se te raportohen disbursimet.
Përveç kësaj, ka projekte në mbarë vendin të cilat kryesisht nuk kanë për synim t’i ndihmojnë komunat sa i përket sektorit të energjisë së rinovueshme, mjedisit dhe

transportit por ofrojnë përfitime të drejtpërdrejta për të
gjitha komunat dhe përmirësojnë cilësinë e jetës për të
gjithë qytetarët në komuna. Pavarësisht nga kufizimet
e përmendura më lartë, grafiku 38 ndihmon në vizualizimin e disbursimeve për vitin raportues në çdo komunë.
Shuma e përgjithshme e disbursimit për vitin 2015 që
mund të shihet për komunat është 44.3 milion Euro,
shumë kjo që paraqet rënie të ndjeshme krahasuar me
disbursimet për komunat në vitin 2014, në vlerë prej 84
milion Euro. Ashtu si edhe në vitet paraprake, kryeqyteti Prishtina kryeson, duke marrë kështu shumën më të
madhe të financimit nga donatorët në nivelin prej 13
milion Euro. Kjo është një rënie e ndjeshme prej rreth
pesëdhjetë për qind krahasuar me disbursimin në vitin
2014 që ishte 25 milion Euro. Shuma dytë më e lartë në
vlerë prej 4.6 milion Euro është disbursuar për Prizrenin,
si komuna e dytë më e madhe në Kosovë për nga popullsia ndërsa komuna e Mitrovicës ka marrë 3.6 milion
Euro. AMP tregon se dhjetë komuna me shumicë serbe
kanë marrë së bashku rreth 9 milion euro, ku kryesojnë
Graçanica dhe Shtërpce me nga 1.8 milion euro, gjegjësisht 1.7 milion euro. Rritja e disbursimit për komunat me
shumicë serbe, si Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposavici dhe Zubin Potoku, është në njëfarë mënyre
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rezultat vëmendjes që kanë marr këto komuna nga
donatorët pas marrëveshjes së vitit 2013 mbi normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Tri komunat kryesore: Prishtina, Prizreni dhe Mitrovica kanë marrë një total prej 21 milion euro të cilat së
bashku me 9 milion euro të marra nga dhjetë komunat
me shumicë serbe përbëjnë afro 30 milion euro në total ose më shumë se dy të tretat e të gjitha fondeve të
ndara për të gjitha 38 komunat. Pra, kjo nënkupton se
13 komuna po marrin në mënyrë të konsiderueshme
më shumë fonde se 25 komunat tjera së bashku
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Grafiku 38: Disbursimi Nga Komuna
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VII. PRIORITETET E KOSOVËS PËR ZHVILLIM
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar Programin e Qeverisë 2015-2018 në muajt e fundit
të vitit 2014, duke parashtruar prioritetet e politikës për këtë mandat politik. Pesë fushat në vijim janë identifikuar si prioritetet kyçe të vendit:
•

Prioriteti I: Zhvillim ekonomik, Punësim dhe
Mirëqenie

•
Prioriteti II: Sundimi i Ligjit				
		
•
Prioriteti III: Agjenda Evropiane dhe Politika e
Jashtme		
•

Prioriteti IV: Arsimi, Shkenca, Kultura, Rinia dhe
Sporti

•

Prioriteti V: Kujdesi shëndetësor modern

Këto pesë prioritete janë përsëritur dhe elaboruar në
Deklaratën e Prioriteteve Afatmesme dhe në Kornizën
e re Afatmesme të Shpenzimeve (KASH), të aprovuar
gjatë vitit 2015 duke mbuluar kështu procesin e planifikimit të buxhetit për periudhën 2016-2018. Ky dokument përshkruan në detaje prioritetet e qeverisë dhe
është harmonizuar me programin dhe dokumentet e

saja strategjike. Përveç kësaj, KASH-i nëpërmjet një
qasje koherente detajon në mënyrën më të mirë buxhetimin e këtyre prioriteteve për periudhën afatmesme
Gjatë periudhës së raportimit, Qeveria e Kosovës ka
përgatitur edhe Strategjinë Kombëtare për Zhvillim
(SKZh) për periudhën 2016-2021. Qëllimi kryesor i
SKZh-së është zhbllokimi i potencialit të rritjes ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës. SKZh ka krijuar
një cikël të planifikimit shumë vjeçar që përfshin më
tepër se sa një mandat qeveritar duke elaboruar mbi
prioritetet kombëtare të një rëndësie të lartë dhe masat që nevojiten për të korrur sukses. SKZh është
përgatitur nëpërmjet konsultimeve me partnerët
ndërkombëtarë dhe palët e interesuara joqeveritare
dhe është ndarë në katër shtylla tematike: kapitali
njerëzor, sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë, zhvillimi i
industrive konkurruese dhe zhvillimi i infrastrukturës.
Vendosja e prioriteteve në planin kombëtar afatgjatë
shumëvjeçar përtej këtij mandati politik i siguron donatorëve të huaj udhëzimet e nevojshme dhe i lejon ata që
të harmonizojnë planet e tyre me prioritetet kryesore të
Kosovës. Në fakt, viteve të fundit, Qeveria e Kosovës dhe
donatorët e huaj kanë lëvizur gjithnjë e më shumë nga qasja e bazuar në projekt, që karakterizon vitet menjëherë
pas konfliktit, në qasjen e bazuar në sektor në planifikimin dhe realizimin e fondeve nga donatorët e jashtëm.
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POLITIKAT E QEVERISË
DHE FINANCIMI NGA
DONATORËT

Harmonizimi i politikave qeveritare
me fondet aktuale të donatorëve
Në bazë të informatave të regjistruara në AMP, mund
të përpiqemi që gjerësisht të ndërlidhim fushat që
donatorët financojnë me prioritetet e Qeverisë së
Kosovës. Tabela më poshtë përputh prioritetet e
qeverisë me tetë sektorët operacional që janë nën
fushëveprimin e Grupit punues sektorial dhe sektorëve të OBEZH-it që mund të gjurmohen në AMP.
Për shembull, prioriteti kryesor i QeK përkatësisht Zhvillimi Ekonomik, Punësimi dhe Mirëqenia ka të bëjë
me të paktën pesë prej Grupeve punuese sektoriale
dhe dhjetë prej sektorëve të OBEZH-it. Sundimi i ligjit si prioritet i qeverisë lidhet me dy Grupet punuese
sektoriale që janë ai i sundimit të ligjit dhe qeverisjes,
si dhe dy sektorë të OBEZH-it, qeverisja dhe shoqëria
civile.
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Sektorët e OBEZH-it që ndërlidhen gjerësisht me prioritetet e qeverisë janë të listuara në kolonën lart,
në radhën e tretë. AMP-ja regjistron informatat mbi
ndihmën e donatorëve në bazë të Grupit punues sektorial dhe sektorëve të ndihmës së jashtme të klasifikuar nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik
dhe Zhvillim (OBEZH). Edhe pse financimi i përgjithshëm për vitin 2015 është 208 M euro, pavarësisht
sistemit (GPS ose OBEZH) që përdoret për të regjistruar të dhënat, për të pasur një ide më të mirë
të korrelacionit, e përdorim skemën klasifikuese
të OBEZH-it pasi që ajo mund të veçojë informatat
në lidhje me projekte që ndërlidhen me shëndetin.

Bazuar në të dhënat e AMP-së mbi zotimet dhe disburmbulojnë secilin nga prioritetet e qeverisë. Siç e kemi
simet e bëra mund të llogarisim përafërsisht shkallën
përmendur më parë, sektori “Të tjera” i cili përfshin
në të cilën fondet aktuale të donatorëve, në nivelin e
projekte që nuk përfshihen në Grupet punuese sek208___________________________________________________________________________________________________
M Euro, sigurojnë sinergji me politikat qeveritare
toriale është mjaft i rëndësishëm me zotime rreth 53
dhe prioritetet buxhetore. Tabela 2 më poshtë tregon
M euro dhe disbursime afër 44 M euro për vitin 2015.
fondet e zotuara dhe të disbursuara të donatorëve që

Priorite� i qeverisë

Grupi punues sektorial

Zhvillimi Ekonomik,
Punësimi dhe
Mirëqenia

Bujqësia dhe zhvillimi rural,
arsimi dhe punësimi; Ekonomia;
Treg�a dhe Industria;
Transpor� dhe Infrastruktura

Sektorët e OBEZH-it

Poli�ka tregtare
Biznesi dhe shërbime të tjera
Shërbimet ﬁnanciare dhe bankare
Komunikimi në pylltari
Burimet minerale dhe minierat
Turizmi
Bujqësia
Uji dhe kanalizimet
Prodhimi dhe furnizimi me energji elektrike
Infrastruktura dhe shërbimet sociale

Sundimi i Ligjit
Agjenda Evropiane
dhe
Poli�ka e Jashtme

Sundimi i Ligjit; Qeverisja

Qeverisja dhe Shoqëria civile

Nuk ka korrelacion

Nuk ka korrelacion

Arsimi, Shkenca,
Kultura, Rinia
dhe Spor�

Arsimi dhe Punësimi

Arsimi

Kujdesi shëndetësor
modern

Nuk ka korrelacion

Shënde�

Tabela 1: Korrelacioni i prioriteteve të qeverisë dhe sektorit të ndihmës nga donatorët
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Duke pasur parasysh sasitë e mëdha të ndara në sektorin
bëra gjatë vitit 2015 tregojnë se mbi 74% janë në paj___________________________________________________________________________________________________
tjetër,
rreth 26% e zotimeve dhe 21% e disbursimeve
tim me prioritetet e qeverisë. Zhvillimi ekonomik si primbesin jashtë nga pesë fushat e përcaktuara prioritare.
oriteti numër një i qeverisë po merr numrin më të madh
Për të ndihmuar vizualizimin, pjesa e zotimeve dhe distë fondeve të zotuara ose 49 përqind të totalit të zotiBazuar në të dhënat e AMP-së mbi zo�met dhe disbursimet e bëra mund të llogarisim përafërsisht shkallën në të cilën
bursimeve, dhe ato të tërhequra prej secilit prej primeve. Sundimi i ligjit është prioriteti i dytë i qeverisë dhe
fondet
aktuale
të
donatorëve,
në
nivelin
e
208
M
Euro,
sigurojnë
sinergji
me
poli�kattëqeveritare
prioritetet
buxhetore.
oriteteve të qeverisë është paraqitur në grafikun 39 dhe
merr 37
përqind
fondevedhe
të zotuara.
Arsimi,
Shkenca
2 më
tregon
fondet ekombëtare
zotuara dhetë
tëpërcakdisbursuara të dhe
donatorëve
qëtërheqin
mbulojnë 11
secilin
nga prioritetet
e qeverisë.
40.Tabela
Shkalla
nëposhtë
të cilën
prioritetet
Kultura
përqind
të fondeve
të zotuara.
Siç nga
e kemi
përmendur
më parë,
sektori "Të
tjera"
i cili
përfshin projekte që nuk përfshihen në Grupet punuese sektoriale
tuara
Qeveria
e tanishme
e Kosovës
e që
janë
mbuluarështë
nga mja�
zotimet
e donatorëve
të bëra
gjatë
2015
i rëndësishëm
me zo�me
rreth
53 M
euroështë
dhe disbursime afër 44 M euro për vi�n 2015.
paraqitur vizualisht në grafikun 39. Zotimet aktuale të

PRIORITETI I QEVERISË

TË ZOTUARA

% E TOTALIT

TË DISBURSUARA

% E TOTALIT

Zhvillimi Ekonomik, Punësimi dhe Mirëqenia

71.328.322

36

102.490.160

49

Sundimi i Ligjit

55.571.183

28

44.776.635

22

Arsimi, Shkenca, Kultura, Rinia & Spor�

16.072.204

8

11.669.432

6

Kujdesi shëndetësor modern

3,824,362

2

5.250.964

3

Shumë-sektorial
dhe Ndër-sektorial
-

52.167.472

26

43.79.808

21

Totali

198.963.543

100

207.980.999

100

Vlera totale e rrumbullakuar

199 M Euro

208 M Euro

Tabela 2: prioritetet e qeverisë dhe ﬁnancimi nga donatorët
62 Duke pasur parasysh sasitë e mëdha të ndara në sektorin tjetër, rreth 26% e zo�meve dhe 21% e disbursimeve mbesin jashtë
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Shumë-sektorial / Ndër-sektorial

Grafiku 39: Zotimet e vitit 2015 sipas prioriteteve
të qeverisë

Grafiku 40 më poshtë ilustron ndarjen e fondeve të disbursuara e që përputhen me prioritetet e qeverisë. Disbursimi aktual i bërë gjatë vitit 2015, që lidhet me sektorët e GPS-së tregon se mbi 79% janë në pajtim me
prioritetet e qeverisë. Zhvillimi ekonomik si prioriteti
numër një i qeverisë po merr 62 përqind të totalit të disbursimeve. Sundimi i ligjit është prioriteti i dytë i qeverisë
dhe merr 28 përqind të disbursimeve. Arsimi, Shkenca
dhe Kultura marrin 7 përqind të disbursimeve. Krijimi i një
sistemi shëndetësor modern mbetet një nga prioritetet
e qeverisë të cilat po marrin fonde jo të mjaftueshme
nga donatorët e jashtëm, aktualisht në 3 përqind.

Grafiku 40: Zotimet e vitit 2015 sipas disburseve
të qeverisë

Planet shumë vjeçare të donatorëve
Donatorët bilateralë dhe multi-lateralë operojnë me
strategji shumëvjeçare të donatorëve dhe dokumente
të planifikimit duke vënë në pah objektivat afatgjate
dhe burimet e gjera financiare të dedikuara për të
ndihmuar. Për një sërë arsyesh, ciklet e planifikimit të
donatorëve nuk korrespondojnë me planet e Qeverisë
së Kosovës dhe ekzistojnë edhe mospërputhje ndërmjet proceseve të planifikimit në mes të donatorëve
të ndryshëm. Të njëjtat mospërputhje aplikohen për
proceset buxhetore të donatorëve dhe vitet fiskale.
Shumica e donatorëve të rëndësishëm tashmë kanë
miratuar strategjitë për bashkëpunim për një shtet
apo rajon të caktuar, ku përvijohen parametrat e gjerë
të asistencës së tyre të pritshme për zhvillim. Këto
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plane shumëvjeçare japin një ide të përgjithshme të
koherencës së ndërhyrjeve të ardhshme të donatorëve dhe prioriteteve kombëtare të Kosovës. Kjo
analizë e përciptë mund të tregojë fushat ku prioritetet
e qeverisë dhe donatorëve ndërlidhen dhe mund të
tregojë fushat me mungesa të fondeve, si dhe fushat
të cilat nuk priten të marrin vëmendjen e donatorëve
në vitet e ardhshme. Gjendjet e planeve shumëvjeçare të donatorëve që janë në dispozicion gjatë përgatitjes së këtij raporti janë përmbledhur më poshtë:

Dokumenti Strategjik Indikativ i Komisionit Evropian për Kosovën (2014-2020)
Dokumenti Strategjik i Komisionit Evropian për
Kosovën ka qenë në zbatim për dy vitet e fundit. Sektorët e mbuluar nga ky dokument janë Demokracia
dhe Qeverisja; Sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore,
duke përfshirë Gjyqësorin, Punët e Brendshme dhe
të Drejtat Themelore dhe Pakicat; Energjia; Konkurrenca dhe Inovacioni; Arsimi, Punësimi dhe politikat sociale; Bujqësia dhe Zhvillimi Rural dhe Bashkëpunimi Territorial dhe Bashkëpunimi Rajonal.
Menaxhimi i financave publike mund të jetë një fushë
ku mund të kemi mbështetje buxhetore sektoriale.

Plani i përbashkët zhvillimor i OKB
për Kosovën (2011-2015)

Aktivitetet e UNKT-së udhëhiqen nga planet shumëvjeçare strategjike bazuar në të cilat UNDP-ja dhe programe dhe agjenci të ndryshme të OKB-së harmonizojnë punën e tyre. Gjatë periudhës së raportimit
plani pesëvjeçar i quajtur “Plani i Përbashkët Zhvillimor i UNKT-së 2011 - 2015 (PPZh)” është fokusuar në
tema strategjike përkatësisht: 1) në korniza legjislative
të politikave për përfshirje sociale, 2) në llogaridhënie
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për rezultate në përfshirjen sociale; 3) në pjesëmarrje
lokale dhe në fuqizim; dhe 4) në shëndet dhe mbrojtje
të mjedisit. Plani i Përbashkët Zhvillimor i Kombeve të
Bashkuara 2016-2020 (PPZh), i sapo aprovuar, që do
të orientoj aktivitetet e UNKT-së në 5 vitet e ardhshme
identifikon 3 fushat prioritare të përfshirjes së UNKT-së
të tilla si: Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit, 2) Përfshirja sociale e cila gjerësisht korrespondon me Sektorin e Arsimit dhe të Punësimit, 3) Mjedisi dhe Shëndeti.

Shtetet e Bashkuara: Strategjia për bashkëpunim zhvillimor (2014-2018)
SHBA-ja tashmë është duke zbatuar një strategji 5-vjeçare për bashkëpunim zhvillimor me Kosovën.
Sektorëve që do t’u ofrohet asistencë deri në vitin 2018
janë: Sundimi i Ligjit dhe Qeverisja, duke u fokusuar në
fuqizimin e kapaciteteve të gjyqësorit, administratës
ekzekutive dhe lokale dhe sektorëve legjislativ si dhe
në fuqizimin e shoqërisë civile; në punësimin dhe investimet në sektorin privat duke përfshirë mbështetjen e mjedisit afarist, diversifikimin e ekonomisë të
drejtuar nga rritja e sektorit privat dhe nga angazhimi
i vazhdueshëm në sektorin e energjisë; si dhe në kapitalin njerëzor në formën e fuqizimit të arsimit para-universitar dhe ofrimit të mbështetjes për trajnim
të pjesëmarrësit në formën e arsimit jashtë shtetit.

Banka Botërore: Strategjia e Partneritetit për Vendin (2012-2015)
Banka Botërore së fundmi ka zgjatur aplikimin e Strategjisë së Partneritetit (me Kosovën), deri në fund të vitit
2016, atëherë kur pritet të miratohet një strategji e re
shumë vjeçare për Kosovën. Sipas strategjisë aktuale,
sektorët që do të mbulohen me temat e gjera janë:

Përshpejtimi i rritjes në shkallë të gjerë dhe Gjenerimi
i punësimit dhe Përmirësimi i menaxhimit të mjedisit.
Fushëveprimi i ndërhyrjeve përfshin fuqizimin e infrastrukturës; veçanërisht të energjisë; përmirësimin e
klimës së biznesit; fuqizimin e zhvillimit të bujqësisë; arsimin dhe shkathtësitë; punësimin e qëndrueshëm dhe
përfshirjen si dhe menaxhimin e financave publike dhe
anti-korrupsionin. Banka do të fokusohet në burimet
e rinovueshme dhe energji efiçiente, duke reduktuar
rreziqet mjedisore, duke përmirësuar furnizimin me ujë
dhe duke ecur drejt standardeve mjedisore të BE-së.

Zvicra: Strategjia Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (2013-2016)
Bashkëpunimi Zviceran do të fokusohet në fushat e
Qeverisjes Demokratike dhe Decentralizimit. Ekonomia
dhe Punësimi do të mbetet një fushë prioritare për Zvicrën të paktën për vitin e ardhshëm dhe do të fokusohet në krijimin e vendeve të punës për të rinjtë e papunë
kryesisht duke stimuluar sektorin privat. Në sektorin e
shëndetësisë, financimi zviceran do të përqendrohet
në rritjen e qasjes në shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe në mbështetjen e reformave institucionale
në atë sektor. Një fushë tjetër për financimin zviceran
është sektori i Ujit dhe Kanalizimeve, ku ndërhyrjet do
të përfshijnë programet e investimeve kapitale dhe
për ngritjen e kapaciteteve për ofruesit e shërbimeve.

Austria: Strategjia e vendit (2013-2020)
Ndërhyrjet afatgjata të donatorëve , Austrisë, do
të vazhdojnë të përqendrohen në zhvillimin ekonomik, duke përfshirë zhvillimin rural, arsimin profesional edhe të përgjithshëm. Një shumë e madhe e fondeve është planifikuar në Qeverisje,

kryesisht duke u përqendruar në qeverisjen lokale.

Gjermania
Strategjia gjermane ishte ende dokument i brendshëm dhe ende i paaprovuar në kohën e hartimit të Raportit Vjetor 2015. Bazuar në draftin
paraprak të strategjisë gjermane fushat prioritare përfshijnë; Qeverisjen, Energjinë dhe Punësimin e të rinjve.

Suedia: Strategjia për Bashkëpunim në
reforma me Kosovën 2014-2020
Plani suedez afatgjatë për të ndihmuar Kosovën përfshin Punësimin dhe Arsimin me mbështetjen e NVMve dhe sistemit arsimor. Një fushë tjetër e financimit të ardhshëm përfshin Qeverisjen dhe Sundimin
e ligjit, kryesisht duke u përqendruar në mbështetjen e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, fuqizimin e
sistemit gjyqësor dhe reformën e administratës publike. Kontributi i Suedisë në Sektorin e Mjedisit do të
vazhdojë në aspektin e ngritjes së kapaciteteve, në
ngritjen e vetëdijes dhe në mbështetjen buxhetore.

Holanda
Holanda ka një qasje rajonale ndaj Ballkanit Perëndimor dhe jo konkretisht një të bazuar në Kosovë. Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet se pesë temat e politikave përkatësisht 1) Fuqizimi i rendit juridik
ndërkombëtar dhe respektimi i të drejtave të njeriut; 2)
Paqja, siguria dhe stabiliteti, 3) Bashkëpunimi evropian;
4) Tregtia e qëndrueshme dhe investimet dhe bashkëpunimi rajonal i vendeve të Ballkanit Perëndimor do
të jenë fokusi i ndërhyrjeve të Holandës në Kosovë.

65

Strategjitë e donatorëve dhe prioritetet e qeverisë
Edhe pse në përgjithësi ndihma e jashtme e ofruar
në Kosovë është në rënie çdo vit edhe si një shumë e
përgjithshme ashtu edhe si përqindje e të ardhurave
kombëtare të Kosovës, prapë mbetet një burim i rëndësishëm i fondeve duke pasur parasysh të ardhurat e.
kufizuara të Qeverisë së Kosovës. Nevojat substanciale të Kosovës dhe tendenca në rënie e ndihmës së
jashtme bëjnë që koordinimi dhe harmonizimi i ndihmës
zhvillimore me prioritetet zhvillimore të Kosovës të
jetë edhe më të rëndësishëm në vitet e ardhshme

Bazuar në Strategjinë e re për përmirësimin e planifikimit dhe koordinimit të politikave në Kosovë 20162018, të miratuar, Qeveria e Kosovës pritet të marrë
pronësinë e planifikimit dhe koordinimit të ndihmës
së huaj në përputhje me Strategjinë Kombëtare për
Zhvillim dhe strategjitë sektoriale. Ende nuk është
realizuar në mënyrë efektive një planifikim dhe menaxhim i plotë i ndihmës së jashtme, deri më sot . Tabela
4 paraqet shkallën në të cilën pesë prioritetet kombëtare për këtë cikël zgjedhor 2014-2018 do të jenë të
mbuluara nga organizatat më të mëdha të donatorëve.

___________________________________________________________________________________________________
Vi�

2012

2013

2014

2015

2016

Të ardhurat e Kosovës (në miliardë euro)

1.387

1.458

1.486

1.576

1.588

Ndihma e huaj (në milion euro)

224

215

212

208

197

Përqindja

16.1

14.7

14.2

13.1

12.4

Tabela 3: Të ardhurat e qeverisë dhe ndihma e huaj
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Bazuar në Strategjinë e re për përmirësimin e planiﬁkimit dhe koordinimit të poli kave në Kosovë 2016-2018, të miratuar,

Pavarësisht natyrës retrospektive të sistemit vjetor
të raportimit, miratimi i një sistemi të monitorimit dhe
vlerësimit të financimit nga donatorët, raportet e ardhshme do të jetë në gjendje që të dokumentojnë më
mirë harmonizimin e ndihmës së jashtme me prioritetet
kombëtare. Rritja e pronësisë vendore në menaxhimin

e ndihmës së jashtme duhet të rezultojë në harmonizim
më të mirë të planeve të donatorëve dhe të Kosovës dhe
do të rrisë llogaridhënien e ndërsjellë i cili është parimi
bazë i Deklaratës së Parisit mbi Efektivitetin e Ndihmës.

___________________________________________________________________________________________________
PRIORITETI I QEVERISË

TARGETED BY DONOR STRATEGIES

Zhvillimi Ekonomik, Punësimi dhe Mirëqenia

BE, USAID, BB, Zvicra, Suedia, EKBK, Austria

Sundimi i Ligjit

EU, USAID, Zvicra, Suedia, EKBK, Holanda

Agjenda Evropiane dhe Poli�ka e Jashtme

Holanda

Arsimi, Shkenca, Kultura, Rinia dhe Spor�

KE, USAID, BB, Suedia

Kujdesi shëndetësor modern

Zvicra, UNKT

Tabela 4: Prioritetet e qeverisë në planet e ardhshme të donatorëve
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