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Hyrje

Kjo guidë u përgatit nga Task Force i NALAS mbi decentralizimin fiscal për shoqatën e bashkive rumune dhe u financua nga Fondi Rajonal i Hapur për Evropën JugLindore/ Agjensia për Mbështetjen Teknike të Gjermanisë, nëpërmjet bashkëpunimit të ekspertëve të përbërë prej:
Ekspertë Rajonalë:
Gjorgji Josifov
Claudia Pamfil
Radu Comsa

Local experts:
Aleksandar Bucic,
Vladimir Seset,
Mehmet Onur Partal,
Veselka Ivanova,
Osman Sadikaj,
Zana Djukic,
Vilma Milunovic,
Cvijeta Tanasic,
Furdui Carolina,
Zyher Beci,

Përfaqëson Koferencat e Përhershme të Qyteteve dhe Bashkive të Serbisë
Përfaqëson Shoqatën e bashkive të Republikës së Kroacisë
Përfaqëson Shoqatën e Bashkive të Marmarës
Përfaqëson Shoqatën e Bashkive të Republikës së Bullgarisë
Përfaqëson Shoqatën e Bashkive të Kosovës
Përfaqëson Shoqatën e Bashkive të Malit të Zi
Përfaqëson Shoqatën e Bashkive të Republikës së Bullgarisë
Përfaqëson Shoqatën e Bashkive të Serbisë
Përfaqeson Kongresin e Autoriteteve Lokale të Moldavisë.
Përfaqëson Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë

Me mbështetjen e:
Dieter Falk
Philip Eichler
Petr Vins
Adrian Miroiu – Lamba, Shoqata e komunave të Rumanisë
Informacioni mbi Legjislacionin kombëtar u sigurua nga ekspertët vendor të caktuar nga shoqatat anëtare të NALAS-it. Ne vlerësojmë mjaft kontributin e tyre,
të cilët u përgjigjën pyetësorit tonë dhe diskutuan me anëtarët e grupit tonë e huamarrjes vendore.
Shpresojmë që përpjekjet tona për hartimin e kësaj Guide do të ndihmojnë zyrtarët e qeverisjeve vendore, në përgatitjen e tyre për huamarrjen dhe të
provojnë që do të jetë një asset i dobishëm.
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Parathënie
Ky projekt ka si synim të ndajë eksperiencat më të mira të mundshme në rajonin e Evropës Jug-Lindore në financimin e borxhit dhe menaxhimin e projekteve me investime
kapitale komplekse dhe mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve të qeverisjeve vendore të zhvilluara ose jo. Informacioni i përmirësuar ka si qëllim gjithashtu të cojë në
propozime për ndryshime të ligjeve dhe akteve që kufizojnë qeverisjet vendore në disa Territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it.
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë qeverisjet vendore në gjetjen e zgjidhjeve të mundshme për financimin dhe zbatimin e projekteve me investime
kapitale, gjithashtu dhe nëpërmjet përmirësimeve të politikave në nivel vendor të advokuara nga shoqatat e qeverisjeve vendore.
Në këtë guidë grupi i projektit analizoi trended e fundit (2010) të huamarrjes vendore në Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Mali i Zi, Republika e
SRPSKA- BH, Rumania, Serbia dhe Turqia.
Guida konsiston në tetë kapituj. Kapitulli i parë i Guidës jep informacion mbi parimet bazë të huamarrjes së qeverisjes vendore dhe një përmbledhje të përgjithshme të
politikave të ndryshme financiare, kushtet për humarrjen e qeverisjes vendore dhe nevojat për ndërtimin e një menaxhimi të mirë të borxhit.
Kapitulli i dytë jep një pamje të përgjithshme të statusit aktual të legjislacionit kombëtar dhe praktikave aktuale në termat e huamarrjes. Gjithashtu thekson autoritetin e
qeverisjes vendore për të marrë hua, cështjet e lidhura me huamarrjen vendore që nuk adresohen ose adresohen dobët në legjislacionin aktual dhe në procedurat e raportimit.
Kapitujt tre dhe katër merren me informacionin që lidhet me instrumentat e borxhit dhe me kreditë e qeverisjeve vendore. Këto kapituj i mundësojnë qeverisjeve vendore
dhe huadhënësve kuptimin themelor që duhet të marrin në konsideratë për të financuar borxhin në mënyrë të kujdesshme. Kapitulli katër plotësohet nga kapitulli pesë që
përshkruan kuadrin konceputal për qeverisjet vendore për të ndërmarrë vlerësime mbi kredinë e tyre dhe kushte të përgjithshme të kredisë si dhe të identifikojnë risqet
themelore të shoqëruara me aftësitë e tyre për të marrë hua dhe për të paguar detyrimet e borxhit. Nga ana tjetër ato i sigurojnë komunitetit financiar të dhënat më të
rëndësishme që i duhen për të vlerësuar aftësinë kreditore të huamarrësve të qeverisjes vendore. Gjithashtu është paraqitur cështja se si qeveritë vendore mund të
përmirësojnë besueshmërinë e tyre së bashku me treguesit fiskalë dhe caktimin e klasifikimit të kredive.
Kapitulli i gjashtë i Guidës është për të prezantuar kreditorët e mundshëm të qeverisjes vendore lidhur me shembuj të ndryshëm nga rajoni i Evropës Juglindore. Ajo
gjithashtu merret me dështimet e tregut, procedurat e nevojshme të prokurimit për të siguruar ofruesit e shërbimeve financiare dhe sigurimin e likuiditetit për projektet e
financuara nga BE.
Në kapitullin 7 është shpjeguar në detaje praktikat e menaxhimit të borxhit dhe rekomandimet e shoqëruar me strukturën e kredisë dhe komponentët e tij.
Kapitulli i fundit jep një pasqyrë të rolit të pushtetit vendor dhe shoqatave si ata mund të ndihmojnë dhe të përmirësojnë legjislacionin vendor të borxhit dhe tregut të
kredive. Janë përshkruar marrëdhëniet me aktorë të ndryshëm në këtë proces si psh, huadhënësit, qeveritë vendore, qeveritë qendrore, parlamentet kombëtare, donatorët
dhe institucionet financiare ndërkombëtare.
Ne sinqerisht shpresojmë se kjo guidë do të mundësojë bashkive të kuptojnë më mirë vetë situatën e tyre financiare dhe të planifikojnë masat e investimit kapital dhe në
përfundim të ketë qasje më të mirë për kredi. Këto nga ana tjetër do të ndihmojnë në përmirësimin e infrastrukturës vendore dhe të ofrimit të shërbimeve nga të cilat të
gjithë qytetarët dhe bizneset do të përfitojnë.
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Përmbedhje
Zbatimi i projekteve të investimeve të pushtetit vendor varet nga aftësia e tyre për të gjetur fondet e nevojshme duke kombinuar burimet e veta dhe financimin e
jashtëm. Financimi i borxhit i mundëson bashkivet të kryejnë më shumë projekte infrastrukturore në një periudhë kohe të shkurtër në krahasim me financimet nga
fondet e veta. Megjithatë, rreziqet që lidhen me huamarrjen duhet të kuptohen mirë dhe të dokumentohen në termat e ndikimit të tyre potencial në buxhetin vendor në
të ardhmen. Kështu, para se të merret hua rekomandohet që çdo qeverisje vendore të ketë një strategji për menaxhimin e borxhit dhe një politikë të shkruar të borxhit.
Strategjia e menaxhimit të borxhit duhet të sigurojë që qeveria vendore të mbajë gjatë gjithë kohës një nivel të duhur të borxhit (i) i cili nuk do të dëmtonte
qëndrueshmërinë e tij financiare dhe (ii) që do të mundësojë që ajo të zbatojë objektivat e investimit.
Kuadri financiar i qeverisjeve vendore luan një rol kyc në zhvillimin e qëndrueshëm të tregjeve vendor të kredive. Krijimi i strukturës fiskale ndërqeveritare së
bashku me sistemin e llogaritjes dhe procedurat e raportimit janë faktorë të rëndësishëm që duhen marrë në konsideratë nga institucionet financiare kur bëhet vlerësimi i
mundësive për të financuar qeverisjet vendore. Duke krijuar strukturën e përgjithshme të të ardhurave dhe shpenzimeve vendore, kuadri fiskal ndërqeveritar përcakton
në terma më të gjera kapacitetin e huamarrjes të qeverisjeve vendore të një vendi.
Institucionet financiare kanë nevojë për dokumente të lexueshme, të besueshme, transparente dhe të krahasueshme financiare dhe për raportet, si një kontribut
në analizën e riskut të kredisë të qeverive vendore. Kjo mund të arrihet vetëm nëse qeveritë vendore i përmbahen standardeve kombëtare të kontabilitetit, të cilat
reflektojnë saktësisht pozitën e vërtetë financiare të qeverive vendore.
Procesi i autorizimit të huamarrjes vendore duhet të sigurojë që (i) të jenë përmbushur të gjitha aspektet ligjore të lidhura me borxhin vendor, (ii) ka një
domosdoshmëri të vërtetë për të ndjekur financimin e jashtëm që përfiton ekonomia vendore, (iii) stabiliteti financiar i qeverisjes vendore nuk kërcënohet nga shlyerja e
borxheve në të ardhmen. Përfshirja e qeverisë qendrore në procesin e autorizimit duhet të jetë e kufizuar vetëm në kontrollin e aspekteve ligjore të lidhura me
huamarrjen vendore.
Kufijtë e borxhit vendor duhet të përcaktohen qartë në legjislacionin e borxhit publik vendor dhe duhet të përfshijnë të paktën qëllimin e huamarrjes dhe pragun
maksimal të borxhit. Huamarrjet afatshkurtra duhet të merren vetëm për të mbuluar mungesat e përkohshme të likuiditetit, ndërsa huamarrjet afatgjata garantohen për të
financuar shpenzimet kapitale.
Ka dy lloje kryesore të instrumenteve të borxhit në dispozicion për financimin e shpenzimeve kapitale bashkiake: (i) kreditë dhe (ii) bonot. Kreditë jepen nga
një institucion financiar (p.sh. banka komerciale) direkt pushtetit vendor. Aplikimi për një kredi është më pak kompleks se procedurat e kërkuara për lëshimin e
bonove. Nga kjo pikëpamje, kreditë janë më të dobishme për bashkitë e vogla dhe të mesme që kërkojnë financime të jashtme.
Shumë institucione ndërkombëtare financiare kanë hartuar programe që synojnë mbështetjen dhe financimin e projekteve të infrastrukturës të pushtetit vendor,
sidomos në tregjet e reja. Financimi ndodh në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, nëpërmjet kredive të ndërmjetësuar në bankat vendore. Afatet dhe kushtet e
kredive të tilla janë më të favorshme për pushtetin vendor se sa në rastin tipik të kredive të bankare tregtare.
Obligacionet janë forma më e preferuar e financimit për projekte të mëdha të investimeve kapitale të cilat kërkojnë financime afatgjatë. Obligacionet lëshohen
nga qeveritë vendore në mënyrë të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet ndërmjetësve financiare (p.sh. fondet, bankat), të investitorëve institucionale ose individualë. Kostoja e
huamarrjes së bonove është zakonisht më e ulët se në rastin e një kredie. Ekzistojnë dy lloje të obligacioneve bashkiake. A. Detyrimet e përgjithshme të obligacioneve
sigurohen nga të ardhurat e rrjedhshme të qeverive vendore. Obligacione të tilla janë përdorur për të financuar investimet në të mira publike (siguria publike, rrugët dhe
urat, parqeve publike dhe hapësirave apo ndërtesave publike etj.) B. Të ardhurat e obligacioneve mbështeten nga të ardhurat e rrjedhshme të gjeneruara nga projekte të
financuar nga shitja e bonove. Të ardhurat e obligacioneve nuk mbështeten nga fuqia e tatimit e pushtetit vendor. Projektet tipike të financuara nga të ardhurat e
obigacioneve: aeroportet në pronësi të bashkisë, sistemet e ujërave dhe kanalizime, shërbimet elektrike, lehtësirat atletike dhe sportive, si dhe aksesi i kufizuar në
autostrada.
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Para vendosjes së kushteve dhe termave të një marrëveshjeje financiare (qoftë kredi apo obligacione), investitorët vlerësojnë aftësinë kreditore të pushtetit
vendor. Aftësinë kreditore të qeverisë vendore të dy masat sasiore dhe cilësore, aftësinë e tij për të shlyer borxhin. Ky është një proces mjaft kompleks dhe përfshin (i)
një analizë të plotë të pozicionit financiar të qeverive vendore, (ii) një vlerësim të ekonomisë vendore në të cilën bashkia operon (p.sh. kontekstin ekonomik dhe politik)
dhe (iii) një vlerësim të mjedisit kombëtar makroekonomik. Thellësia e analizave të tilla ndryshon në të gjitha institucionet financiare, në varësi të shkallës së
specializimit dhe njohurive mbi / segmentin e pushtetit vendor.
Qeveritë vendore duhet të kryejnë një vetë-vlerësim të kredibilitetit të tyre para se të shkojnë te institucionet financiare. Kështu ato do të jenë në gjendje të
përcaktojnë afërsisht se sa para mund të marrin hua pa dëmtuar stabilitetin e tyre financiar. Për më tepër, ky vetë-vlerësim përgatit qeverisjet vendore për diskutimet me
institucionet financiare që do të zhvillohen në kohën kur ata duan të marrin borxhin. Ky vlerësim mund të përdoret gjithashtu si një mjet diagnostikimi nga qeveritë
vendore për të kuptuar më mirë faktorët të cilët mund të ndikojnë në stabilitetin e tyre financiar, si dhe për të kryer analiza të caktuara.
Pasja e një informacioni financiar, të saktë, të mjaftueshëm dhe në kohë mbi operacionet e qeverive vendore do të përfitojnë si investitorët ashtu dhe qeveritë
vendore. Një format uniformë i raportimit financiar, i cili përmbush kërkesat e qeverive qendrore dhe vendore dhe investitorëve, duhet të jetë përparësi për rregullatorët
kombëtar, si një parakusht për të përmirësuar performancën e menaxhimit të financave. Raportet vjetore të qeverive vendore duhet të përfshijnë të paktën një raport
administrativ, një bilanc, pasqyrën e të ardhurave, si dhe një analizë të likuiditetit (nëse sistemi i kontabilitetit është akrual). Publikimi i raporteve financiare duhet të
jetë i detyrueshëm. Auditimet e pavarura duhet të kryhen në një bazë të rregullt.
Qeveritë vendore duhet të përmirësojnë gjithashtu performancën e tyre të menaxhimit financiar duke aplikuar për një vlerësim të renditjes së kredisë së
jashtme. Me marrjen e klasifikimit të kredive, qeveria vendore do të kuptojë më mirë se cilët janë përcaktuesit kryesor të aftësisë kredituese dhe mund të vendosë se
çfarë ndryshimesh janë të nevojshme për të përmirësuar profilin e rrezikut të kreditit të saj duke zvogëluar koston e huamarrjes.
Në varësi të llojit të instrumentit të borxhit (kredi ose obligacion) që qeverisja vendore do të marrë, ka institucione të ndryshme të specializuara financiare të
cilat duhet të trajtohen. Kreditë e qeverisjes vendore e kanë origjinën nga: (i) bankat bashkiake, (ii) bankat tregtare, (iii) institucionet financiare ndërkombëtare dhe (iv)
fondet bashkiake të zhvillimit. Obligacionet janë ndërmjetësuar nga / bankat e investimeve tregtare ose shtëpi komisioneri. Ekzistenca dhe vlefshmëria e këtyre
institucioneve financiare për financimin e qeverisjeve vendore varet mbi arkitekturën (model kredie bankare apo model obligacioni) dhe zhvillimi i tregut të kredive
vendase. Autoritetet qendrore dhe vendore duhet të nxisin masa të veçanta që synojnë mbështetjen e zhvillimit të tregjeve kreditore të qëndrueshëm duke minimizuar
rrezikun e dështimet e tregut.
Arritja e pritshmërive të huadhënësve do të rrisë shanset e qeverive vendore për të marrë hua në kushte të mira. Kushtet lokale ekonomike, performanca
buxhetore, fleksibilitet financiare dhe politike, të menaxhimit të projekteve, transparenca dhe hapja, cilësia e procesit të buxhetimit, ekzistenca e një strategjie për
menaxhimin e borxhit dhe të investimeve kapitale, garancia në dispozicion, janë të gjitha aspekte të rëndësishme që ndikojnë në kapacitetet huamarrësve të qeverisë
vendore.
Në procesin e kontraktimit të kredive të reja ose lëshimin e bonove qeveritë vendore duhet t'i nënshtrohen procedurave të tenderit në mënyrë që të zgjedhin
institucionin financiar për kredi. Kështu kjo është thelbësore për qeveritë vendore për të hartuar dokumentacionin e tenderit në një mënyrë e cila siguron (i) që ofruesit e
përshtatshëm të kenë nivelin e duhur të njohurive dhe përvojës për projektin që do të financohen dhe (ii) që kriteret e përzgjedhjes të përdorur për të vlerësuar ofertat e
huadhënësve mundëson qeverive vendore për të marrë strukturën më konkurruese të kredisë në mënyrë transparente.
Përveç institucioneve financiare, qeverisjet vendore në vendet anëtare të BE dhe vendet e pranimit mund të kontaktojnë për burime financiare nga grantet e
ofruara nga Bashkimi Evropian (BE). Në shtetet anëtare projekte të tilla të qeverisjeve vendore shpesh mund të tejkalojnë 1.5 milion EURO. Vlera e projekteve të
paraqitura nga qeveritë vendore në vendet e pranimit është më e vogël, por të mirat e financimit të investimeve kapitale vendore nëpërmjet granteve të BE-së janë
gjithsesi të padiskutueshme.
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Qeveritë vendore mund të marrin burime të jashtme duke përdorur një gamë të gjerë të instrumenteve të huamarrjes. Megjithatë, çdo instrument është i
përshtatshëm për të financuar vetëm lloje të caktuara të aktiviteteve. Instrumentet e financimit afatshkurtër përfshijnë: (i) linjë pune e kredisë kapitale - Qeveria vendore
tërheq fonde nga linja e kredisë, në të cilën ata paguajnë interes, për financimin e përkohshëm të të ardhurave që mungojnë; zakonisht këtu principali kryesor është i
përfshirë, (ii) kreditë e urës - janë një lloji tjetër i kredisë afat të shkurtër, ku financimi për një projekt investimi kapital do të jepet për një periudhë tranzitore deri sa të
sigurohet financimi kryesor (afatgjatë). Huamarrja e mesme dhe afatgjatë duhet të ndiqet nga pushtetet vendore kur financohen projektet e investimit kapital. Huamarrja
afatgjatë për të mbuluar shpenzimet aktuale zakonisht ndalohet me ligj dhe duhet të shmanget në cdo mënyrë.
Planifikimi i strukturës së një pakete financimi duhet të jetë në përputhje me menaxhimin e borxhit të qeverisjes vendore dhe të strategjisë së investimeve
kapitale. Gjatë negocimit me institucione financiare (s), qeveritë vendore duhet të mendojnë periudhën e maturimit, e mospagimit, normat e interesit, tarifat, tërheqjen
(disbursimit të kredisë), rifinancimin etj Pas sigurimit të paketës financiare qeveritë vendore duhet të gjenerojnë të ardhura të mjaftueshme për të paguar për shërbimin e
borxhit dhe gjithashtu të lejojnë për për kreditimit shtesë apo investime direkte. Për fat të keq, kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç janë planifikuar, komunitetet vendore
duhet të merren me ristrukturimin e kredisë dhe nganjëherë me gjobitjet.
Ristrukturimi i një kredie duhet të mendohet si një opsion kur qeveritë vendore hyjnë në një periudhë të vështirë financiare. Ristrukturimi duhet të parashikohet,
sa herë që kjo është e mundur, që nga fillimi kur kontrata e financimit është nënshkruar me bankën. Ristrukturimi i një kredi bankare zakonisht përfshin elementet e
mëposhtme: (i), rifinancimin (ii) maturimin, (iii) riformimin e kohës së shërbimit të borxhit për të përputhur likuiditetin e projektuar të klientit, (iv) anullimin e një
pjese të borxhit (prerje).
Krijimi i shoqatave të qeverisjes vendore mund të ndihmojnë në zhvillimin e tregut të kredive vendase. Shoqatat e qeverisë lokale janë organizata vullnetare
anëtarësimit, të cilat përfshijnë qeveritë lokale brenda një vendi apo rajoni, veprojnë si avokat mbrojtës efektiv dhe autoritar në emër të anëtarëve në raport me qeverinë
qendrore, parlamentin, investitorët potencial dhe palët e tjera. Në lidhje me borxhin publik vendor shoqatat publike vendore duhet të synojnë që të (i) krijojnë dhe / ose
përmirësojnë legjislacionin e duhur, (ii) monitorimin e ndikimit të legjislacionit përkatës, (iii) të sigurojë informata dhe statistika të huadhënësve potencial, qeveria
qendrore dhe aktorëve të tjerë dhe (iv) të ndihmojë qeverive të vendeve anëtare vendor për të zhvilluar dhe përmirësuar planeve të menaxhimit të borxhit dhe të
operacioneve.

Në marrëdhënie me huadhënësit, shoqatat e qeverive vendore duhet të ndërmjetësojnë komunikimin dhe informacionin midis qeverive vendore dhe investitorëve të
mundshëm.
Në marrëdhënie me anëtarët, shoqatat duhet (i) t’sigurojnë anëtarët me ndihmë për strukturimin dhe financimin e investimeve, (ii) ruajtjen e vazhdueshme të
komunikimit me anëtarët e qeverive vendore për të krijuar/zhvilluar praktikat më të mira në pajtim me standartet ndërkombëtare.
Në lidhje me qeveritë qendrore dhe parlamentin, shoqatat duhet të lobojnë dhe të bëjnë fushata elektorale për ndryshime në politikat dhe legjislacionin e
financimit në emër të anëtarëve të saj.
1. 1. Parimet Bazë të Huamarrjes Vendore
Zbatimi i projekteve të investimit të qeverisjeve vendore varet nga aftësia e tyre për të ngritur fonde nga kombinimi i burimeve të veta dhe financimeve të
jashtme. Financimi i borxhit i mundëson bashkisë të ketë më shumë projekte për infrastrukturën në një kohë të shkrutër krahasuar me financimin nga fondet
e veta. Gjithsesi, risqet e lidhura me huamarrjen duhen kuptuar mirë dhe të jenë të dokumentuara në termat e ndikimit të tyre financiar në buxhetin vendor
8

në të ardhmen. Prandaj, përpara së të merret huaja rekomandohet që qeverisjet vendore të kenë një strategji menaxhimi të borxhit dhe një politikë të
shkruar borxhi. Strategjia e menaxhimit të borxhit duhet të sigurojë që qeverisjet vendore të mbajnë gjatë gjithë kohës një nivel të duhur të borxhit i cili (i)
nuk do të ndikojë në stabilitetin e tyre financiar dhe (ii) do të mundësojë zbatimin e objektivave të investimit.
1.1. Historiku, Cështjet dhe Sfidat
Perspektiva për të përmirësuar aftësinë kreditore të bashkisë dhe rritja e aftësive të qeverisjes vendore për të patur akses dhe për të përdorur kredi (hua dhe obligacione)
si një burim shtesë për investime në infrastrukturën vendore është diskutuar shpesh në sektorin publik gjatë viteve të fundit në të gjitha territoret e mbuluara nga anëtarët
e NALAS-it. Gjithsesi, tregjet e kredive vendore janë akoma në fillimet e tyre.
Cdo përpjekje për decentralizim fiskal përfshin një program me një reformë legjislative që con në përmirësimin e kuadrit politik kombëtar. Kornizat ndryshojnë në të
gjitha vendet në kuptimin e tyre por edhe në drejtim të maturimit të tyre (shih kapitullin 2). Në proceset e përgjithshme të decentralizimit fiskal në Evropën Juglindore
(EJL) janë hapur mundësi për qeveritë vendore që të përdorin instrumente të ndryshme të huamarrjes për financimin e nevojave të tyre vendore për investime.
1.1.1. Cështjet dhe sfidat
Ka cështje të mëdha politike për rolin e tregjeve të kredive për përmbushjen e kërkesave të financimeve bashkiake për infrastrukturën. Sipas rezultateve të sondazhit
tonë, në të gjitha Territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-itpengesë kryesore për përdorimin e kredisë bashkiake ka qenë në masë të madhe nga ana e kërkesës, si
psh. gatishmëria e bashkive për të marrë hua. Për më tepër, sipas legjislacionit kombëtar në lidhje me financat bashkiake dhe huamarrjen e bashkisë, qeverive vendore u
ndalohet të marrin borxh deri në kohët e fundit (Moldavi 2003, Serbia dhe Mali i Zi 2005, Shqipëria dhe Maqedonia 2008, Kosovë 2009). Në anën e ofertës,
përkatësisht brenda institucioneve financiare, fondet për kreditimin e qeverisjes vendore ishin në dispozicion teorikisht. Megjithatë, (i) pozita e dobët financiare e
pushtetit vendor së bashku (ii) me një përvojë të ulët të bankave në vlerësimin e aftësisë të bashkive për kredi kufizojnë zhvillimin e tregjeve të kredive vendase.
Edhe pse ana e ofertës së tregut të kredive bashkiake në vendet e Evropës Juglindore duket se kanë likuiditet të mjaftueshëm dhe kapacitetin për të hyrë në mënyrë
aktive në transaksione, ana e kërkesës së tregut aktualisht është e kufizuar për bashkitë më të mëdha me pozicion më të shëndoshë financiar. Prandaj, për të mundësuar
zhvillimin e tregut të kredisë bashkiake, programet e vazhdueshme të decentralizimit fiskal duhet të forcojnë kapacitetet financiare vendore. Për këtë qëllim, krijimi dhe
fuqizimi i legjislacionit përkatës, ndërtimi dhe mbështetja e kapaciteteve të menaxhimit të financave në nivel vendor janë kritike për suksesin e procesit të
decentralizimit.
Legjislacionit i borxhit bashkiak që trajton tërësisht të gjithë elementet kryesore në një mënyrë të brendshme të qëndrueshme do të përfitojë ndjeshëm në dobi të
zhvillimit të tregjeve të kredive bashkiake në këtë rajon. Kornizat ekzistuese në të gjitha vendet përkatëse, sigurojnë disa parime të qarta dhe udhëzime të nevojshme për
zhvillimin e tregut. Rregullat e qarta të borxhit, të ardhurat të qëndrueshme, të ardhurat dhe shpenzimet e caktuara dhe transferimet objektivisht të shpërndara duhet të
jenë parimet që rregullojnë kuadrin bazë legjislativ vendor.
Ka disa dallime të rëndësishme mes instrumenteve të ndryshme të borxhit që përdoren në financimin e projekteve të investimit kapital të qeverisë vendore. Ndër më të
njohurat janë kredia bankare dhe obligacione bashkiake. Variacione të këtyre instrumenteve janë të njohura gjerësisht dhe përdoren në vende të tjera në Evropën
Qendrore dhe Perëndimore, SHBA dhe Kanada. Një kornizë bazë ligjore mund dhe duhet të zbatohet për të gjitha llojet e instrumenteve të borxhit.
Një treg i strukturuar dhe konkurrues për instrumentet e huamarrjes vendore mund të ndihmojë për të mbajtur shpenzimet e kapitalit sa më ulët që të jetë e mundur për
huamarrësit bashkiakë. Për më tepër, mundësia e një tregu të kredisë vendore ndihmon bashkitë për të luajtur një rol më të madh në zgjedhjen dhe zbatimin e
investimeve kapitale.
Zhvillimi i një tregu të kredisë së brendshme për qeveritë vendore është i kushtëzuar me ekzistencën e një sistemi financiar publik, që cakton fuqi të ndjeshme vendimmarrje, autonomi, përgjegjësi dhe burime financiare përkatëse për pushtetin vendor.
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Transparenca dhe informacioni janë elementet kryesore mbi të cilat varet zhvillimi i tregut të kredive vendase. Në mënyrë që të vlerësojmë aftësinë e kreditimit të
qeverive vendore, institucionet e kreditit kanë nevojë për informacion të përshtatshëm, të saktë dhe në kohë në lidhje me punën e qeverive vendore dhe gjendjen
financiare.
Institucionet financiare ndërkombëtare (IFN) duke përfshirë edhe Bankën Botërore, EBRD, Bankën Evropiane të Investimeve dhe KfË, janë duke u bërë më aktive në
rajon, veçanërisht në sektorin bashkiak. Mekanizmat e zgjerimit të kredisë dhe krijimi i fondeve të garancisë nëpërmjet donatorëve ose me mbështetjen e huadhënësve
ndërkombëtarë do të përmirësojë ndjeshëm aksesin e qeverive vendore për financime të jashtme.
Pas krizës financiare dhe ekonomike, shumë banka tregtare kanë filluar të diversifikojnë portofolet e tyre të kredisë, duke investuar në sektorë me elasticitet të lartë në
periudhat e rënieve ekonomike. Në këtë kontekst, kredia për qeveritë vendore është duke u bërë gjithnjë e më tërheqëse për institucionet financiare.
Ngritja e fondeve të zhvillimit të financuar nga shteti për investimet rajonale/bashkiake mund të përfaqësojë një tjetër zgjidhje për të rritur burimet e jashtme të
financimit të qeverive vendore. Shembuj të fondeve të tilla nga rajoni përfshijnë: Fondin e Mjedisit Slloven, Fondi i Zhvillimit Rajonal, Fondin e Zhvillimit Shtetit në
Serbi, Agjencia për Zhvillim Rajonal në Maqedoni, Fondi i zhvillimit të investimeve të Malit të Zi, Fondi i Investimeve Sociale në Moldavi.
Fondet e Bashkimit Evropian (BE) - para-anëtarësimit, strukturore, kohezioni - mund dhe duhet të përdoren në mënyrë intensive nga qeveritë vendore të rajonit për të
financuar projektet e infrastrukturës të një rëndësie rajonale.
1.2. Si të financojmë Cështjet Kapitale? Të ardhurat aktuale ose Financimin e Borxhit?
Kur marrim në konsideratë se cfarë burimesh janë të mundshme për të financuar investimet kapitale, është më e rëndësishme të konsiderojmë të gjitha alternativat e
mundshme financiare. Një gamë e gjerë e investimeve, psh të ardhurat akutale, grantet nga qeveritë qendrore ose BE (apo dontaorë të tjerë) si dhe investimet në sektorin
privat (PPP). Borxhi afat-gjatë është një tjetër opsion.
Qeverisjet vendore rrallë herë mbajnë teprica të mëdha të mjaftueshme për të paguar të gjithë koston e kapitaleve të mëdha të projekteve. Ata ose mund të financojnë
një projekt kapital nga burimet e veta, duke grumbulluar kursimet në llogarinë e buxhetit aktual të tyre (pay-as-you-go)
ose duke ndjekur tregjet e kredive (pay-as-you-use).
______________________________________
1
Përdorimi i borxhit për financimin e fondeve kapitale dhe pagimi i borxhit përgjatë jetëgjatësisë së projektit
Huamarrja i lejon një njësie vendore të kryejnë investime më ambicioze se sa do të ishte e mundur. Në parim, ajo gjithashtu promovon barazi midis brezave duke pasur
brezat e ardhshme të qytetarëve të cilat do të përfitojnë nga shërbimet e një objekti që të paguajnë për ndërtimin e saj.
Megjithatë, huamarrja nuk është gjithmonë një strategji financimi e duhur. Huamarrja për të mbuluar shpenzimet aktuale ose deficitet e llogaritura ka efekte të kundërta.
Ajo i kalon shpenzimet për brezat e ardhshëm, ndërsa tatimpaguesit e sotëm gëzojnë përfitimet.
Shumë bashki praktikojnë një kombinim të politikave “Pay-as-you-use” “Pay-as-you-go”
Ka pikëpamje të ndryshme se borxhi afatgjatë është metodë superiore e financimit kapital se sa politika “pay-as-you-go”. Ka avantazhe dhe disavantazhe për të dyja
politkat, bashkitë kanë nevojë të konsiderojnë meritat e të dyja metodave për të menaxhuar financimin në të ardhmen sipas planit afatgjatë. Duke bërë kështu bashkitë
duhet të krijojnë parametrat për të udhëhequr financimin e buxheteve kapitale dhe zhvillimin e politikave për të zhvilluar këto udhëzime.
Financimi “Pay-as-you-go” është normalisht i dobishëm për riparimin e kostos së ulët dhe projektet e mirëmbajtjes ose blerja e pajisjeve me jetëgjatësi të shkurtër.
Financimi “Pay-as-you-go” ka avantazhe të rëndësishme sipas skemave të financimit: Pay-as-you-go”
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Lejon bashkitë të krijojnë më shumë projekte;
Lejimi i barazisë më i madh midis-brezave
Shpërndarja e shpenzimeve kapitale në kohë.
Shumë investime kapitale që mund të ndërmarrin përfitime bashkitë në formën e zhvillimit ekonomik. Edhe investimet e ashtuquajtura sociale si uji dhe sistemet e
menaxhimit të ujit si dhe kontributi në arsim për zhvillimin ekonomik vendor. Kur projektet ndërtohen më shpejt edhe njerëzit përfitojnë më shpejt. Kur projektet
shtyhen dhe përfitimet shtyhen gjithashtu.
Kur merret parasysh financimi i borxhit si një alternativë për të financuar një projekt investimi, rreziqet që lidhen me huamarrjen duhet të kuptohen mirë në aspektin e
ndikimit të tyre potencial mbi buxhetin vendor në të ardhmen. Për një huamarrës, rreziqet kryesore të një kredie të thjeshtë janë të lidhura me dinamikën e normës së
interesit dhe të kursit të këmbimit (nëse kredia është në monedhë të huaj). Nëse kredia është me monedhë vendase në normë interesi të ndryshueshme, një rritje në
normën e interesit të referencës do të reflektohej në një shërbimi të borxhit të lartë. Luhatja e kursit të këmbimit duhet të merret parasysh kur vlerësohet mundësia për
të marrë hua në monedhën e huaj (p.sh. euro, dollar amerikan). Gjatë krizës së fundit financiare dhe ekonomike, zhvillimi i kurseve të këmbimit të tregut pothuajse nga
të gjitha Territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it është nënvlerësuar në mënyrë të konsiderueshme. Kjo çoi në një rritje në barrën e borxhit të huamarrësit të
pambrojtur në valutë të huaj (p.sh. qeveritë vendore, shtëpi) dhe në një përkeqësim të pozitës së tyre financiare.

1.3. Menaxhimi i Borxhit
Përpara se të ndërmerret huamarrja afatgjatë rekomandohet që qeverisjet vendore të kenë një strategji menaxhimi të borxhit dhe një politikë të shkruar të borxhit.
Cdo vendim për të financuar investimet e qeverisjes vendore ka nevojë nëpërmjet huamarrjes të shoqërohet nga aftësia dhe kapaciteti i qeverisjes vendore për të
menaxhuar borxhin. Në të ardhmen e afërt është e detyrueshme që aftësitë dhe kapaciteti i menaxhimit të borxhit duhet fuqizuar pasi huamarrja vendore gjithashtu
përballet me risqet financiare për qeverisjet vendore (si psh. kur ripagimi i borxhit tejkalon kapacitetet financiare të buxheteve vendore).
Menaxhimi i borxhit mund të përcaktohet si një proces i sigurimit për pagesën e interesit dhe pagesën e principalit mbi borxhin ekzistues dhe planifikimin për pasojat e
borxhit të ri në një nivel që do të optimizojë kostot e huamarrjes dhe nuk do të dobësojë pozicionin financiar të qeverisjeve vendore. Vlerësimi i impaktit i kufirit të
borxhit aktual dhe i të ardhmes mbi buxhetin vendor në të ardhmen është gjithashtu pjesë e procesit të menaxhimit të borxhit.
The financial position of a debtor determines its maximum borroëing capacity as ëell as the cost of borroëing. Thus, the maximum indebtedness capacity of a local
government varies in time, depending on economic and market conditions.
1.3.1. Politika e borxhit1
Cdo planifikim bashkiak për të marrë një borxh duhet të adoptojë një politkë të shkruar borxhi. Politikat e borxhit janë udhëzime të shkuara dhe kufizime duke
përcaktuar kufirin makismal të borxhit, llojin e borxhit dhe në të njëjtën kohë dokumentimin e procesit të emëtimit. Politika të tilla ndihmojnë të krijojnë kufizime dhe
të sigurojnë direktiva të përgjithshme për zyrtarët ekzekutivë të pushtetit vendor në planifikim dhe në menaxhimin e borxhit. Një politikë borxhi e hartuar në mënyrë të
kujdesshme dhe e qëndrueshme i tregon huamdhënsve dhe agjensive të vlerësimit se qeverisja vendore është e angazhuar për një menaxhim financiar të qëndrueshëm.
Politika duhet zhvilluar Brenda një kuadri ligjor ekzistues dhe bazuar me projeksione të kushteve të ardhshme të qeverisjes vendore. Ajo parashikon financimin e
nevojave në të ardhmen dhe kufizimet që imponon politika. Në mënyrë të veçantë, ajo duhet të adresojë çështjet e mëpshtme:
1

Informacione mw tw detajuara mbi politikwn e borxhit tw qeverisjeve vendore i gjeni nw faqen e internetit tw NALAS-it www.nalas.eu si pjesw shtesw e kwsaj guide (vetwm nw
anglisht)
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Cilat janë nivelet e pranueshme të borxhit afat-gjatë dhe afat-shkurtër? Emëtimi i borxhit përfshin një shkëmbim. Në këmbim të fondeve për përmirësime
kapitale aktuale, janë të kufizuara shpenzimet e ardhshme. Shkallën në të cilën një qeveri vendore është e gatshme për të bërë këto shkëmbime tregtare varet
nga urgjenca për nevojat e kapitalit të saj, përqindja e pritshme për rritje, tendencat e rritjes ekonomike dhe qëndrueshmërinë e përgjithshme të financave.
Cilat janë qëllimet për të cilat emëtohet borxhi? A ka investimi një jetëgjatësi të barabartë të paktën me kohëzgjatjen e shlyerjes në kohë të borxhit?
Në cfarë mase dhe me cfarë qëllimesh do t’i përdori qeverisja vendore borxhin e obligacioneve përkundrejt të ardhurave nga borxhi1?
Çfarë garancie, ose letra me vlerë është i gatshëm të japë pushteti vendor, në mënyrë që të jetë e mundur huamarrja dhe / ose të ulu koston e huamarrjes (normat
e interesit)?
Si do ta bëjë të mundur qeverisja vendore që huamarrja është sipas kushteve konkurruese (p.sh. të marrë me kosto më të ulët)?
Për më tepët një politikë borxhi: 1) ndërton kufijtë maksimal të borxhit dhe siguron që procedurat e duhura për të mbajtur borxhin brenda brenda kufijve;2) komunikon
me qytetarët rëndësinë e menaxhimit financiar dhe investitorëve që qeverisja vendore është treguar e kujdesshme me burimet e saj; (3) komunikon me komunitetin
financiar që qeverisja vendore është treguar e kujdesshme dhe ka një politikë të bazuar për borxhin
2. Cfarë duhet të kemi parasysh në legjislacionin kombëtar?
Kuadri ligjor i qeverisjeve vendore luan një rol kyc në zhvillimin e qendrueshëm të tregjeve të kredisë vendore. Krijimi i strukturës fiskale ndërqeveritare së
bashku me sistemin e llogaritjes dhe procedurat e raportimit janë faktorë të rëndësishëm që janë marrë në konsideratë nga institucionet financiare kur
vlerësojnë mundëistë për të financuar qeverisjet vendore. Duke krijuar strukturën e përgjithshme të të ardhurave vendore dhe shpenzimeve të kuadrit fiskal
ndërqeveritar përcakton në terma të gjerë kapacitetet e qeverisjes vendore në një shtet. Institucionet financiare kanë nevojë të kenë dokumente financiare dhe
raporte të lexueshme, të besueshme, transparente dhe të krahasueshme si një input në analizën e riskut të kredisë të qeverisjes vendore. Kjo mund të arrihet
nëse qeverisjet vendore aderojnë në standartet kombëtare llogaritëse, të cilat reflektojnë pozicionin e vërtetë të qeverisjeve vendore. Procesi i autorizimit i
qeverisjeve vendore duhet të sigurojë që (i) të arrihen të gjitha aspektet ligjore për borxhin vendor (ii) ka një nevojë të vërtetë për të ndjekur financimin e jashtëm
që përfition ekonomia vendore, (iii) stabiliteti financiar i qeverisjes vendore nuk kërcënohet nga shlyerja e borxheve në të ardhmen. Përfshirja e qeverisë qendrore në
procesin e autorizimit duhet të jetë e kufizuar në kontrollin e aspekteve ligjore të lidhura me huamarrjen vendore. Kufijtë e borxheve vendore duhet të jenë të shprehura
qartë në legjislacionin mbi borxhin publik vendor dhe duhet të përfshijnë të paktën qëllimin e huamarrjes dhe pragun maksimal të borxhit. Huamarrja afatshkurtër duhet
të merret vetëm për të mbuluar mungesat e përkohshme të likuiditetit, ndërsa huamarrja afatgjatë është e garantuar për të financuar shpenzimet kapitale.
2.1. Kuadri financiar i përgjithshëm i qeverisjeve vendore në rajon.\
Në formulimin e një politike bashkiake të borxhit, hartuesit e politikave duhet të vendosin një numër të çështjeve të rëndësishme të cilat duhet të përputhen me kuadrin
përkatës ligjor në lidhje me borxhet bashkiake, si dhe me procedurat e huamarrjes. Kuadrot ndryshojnë në të gjithë vendet, edhe pse çështjet janë kryesisht të njëjta.
Zhvillimi i një politike borxhi koherente, efikase dhe të kujdesshme kërkon para së gjithash njohuri të plotë dhe të kuptuarit e ligjeve dhe rregulloreve që qeverisin të
gjitha fushat që lidhen me huamarrjen bashkiake.
Kuadri ligjor për huamarrjen vendore (duhet) të japë një sërë rregullash të qarta dhe të plota se do te udheheqë bashkitë që kërkojnë financime të jashtme. Kuadri ligjor
përcakton objektivat e përgjithshme për menaxhimin e borxhit, përcakton kufizimet e huamarrjes, sqaron transparencën dhe përgjegjësinë, përshkruan raportimin
buxhetor dhe financiar dhe kërkesat e auditimit. Procedurat për kundravajtjet e qeverisjes vendore, të paaftësisë paguese ose çfarë ndodh në rast të dështimeve të tregut
financiar janë fusha të tjera të cilat duhet të rregullohen në kornizën ligjore për huamarrje.
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2.1.1. Kompetencat e administratës publike vendore, të ardhurat dhe marrëdhëniet fiskale ndërqeveritare.
Kuadrot fiskalë ndërqeveritarë janë thelbësorë për përcaktimin qëndrueshmërinë financiarë të qeverisjeve vendore (si psh. situatat financiare, aftësitë paguese) Ato
përcaktojnë detyrat e të ardhurave (taksat dhe transfertat) dhe shpenzimet, autonomisë financiare dhe autoritetit fiskal të qeverisjes vendore për të vendosur taksat,
tarifat ose detyrime të tjera.
Qëndrueshmëria financiare e një qeverisje vendore përcakton aftësinë kreditore të saj. Kjo është reflektuar në fund të fundit në koston e kredisë (dmth normën e
interesit): risk më i lartë krediti - gatishmëria dhe aftësia për të shlyer borxhin është relativisht e dobët - është i lidhur me normat e interesit më të lartë. Të ardhurat e
qëndrueshme, të parashikueshme dhe të rrjedhshme lidhen me shpenzimet e shkaktuara si rezultat të buxhetuara në një aftësi të përmirësuar kreditore(reflektuar në
përqindje më të ulëta).
Kuadri rregullator i vetëm nuk mund të mbështesë zhvillimin e një tregu të qëndrueshëm të kredisë bashkiake. Përveç se qeveritë vendore mund të dëshmojnë se ata
kanë një histori të të ardhurave të besueshme nga e cila shlyejnë borxhin, institucionet financiare nuk do të hyjnë në marrëveshje financimi me bashkitë.
Në përgjithësi, të ardhurat personale dhe taksat e ndara llogarisin pjesën më të madhe në buxhetet e pushtetit vendor. Të ardhura të tilla përfshijnë tatimet vendore,
taksat vendore, tarifat vendore, të ardhurat nga pronësia, pjesë e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit mbi fitimin, TVSH-ja dhe taksat e pronës. Eshtë nga këto të
ardhura, se qeveritë vendore do të paguajnë në të ardhmen borxhin e shkaktuar për të financuar projektet e investimeve kapitale.
Sistemi i transfertës ndërqeveritare luan një rol kyç në krijimin e të ardhurave bazë të qeverive vendore. Ai përbën një pjesë të rëndësishme të të ardhurave totale të
bashkive dhe mund të veprojë si siguri e borxhit të qeverisë vendore. Shumë shpesh transfertat ndërqeveritare, në qoftë se nuk lidhen me investime të veçanta, janë një
tipar kryesor i buxheteve të pushtetit vendor dhe luajnë një rol të rëndësishëm në financimin e shpenzimeve kapitale.
Në Shtojcën 2, ne shkurtimisht përshkruajmë kuadrin e përgjithshëm financiar të qeverive vendore nga vendet e analizuara2.

2.1.2. Sistemet e kontabilitetit dhe procedurat e raportimit
Standardet kombëtare për menaxhimin financiar vendor dhe të kontabilitetit janë komponente themelorë të kuadrit fiskal. Ata vendosin rregullat dhe procedurat e
buxhetimit vendor, të kontabilitetit, raportimit financiar dhe kontrollit dhe po kështu një parakusht për menaxhimin e qëndrueshëm financiar, si dhe për transparencën
dhe llogaridhënien.
Mënyra e grumbullimit të të dhënave dhe e paraqitjes së buxheteve vndore, pasqyrave financiare ose dokumentet e tjera financiare është përcaktuar kryesisht nga
sistemi i kontabilitetit në vend. Standardet e kontabilitetit dhe kërkesat e tyre ndryshojnë në mjaft midis vendeve, por ka dy sisteme themelore të kontabilitetit:
kontabiliteti akrual i të hollave dhe (ose tregtar) kontabiliteti.
Kontabiliteti i të hollave në përgjithësi konsiderohet si sistemi i kontabilitetit më i thjeshtë. Kontabiliteti tradicional i të hollave është fokusuar në rrjedhjen e parave
aktuale në një periudhë të paracaktuar kohore (viti buxhetor), dhe përfshin pagesat hyrëse dhe dalëse. Transaksionet janë të njohura vetëm kur ka një shkëmbim të
2 . Informacion mw i detajuar pwr kompetencat e qeverive vendore, tw ardhurat dhe marrwdhwniet e tyre ndwrqeveritare nw vendet e analizuara mund ta gjeni te www.nalas.eu si material shtesw i guidws.
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parave. Kjo çon në kredi duke u konsideruar si pagesat hyrëse. Kontabiliteti tradicional i të hollave (nëse sjanë të modifikuara)nuk kërkon regjistrimin e vlerave të
aseteve, as nuk llogarit amortizimin. Kritikët argumentojnë se për këtë arsye informacioni që ai siguron nuk mbështet vendim-marrjen për shkak se gjendja reale
financiare është e maskuar dhe ka pak ose aspak informacion në lidhje me konsumin aktual të pasurisë dhe burimeve.
Kontabiliteti akrual (rrjedhës) rregistron të ardhurat dhe shpenzimet sic ato ndodhin, pavarësisht nëse paraja është transferuar apo jo.Për këtë arsye, kontabiliteti
rrjedhës përpiqet të masë performancën aktuale financiare dhe kështu llogarit jo vetëm përfitimet dhe humbjet, por edhe asetet dhe detyrimet. Sistemi i lejon për
amortizimet dhe nëse të gjitha asetet fikse dhe të tundshme janë të rregjistruara, e cila normalisht është e nevojshme, një fletë bilanci vjetor që i jep vendim-marrësit
një pasqyrë të saktë të konsumit aktual të pasurisë dhe burimeve dhe gjendjen reale financiare. Meqënëse kontabiliteti rrjedhës gjeneron informacionin thelbësor
për investitorët potencial, ai konsiderohet si sistemi kontabël më i favorshëm për kreditë nën-sovrane.
Tabela 1: Sistemet dhe standartet e kontabilitetit, procedurat e raportimit
Sistemi me bazë të
rrjedhshme i
kontabilitetit

Sistemi i rrjedhshëm i
modifikuar i
kontabilitetit

Sistemi i rrjedhshëm i
kontabilitetit

Standartet
ndërkombëtare të
kontabilitetit të sektorit
public. (IPSAS)

Sistemi me bazë të
rrjedhshme i
kontabilitetit njeh të
ardhurat dhe
shpenzimet vetëm kur
paraja është marrë ose
harxhuar3.

Sistemi i kontabilitetit i
rrjedhshëm i
modifikuar njeh të
ardhurat në një
periudhëe që ato bëhen
të mundura dhe të
matshme dhe
shpenzimet të njohura
në një periudhë në
lidhje me përgjegjësi e
ndodhur.

Sistemi i rrjedhshëm i
kontabilitetit njeh
efektet e transaksioneve
kur ato ndodhin,
pavarësisht nga koha e
lidhur me likuiditetin.

IPSAS janë standarte
kontabiliteti për
përdorim nga
ndërmarrjet e sektorit
publik në përgatitjen e
deklaratave financiare.

Shqipëri
Kosovë
Maqedoni
Moldavi
Serbi
Slloveni

3

Bullgari
Kroaci
Mali i Zi
Republika
Srpska, BIH
Turqi

Rumani

Menaxhimi i shpenzimeve qeveritare, Banka e Zhvillimit Aziatik, 1999
Nw praktikw kwto standard nuk pwrdoren nw nivel vendor
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4

Kroaci
Maqedoni
Moldavi
Mali i Zi
Rumani
Serbi4

Siç është paraqitur më lart disa vende janë duke aplikuar kontabilitetin e të hollave të rrjedhshme, disa sistemin e kontabilitetit të modifikuar të të hollave dhe në rastin e
Kroacisë qëllimi afat-gjatë është për të kaluar plotësisht në kontabilitetin me bazë të rrjedhshme dhe në përputhshmëri të plotë me standardet ndërkombëtare të
kontabilitetit në sektorin publik.
Pavarësisht nga sistemi i përdorur - i cili duhet të përmbushë minimalisht standardet e pranuara ndërkombëtare - kushti më i rëndësishëm dhe i nevojshëm për
huamarrjen vendore në këtë drejtim është që qeveritë vendore t'u përmbahen standardeve kombëtare të kontabilitetit në vend. Kjo përcakton nëse dokumentet financiare
dhe raportet janë të lexueshme, transparente dhe të krahasueshme për investitorët potencial, pasi ata kanë nevojë për këtë informacion në mënyrë që të vlerësojnë
aftësinë kreditore dhe riskun e kredisë.
Kriza ekonomike dhe financiare ka ngritur disa çështje të Kontabilitetit për Sektorin Publik. Shumë qeveri kanë zgjeruar kreditë për bankat, kanë garantuar detyrimet e
bankave, kanë blerë instrumentet e borxhit të dëmtuar dhe në disa raste kanë marrë kontrollin e bankave. Natyra unike e krizës dhe reagimi i pashembullt nga qeveritë e
gjithë botës e ka përforcuar rëndësinë e standardeve të cilësisë së lartë për raportimin financiar nga qeveritë. Kriza ka rritur nevojën për përgjegjësi në sektorin publik
dhe për transparencë në marrëdhëniet e saj financiare.
Raportimi financiar dhe transparenca e buxhetit vendor janë të domosdoshme për vlerësimin e rriskut të kredisë, (si dhe për përgjegjësinë vendore). Investitorët
potencialë do të kenë nevojë gjithmonë për informacion të detajuar nga pasqyrat financiare dhe auditime si input në analizën e rriskut të tyre. Në të gjitha vendet
pjesëmarrëse në këtë projekt, është themeluar Zyra e Kontrollit të Lartë të Shtetit. Përveç kësaj, kontrolli është kryer nga kontrollorë të jashtëm apo të brendshëm.
Bankat apo ndërmjetës të tjerë financiarë nuk janë gjithmonë të njohur me strukturat, proceset dhe menaxhimin financiar të qeverive vendore.
Opinionet e organeve mbikqyrëse dhe sidomos i gjykatave të jashtme të pavarur të auditimit ndihmojnë për të zvogëluar këtë pasiguri të investitorëve të mundshëm (e
cila është pasqyruar në fund të fundit në normat e larta të interesit). Deklaratat e Auditimit ofrojnë dëshmi parësore të qëndrueshmërisë të operacioneve financiare të
qeverive vendore meqë ata merren me cilësi të kontabilitetit, me metodat e kontabilitetit, dhe me respektimin e rregullave të tjera buxhetore dhe kërkesave ligjore. Ata
në këtë mënyrë ndihmojnë investitorët potencial për të vlerësuar kapacitetet financiare dhe performancën e qeverive vendore. Investuesit e mundshëm janë të interesuar
edhe në se qeveritë vendore kanë patur ndonjë qortim rekomanduar nga auditorët apo organet mbikëqyrëse.
Në qoftë se qeveritë vendore nuk do të kenë në dispozicion raporte, ose të dorëzojnë raporte që janë të vjetëruara, do të ulin aftësinë e tyre kredituese. Raportimi i dobët
mund të jetë një tregues i fortë i nivelit të ulët të përgjegjësisë dhe të deficiteve në menaxhimin financiar. Përveç kësaj, kontrollet e jashtme të pavarura mund të
ndihmojnë në përmirësimin e besueshmërisë të qeverisjes vendore edhe në mënyra të tjera, pasi ato ofrojnë rekomandime për qeverisjet vendore se ku dhe se si të
përmirësojnë kapacitetet e tyre të menaxhimit financiar. Zakonisht, auditimet e jashtme të pavarura të pushtetit vendor përmbajnë:
Vlerësimi objektiv i operacioneve më të rëndësishme financiare të bashkive, që përbën një shqetësim kritik për kryetarët e bashkive, këshillat bashkiakë dhe
qytetarëve;
Konfirmimi se kontrolli dhe procedurat e brendshme janë të kënaqshme (ose rekomandimet thelbësore për rregullim);
Rekomandime për përmirësimin e kontrollit të brendshëm për të parandaluar dhe / ose për të zbuluar lloje të ndryshme të problemeve në fushën e menaxhimit
financiar dhe të identifikimit specifik të kontrolleve(të brendshme dhe të tjera) që kanë nevojë për përmirësim;
Identifikimi i devijime të konsiderueshme në përputhje me statutet, rregullat, politikat bashkiake apo pritshmëritë e shprehura në mënyrë specifike të qytetarëve;
Zbulimi dhe rregullimi i çdo mashtrimi të mundshëm, pandershmërie ose parregullsi të tjera;
Rekomandim i përmirësimeve të kontrolleve kontabël, të procedurave dhe dokumentacionit me shkrim të nevojshme të tij për të zbuluar dhe / ose për të
parandaluar probleme;
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Rekomandime për të eleminuar kontrollet e tepërta, apo kontrollet e brendshme tepër të shtrenjta dhe sistemet e tjera tepër të centralizuara ose ndryshe
kontrollet arkaik të sistemeve;.
2.2. Autoriteti Bashkiak për të Marrë hua
2.2.1. Procedurat për Huamarrje Vendore në Evropën Jug - Lindore
Autorizimi i qeverisjeve vendore për të ndërmarrë financime të jashtme mund të bëhet në disa nivele administrative: (i) ekzekutive e qeverisjes vendore (kryetari), (ii)
organi i të zgjedhurve vendorë, (iii) autoritetet rajonale ose (iv) autoritetet kombëtare. Autorizimi mund të jetë gjithashtu rezultat i vendimit të komunitetit vendor,
nëpërmjet një referendumi.
Zakonisht vendimi për të marrë hua shuma të mëdha të borxhit duhet të jetë përgjegjësi e organit të të zgjedhurve vendorë. Autorizimin e huamarrjes vendore nga
drejtuesit duhet të jetë i kufizuar në sasi relativisht të vogël të borxhit, të cilat nuk paraqesin ndonjë rrezik të rëndësishëm për stabilitetin financiar të qeverisjes vendore.
Praktika më e mirë nga vendet e tjera tregon se vendimi i një qeverie vendore për të marrë hua duhet të miratohet nga këshilli bashkiak. Ndryshe probabiliteti i
mosnjohjes së borxhit në të ardhmen ose refuzimi për dekretimin e nevojshëm të rritjes së taksave në mënyrë që të përmbushë shërbimin e borxhit rritet në mënyrë të
konsiderueshme. Përveç kësaj, debati publik, nga këshilli bashkiak, në politikat e borxhit ndihmon për të mbajtur procesin e hapur dhe transparent.
2.2.2. Niveli i lartë i Aprovimit dhe Kontrollit, Garancia e Shtetit
Përfshirja e qeverisë qendrore në procesin e autorizimit të huamarrjes vendore duhet të jetë i kufizuar në kontrollin e një grupi të qartë dhe objektivash dhe rregullash.
Zakonisht, pushteti qendror shikon kriteret e mëposhtme në miratimin e një huaje për pushtetin vendor: (i) kufirin e borxhit të vëna nga legjislacioni kombëtar, (ii)
kufizime të tjera ligjore të borxhit (dmth. të huaj huamarrjes në monedhë, qëllim dhe formën e huamarrjes) ose konsistenca (iii) politikës lokale të borxhit me politikë
kombëtare mbi borxhin publik. Mbikëqyrjes dhe shqyrtimit të tilla mund të parandalojë huamarrjes të papërgjegjshme në nivel lokal. Për më tepër, në qoftë se shteti apo
autoritetet kombëtare mund të vërtetojë procedurat e përdorura në procesin e huamarrjes, kjo mund të ndihmojë në ndërtimin e besimit të investitorëve dhe heq
investitorët individuale të disa prej "due diligence", se përndryshe do të jetë e nevojshme.
Tabela 2: Procedurat e miratimit të Qeverisjes Qendrore
Shteti
Procedurat e Miratimit të Qeverisjes Qëndorore për cështjet e borxhit vendor
Shqipëria

Bullgaria
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PO
Kredia bashkiake duhet të aprovohet nga Ministria e Financës. Ka disa lloje te
ndryshme procdurash për autorizimin e kredisë 1) kur bashkia merr hua vendase 2)
ose në tregun ndërkombëtar
Ministria e Financës verifikon përputhueshmërinë e procedurës me ligjin si dhe
rivlerëson riksun e huamarrjes.
JO
Nuk kërkohet miratim nga qeveria qendrore, por (sipas Nenit të Borxhit bashkiak)
duhet të krijohet një regjistër kryesor i borxhit bashkiak në të dhënat e Ministrisë së
Financave. I raportohet Ministrisë së Financave cdo muaj. Rregjistri ka tre
nënrregjistra mbi kreditë, obligacionet dhe tiparet e garancisë (principalin, normën e
interest, detyrimet dhe afatin e maturimit).

Shteti
Kroacia

PO
According to the Budget Laë the local governments can take on debt pursuant to the
decision of the representative body of the LGU ëith the prior consent of the
Government of the Republic of Croatia.

Kosova

PO
Pas miratimit nga Këshilli Bashkiak për të marrë kredi duhet aprovimi nga Ministria
e Ekonimsë dhe Financës, në qoftë se Ministri i MEF-it brenda 60 ditësh nuk
përgjigjet atëherë kjo kredi konsiderohet e aprovuar nga ministri i MEF-it.
PO
Bashkitë mund të marrin hua nga vendi dhe jashtë vendit vetëm me pëlqimin
paraprak nga Qeveria e Maqedonisë, në bazë të një mendimi nga Ministria e
Financave (MF). Çdo nismë, në pajtim me Ligjin për Borxhin Publik me fillimin e
negociatave për përfundimin e marrëveshjes së kredisë duhet të fillojë me miratimin
paraprak nga Qeveria e Maqedonisë. Kjo iniciativë duhet detyrimisht të përmbajë
mendimin pozitiv nga MF.

Maqedonia

Moldavia

PO
Nuk ka nevojë për miratimin e qeverisë qendrore. Sipas Ligjit mbi borxhin publik
autoritetet vendore raportojnë vetëm për nivelin e borxhit dhe garancive të lëshuara
te MF

Mali i Zi

PO
Sipas Ligjit për Financat e Pushtetit Vendor bashkitë duhet të kenë miratimin e
qeverisë për huamarrje.

Republika
Srpska –
BiH

PO
Asambleja Kombëtare e Republika së Srpska jep miratim për huamarrjet e bashkisë
në bazë të propozimit të Qeverisë Qendrore. Ministria e Financave është përgjegjëse
për zbatimin e aktiviteteve respektive në rast se propozimi për cështjen e borxhit
vendor është miratuar.
PO
Komisioni për autorizimin e borxhit të qeverisjes vendore (Komiteti i MF)

Rumania
Sllovenia
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Procedurat e Miratimit të Qeverisjes Qëndorore për cështjet e borxhit vendor

PO
Bashkia duhet të marrë një miratim për huamarrje nga Ministria e Financave dhe
vendimi për huamarrje duhet të jetë përfshirë në buxhetin vjetor.

Shteti

Procedurat e Miratimit të Qeverisjes Qëndorore për cështjet e borxhit vendor

Serbia

Ministria e Financave siguron opinionin lidhur me kërkesën e qeverisë vendore për
huamarrje
- Propozimet për draftin e ri të Ligjit për borxhin publik janë që Ministria e
Financave, Departamenti i borxhit publik duhet të japë miratimin për huamarrjen e
qeverisjes vendore dhe jo vetëm mendim. Ky aprovim duhet të marrë parasysh disa
kritere të ndryshme para se të lëshohet.

Turqia

JO
Qeveritë vendore nuk kanë nevojë për miratim nga qeveria kombëtare. Për dhënien
e borxhit vendor qeveritë vendore duhet të qëndrojnë vetëm brenda kufijve të
huamarrjes. Lidhur me huamarrjen e jashtme (të huaja), duhet të merret leja e
Thesarit me dorëzimin e dokumenteve përkatëse.

Edhe pse është i nevojshëm miratimi i qeverisë qendrore për huamarrjet e bashkisë në pjesën më të madhe të vendeve që kemi analizuar, kjo nuk nënkupton ndonjë
garanci shtetërore apo detyrime.
Në legjislacionin e disa vendeve si (Shqipëria, Bullgaria, dhe Republika Srpska-BiH) konsultimi publik parashikohet para se të lëshohet borxhi. Edhe pse pa dispozita
të veçanta në ligje, nganjëherë qeverisjet vendore mund të organizojnë një proces konsultimi publik në mundësi për të ndërmarrë financime të jashtme në mënyrë që të
ndërtojnë besimin dhe të marrin angazhimin e qytetarëve.
Një nga çështjet më të rëndësishme që përballen rregullatorët dhe investitorët e mundshëm është se si të merren me kundravajtjet apo me falimentimin e qeverisjes
vendore. Nuk ka përgjigje të qartë se nëse rregullat duhet të përshkruajnë apo jo rastet e kundravajtjeve të qeverisjes vendore për shpenzimet qeveritare qendrore.
Një pikëpamje tjetër është se rregullat kombëtare nuk duhet të përmbajnë urdhëra për shpenzimet në mënyrë që të shmanget që kjo mund të çojë në rrezik moral (p.sh
më pak disiplinë fiskale dhe maturi në qeveritë vendore). Por më pas mbetet pyetja se çfarë mund të bëhet kur qeveritë vendore janë "shumë të mëdha për të dështuar"
(siç shihet me bankat në krizë financiare)? Kjo sugjeron se duhet të ekzistojë një përgjegjësi më e madhe e shteteve dhe se në këto raste ështe i nevojshëm një garanci
ose plan i shtetit. Mund të vihet re se garancitë shtetërore nxisin huadhënësit që të mos kalojnë në një shqyrtim të hollësishëm të projektit krejt madje të injorojnë edhe
kushtet financiare vendore. Për sa kohë që një hua mbulohet nga angazhimet e qeverisë qendrore, huadhënësi nuk ka asnjë motiv të fortë për të kufizuar kreditimin e saj
në projektet e ekonomikisht e mundshme.
Një pikëpamje tjetër është se përcaktimi për shpenzimet qeveritare qendrore ose garancitë shtetërore në rregulloret kombëtare mund të çojnë në renditje më të mirë të
kredisë dhe të normave të interesit, dhe në këtë mënyrë një qasje më të mirë në tregjet financiare. Në disa vende ekzistojnë rregulla të tilla, por garancitë shtetërore dhe
shpenzimet e qeverisë qendrore për kundravajtësit apo shpërdoruesit e qeverisë vendore që janë të paaftë të paguajnë shoqërohen me sanksione të rënda, të tilla si
humbja e autonimisë financiare dhe / ose administrative dhe dorëzimi për kontroll nga qeveria qendrore.

Shteti nuk mund të përdoret si një garantor i borxhit vendor në Shqipëri, Bullgari, Moldavi dhe Rumani. Në pjesën tjetër të vendeve të analizuara, pjesa më e madhe
ofron garanci shtetërore dhe ka dispozitat ligjore në lidhje me këtë çështje si më poshtë:
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Në Kroaci, në bazë të propozimit të Ministrisë së Financave, Qeveria mund të lëshojë një garanci;
Në Maqedoni, vetëm në rastet kur detyrimet janë ndërmarrë në bazë të ligjit për lëshimin e një garancie të pavarur,Qeveria e Republikës së Maqedonisë vetëm
në rastet kur detyrimet janë ndërmarrë në bazë të ligjit për lëshimin e një garancie të pavarur,mund të garantojë dhe të marrë përgjegjësi të cilat rrjedhin nga
borxhet afat-gjatë të bashkisë, duke përfshirë edhe shërbimet bashkiake publike të themeluara nga bashkia;Ministri i Financave nënshkruan marrëveshjen për
lëshimin e një garanci sovrane në emër të Republikës së Maqedonisë;

Në Mal të Zi, qeveria mund të marrë vendimin në lidhje me huatë dhe lëshon garanci në pajtim me ligjin e buxhetit vjetor. Përdoruesi i fundit i garancisë do të
paguajë tarifën e riskut, në shumën e 0,5% të shumës së garancisë, për momentin6, qeveria nuk ka dhënë asnjë garanci për qeveritë vendore;
Në Serbi, qeveria qendrore ka të drejtë të nxjerrë garanci dhe të financojë principalin, interesin dhe shpenzime të tjera të ndodhura në qoftë se nuk janë
përmbushur kërkesat nga qeveria vendore; qeveria qendrore i gjen këto fonde duke pezulluar të drejtat e qeverisjes vendore, në pjesën e taksat / transfertave;
Në Turqi, nën-sekretariati i Thesarit është i autorizuar të lëshojë garanci shtetërore për projekte specifike dhe për ato që janë të përqendruara kryesisht në
projektet bazë të infrastrukturës, si psh projekte të metrosë, projekte të menaxhimit të mbeturinave të ngurta.
Në Republikën Srpska, Asambleja Kombëtare miraton dhënien e garancive, sipas propozimit të qeverisë qendrore; Ministri i financave është i autorizuar të
nënshkruajë garancitë sipas miratimit nga Parlamenti; Garancitë e Republikës Srpska mund lëshohen për huamarrësin vetëm për të garantuar detyrimet e
komunitetit vendor, fondet për sigrurimet shoqërore dhe disa institucione të tjera publike, me qëllim financimin e investimeve me interes publik.
2.3. Dispozitat e huamarrjes
2.3.1. Dispozitat e huamarrjes afat-shkurtër
Financimi afat-shkurtër duhet të merret nga qeveritë vendore vetëm si instrument për të menxhuar përkohësisht mungesat në likuiditet. Shembuj të situatave të tilla kur
mund të lejohet huamarrja afat-shkurtër përfshijnë: (i)pagesa e shpenzimeve operacionale në parashikimin e parave të rrjedhshme nga të ardhurat e taksave, (ii)
financimi i investimeve kapitale aktuale duke përdorur borxhin afatshkurtër në parashikimin e të ardhurave jo-periodike, si psh shitja e aseteve, marrjen e një granti, ose
nxjerrja e borxhit afat-gjatë (-ura kredi).
Kufizimet ligjore duhen vendosur për të kontrolluar huamarrjet afat-shkurtra të qeverisjeve vendore në mënyrë që të parandoljnë deficitet strukturore në likuiditet.

Kufiri maksimal për borxhin afat të shkurtër si një përqindje e të ardhurave operacionale të bashkisë.
Huamarrja afatshkurtër duhet të kufizohet (i) për financimin paraprak të parasë që nevojitet për një numër të caktuar muajsh duke përfshirë-shlyerjen e borxhit
brenda vitit fiskal në vijim, ose (ii) të ardhurat të merren brenda një periudhe kohore.
2.3.2. Dispozitat e huasë afat-gjatë
Huamarrja afat-gjatë angazhon buxhetin e qeverisë vendore për shpenzimet fikse (shërbimi i borxhit) në të ardhmen dhe prandaj mund të kufizojë fleksibilitetin e tij
financiar. Vendimet e dobëta të menaxhimit të borxhit mund të cojnë në paaftësinë e qeverisë vendore për t’i shërbyer detyrimeve të borxhit në të ardhmen me
implikime të mëdha financiare dhe ekonomike për komunitetin vendor (p.sh. rritja në taksa vendore). Si një rregull i përgjithshëm, borxhi afatgjatë duhet të përdoret
vetëm për të financuar shpenzimet kapitale.
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Dispozitat për borxhin afatgjatë të pushtetit vendor duhet të sigurohen në legjislacionin kombëtar. Tabela 4 përmbledh kufizimet kryesore dhe kufizimet e vëna për
huamarrje afatgjatë në territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it.
Tabela 3: Dispozitat për huamarrje afat-gjatë sipas qëllimeve dhe termave të huamarrjes
Shteti
Shqipëria

Dispozitat për huamarrje afat-gjatë sipas qëllimeve dhe termave të huamarrjes
Që prej Shkrutit 2008 Qeverisjet vendore në Shqipëri mund të marrin hua nga tregjet
financiare vendore apo ndërkombëtare për të kënaqur nevojat e investimit të tyre capital.
Përqindja e borxhit të të ardhurave totale aktuale (burimet e veta, taksat e ndara dhe
transfertat e pakushtëzuara) duhet të jenë më pak se 1.3:1
Qeverisjet vendore duhet të respektojnë kufizimet e mëposhtme kur marrin në
konsideratë huanë:
•Përqindjen midis tepricave operacionale të vitit të kaluar (të llogaritura si diferenca
midis të ardhurave operacionale, nga burimet e veta, taksat e ndara të pakushtëzuara.
Transfertat dhe shpenzimet operacionae të pakushtëzuara të qeverisjeve vendore) dhe
shërbimi i borxhit i ndodhur në ndonjërin prej viteve të kohës afatgjatë, duhet të jetë më
pak se 1.4: 1.
• Shuma e shërbimit të borxhit i ndodhur në ndonjë prej viteve të huasë afat-gjatë nuk
duhet të kalojë 20% e shumës totale të të ardhurave të qeverisë vendore nga transfertat e
pakushtëzuara, taksat e ndara dhe takave të tjera vendore të tre viteve të mëparshme.

Bullgaria

Huamarrja afat-gjatë mund të arrijë të financojë projektet e investimeve kapitale,
rifinancimin e borxhit dhe të arrijë të bëjë pagesat të bëra nën garanicnë bashkiake.
Këshilli bashkiak merr vendimet për huamarrjen. Vendimet e këshilli bashkiak kërkojnë
që kryetari të mbajë procedurat për zgjedhjen e insittucionit financiar që do të sigurojë
financimin për projektet e financimit ndërmjetës në lëshimin e sigurive bashkiake.
Borxhi bashkiak përfshin: 1) cështjet e obligacioneve bashkiake, 2) borxhi i shkaktuar
nga kotratat e huave bashkiake, 3) borxhi i shkaktuar nga ndërmarrjet e vetë bashkive, 4)
lëshimi i garancive bashkiake, 5) huatë pa interes të qeverisjeve qendrore për bashkëfinancimin e projekteve të BE-së dhe 6) obligacionet sipas kredive tregtare ose huave
financiare për një periudhë më të gjatë se dy vjet.

Kroacia

Të gjitha njësitë e qeverijeve vendore (bashkitë, komunat apo qarqet) mund të marrin
borxh afat-gjatë duke marrë hua dhe tregje kapitale, ekskluzivisht për projekte te
investimeve kapitale, për ndërtime dhe zhvillime, të financuara nga buxhetet e veta.
Kreditë e jashtme të bashkive duhet të kenë një marrëveshje paraprake të Qeverisë së
Maqedonisë në bazë të një mendimi pozitiv të Ministrit të Financave. LLGF përcakton

Maqedonia
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Shteti

Moldavia

Mali i Zi

Republika
Srpska - BiH

Ligji për financimin e vetëqeverisjes vendore parashikon që një komunë mund të marrë
kredi afat-gjatë vetëm për qëllime të financimit të projekteve të infrastrukturës ose për
blerjen e pasurive kapitale të mëdha, në përputhje me Planin e miratuar të Investimeve
Kapitale.
Komunietet vendore mund të marrin hua afat-gjatë për qëllimet e mëposhtme:
a) financimi i investimeve kapitale
b) rifinancimi i borxhit të papaguar

Rumania

Huaja afat-mesme dhe afat-gjatë mund të merret vetëm për investimet kapitale ose për të
rifinancuar borxhin.

Sllovenia

Këshilli bashkiak është i autorizuar të miratojë hua afat-gjatë sipas miratimit nga
Ministria e Financës dhe shuma e borxhit duhet përfshirë në buxhetin vjetor.
Sipas nenit të financës publike cdo hua e qeverisë vendore nga tregu ndërkomëbtar i
kredisë dueht lejuar me ligj.
Gjithashtu bashkive u lejohet të marrin hua afat-gjatë për të bashkë-financuar projektet e
BE-së dhe nuk prek kapacitetet e huasë bashkiake.

Serbia

Pushteti vendor nuk mund të hyjë në borxh afatgjatë, përveç kur bëhet fjalë për
financimin ose ri-financimin e shpenzimeve për investime kapitale të planifikuara në
buxhetin vendor.
Bashkia mund të ndërmarrë dhe të lëshojë obligacione sipas parimeve dhe procedurave
të mëposhtme në mënyrë që të arrijë shpenzimet e kërkuara sipas performacës së

Turqia
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Dispozitat për huamarrje afat-gjatë sipas qëllimeve dhe termave të huamarrjes
se Qeveria e Maqedonisë nuk mund të garantojë dhe të marrë përsipër detyrimet që vijnë
nga borxhet e bashkive, duke përfshirë edhe shërbimet publike bashkiake, përveç në
raste kur detyrimi, është ndërmarrë sipas ligjit. Bashkia mund të ketë hua afatgjata për
financimin e mjeteve kapitale dhe investime vetëm në qoftë se shlyerja e borxhit është
bërë në këste të barabarta ose në periudha zbritëse vjetore. Vendimi për hua afat-gjatë
bëhet nga ana e Këshillit Bashkiak. Shuma totale e shlyerjes vjetore të borxhit për një
hua afatgjatë nuk duhet të kalojë 30% të të ardhurave totale të buxhetit operacional
aktual të bashkisë në vitin e kaluar fiskal.
Autoritetet vendore publike të nivelit të I (komuna dhe bashki) dhe niveli II (rajonet)
bazuar në një vendim të këshillit përkatës, kanë të drejtë të nënshkruajnë marrëveshje
afatgjata kredie për investime kapitale me institucionet financiare huadhënsëse vendore
dhe ndërkombëtare.

Shteti

Dispozitat për huamarrje afat-gjatë sipas qëllimeve dhe termave të huamarrjes
shërbimeve dhe detyrave:
Brenda kuadrit ligjor nr. 4749 lidhur me Financat Publike dhe Menaxhimin e
Borxhit, huamarrja mund të merret vetëm për financimet e projekteve të
përcaktuara në programin e investimit të bashkisë.
Bashkia duke përdorur kredi nga Banka Iller është e detyruar të prezantojë
bankës planin e pagesave. Banka Iller ka të drejtë ta refuzojë kërkesën për kredi
të bashkisë nëse plani për ri-pagim konsiderohet si i pamjaftueshëm.
Lëshimi i obligacioneve mund të konsiderohet vetëm për financimin e
projekteve të përcaktuara nga programi i investimit dhe duhen realizuar sipas
dispozitave të ligjit përkatës.
Në mënyrë që të financohet një projekt duhen marrë në konsideratë disa pika:
Projekti duhet financuar nga institucione të jashtme financiare (me capital të
jashtëm) vetëm në rastet e paaftësisë për të zbatuar Tekonologjinë turke.
Projekti duhet të paraqitet në “Buletinin Vjetor” të Organizatës së Planifikimit të
Shtetit.
Duhet marrë dhe miratimi nga Sekretariati i Thesarit.

2.3.3 Kufijtë e borxhit
Pothuajse i gjithe legjislacioni mbi borxhin e qeverisë lokale përcakton limitet në shumën e borxhit lokal që një qeverie lokale individuale mund të marrë përsipër. Ka
dy lloje të kufijve të borxhit:
Limit në nivelin e borxhit të papaguar
Limit në shërbim maksimal vjetor të borxhit (interesit dhe pagesës kryesor), që qeveria
lokale mund të angazhohet për të.
Disa vende zbatojnë vetëm një nga dy kriteret e kufizimit të borxhit. Ka edhe vende ku të dy kriteret janë të detyrueshme (të tilla si Shqipëria, Maqedonia, Serbia,
borxhi kombëtar local i agreguar në Rumani). Në vitet e fundit, ka pasur një rritje në numrin e vëndeve që përdorin llojin e dytë te kufizimit të borxhit - të shërbimit
vjetor të borxhit – ashtu sikur ajo ofron një vlerësim më të saktë të detyrimit të borxhit actual të qeverisë locale.
Tabela 4: Kuadri ligjor në lidhje me dispozitat e kufizimeve të borxhit afatgjatë

Shteti
Shqipëria
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Totali i borxhit të papaguar dhe kapaciteti i shërbimit të borxhit
Niveli maksimal i aksioneve përfundimtare të borxhit afatgjatë nuk duhet të kalojë
raportin i 1.3:1 e të ardhurave totale të përsëritura (burimet e veta, taksat e ndara

Shteti

Totali i borxhit të papaguar dhe kapaciteti i shërbimit të borxhit
dhe transfertat e pakushtëzuara).
Kapaciteti I shërbimit të borxhit nuk mund të tejkalojë 20% të të ardhurave aktuale
mesatare të përgjithshme të qeverisjes vendore nga transferta e pakushtëzuar, taksat
e ndara dhe të tatimeve dhe 3 taksave locale fiskale të tre viteve të mëparshme

Bullgaria

Kapaciteti vjetor i shërbimit të borxhit nuk duhet të kalojë 25% të të ardhurave
vetjake dhe të stabilizimit të subvencioneve nga raporti i mëparshëm duke shtuar
dhe vlerën nominale të garancive të lëshuara komunale nuk duhet të kalojë 5% të
njëjtën sasi.
Akti i borxhit komunal nuk përmban ndonjë dispozitë në borxhit të përgjithshëm te
papaguar, por borxhi komunal është i përfshirë në borxhin e qeverisë qëndrore, e
cila
nuk
duhet
të
kalojë
60%
të
PBB-së.

Kroacia

Kufiri i huamarrjes vjetore është 20% të të ardhurave reale nga viti i kaluar. Ajo
përbëhet nga shuma e pensioneve mesatare vjetore për kreditë, garancitë e dhëna
nga vitet e kaluara, dhe detyrimet afatshkurtra të pazgjidhura. Limiti shtesë i
prezantuar në 2003 është që borxhi i përgjithshëm LG-së nuk mund të kalojë 3% e
të ardhurave totale të përsëritura
te
të gjitha LGS në Kroaci.

Maqedonia

Moldavia

Huamarrje afatgjate – 5 % të të ardhurave totale
Huamarrje afatgjate për investimet kapitale – 20 % të të ardhurave totale vjetore

Mali I Zi

Kapaciteti i shërbimit të borxhit nuk duhet të kalojë 10% të të ardhurave aktuale të
përsëritura nga viti i kaluar.

Republika
Srpska – BiH
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Totali i shquar i huamarrjes afatgjatë të komunës duke përfshirë të gjitha garancitë
nuk do të kalojë shumën totale të të ardhurave në buxhetin aktual operativ të
komunës në vitin e ardhshem.
Shuma totale e kapacitet vjetor-të shërbimit të borxhit nga huamarrjet afatgjatë në
një vit fiskal mund të shkonte deri në 30% të të ardhurave korrente të komunës në
vitin tjeter fiskal.

Bashkësia lokale mund të marre borxh jo më të lartë se 18% të të ardhurave të
rregullta që komuniteti lokal ka marrë në vitin e mëparshëm fiskal. Borxhi i
përgjithshëm i bashkësisë lokale, si për garancitë e lëshuara nuk mund të tejkalojë
30% të të ardhurave të rregullta në vitin e mëparshëm fiskal.

Shteti

Totali i borxhit të papaguar dhe kapaciteti i shërbimit të borxhit

Rumania

Shërbimi vjetor i borxhit nuk duhet të tejkalojë 30% të të ardhurave vetjake (tatimet
dhe taksat lokale dhe tatimi i përbashkët I të ardhurave ). Pragu i borxhit është
llogaritur kundër mesatares aritmetike e të ardhurave vetjake të tre vitevet e fundit
fiskale.

Sllovenia

Kapaciteti i shërbimit të borxhit është zgjidhur deri në 8% të të ardhurave vetjake të
vitit të kaluar .

Serbia

Borxhi i papaguar – 50 % të të ardhurave te perserituranga një vit me pare
Sherbimi i borxhit – 15 % të të ardhurave totale të përseritura nga një vit më parë

Turqia

Borxhi familjar është i kufizuar në një sasi prej 10% të të ardhurave të realizuara
vitin e kaluar të ndryshuara me normën e rivlerësimit.
Totali i stokut të borxhit të papaguar (duke përfshirë edhe borxhin e jashtëm), nuk
mund të kalojë shumën e rivlerësuar te buxhetit vjetor të fundit. (1.5 herë për
komuna metropolitane). (Norma e Rivlerësimi është i përcaktuar në bazë të Kodit
Tatimore No.213)

2.4. Borxhet lokale garantojne dhe premtojnë
Investitorët e mundshëm duan, dhe kanë nevojë për premtime te shlyerjes së kredisë ose garanci. Ne varesi nga lloji i garancisë, kostot e huamarrjes mund të jene te
ulëta apo të larta. Qeveritë lokale mund të ofrojnë lloje të ndryshme të garancive të shlyerjes së kredisë: ata mund lene peng asetet fizike, të tilla si toka ose ndërtesat,
ose të ardhurat e përgjithshme nga taksat dhe transfertat, ose të ardhurat e projektit-të gjeneruara nga tarifat e përdoruesit apo detyrimet e mbledhura nga përfituesit e
projektit. Duke premtuar asetet fizike dhe jo të te ardhurave sjell mangësi të caktuara:
• qeveritë lokale mund të kenë nevojë të lene peng asetet fizike që kanë një vlerë më të lartë sesa borxhi i marre,
• një peng mbi tokë ose ndërtesa te priruar për prishje,
• komunat mund të lëne peng asete që janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve themelore publike
• sigurimi i kredive vetëm me asetet fizike mund të çojë në një shqetësim më pak me lumin e të ardhurave dhe flukset e parave, dhe nëse ato janë të mjaftueshme për të
marrë borxhin.
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Ndërprerja e të ardhurave është një formë e veçantë e pengut. Kjo është një instrument që është veçanërisht e rritjes se kreditit meqë është shumë efektive në uljen e
rrezikut të kredisë. Në qoftë se qeveritë lokale nuk janë në gjëndje të përmbushin detyrimet e tyre e borxhit, nderprerja e të ardhurave autorizon kreditorin të bëje
shlyerjen e borxhit direct nga instancat me të larta të qeverisë.
Qeveritë lokale mund gjithashtu të japin garanci për pagesat e borxhit e tretë të partisë, të tilla si ato të ndërmarrjeve publike lokale. Nëse lejohet, garanci të tilla duhet të
jenë:
• autorizuar në të njëjtën mënyrë si borxh nën-kombëtar,
• kufizuar projekteve në interes të publikut
• Limituar palëve të treta të krijuara ose të kontrolluara nga qeveria lokale.
Tabela 5: Lloji i garancive të lejuara dhe kolaterale:

Lejohet

Nuk lejohet

Te ardhurat vetiake

Shqipëria , Bullgaria, Kroacia,
Kosova, Maqedonia, Moldavia,
Mali I Zi, Republika Srpska,
Rumania, Sllovenia, Turqia

Prona fizike

Shqiperia , Bullgaria, Kosova, Kroacia,
Moldavia,
Maqedonia (pjeserisht), Mali I Zi, Srpska, Rumania
Sllovenia, Turqia

Fondet rezerve

Shqiperia , Kroacia, Kosova, Bullgaria, Moldavia, Republika
Maqedonia, Mali I Zi, Turqia
Srpska, Rumania, Sllovenia

Sigurimi privat

Sllovenia

10

Bullgaria,
Moldavia,
Rumania

Kroacia,
Republika

Republika

Kosova,
Srpska,

Eshtë një shenjë empirike që fondet e zhvillimit komunal që përdorin rregullime të nderprerjes kane kane me pak kredi te shlyera se fondet nuk perdorin keto masa.

3. Cili instrument borxhi është i përshtatshëm?
Ka dy lloje kryesore të instrumenteve të borxhit në dispozicion për financimin e shpenzimeve kapitale komunale: (1) kreditë dhe (2) bonot. Kredite janë dhënë nga një
institucion financiar (p.sh. banka komerciale) direkt drejt pushtetit vendor. Të aplikosh për një kredi është më pak komplekse se procedurat e kërkuara për lëshimin e
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bonove. Nga kjo pikëpamje, kreditë janë më të dobishme për komunat e vogla dhe të mesme që kërkojnë financim të jashtëm. Shumë institucione ndërkombëtare
financiare u kanë kushtuar programeve që synojnë mbështetjen dhe financimin e projekteve të infrastructurës së pushtetit lokal, sidomos në tregjet e reja. Financimi
ndodh në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, nëpërmjet kredive të ndërmjetësuar në bankat lokale në vendet e synuara. Afatet dhe kushtet e kredive të tilla janë më
të favorshme për pushtetin vendor se sa në rastin e kredivetipike bankare tregtare. Obligacionet janë forma e preferuar e financimit për projekte të mëdha të investimeve
kapitale të cilat kërkojnë financime afatgjatë. Obligacionet janë të lëshuara nga qeveritë lokale në mënyrë të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet ndërmjetësve financiare (p.sh.
fondet, bankat), të investitorëve institucionale ose individuale. Kostoja e huamarrjes se bonove të përdorura është zakonisht më e ulët se në rastin e një kredie. Ka dy
lloje të obligacioneve komunale. A. Detyrimet e obligacioneve të përgjithshme janë të siguruara nga të ardhurat e shumë e qeverive lokale. Obligacione të tilla janë
përdorur për të financuar investimet në mallra publike (publik, sigurinë rrugët dhe urat, parqeve publike dhe hapësirë të hapur, ndërtesa publike etj.) Ardhurat bono B.
janë mbështetur nga të ardhurat e gjeneruara nga projekti, financuar nga shitja e bonove. Obligacionet e të ardhurave nuk janë të mbështetur nga fuqia e tatimit të
pushtetit vendor. Projekte tipike të financuara nga bono ardhurat përfshijnë: aeroportet ne pronesi te bashkise, sistemet uje- kanalizimeve, shërbimet elektrike, objektet
atletike dhe sportive dhe autostrada qasje të kufizuar
Instrumentet e borxhit mund të klasifikohen gjerësisht në dy kategori: (1) kreditë dhe (2) bonot.
Në rastin e kredive, debitorët merren direkt me huadhënësit (për shembull bankat, fondet e pensioneve ose kompanitë e sigurimit) - huamarrësi dmth negocion kushtet e
kredisë direkt me huadhënësin. Procesi i kujdesit te duhur (vlerësimin e rrezikut dhe monitorimit) të huamarrësit është kryer nga kreditori.
Bonot përfaqësojnë një lloj tjetër të ndërmjetësimit financiar. Ata janë të shitur drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet ndërmjetësve financiare (p.sh. fondet, bankat), të
investitorëve institucionale ose individuale. Në rastin e obligacioneve, kujdesi i duhur është përgjegjësia e agjencive të vlerësimit të kreditit (ose ndërmjetësit
financiarë). Bazuar në analizat e tyre, investitorët vendosin nën cilat kushte (p.sh. të jepnin e nevojshme) ata janë të gatshëm për të blerë bono.
Kredi kanë qenë më të njohura si një instrument i financimit të borxhit të qeverisjes lokale në të gjithë Evropën Perëndimore, ku ata financojne investimet komunale të
gjithë shekullin e 20. Obligacionet janë karakteristike për tregun e SHBA, vendosin themelet e zhvillimit të tregut të kredive komunale në Amerikën e Veriut.
Në fazat e hershme, tregjet lokale të kredititt e qeverisë mund të fillojnë me njërin prej dy modeleve, por zakonisht përfundojnë me dy modele që shërbejnë segmente të
ndryshme të tregut. i njëjti kuadër ligjor duhet të zbatohet për të gjitha llojet e instrumenteve të borxhit pa diskriminim. Konkurrenca midis bankave, një treg i
obligacioneve dhe instrumenteve të tjera të financimit në dispozicion mund të ndihmojë për të mbajtur shpenzimet e kapitalit aq të ulëta sa të jetë e mundur për
huamarrësit komunale dhe për të rritur rrjedhjen e informacionit në lidhje me cilësinë e kredisë në mes aktorëve e tregut.
3.1. Kredi bankare
Kredit përfaqësojnë një burim të përbashkët të investimeve kapitale të financimit të qeverive vendore. Kredi janë dhënë nga bankat tregtare apo të kursimit.
Kushtet e një kredi bankare do të ndryshojnë në varësi te pozicionit individual të qeverive lokale financiare ambjentin makroekonomik të ekonomisë lokale, si
dhe mbi vullnetin dhe kapacitetin e një banke për të financuar pushtetet vendore.
Procedurat administrative që janë të nevojshme për të marrë një kredi janë më pak komplekse dhe të kushtueshme se në rast të një çështje të bonove. Nga ana
tjetër, shpenzimet të mëdha për një projekt investimi janë më të vështira për të financuar me anë të kredive nga një bankë e vetme ose edhe nga një partneritet i
bankave se sa nëpërmjet një çështjeje lidhje. Për më tepër, obligacionet zakonisht kanë maturim më të gjatë se kredite, për shkak se disa nga investitorët
institucionalë (kompanitë e sigurimeve, fondet e pensioneve) blerjen e këtyre bonove e mbështetesin në burime me afatgjata (depozitat) se bankat. Në disa raste,
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bankat mund të vendosin për të rifinancuar një kredi ekzistuese në pjekuri, duke zgjeruar pjekurinë e vet. Megjithatë, strukturimi i një financimi afatgjatë me
anë të kredive afatshkurtra, të cilat janë të mbështjella në maturim, ekspozon ndaj rrezikut të qeverisjes vendore rifinancim- huadhënës pra mund të refuzojë në
çdo kohë për të ripërtërirë një hua të tillë. Kjo mund të rezultojë në çështjet e (1) likuiditeti apo edhe paaftësisë paguese për qeverinë lokale dhe në të njëjtën
kohë në një (2) projekti pjesërisht të përfunduar se nuk ka asnjë vlerë për të gjithë.
Kostoja e një kredie është e përbërë nga norma e interesit dhe komisionet e tjera dhe tarifat që bankat zakonisht marrin. Bankat vendosin normat e interesit
bazuar në normat aktuale të interesit të tregut, pjekurisë dhe kolateralit të kredisë dhe vlefshmerise se kredise të huamarrësit. Çmimet mund të jetë fikse apo
lundruese. Normat e interesit të hedhura ne qarkullim janë të përbëra nga një normë interesi reference (p.sh. EURIBOR) plus një diferencë të caktuar, e cila
është përgjegjëse për rentabilitetin e bankave dhe rrezikun huamarres të veçante.
Kredite bankare
Avantazhet
• Ofron një burim të gatshem në dispozicion të financimit bazuar në konkurrencen e bankave ekzistuese lokale
• Aplikimi për kredi bankare është një proces shumë më i thjeshtë se lëshimi e një lidhjeje të komunave (që i bën ata më të përshtatshem për komunat e vogla)
• Analiza e kredisë është kryer direkt nga kreditori \huadhenes
• Një vlerësim shtesë i kreditit nga një agjenci vlerësimi e jashtme nuk mund të kërkohet
• Kredi termat dhe kushtet janë të negociueshme në një farë mase, por ata janë të kufizuart nga cilësia e huamarrësit të kredisë.

Disavantazhet
•
Normat e interesit kanë tendencë të jenë më të larta se sa llojet e të tjera të borxhit (në varësi të ciklit ekonomik, pjekurisë, shërbimet ndihmëse, etj)
Kredi te larta drejt kerkeses se vleres –.e. kerkesat e kolateralit jane me konservative
Më pak të përshtatshme për projektet e investimeve të mëdha që kërkojnë financim afatgjatë
3.2. Programi kombëtar dhe ndërkombetar i zhvillimit të kredive
Në të gjitha vendet e analizuara disa lloje të zhvillimit të fondit të qeverisjes vendore janë stabilizuar. Këto fonde të zhvillimit veprojnë si një institucion krediti në nivel
nën-kombëtar. Bankat e zhvillimit ndërkombëtar (Banka Botërore, KfW, EBRD etj) janë duke përdorur këto fonde si një mënyrë për të kanalizuar kredi për qeveritë
lokale. Financimet e qeverive lokale nëpërmjet programeve të tilla ndodhin në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë (mbi-kredinë), nëpërmjet kredive të
ndërmjetësuar në bankat lokale në vëndet e synuara.
Termat dhe kushtet e këtyre kredive kanë tendencë të jenë më pak të ngurtë se ajo e bankave "normale". Objektivi i tyre është që të ndihmojnë qeveritë lokale të
zhvillimit afatgjatë ne nevojë në vend që të bëjë një fitim. Pjekuria e kredisë është e lidhur shpesh me jetën e aktivit. Një karakteristikë tjetër e këtyre kredive është
ekzistenca e një periudhe të mirë fillestare mbi pagesën kryesore, e cila ua hedh barrën e borxhit të mëtejshem në të ardhmen.
Normat e interesit për këto kredi janë zakonisht më poshtë normave të kreditimit "normal " të bankave tregetare. Normat fikse e interesit janë të përbashkëta dhe janë të
vendosura në bazë të një marrëdhënieje të normave të qeverisë së huamarrjes. Por ajo duhet të jetë deklaruar, se normat e interesit të tilla nën çmimin e tregut të mbajnë
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rrezikun e grumbullimit jashtë tregut vendor të kreditit financiar dhe te pengojnë zhvillimin e saj.
Përveç fondeve të kredisë për qeveritë vendore, programet e zhvillimit përdorin stimuj në formën e granteve ose ndihme teknike nëse huamarrësit përmbushin disa
kërkesa.
Rasti i Maqedonisë, ku Banka Botërore dhe Ministria e Financave filloi EUR 18.900.000 USD projektin e përmirësimit të shërbimeve komunale, është një përvojë
shumë e mirë, sidomos në fazën e hershme të zhvillimit të tregut të kredive komunale. Ky program mbi kreditimin filloi në 2008 dhe objektivi i saj është përmirësimi i
transparencës, qëndrueshmërisë financiare, dhe ofrimin e shërbimeve komunale në shënjestër të tilla si furnizimi me ujë, kanalizimeve, menaxhimin e mbetjeve të
ngurta, mbështetje për projekte për efikasitet energjetik, transport urban dhe shërbimet e tjera. Së bashku me kreditë projekti ofron grante të qeverive lokale si një nxitje
dhe shpërblim për zbatimin e nismave reformuese për qëllim përmirësimin e performancës në ofrimin e shërbimit. Granti i dhënë për një sasi individuale të qeverisjes
vendore arrin në 20% të kredisë për investime.
Mali i Zi ka një automjet të ngjashëm, Fondi i Zhvillimit te Investimit, i cili ofron kredi për qeveritë vendore në normat e interesit më të ulët në krahasim me bankat
tregtare. Për shembull, interesi mesatar në 2009 për kredi qeveritë lokale "origjinën nga bankat komerciale është 10%, ndërsa në të njëjtën kohë Fondi i ngarkuar vetëm
5%. Fondi gjithashtu kontrollon tregun primar komunal (dmth. blen bono të lëshuara nga qeveritë lokale). Nuk ka treg dytësor për bonot komunale.
Bankat që marrin pjesë në programet e kreditimit përformojne gjithë kujdesin e duhur për huamarrësit potenciale dhe mbajnë rrezikun e gjithë kredive të portofolit të
kredisë në lidhje.

Shembull 1:
Projekti bashkiak i Stambollit për infrastrukturën financuar nga Banka Botërore e programit të zhvillimit të kredive për projektet e mjedisit.
Objektivat e Projektit Bashkiak të Stambollit për infrastrukturen (IMIP) në Turqi janë për të ndihmuar Komunën Metropolitane të Stambollit në: (1) përmirësimin e
menaxhimit të tij e mbeturinave, dhe (2) përmirësimit të kapaciteteve të saj për të zbutur tërmetet nga pajisjet kyçe ricikluese dhe të infrastrukturës dhe përmirësimit të
institucioneve dhe procedurat e tyre për t'i ndihmuar ata t'iu përgjigjur emergjencave.
Pronari i projektit: Komuna e Stambollit Metropolitan
Emri i Projektit: Projekti Stamboll Infrastruktura Komunale
Shuma e projektit: 322.150.000 USD
Huadhënës / Kreditor: Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), një anëtar i Grupit të Bankës Botërore
Garant: Nën-Sekretariati i Thesarit
Instrumenti përdorura: Financimi i projektit
Shuma e kredisë: 322.150.000 USD
Maturim: 5 vjet Periudha Grace + 10 vjet (20 këste të barabarta)
Miratimin e Bankës: 2007/06/28
Marrëveshja e kredisë: 2008/7/25 (në mes Bashkisë dhe Bankës)
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Garanci Protokolli: 2009/9/13 (në mes të Komunës dhe Thesarit)
Garanci Marrëveshje: 2009/9/13 (në mes të Thesarit dhe Banka)
Pika kryesore divergjente nga ky shembull është se kjo marrëveshje kredie është nën garanci shtetërore. Prandaj, Komuna Metropolitane e Stambollit ka nënshkruar një
"Protokolli te Garantuar" me sekretariatin e Nën-i Thesarit në përputhje me kërkesat e IBRD, një anëtar i Grupit të Bankës Botërore, ndërsa, Thesari ka nënshkruar një
"Marrëveshje te Garantimit” me Bankën . Për më tepër, me këtë protokoll, Komuna është e obliguar për të transferuar përqindjet e ndryshimit te të ardhurave të tij të
ndryshme në një llogari zyrtare në mënyrë që të lehtësohet gjatë periudhave të shlyerjes së borxheve. Kjo llogari është quajtur si "llogaria e jashtme për pagimin e
borxhit". Këto të hyra janë "Taksa e reklamës dhe publicitetit" dhe "Pasuri të patundëshme tatimore", të cilat mblidhen nga Komuna. Transaksionet janë audituar dhe
mbikëqyren nga Kontrollorët e Thesarit.
Meqënëse një pjesë e të ardhurave të veta të Bashkisë si (taksat), të cilit i janë përcaktuar treguesit sipas gjykimit të saj, eleminohen. Megjithatë, kjo është një
mekanizëm dypalësh i garantuar për të dyja palët dhe shuma e transferuar përbën një pjesë shumë të vogël të të ardhurave vjetore të komunës pasi që shumica janë të
formuar nga mekanizmi i të ardhurave tatimore i përbashkët i qeverisë qëndrore.
Një tjetër ndryshim i veçantë për të garantuar mareveshjen e shtetit është se Thesari i Turqisë, në emër të huamarrësit, zhvillon negociatat me kreditorët. Kështu,
konsumi i tepruar i kohës është një rezultat negativ, në këtë kuptim.

Shembull 2
(EIB), Banka Europiane e Investimeve , kredite ndërmjetëse në disa shtete Qëndrore dhe Lindore (që nga qershori 2010)
EIB financon projekte të vogla me kosto totale ndërmjet EUR 40.000 dhe 25 milion Euro në mënyrë indirekte nëpërmjet kredive globale (linjat e kreditit) për
institucionet vendore financiare. EIB mund fonde deri në 50% të kostos totale të projektit. Financimi synon të promovojë ndërtimin, përmirësimin apo renovimin e
infrastrukturës së vogël komunale me anë të lehtesirave financiare komunale.
Bankat kryesore lokale pjesëmarrëse në marrëveshjen e deges se financimit.
- Hungari: Banka OTP, Hungaria Erste Bank, UniCredit Bank Hungari
- Republika e Çekisë: spořitelna Česká, si, Banka Komerční, si,
- Bullgaria: UniCredit AD Bulbank, Expressbank Societe Generale, Banka DSK EAD, Grupi OTP, Raiffeisenbank (Bullgari) EAD
- Rumania: Banca Comerciala Romana SA, SA Bancpost, BRD - Groupe Societe Generale SA
Vendimi përfundimtar i financimit për projektet e qeverive lokale mbetet me bankat lokale, duke bërë EIB-ine efektive në ekspertizën e tregut lokal. Zakonisht bankat
lokale që marrin pjesë në MFF janë edhe në mesin e tregjeve me active të kredive të qeverive lokale.
3.3. Obligacionet bashkiake
Qeveritë lokale mund të marrin fonde afatgjate, me lëshimin e bonove komunale në tregjet kapitale të brendshme apo ndërkombëtare.
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Një kete lidhje është një certifikatë interesi e leshuar nga një organizatë në mënyrë që të marrë hua. Një lidhje është një borxh-marrëveshje në mes të huamarrësit ose
emetuesit, dhe huadhënës apo investitorit. Emetuesi zakonisht paguan me fonde te huazuara me një interesi fiks (para-përcaktuar) periodike (kupon). Shlyerja kryesore
mund të ndodhë si në një këst në maturim (plumb) ose në transhe të shumta gjatë gjithë jetës së bonove (p.sh. amortizimin linear ose në mënyrë progresive në rritje apo
rënie amortizimit).
Cështjet e lidhjeve të qeversië locale janë të ndërmjetësuar nga investimet dhe / ose të bankave komerciale në rast të vendosjeve private apo nga shtëpi brokerimi në rast
të vendosjes publike. Një avantazh i çështjeve të bonove mbi kreditë e bankave është se ata mund të hapin qasje në fondet e pushtetit lokal me afat të gjatë. Edhe orari I
shlyerjes së një lidhjeje mund të jetë më tërheqëse (p.sh. obligacione plumb).
Një nga argumentet kryesore në favor të obligacioneve komunale është që ata të mund të strehojnë maturime më të gjata se kredite bankare. Gjithashtu, shpenzimet e
fondet e huazuara me lëshimin e bonove jane zakonisht më te ulëta se sa kostoja e një kredie afat-gjatë. Megjithatë, lëshimi i një lidhjeje është më i komplikuar se duke
marrë një kredi dhe kërkon një treg më të zhvilluar financiar.
Llojet e obligacioneve bashkiake
Bonot e detyrimeve të përgjithshme
Lloji i bonove, që qeveritë vendore zgjedhin të diskutojnë, varet nga e mira që investimet prodhojnë. Nëse investimi e gjeneron një objekt ose shërbim si përfitimet e
tërë ose të paktën një pjesë të madhe të komunitetit lokal, investimi është i thënë të jetë një "e mirë publike", dhe duhet të paguhet nga të gjithë tatimpaguesit. Kështu
një lidhje e përgjithshme detyrimi është e përshtatshme. Shembuj tipikë të këtyre investimeve përfshijnë: sigurinë publike, rrugët dhe urat, parqeve publike dhe hapësirë
të hapur, si dhe ndërtesat publike. Bonot e detyrimit të Përgjithshëm janë të siguruara nga një lumë të ardhurash të qeverive lokale.
Tabela 7: Shembulli i çështjeve të bonove të Pushtetit Lokal në Kroaci
Pushteti lokal

Data
e Maturiteti(years) Monedha Shuma
leshimit
(EUR)

Perqindja

Qellimi

Koprivnica

2004

7

HRK

8.000.000

6.5%

Infrastruktura
komunale dhe
objektet sportive

Zadar

2004

7

HRK

18.500.000

5.5%

Ndërtesat e sportit
me pishine

Rijeka

2006

10

EUR

24.600.000

4.125%

Qëndrat e sportit me
pishinë

Split

2006

7

EUR

4.000.000

4.5625%

Objektet e kultures
dhe te atletikes dhe
infrastruktura
komunale

30

2007
Zagreb
Holding
(International
issuance)

10

EUR

300.000.000

5.5

Projektet kapitale
brënda Zagreb
Holding

Vinkovci

2007

10

HRK

5.600.000

5.5%

Qëndra e KultureBiznesit me pishine

Osijek

2007

10

HRK

3.333.333

5.5%

Kuna Revalitizimi
në sheshin e qytetit

Split

2007

8

EUR

8.100.000

4.75%

Projekte të tjera
kapitale

Split

2008

7

EUR

8.200.000

6%

Projekte të tjera
kapitale

Burimi: Bursa e Raporti i Zagrebit, mars 2009
Rasti i Kroacisë është shumë interesant për qëllim të analizave. Progresi i rëndësishëm i zhvillimit lokal ne lidhje të qeverisë në treg ka ndodhur që nga viti 2004. Të
gjitha lidhjet që kanë qenë të lëshuara nga qeveritë lokale janë obligacione detyrimit të përgjithshem të cilat janë siguruar vetëm nga buxheti i pushtetit vendor.
Para se të emetohen obligacionet, Komisioni i Letrave me Vlerë kroate përcaktojne standardet e deklarimit për letrat me vlerë. Këto standarde përcaktojnë llojin e
informacionit të projekteve të investimeve dhe gjendjen financiare të emetuesit, që emetuesi duhet të paraqesë në prospekt (akti i shitjes), por edhe periodikisht një herë
lidhja ka qenë e shitur.
Obligacionet e të ardhurave
Shpesh referuar obligacioneve "me përgjegjësi të kufizuar", keto mbështeten vetëm mbi premtimin e një të qyteti te të të ardhurave te kufizuara ose tarifat e përdoruesit
(të tilla si tarifat e shërbimeve tarifave, tarifat e pranimit, qirave dhe qiratë) për të garantuar pagesën. Të ardhurat që financojne, kthejne shlyerjen janë krijuar zakonisht
nga projekti i financuar nga bonot e tilla. Obligacionet të ardhurave nuk janë të mbështetura nga fuqia e tatimit e pushtetit vendor. Dështimi për të rritur të ardhurat e
mjaftueshme për të bërë pagesa do të rezultojë në mungesë të obligacioneve të ardhurave. Në disa situata të kufizuara, qeveritë lokale kanë mbështetur bonot e të
ardhurave me një premtim të taksave për të shtuar forcën për kreditimin e bonove të te ardhurave. Këto janë të referuara si "bonot e të ardhurave tatimore të
mbështetura" ose "obligacione të tërthorta me detyrim te pergjithshem." Kjo rrugë mund të funksionoje kur të ardhurat nuk janë të forta, ose kur ka një histori të
kufizuar te kreditit të lidhur me projektin. Vlerësimi i obligacioneve te të ardhurave mund të ndryshojë nga forca kreditore e qytetit dhe është fort i varur nga flukset
monetare të krijuara nga projekti, por edhe nga faktorë të tjerë (p.sh. vullneti dhe kapaciteti i një komunë për të siguruar mbështetje financiare në rast mospagimi).
Investimet kapitale që drejtpërsëdrejti përfitojnë një grup i veçantë i përdoruesve që të paguajnë për investime përmes tarifave të përdoruesit janë konsideruar të jenë
"private" të mirë, dhe të përshtatshem për lidhjen e financimit të të ardhurave. Shembujt përfshijnë: aeroportet në pronësi te bashkive, sistemet e uje-kanalizimit,
shërbimet elektrike, objektet atletike dhe sportive dhe autostrada me hapje të kufizuar.
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Eurobonot
Eurobonot jane bono ndërkombëtare të shprehura në një monedhë të ndryshme nga ajo e vendit në të cilin ata janë lëshuar (kështu pra jo vetëm në euro). Eurobonot
jane të tregëtueshme dhe letra me vlere të transferueshm, siç përcaktohet në Direktivën prosspektive të BE-së (89/298). Eurobono kanë nisur zakonisht përmes një
oferte publike dhe janë të listuara në një bursë.
Shembull
Qyteti i Bukureshtit në 500 milion € e saj komunale emetojnë , lëshojnë oferten më te madhe të eurobonove nga një njësi rajonale ose vendore në EQL dhe eurobonon e
parë rumun komunal.
Çështja e eurobonove nisur nga Bashkia e Bukureshtit në qershor 2005 në tregun e Londrës ishte përmendur plotësisht, për 500 milion euro, me një normë 4,277%
interes vjetor. Interesi që duhet të paguhet nga komuna është përafërsisht një për qind më e ulët se ajo e paguar për emetimin e fundit të eurobonove te Rumanise.
Obligacionet kanë maturim dhjetë-vjeçar, dhe emëtimi i bonove u arrit nga bankat e investimeve ABN Amro dhe JP Morgan.
Fondet janë përdorur për të financuar projektet e infrastrukturës të tilla si mbikalimi i Basarab, marrja e transportit publik që do të thotë (autobusë dhe trena),
rehabilitimi i rrugëve dhe linjave të tramvajve.
4. Vlerësimi i Fuqisë Kreditore i Qeverisjes Vendore
Para themelimit të termave dhe kushteve të një marrëveshje financiare (të jetë ajo kredi apo obligacione), investitorët bene vleresimin e fuqisë kreditore , pra kreditimit
të pushtetit vendor. Fuqia kreditore e pushtetit lokal mat të dyja, sasine dhe cilësinë, aftësinë e tij për të shlyer borxhin. Ky është një proces mjaft kompleks dhe
përfshin (1) një analizë të plotë të pozicionit të qeverive lokale financiare, (2) një vlerësim të ekonomisë lokale në të cilën komuna funksionon (p.sh. kontekstin
ekonomik dhe politik) dhe (3) një vlerësim të mjedisit kombëtar makroekonomik. Thellësia e analizave të tilla ndryshon ne kontakt me institucionet financiare ,
pavarësisht nga shkalla e specializimit dhe njohurive mbi segmentet e pushtetit vendor. Qeveria lokale duhet të kryejë një vetë-vlerësim te kredibilitetit të tyre para se
tu afrohet institucioneve financiare. Kështu ata do të jenë në gjendje të përcaktojnë afërsisht para se sa ata te mund të huazojne pa dëmtuar stabilitetin e tyre financiar.
Për më tepër, ky vetë-vlerësim I përgatit qeveritë lokale për diskutimet me institucionet financiare që do të zhvillohen në kohën kur ata duan të shlyejne borxhin. Ajo
mund të përdoret gjithashtu si një mjet diagnostikues nga qeveritë lokale për të kuptuar më mirë faktorët të cilët mund të ndikojnë në stabilitetin e tyre financiar, si dhe
për të kryer analiza të caktuara planvepruese.
Në përgjithësi, vlerësimi kreditor i qeverisë vendore është i bazuar në tre faktorët e gjërë të mëposhtëm :
• Rreziku Ekonomik,
• Rreziku Politik, dhe
• Rreziku Financiar
Në këtë kapitull, ne kemi identifikuar një sërë treguesish ekonomikë dhe financiarë esenciale për të kuptuar performancën e kaluar, duke projektuar pozitën e ardhshme
financiare dhe si pasojë vlerësimin e fuqise kreditore të qeverive lokale. Ndërsa shumë prej parametrave janë të matshme, gjykimet subjektive janë perdorur edhe për të
vlerësuar faktorët cilësore të tilla si politikat e qeverisë.
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4.1. Rreziku ekonomik
Aftësia e komunave për të shlyer borxhin është e ndjeshme ndaj kushteve ekonomike. Qeveritë lokale që rrisin më shume fondet të tyre nga taksat lokale janë
veçanërisht të pambrojtura ndaj kushteve lokale ekonomike. Qeveritë lokale që mbështeten kryesisht mbi transferimet ndërqeveritare janë më të ekspozuara ndaj
kushteve kombëtare makroekonomike. Detyrë e analizave të kredisë është të identifikojë ngjarjet ekonomike të cilat do të pengojnë aftësinë e qeverisjes vendore për të
shlyer borxhin dhe të dalë ne pah me zgjidhje për të zbutur rreziqe te tilla.
Forca e ekonomisë lokale është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë fuqine kreditore. Të ardhurat vetjake dhe taksat e përbashkëta- të pushtetit lokal, si
burim kryesor për të shlyer borxhin financiar, janë të varura mbi ecurinë e ekonomisë vendase. Tendencat demografike, shumëllojshmëria ekonomike dhe perspektivat e
rritjes janë aspektet kryesore të cilat ndikojnë mesatarisht pushtetin vendor dhe të ardhurat afatgjata. Diversifikimi ekonomik është një tipar i rëndësishëm për një
ekonomi lokale. Një aktivitet shumë i larmishëm ekonomik do të thotë se rëniet ekonomike do të kenë një ndikim më të vogël të prodhimit vendor se sa në krahasim me
një ekonomi të përqendruar vendore, ku disa sektorë të ekonomisë mbajnë një pjesë të madhe të aktivitetit të përgjithshëm.
Kyç në analizën e fuqinë e strukturës ekonomike janë faktorët e mëposhtëm:
• Infrastruktura ekonomike dhe sociale dhe tendencat social-ekonomike që mbështesin kërkesën për shërbimet publike të ofruara nga Qeveria Lokale
• Të ardhurat për frymë dhe rrezikshmëritë e tyre
• Rritja vjetore e GDP –së reale lokale
Përbërja e PBB-së lokale
• Burimet Natyrore
• Rritja e punësimit dhe e cilësisë së fuqisë punëtore
• Politikat Ekonomike
Për më tepër, vlerësimi duhet të përqëndrohet në disponueshmërinë e infrastrukturës bazike ekonomike, të rëndësishme për cilësinë e jetës. Kjo përfshin furnizim të
qëndrueshëm me energji elektrike, sistemin e transportit, shëndetësisë, ujit dhe objektet e trajtimit të ujërave të zeza, sistemin e telekomunikacionit etj
reguesit demografike të tille si të ardhurat për kokë banori, nivelet e varfërisë, shkalla e urbanizimit, shkallën e punësimit, etj janë gjithashtu shumë të rëndësishme.
Favorite te tjere demografike përmirësojnë ndjeshëm një rritje te qeverisë lokale, ndërsa në të njëjtën kohë zbusin kufizimet buxhetore që lidhen me shpërndarjet e
shpenzimeve të larta shoqërore.
4.2. Rreziku politik
Objektivi i vlerësimit të rrezikut politik është që të sigurojë një mjet për vlerësimin e stabilitetit politik të qeverive vendore mbi baza të krahasueshme. Stabiliteti politik
është me rëndësi jetike për vazhdimësinë në marrjen e vendimeve ekonomike dhe rritjes si konsensus politik qe mundëson reformat ekonomike. Rreziku politik eshte
nje factor gjykues. Ajo duhet të përcaktohet duke marrë parasysh stabilitetin (politike) të pushtetit vendor në të kaluarën dhe qëndrimet e partive kryesore politike në
drejtim të çështjeve të rëndësishme për komunitetin lokal.
Marrëdhëniet politike ndërmjet qeverisë qendrore dhe lokale duhet të merren gjithashtu në konsideratë pasi kjo mund të ketë ndikim mbi transfertat (grantet) nga
pushteti qendror dhe drejtimin e investimeve në projekte të reja. Për këtë arsye ajo mund të ketë një ndikim në zhvillimin ekonomik lokal.
4.3. Rreziku financiar5
Situata financiare e qeverisë vendore është vendimtare për kreditimin e saj, pasi ajo përcakton aftësinë për të përmbushur detyrimet aktuale dhe shërbimin e borxhit.
Faktorët që kanë ndikim në pozitën financiare të pushtetit lokal përfshijnë:
• të ardhurat dhe struktura e shpenzimeve dhe dinamikat
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• rezultati operativ neto
• likuiditeti i vazhdueshem dhe menaxhimii rrjedhës së parasë
• fleksibiliteti financiar - autonomia të ngrejë taksat dhe tarifat,
• aftësia për të bilancuar operacionet financiare gjatë ciklit ekonomik
• gatishmërinë dhe aftësinë për të kontrolluar shpenzimet
• borxh mbetja –si brenda dhe jashtë-bilancit të fletës së borxhit
Menaxhimi i lartë komunal duhet të jetë i përgatitur mirë për të identifikuar, vlerësuar dhe për të pakësuar burimet kryesore të rrezikut për gjendjen financiare të
pushtetit vendor (monedhë, norma e interesit, riskut te mosperputhjes se maturimit). Materializimi i risqeve te tille ka nje impakt negativ ne likuiditeve: si rrjedhim
bashkite mund te perballen me situata te veshtira apo qe nuk kane zgjidhje.Kur kemi nje situate te rrezikut financiar ne nivel vendor, faktoret qe permendem me siper
duhet te krahasohen me vlerat standarte te ngritura apo ekzistuese te nje grupi te ngjashem njesish vendore.Kjo lloj veprimi duhet te mbeshtetet nga nje ndihme teknike
gjithashtu dhe nga ngritja e nje database me statistika vendore
4.4. Percaktimi i kapacitetit te huamarrjes per Qeverisjen Vendore.
Qeverite vendore duhet te jene te vetedishme per kapacitetet e tyre maksimale te huamarrjes ( per shembull sa para ato mund te marrin hua ) ne menyre qe te
prioritizojne objektivat per investimet kapitale.
Projektimi i pozicionit te ardhshem financiare ( te ardhurat dhe shpenzimet ) e nje qeverie lokale eshte kyc ne percaktimin e burimeve financiare qe do te shkojne per
pagesen e borxhit. Kuadri parashikues i te ardhurave dhe shpenzimeve lokale duhet te perfshije faktoret e rrezikut ekonomik, politik dhe financiare qe pershkruhen ne
seksionin e mesiperm.
Zakonisht qeverite vendore e paguajne borxhin ( principal plus interesin ) nga bilanci pozitiv, i cili eshte edhe ndryshimi mes te ardhurave dhe shpenzimeve
operative.Kapaciteti maksimal i huamarjes i nje qeverisje vendore mund te vleresohet si vlere aktuale e bilancit pozitiv te se ardhemes.Kjo shkalle zbritese e perdorur
ne perllogaritjen e vleres aktuale duhet te kreditohet nga bankat per kredite e marra nga bashkite.
Qeverite lokale duhet te jene te afta te tregojne qe jane te afta per te gjeneruar te ardhura neto te vazhdueshme ne te ardheme, si nje parakusht per huamarrje.Nese nje
qeveri lokale ka nje deficit strukturore te perkohshem ne te ardhmen, ajo mund te marre nje borxh te ri ne rast se marreshja financiare parashikon nje periudhe te
fryteshme gjate kohes se deficitit.Nje alternative tjeter do te sishte qe ajo te perdorte te ardhurat kapitale per te financuar deficitin.Megjithate nese nje qeveri lokale
shkon ne deficite te vazhdueshme strukturale, duhet te behen perpjekje serioze per te racionalizuar shpenzimet operative dhe per te rritur te ardhurat perpara se huamarja
te mendohet si opsion. 5.
Shkalla e rezultateve operative te pritura nga permiresimi qe do te kryeje borxhi eshte nje nga indikatoret me te rendesishem te kapacitetit huamarres te qeverise
vendore.Nese raporti eshte afer me numrin nje, atehere cdo luhatje e madhe ne te ardhurat ose shpenzimet operative te qeverise lokale mund te rezultoje ne problem
serioze ne permbushjen e detyrimit per shlyerjen e borxhit.Nje raport domethenes me i larte se nje tregon qe qeverisja lokale ka nje pozicion financiare te rehatshem ne
lidhje me detyrimet e borxhit te saj.

5

USAID/SLGRP; “Njohje me huamarrjen vendore ne Serbi ; Tony Levitas; p.15
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4.5. Statistikat e Borxhit te Qeverisjeve Lokale ne Evropën Jug - Lindore
Huamarrja totale e Qeverisjes Lokale si nje Perqindje e shpenzimeve Kapitale.
Financimi i borxhit i shpenzimeve kapitale varion ne qeveri lokale te ndryshme te territoreve të mbuluara nga anëtarët e NALAS-it ( Figura 1 ). Per shembull ne Mal te
Zi borxhi ka financuar 80% te shpenzimeve kapitale te qeverisjes vendore, ndërsa ne Moldavi vetem 10 %( 2008). Nje mesatare mes 2006 dhe 2009, borxhi ka
financuar rreth 37% te shpenzimeve kapitale te qevrisjeve lokale ne te gjitha territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it duke perjashtuar Turqine. Ndarja e borxhit
ne burimet e pergjitheshme te shpenzimeve kapitale prezanton nje ndryshim te madh nga njeri vit te tjetri ne pothuajse te gjitha vendet e analizuara .

Figura 1: Huamarrja e qeverisjes vendore si perqindje e shpenzimeve kapitale.

Total Local Government Borrowing as a
Percentage of the Capital Expenditures
90.00
80.00
Croatia

70.00

Macedonia

60.00

Moldova

50.00

%

Montenegro
Romania

40.00

Serbia
30.00

Slovenia

20.00

Turkey

10.00
0.00
2006

2007

2008

2009

Burimi: Perllogaritjet e bazuara ne pyetesorin e plotesuar nga ekspertet lokal.
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Borxhi i qeverisjes vendore si perqindje e GDP
Ne te gjitha Territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS- it ,tregjet e kredive lokale jane akoma ne vitete e tyre te para. Ne shumicen e vendeve te analizuara (
Shqiperi, Bullgari, Kroaci, Macedoni, Moldavi) borxhi lokal llogaritet ne me pak se 0.5% te GDP dhe ne me pak se 5 % te shpenzimeve totale te qeverisjes vendore.Ne
Serbi dhe Turqi dinamika e borxhit lokal ka qene ne linje me rritjen ekonomike , duke rezultuar keshtu ne nje stabilitet te borxhit gjate viteve te kaluara ( Figura 2 ) .
Figura 2 : borxhi si perqindje e GDP
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Borxhi total i Qeverise Vendore si perqindje e te ardhurave te Qeverise Vendore.
Niveli i borxhit i qeverive lokale varion sipas vendeve te ndryshme te analizuara. Ne Kroaci , Maqedoni, Moldavi dhe Rumani, borxhi lokal perben me pak se 5% te te
ardhurave totale te qeverisjes . Sllovenia , Serbia dhe Mali i Zi kane nje nivel te borxhit qe varion mes 20 – 30 % . Turqia mbetet jashte kesaj perllogaritje si vendi me
nivelin me te larte te borxhit. ( 75% in 2008)
Figure 3: Borxhi total i qeverise vendore t si perqindje e te ardhurave te Qeverise Vendore
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5. Permiresimi i Performances se Menaxhimit Financiar.
Informimi financiare i duhur dhe ne kohe qe rrjedh nga operacionet e qeverise vendore ben qe te perfitojne si investitoret ashtu edhe qeverisjet vendore.
Nje format uniform i raportimit financiare i cili i pershtatet si qeverisjes vendore/ lokale ashtu edhe kerkesave te investitoreve, duhet te jete prioriteti
kryesore per legjislacionin kombetare, si nje parakusht per permiresimin e performances se menaxhimit financiare. Raportet vjetore te qeverise vendore
duhet te pershijne te pakten nje raport administrative, nje flete bilanci dhe nje deklarate te ardhurash si dhe nje analize te rrjedhjes se parave. Berja publike
e raporteve financiare duhet te behet e detyrueshme. Procese auditimi te pavarura duhet te ndermerren rregullisht . Qeverite lokale duhet gjithashtu qe te
permiresojne performancen e menaxhimit te tyre financiar duke aplikuar per nje kredi . Duke fituar shkallen e kredise , qeverisja lokakale do do te kuptoje me
mire se cilet jane determinuesit kryesore te vleres se kredise se saj dhe mund te vendose se cilat ndryshime jane te nevojeshme per te permiresuar profilin e
rrezikut te kredise dhe keshtu te zvogelojne koston e borxhit
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5.1. Menaxhimi i shendoshe financiare per te permiresuar kredine.
Si zyrtaret e qevrisjes vendore ashtu edhe investitoret kane nevoje per nje informacion financiare adekuat dhe ne kohen e duhur ne menyre qe te marrin vendime
optimale.
Analiza financiare i ndihmon zyrtaret per te kuptuar me mire situaten fiskale te qeverisjes vendore dhe per te identifikuar tendencat e reja per te cilat ato duhet te jene ne
dijeni. Analiza financiare mund te perdoret gjithashtu per te paracitur pikat e forta dhe te dobeta te qeverisjes vendore tek keshilli bashkiak, qytetaret, qeverisja vendore
dhe investitoret. Kjo promovon transparencen e buxhetit dhe nxit aftesite e qevrisjes lokale per te marre hua.Per me teper analiza financiare udheheq planifikimin financiar
dhe politikat fiskale.
Investitoret kane nevoje per nje informacion financiare te besueshem per te bere analizen e tyre vleresuese te riskut te kreditimit.Raportet financiare qe pergatit qeverisja
vendore rralle paracesin informacion financiare ne formen qe kane nevoje pjesemarresit ne tregun e kredive.Nje format raportimi uniform financiare i cili i pershtatet si
qeverisjes vendore/qendrore dhe kerkesave te investitoreve, duhet te jete prioritet kryesore i rregullatoreve kombetare .
Raportet vjetore te qeverisjes vendore duhet te perfshijne te pakten nje raport administrative, nje flete bilanci dhe nje deklarate te te ardhurave si dhe nje analize te
rrjedhjes se parave. Ne disa vende qeverisjeve vendore ju kerkohet qe te konsolidojne deklaraten e tyre te te ardhurave me ato te institucioneve publike lokale vartese.
Tabela 9: Perdorimi i te dhenave financiare per te permiresuar kreditimin6
Hapat per te permiresuar kreditimin sistemik
1. Standartizimi i formatit te raportit financiare i qeverisjeve vendore per te perfshire
informacion qe eshte i rendesishem per tregun e kreditimit
2. Publikimi i raporteve financiare te qeverisjeve vendore duhet te behet i detyrueshem.
3. Auditime te pavarura periodike
4. Qeveria qendrore duhet te monitoroje sherbimin e borxhit vendor si dhe raportet
financiare per te siguruar stabilitet.

Pervec hapave qe synojne permiresimin e cilesise se raportimit financiare, veprime shtese duhet te ndermerren ne kete fushe, si te prezantuara ne tabelen 10 .
Tabela 10: Hapat qe duhet te ndermerren per te permiresuar kreditimin e qeverisjes vendore.7
Hapat qe duhet te ndermerren per te permiresuar kreditimin e qeverisjes vendore.
Fusha
Sistemi Fiskal
1. Transfertat Nderqeveritare

6

Veprimet
1a. Themelimi i bazave ligjore te carta dhe
konstitucionale per ndarjen e te ardhurave dhe granteve

Banka Boterore , “Matja e riskut te kreditimit per qeverisjen vendore ”, George Petersen, 1998, p.19
Banka Boterore ,Matja e rriskut te kreditimit ne Qeverisjen Vendore dhe permiresimi i kreditimit, George Petersen, 1998, p.11
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1b. Mbajtja e formulave stabel per ndarjen e te
ardhurave.
2. Te ardhurat lokale
Fondet e Zhvillimit Bashkiak
1. Kredite problematike

2. Vleresimi i kreditimit

3. Politikat e kredive

2a. Ofrimi i kontrollit vendor per shkallen e taksave
vendore mbi disa burime te ardhurash domethenese.
1a. Percaktimi i objektivave te sakte per maksimumin e
normes se kredise qe eshte e pranueshme: monitorimi i
eksperiencave aktuale
2a. Percaktimi i shkalles se sakte te riskut per secilen
kredi te marre nga bashkite.
2b. Nje department i vecante ose nje institucion i
jashtem i shkalles se kreditimit ben vleresimin e riskut.
2c. Krahasimi i eksperiencave te kaluara te problemeve
me kredite me shkallen e parakreditimit.: rishikimi i
metodologjise se vleresimit te riskut nese eshte e
nevojeshme.
3a. Nuk duhet tu jepen kredi te reja huamarresve te cilat
kane problem me huate qe jane ne process.
3b. Nuk duhet tu jepen grante kapitale nga qeveria
huamarresve qe kane problem me huate ne proces.

Sistemi ligjore
1. Procedurat qe ndermerren kur kredia 1a. Themelimi i rregullave logjore te qarte qe udheheqin
nuk paguhet ne kohe; Heqja e procedurat qe ndiqen ne praktike, dhe qe jane te
kolateralit
percaktuara me detyrim nga gjykata.
Kredite e vonuara
1. Nderhyrja ne buxhetin vendore
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1a. Themelimi i procedurave automatike per nderhyrjen
ne buxhetin vendore nga Qeveria ne rastet e vonimit te
pagimit te kredise.
1b. Leshimi i te drejtes per te nderhyre per te vendosur
balancen buxhetore nga kufijte e shpenzimit te
detyrueshem dhe/ ose nga rritja e taksave.

5.2. Shkalla e kreditimit
Qeverisjet vendore mund te permiresojne performance e menaxhimit te tyre financiare duke aplikuar per nje klasifikim te jashtem te kredive. Nje klasifikim i kredive eshte
nje opinion qe jepet nga Axhensia e Klasifikimit te Kredive mbi aftesine dhe predispoziten e nje leshuesi per te bere pagesa te here pas hereshme mbi nje instrument borxhi
per gjate gjithe jetes se atij instrumenti. Duke patur klasifikimin e kredise, qeverisja vendore do te kuptoje me mire cilet jane determinuesit kryesore te kreditimit te saj
dhe mund te vendose se cfare ndryshimesh jane te nevojeshme per te permiresuar profilin e saj te riskut te kreditimit dhe te zvogeloje keshtu koston e saj te huase.
Tre firma kryesore e ofrojne tani kete sherbim per qeverite rajonale dhe lokale ne Evropen Jug Lindore : Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s dhe Fitch.
Kontratat afatgjata te nje cilesie te larte jane klasifikuar si “Aaa” nga Moody’s dhe “AAA” nga Standard and Poor’s dhe Fitch. Qeshtjet e klasifikuara me poshte “Baa”
nga Moody’s dhe “BBB” nga Standard and Poor’s. Nje klasifikim i vecante eshte perdorur per kontratat afat shkurtera.

Tabela 11: Klasifikimi i borxhit afatgjate nga Moody ( maturimi gjate nje viti ose me gjate)
Shkalla e Investimit

Aaa – “ne kufirin maksimal”
Aa1, Aa2, Aa3 – ne shkalle te larte
Baa1, Baa2, Baa3 – ne shkalle te mesme

Shkalla Spekulative

Ba1, Ba2, Ba3 – elementet spekulativ
B1, B2, B3 – mungesa e karakteristikave te
investimeve te deshirueshme.
Caa1, Caa2, Caa3 – kredi me baza te dobeta
Ca – ne nje nivel spekulimi te larte
C – te klasifikuara ne shkallen me te ulet,
perespektiva tejet te varfera per te mbajtur
investimet reale.

Klasifikimi borxhit afatshkurter nga Moody (maturimi per me pak se nje vit)
Prime-1 (i cilesise me te larte)
Prime-2
Prime-3
Not Prime (mund te mendohet si shkalle spekulative )
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Procesi i klasifikimit:
Qendrimi i Agjensise se klasifikimit te kredive te Qeverise Vendore.
Aplikimi me nje informacion financiare specific ne lidhje me aktivitetin e qeverisjes vendore i dergohet Agjensise se Klasifikimit te kredive.
Axhensia e Klasifikimit te Kredive analizon aplikimin e qeverisjes vendre se bashku me kushtet ekonomike lokale dhe kombetare dhe ben klasifikimin e kredise
per qeverine vendore. Rregulli eshte qe klasifikimi i kredise nuk mund ta kaloje klasifikimin kombetare.
Pas klasifikimit fillestare, Agjensia e klasifikimit te kredise rishikon ne menyre periodike klasifikimin per te marre parasysh informacionin me te fundit ekonomik
dhe financiare ne lidhje me pozicionin e qeverisjes vendore
Perkufizime te rendesishme qe perkasin procesit te klasifikimit.8:
Perspektiva e klasifikimit : Keto jane opinione qe kane te bejne me drejtimin e mundshem te nje leshuesi per nje afat te mesem, zakonisht 18 muaj.Perspektiva
ndahet ne 4 kategori :positive, negative, stabel dhe ne zhvillim .
Rishikimi i klasifikimit: Kredia vendoset ne listen e shikimit ku i nenshtrohet rishikimit per nje ngritje te mundeshme ose per nje ulje te mundeshme, ose ( me rralle
) lihet per rishikim pa ndonje qellim apo direktive te percaktuar.Nje rishikim formal duhet qe te permbyllet normalisht brenda 90 diteve;
Konfirmimi i klasifikimit: Nese pas nje rishikimi formal te klasifikimit , komiteti vendos per te mos vendosur per ndryshimin e klasifikimit, klasifikimi duhet te
konfirmohet
Perfitimet nga klasifikimi i kredise per qeverisjen vendore :
Akses tek nje numer i madh i investitoreve potencial, duke zvogeluar ne kete menyre koston e huamarrjes se qeverisjes vendore dhe duke rritur konkurencen.
Opinion i pavarur mbi aftesine ne te ardhemen dhe detyrimet ligjore te leshuesit per te bere pages ate here pas hereshme nga angazhimet e tij financiare.;
Vlersimi i pavarur i kushteve aktuale te kreditimit bashkiak dhe skenari i te ardhurave dhe shpenzimeve ne te ardhemen.bazuar ne projektimin e buxhetit per te
ardhemen
Diagnostifikimi i faktoreve baze te riskut qe kontribuojne tek kushtet e kredidhenies dhe identifikimi i fushave kritike te riskut qe mund te kercenojne aftesine e
qeverisjes lokale per te paguar ne kohe intersat qe rrjedhin nga detyrimi i borxhit.
Vleresimi objektiv i operacioneve te rendesishme financiare bashkiake me nje sy kritik tek kryetaret keshillat bashkiak dhe qytetaret.
Rritje e trasnparences se operacioneve te bashkise.

8
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6. Si te gjejme dhe te perzgjedhim nje huadhenes ?
Ne varesi te instrumentit te borxhit, te cilen do qe te perdore nje qeverisje lokale, ( kredi dhe bonde ) ekzistojne institucione te ndryshme te specializuara
financiare te cilat ofrohen.Kredite per qeverisjen vendore vijne nga : (i) bankat per bashkite (ii) bankat tregtare (iii) institucionet financiare nderkombetare
dhe (iv) fondet e zhvillimit bashkiak. Bondet ndermjetesohen nga bankat tregtare ose bankat e investimeve. Ekzistenca dhe ofrimi i ketyre institucioneve
financiare per te financuar qeverisjen vendore varet ne arkitekturen dhe zhvillimin e tregut lokal te kreditimit. Autoritetet lokale dhe qendrore duhet te
promovojne masa specifike qe synojne mbeshtetjne dhe zhvillimin e nje tregu te qendrueshem te kreditimit duke minimizuar keshtu rrezikun per deshtimn e
tregut.
Permbushja e pritshmerive te huadhenesit do te rrise shanset e qeverisjes vendore per te marre nje hua me kushte te mira. Kushtet lokale ekonomike,
performance buxhetore, fleksibiliteti financiare dhe politik, kapaciteti menaxhues i projektit, transparenca, cilesia e procesit te buxhetimit, ekzistenca e
strategjise se investimeve kapitale te menaxhimit te borxhit, jane te gjitha aspekte te rendesishme qe influencojne kapacitetin huamarres te qeverisjes
vendore.
Ne procesin e kontraktimit te kredive te reja ose per leshimin e bondeve, qeverisjet vendore duhet te ndermarrin nje procedure tenderimi ne menyre qe te
perzgjidhet huadhenesi/ institucioni financiar. Keshtu qe eshte e rendesishme per qeverisjet vendore qe te hartojne dokumentacionin e tenderit ne menyre qe
te sigurojne (i) ofruesi i pershtatshem ka nivelin e duhur te njohurive dhe experiences per financimin e projekit dhe (ii) qe kriteret e perzgjedhjes te
perdoruara per te vleresuar oferten e huadhenesit gje e cila i ben te mundur qeverisjes vendore per te marre nje kredi konkuruese ne nje menyre
transparente
Pervec institucioneve financiare, qeverisjet vendore ne vendet anetare te Bashkimit Evropian mund te kene akses ne burime financiare nga grantet e ofruara nga
Bashkimi Evropian. Ne vendet anetare projekte te tilla te qeverisjes vendore mund te kalojne 15 milion Euro.
6.1. Institucionet financiare te specializuara per huadhenien e qeverisjes vendore.
6.1.1. Institucionet huadhenese, rregullat me te cilat operojne, tregjet ne te cilat bejne pjese dhe tregjet qe shmangin.
Zhvillimi i tregjeve te kreditimit te qeverisjes vendore paracet nje shtylle te rendesishme per zgjerimin e te mirave dhe sherbimeve lokale publike ( si nga cilesia ashtu
edhe nga sasia. Ne kapitullin 3 ne identifikuam dy modele qe shoqeruan zhvillimin e tregut te kreditimit lokal.: (1) modeli i huadhenies nga bankat (ii) modeli i bondeve
bashkiake
Ne modelin e huadhenies nga bankat, institucionet financiare qe japin hua per qeverisjen vendore mund te ndahen ne “ qoshe “ te specializuara , qe kane ne objektiv vetem
bisnesin lokal ( bankat bashkiake ) dhe ato te perfshira ne nje spekter me te gjere te aktiviteteve bashkiake.
Ndryshimet kryesore mes bankave bashkiake dhe bankave te medha tregtare qe japin hua edhe per sektore te tjere , konsistojne ne : (i) lloi i produkteve dhe karakteristikate
mundeshme per te dhene hua, (ii) menyra se si ato e ndertojne marredhenien e tyre me qeverisjen vendore, (iii) shkallen e sherbimeve mbeshtetese qe ato i ofrojne
qeverisjes vendore pervec aktiviteteve huadhenese ose (iv) kapaciteti monitorues dhe analizues.Nje karakteristike e bankave bashkiake eshte aftesia e tyre per te ofruar
huadhenie me afat te gjate per qeverisjen vendore ne krahasim me bankat e tjera tregtare , meqe ato jane ne shumicen e rasteve ne pronesi te shtetit dhe keshtu qe kane
akses ne burimet afatgjata. Per shembull, Credit Locale de France kishte akses ne fondet afatgjata te grumbulluara nga kursimet e sistemit postare.Bankat bashkiake
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synojne zhvillimin e nje marredhenie te qendrueshme me qeverisjen lokale, ndersa pervec aktivitetit huadhenes, ato ofrojne edhe sherbime mbeshtetese shtese , si per
shembull keshillimi per pregatitjen dhe strukturimin e buxhetit ose dizenjimin e projektit te investimeve.
Statusi fillestare i vecante i bankave bashkiake mbrohej nga ligji. ( Banka Bashkiake e Hollandes ) Megjithate crregullimi i sektorit financiare, vendosi nen presion bankat
bashkiake, qe i hapi rrugen konkurences ne qeverisjen lokale nga institucionet e tjera financiare ( bankat tregtare).Sot shumica e bankave bashkiake kane humbur aksesin
preferencial tek burimet afatgjata dhe duhet te hyne ne konkurene me bankat e tjera per fonde ( afat shkurtera). Dexia,eshte nje shembull i nje banke te madhe bashkiake e
cila i mbijetoi ketij procesi.Qeveria e mepareshme e kishte ne pronesi Dexian , ndersa tani ajo eshte plotesisht e privatizuar dhe konkuron ne tregun Evropian. Banka
Ekonomike Kombetare e cila zoterohet nga shteti ne Poloni eshte nje shembull tjeter i specialitetit te bankave bashkiake.Ajo eshte e specializuar ne asistimin e sektorit
publik me ane te mbeshtetjes per programet shteterore ekonomike dhe sociale dhe per programet e zhvillimit te qeverisjes rajonale dhe lokale.
Ne vendet ne zhvillim ku bankat bashkiake kane pak ose nuk kane fare histori , procesi i crregullimit financiare e solli huamarrjen vendore nen cadren e standarteve te
bankave tregtare. Horizonti i kursimeve afatshkurtera , i cili eshte karakteristike e bankave tregtare, perkthehet ne kredi per qeverisjen vendore me maturim te shkurter ,
krahasuar me ato te ofruara nga bankat bashkiake. Gjithashtu huadhenia per qeverisjen lokale per bankat tregtare, perfaqeson vetem nje fraksion , burimet e alokuara per te
fituar dhe per te ndertuar ekspertizen mbi mekanizmat financiare lokale.Kjo rezulton ne nje shkalle me te ngushte te produkteve huadhenese dhe kosto me te larte
huamarrese. Banka OTP ne Hungari ose Erste Bank’s Banca Comerciala Romana jane dy shembuj te bankave te medha tregatre qe dominojne tregun e kredive per
qeverisjen vendore , ne mungese te bankave bashkiake.9
Nje kategori e vecante e huadhenesve per qeverisjen vendore jane institucionet financiare nderkombetare si per shembull Banka Boterore, Banka Evropiane per Ndertim
dhe Zhvillim – te cilat kane programe te dedikuara qe synojne mbeshtetjen dhe financimin e projekteve infrastrukturore te qeverisjes vendore. ( shiko kapitullin 3 )
Modeli i bondit bashkiak, si nje menyre alternative per te zhvilluar tregun e kreditimit te qeverisjes vendore ndryshon nga modeli i bankave huadhenese ne aspektete e
meposhteme:
Eshte e bazuar ne konkurencen dhe jo ne marredhenit bankare
Monitorimi eshte public dhe jo privar, dhe
Sherbimet mbeshtetese jane te ndara.
Konkurenca eshte esenca e financimit te kapitalit vendore;si investitoret institucional dhe ata individual kane nevoje per nje marredhenie afatgjate me leshuesin sic ndodh
ne modelin e bankes huadhenese.Ndersa ne rastin e modelit te bankave huadhenese analizimi dhe monitorimi i pozicionit finaciare te qeverisjes vendore eshte bere nga
banka huadhenese , ne rastin e modelit te bondit bashkiak, informacioni financiare paracitet nga leshuesi per tregun ne nje format te standartizuar.; bazuar ne kete
informacion cdo investitor ben vleresimin e tij te mundesive per te investuar ne nje bond bashkiak te vecante.Per me teper , ne nje treg te bondit bashkiak , nje qeverisje
lokale mund te marre vendimin e saj se ku te kerkoje sherbime keshilluese financiare. Ose asistence teknike ne dizenjimin e projektit krahasuar me modelin e bankave
huadhenese , ku nje sherbim i tille mund te jete i ndare.
Tregjet e reja jane nje objektiv terheqes per institucionet financiare te huaja sepse ato mund te ofrojne rikthim te nje risku me nivel te larte.Zhvillimi i ulet i infrastrukturs ( i
te gjitha llojeve ) se bashku me perespektiven e nje ambient makroekonomik stabel dhe te parashikueshem me politika ekonomike te besueshme jane perberesit kryesore
per nje ekonomi te zhvilluar per te terhequr financimet e huaja.Per me teper statusi i anetarit ne organizatat nderkombetare ( si BE, NATO), i cili nenvizon vullnetin e nje
vendi per te mbeshtetur nje zhvillim te qendrueshem perben nje garant shtese per investitoret e huaj. Gjithashtu kane rendesi edhe pozicioni gjeografik dhe geopolitik.

9

Banka Dexia kishte dege vartese ne Romania dhe ishte nje aktor kryesore ne tregun e kreditimit lokal, por ajo i mbylli operacionet ne tregun rumun per shkak te rikonstitutimit te
grupit financiare.
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Ne kete kontekst , huadhenia per qeverisjen vendore ne tregjet e reja mund te perfacesoje nje mundesi biznesi mjaft produktive per institucionet financiare te huaja.
Kreditimi eshte zakonisht me i mire se sa ai i sektorit te huamarrjes vendore.Gjate krizes aktuale financiare dhe ekonomike disa banka nga vendet e reja e pane me
perfituese financimine qeverisjes vendore se sa te sektorit privat.Nje shembull i tille eshte Banca Comerciala Romana, lider i tregut ne sektorin bankar Rumun ne te gjitha
asetet . Vullneti dhe kapacitetet e institucioneve financiare per te financuar qeverisjen vendore varion ne vende te ndryshme ne varesi te nje numri faktoresh specific te
cilet karakterizojne shkallen e zhvillimit te financave publike lokale ne pergjithesi, si per shembull (i) transparenca, (ii) akses ne te dhenat financiare, ( iii) kapacitetet
administrative (iv) stabiliteti i te ardhurave dhe parashikueshmeria, (vi) stabiliteti i te ardhurave dhe procedurat e falimentimit ose (vii) garancite e disponueshme.
Tabela 12: Institucionet financiare qe japin hua ose ndermjetesojne leshimin e bonedeve per qeverisjen vendore.
T ype of bank
Country

Private commercial bank

Albania

National Commercial Bank, Intesa Sanpaolo
Bank, Raiffeisen Bank,

Bulgaria

Municipal Bank plc

Macedonia

Moldova

Montenegro

Republika Srpska
Romania

Serbia
T urkey

State-funded
development bank

International financial
institutions

Other

KFW, World Bank
(WB) ,EBRD, CEB
EBRD, EIB

Pro Credit Bank, Raiffeisen Bank,NLB Prishtina,
Banka Kombetare T regtare (National T rade
Bank)
Uni Bank, NLB Leasing – DCA partners and all
the otherdomestic commercial banks
Victoriabank, Eximbanc, Moldova- Agroindbank,
Moldindconbank.

Donor-funded
development bank

Albanian Development
Fund, Highland Areas’
Development Fund

Croatian Bank for
Reconstruction and
Development

Croatia

Kosovo

State owned
commercial bank

Savings Bank
(Banca De
Economii)

Crnogorska komercijalna banka, NLB
Montenegrobanka, Hypo Alpe-Adria Bank,
Podgorička banka, Komercijalna banka AD Budva
Hypo Alpe Adria
Unicredit
Raiffheisen
InvestmentKomercijalna Banka
Development Bank
of Republika Srpska
Banca Comerciala Romana S.A., Bancpost S.A.,
BRD – Groupe Société Générale S.A.
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Hypo Alpe Adria,
Commercial bank, AIK bank, Raiffeisenbank,
Erste bank, NLB Vojvodjanska bank, Credit
Agricole bank
BNP Paribas Fortis, WestLB AG, Credit Agricole, Vakifbank, Ziraat
HSBC, RBS
Bank

United States
Agency for
International
Development

EBRD, EIB

USAID DCA fund

WB, EBRD, KfW

Fund of Social
Investments from
Moldova,
Investment
Development Fund of
Montenegro
Incentive funds for
employment and
agriculture and
economy development

International
Association for
Development

EIB, KFW bank,
EBRD, IBRD

EBRD, MMF, WB

State Development
Fund

EBRD, EIB, WB
EBRD, EIB, KfW,
WB, Council of
Europe Development
Bank

KFW, AFD

WB , EIB, EBRD

6.1.2. Deshtimet e tregut dhe zgjidhjet e mundeshme.
Si modeli i bankave huadhenese edhe ai i bondeve kane te meta qe mund te limitojne zhvillimin e nje tregu kreditues funksional dhe mund te cojne ne inefikasitet. Sic eshte
nenvizuar edhe me pare , bankat tregtare zakonisht kane mungese kapacitetesh per te kuptuar financat publike lokale dhe si rezultat tendenca per te dhene hua per
qeverisjen vendore mund te jete me e ulet.Gjithashtu ne saje te faktit qe ato terheqin burime afatshkurtera me afat te gjate , aftesia e tyre per te dhene hua me afat te gjate
permiresohet. Ne rastin e bondeve mungesa e shpalosjes adekuate finaciare mund te pengoje investitoret per te blere bondet bashkiake. Per me teper eksperiencat e kaluara
tregojne qe ne fazat e tij te hereshme , tregu i bondeve te qeverisjes vendore nuk ofron domosdoshmerisht kapital afatgjate.
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Ne kete kontekst, jane disa opsione te mundeshme per qeverisjen vendore nga ekonomite e reja qe mund te nxisin zhvillimin e qendrueshem te tregut kreditues lokal
a) Te pergjitheshme
Te promovoje politikat ekonmike qe pergatisin terrenin per nje ambient makroekonomik, stable dhe te parashikueshem ( per shembull politika fiskale )
Te siguroje zhvillimin e nje sektori bankar te shendetshem dhe stabel: parandalimi nepermjet rregullave te duhura te pabalancimit ne portofolet bankare.;
Rritje e transparences se qeverisjes vendore ( standartizimi i formatit mbi pozicionin financiare, projektet e investimeve, financimet e audituara)
Te promovoje dhe te mbeshtese themelimin e nje agjensie te autorizuar te klasifikimit te kredise lokale e specializuar ne vleresimin e riskut te kredive per
qeverisjen lokale.
Rritjen e stimulimit per qeverisjen vendore qe te marrin klasifikimin e kredive nga nje agjensi klasifikuese. ( lokale ose nderkombetare ) – per shembull ritjen e
peshes se riskut per qevrisjet vendore te paklasifikuara – kjo do te rezultoje ne nje kosto me te larte te huamarrjes per qeverisjet lokale te paklasifikuara; dhe
Percaktimi i legjislacionit dhe procedurave te qarta per falimentimin e qeverisjes vendore – zhvendosja e garancise se qeverisjes qendore per borxhin lokal.
b) Specifike
Ekzistenca e fondeve garantuese te bashkise mund te stimuloje zhvillimin e nje tregu kreditues te qeverise vendore ne hapat e tij te pare.Megjithate eshte
rendesishme per te perdorur nje institucion te tille per nje periudhe kohe te limituar, sepse mund te rezultoje ne sjellje morale te rrezikeshme. ( shiko shembujt me
poeshte )
Themelimi i bankave qe zoterohen nga shteti te specializuara ne huadhenien per bashkite mund te nxise aksesin e qeverisjeve vendore ne tregun e kredive. Banka
te tilla mbeshteten ne burime me terma afatgjate, dhe mund te kanalizohen ne projektet infrastrukturore afatgjata te qeverisjes vendore.
Fondet e zhvillimit te bashkise qe themelohen dhe operojne ne nje ivel me te larte se sa ai i qeverisjes vendore perfaqesojne nje zgjidhje potenciale per te nxitur tregun
e kreditimit lokal dhe per te mbeshtetut investimet ne infrastrukturen urbane, sherbimet dhe ndermarrjet e ndryshme ( shiko shembujt me poshte )
Shembuj
Mekanizma nxites qe mbeshtesin dhe zhvilljne tregun e kreditimit te qeverisjes vendore
a. Fondet e garancise
Bullgaria – mekanizmi garantues i USAID – Autoriteti I Zghvillimit te Kreditimit (DCA) ofron garanci per bashkite si huamarrese tek Banka e Bashkuar
Bullgare, duke garantuar 50% te kredise, 13 bashki e kane perdorur kete instrument deri tani
Maqedonia – mekanizma te ngjashem me Bullgarine
Rumania – ekzistojne dy fonde garantuese (Fondi i garantimit te kredive rurale dhe Fondi i garantimit per ndermarrjet e vogla dhe te mesme ) te cilat
ofrojne dokumente garantuese per kredite ne emer te perfituesve te qeverisjes vendore te granteve te Bashkimit Evropian.
6.1.3. Situata ne vendet e analizuara
Eksperiencat e kaluara kane treguar qe mungesa e disiplines tek qeverisjet lokale te decentralizuara ne lidhje me borxhin public lokal mund te shkaktoje crregullim
financiare ne nivel makroekonomik. Ne 20- 30 vitete e kaluara buxhetet shteterore duhet te nderhynin dhe te shpetonin nga rreziku 19 qeverisje lokale nga 44 vanalizuara
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ne 2005 nga nje studim i Singh dhe Plekhanov10. Per shembull ne Argjentine dhe Brazil veshtiresite e qeverisjes vendore shkaktuan nje problem serioz per buxhetin e
shtetit duke I kontribuar krizes financiare aktuale.
Ne rastet e vendeve anetare te Bashkimit Evropian borxhi i qeverisjeve vendore nuk ka shkaktuar shqetesime deri tani, megjithate periudha te crregullimit financiare mund
te gjenden ne historine e se kaluares ( Gjermania dhe Suedian ne vitet 90 )
Nje situate e tille kerkon disa mekanizma kontrollues qe sigurojne stabilitet financiare per qeverisjet vendore.. Literatura identifikon kater mekanizma rregullues per
borxhin e qeverisjes vendore .(Ter-Minassian-Craig, 199711):
Disiplinimi i tregut – ne kete regjim nuk ka kushtezime per sa i perket borxhit te qeverisjeve vendore; institucionet financiare do te japin hua bazuar ne limitin e
riskut qe ata marrin persisper. Regjimet e tregjeve te lira karakterizohen zakonisht nga tregjet e zhvilluara;
Kontrollet direkte – huadhenia eshte subjekt i aprovimit nga qeverija qendrore. Nje mekanizem i tille pengon ne menyre te qarte autonomine vendore , megjithate
ai mund te kompensoje mungesen e disiplines dhe aftesive administrative ne nivel lokal;
Qendrim i bazuar ne ligj – limitet per nivelin e borxhit jane te percaktuar ne ligjin per huamarrjen vendore;
Qendrim bashkepunues – qeverisjet vendore vendosin se bashku me qeverine qendrore per nivelin maksimal te borxhit. .
Figura 6: Mekanizmat kontrollues ne vendet CEE
Qeverisjet vendore nga tregjet e reja kane te pakten nje forme te mekanizmave kontrollues
nepermjet kontrollit te drejtperdrejte dhe/ ose rregullave ligjore
Industrial countries*

Developing countries**

Market Co-operative Rule
Direct
Market Co-operative Rule
Direct
Country
discipline control
based
controls
Country
discipline control
based
controls
Albania
1
Australia
1
Bulgaria
1
Austria
1
Croatia
1
1
Belgium
1
Macedonia
1
1
Canada
1
Moldova
1
Denmark
1
Montenegro
1
1
Finland
1
Republika Srpska
1
France
1
Romania
1
1
Germany
1
Slovenia
1
1
Greece
1
Serbia
1
Ireland
1
T urkey
1
Italy
1
Japan
1
Netherlands
1
** Bazuar ne te dhenat e pyetesorit
Norway
1
Portugal
1
10 Spain
Singh, Raju-Plekhanov, Alexnder (2005): Si duhet te1rregullohet huamarrja e qeverisjes vendore ? Evidenca empirike ne disa vende . IMF Working Paper, WP/05/54.
11 Sweden
1
TER-MINASSIAN, TERESA–CRAIG,
JOHN (1997): Control of local government borrowing in Fiscal Federalism in Theory and Practice (Chapter 7). IMF.
Switzerland
1
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United Kingdom
1
United States
1

6.2. Si mund ti rrisin qeverisjet vendore shanset per te marre hua
6.2.1 Pritshmerite e huadhenesve per qeverisjen vendore
Institucionet financiare qe synojne qeverisjet vendore zakonisht bejne nje analize te detajuar cilesore dhe sasiore te nje sere faktoresh financiare, ekonomik, institucionale,
ne menyre qe te bejne vleresimin per dhenien e kredise. Thellesia e nje analize te tille varion sipas institucioneve financiare te ndryshme dhe varet nga shkalla e
specializimit ne segentin e qeverisjes vendore.
Sic eshte treguar edhe ne kapitullin 4 kushtet ekonomike ne te cilat operon qeverisja vendore kane nje influence te rendesishme ne vleresimin qe huadhenesi ben per
dhenien e kredise.Megjithese disa institucione financiare nuk e vene shume theksin ne kete faktor ne analizen e tyre per kredine, eshte e rendesishme per qeverisjet vendore
per te kuptuar rendesine e ketij faktori ne te ardhurat e tyre ne te ardhemen dhe ne kapacitetin e borxhit te tyre dhe te marrin masa proaktive. Keto masa mund te perfshijne
lehtesime per taksat qe qeverisja vendore i ofron kompanive te medha vendore ten je rendesie sistemike12 per ekonomine lokale qe synon te stimuloje investimet dhe
punesimin; qeverisjet lokale mund te rrisin gjithashtu nivellin e terheqjes per te bere investime duke iu ofruar investitoreve te medhenj prona te paluajteshme ( toka ,
ndertesa ).
Shembuj
Eksperienca e Rumanise ne mbeshtetjen per zhvillimin e ekonomise lokale
Zona metropolitan Oradea (MAO),e cila perfshin bashkine e Oradea se bashku me 11 komuna fqinje , eshte ne procesin e krijimit te nje strategjie per
tregun duke synuar rritjen e nivelit te atraktivitetit te ekonomise lokale perpara investitoreve te huaj.
Ne hapin e pare MAO identifikoi pronat e paluajeteshme (toka, ndertesa ) qe i perkisnin anetareve te saj dhe qe do te sherbenin per te mbeshteturr
investimet e reja. Bazuar ne nje analize te detajuar te structures se ekonomise lokale dhe rritjes se saj perspective, MAO zgjodhi sektoret e ekonomise qe
kane potencialin me te madh te zzhvillimit duke marre ne considerate pikat e forta kryesore te ekonomise vendore. Pastaj ajo kombinoi rezultatet e
analizes me pasurite e paluajteshme qe kishte ne dispozicion per investimet e reja dhe te cilat nxirren ne treg per investitoret e huaj.
Per shembull , nje nga pasurite e identifikuara per tu investuar ne te eshte nje pjese toke qe zoterohet nga nja komune ne zonen turistike. Meqe turizmi
eshte identifikuar si nje prej industrive kryesore me potencialin per ta quar ekonomine vendore perpara , oferta territorial ne kete rast do ti adresohej
investitoreve potenciale te interesuar ne zhvillimin e resorteve turistike. MAO do te ofroje token dhe akses ne infrastrukturen publike per investitoret te
cilet duan te ndertojne nje resort turistik ne kete zone.
Sic eshte shpjeguar me siper (Kapitulli 4) kur vleresohet performance e buxhetit e qeverisjes vendore , institucionet financiare analizojne gjithashtu tendencen e
rezultateve operative ( balancen)
Shkalla e fleksibilitetit financiare , qe qeverisjet vendore kane ne dispozicionin e tyre per te pershtatur buxhetin ne periudhat e crregullimit financiare dhe ekonomik,
eshte gjithashtu i rendesishem nga pikepamja e kapacitetit te sherbimit qe ofron borxhi. Nese nje qeveri vendore ka nje fleksibilitet te larte financiare , ajo do te jete e afte
te pershtase ne menyre efektive te ardhurat ose shpenzimet e saj me rreziqet qe vijne nga jashte , keshtu dhe te mbaje stabilitetin e saj financiare.
12

Kompanite e medha te cilat ndajne aktivitetin e ekonomise lokale
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Me fleksibilitetin financiare ka lidhje edhe fleksibiliteti politk - per shembull vullneti per te racionalizuar shpenzimet – per te ndjekur masa kursimi ne rastet e crregullimit
financiare.Kjo do te thote qe edhe nese nje qeveri vendore ka fleksibilitein financiare ajo mund te kete mungese te gadishmerise per te zbatuar masat pershtatese per te
balancuar buxhetin ne saje te arsyeve politike.
Kapaciteti menaxhues i projektit i qeverisjeve vendore perfaqeson nje fushe tjeter te fokusimit te analizes se rriskut te kredise nga bankat. Ajo thekson sofistikimin e
stukturave dhe paraktikave te qeverisjes vendore dhe vlereson kapacitetin per te vezhguar procedurat ligjore per prokurimin dhe menaxhimin financiare.Ne kete kontekst
bankat mund te jene te interesuara te shikojne se si ka rezultuar implementimi i projekteve te mepareshme, cilat ishin problemet kryesore qe dolen dhe se si i zgjidhen ato
zyrtaret vendore.
Shkalla e larte e transparences eshte nje karakteristike kryesore i nje menaxhimi financiare te mire. Ai eshte nje aspekt i rendesishem i marredhenies misdis qeverise
vendore dhe institucioneve financiare, meqe ai iu ofron bankave informacionin e nevojshem ne procedurate tyre te kujdeseshme dhe i ndihmon ato qe te krijojne nje
pozicion financiare te vertete .Ne kete kontekst lidershipi vendore duhet te kete vullnetin dhe te jete ne gjendje te komunikoje te gjithe informacionin per institucionet
financiare
Cilesi e procesit te buxhetimit i perket gjithashtu mundesive te menaxhimit financiare. Buxheti duhet te jete akrual dhe i bazuar ne programe. Duhet te kete nje qendrim
te konsoliduar per planifikimin e buxhetit ; buxheti duhet te perfshije te gjitha veprimet e qeverisjes vendore dhe te njesive qe varen prej saj.
Ekzistenca e strategjise per menaxhimin e borxhit ne nivel vendore ka nja impakt pozitiv per sa i perket kredidhenies. Politikat e borxhit duhet te jene te formuluara dhe te
obsevuara ne menyre te hollesishme.Duhet te jene stabel dhe te parashikueshme ne kohe, transparente, pa qeshtje te paplanifikuara dhe te lidhura me strategjine e
investimeve kapitale.Limitet e borxhit te percaktuara nga legjislacioni kombetare duhet te respektohen gjithmone.
Ndryshimet politike ne qeverisjen vendore mund te percaktojne ne disa raste nje kthese ne strategjine per zhvilimin lokal, gje e cila mund te kete pasoja negative ne
vullnetin dhe gadishmerine per te shlyer borxhin e marre nga mandate paraardhes.Menaxheret vendore duhet te kuptojne rendesine e vazhdimesise se pagimit te borxhit
per te siguruar vazhdimesine e investimit te projekteve, si parakusht per te marre kreedi ne te ardhmen me kosto te arsyeshme. Huadhenesit vihen ne dijeni per qeverisjet
vendore qe nuk permbushin detyrimet e borxhit nga regjistrat kombetare te borxhit. Nje sjellje tille le pas nje hije negative per qeverisjet vendore , gje cila rezulton ne
veshtiresite per marrjen e kredive te reja.
Nje strategji e investimeve kapitale e qarte dhe koherente perfaqeson nje pike nisje per cdo project investimi dhe i ofron huadhenesit nje perspektive afat gjate mbi
planet e investimit te qeverisjes vendore dhe per pozicionin e saj financiare ne te ardhemen.Eshte e rendesishme qe qeverisja vendore te kete nje plan finaciare per shume
vite Strategjia duhet ti jape prioritet projekteve madhore sipas rendesise se tyre dhe nevojave per financim.
Institucionet financiare iu kerkojne huamarresve nje dokumetn garancie ne menyre qe te sigurohen per ripagimin e borxhit. Ne rastin e qeverisjeve vendore te
decentralizuara, huamarrja zakonisht garantohet nga te ardhurat e vete qeverisjes vendore . Te ardhurat mund te merren nga huadhenesi si kompensim per borxhin. Forma
te tjera te garancive si asetet fizike mund te pranohen me ligj ne disa vende.Ne shume raste , kur legjislacioni per borxhin publik lokal nuk eshte mjaftueshem i qarte
institucionet financiare mund te konsiderojne si garanci te ardhurat e vete qeverisjes vendore te ofruara nga qeverisja vendore sin je garanci e mire. Keshtu qe eshte
rendesishme per qeverisjet lokale qe te sigurojne qe institucionet financiare e kuptojne natyren e garancive dhe kushtet ne te cilat ato behen te zbatueshme. Garancite nga
qeveria qendrore jane praktikuar gjithashtu ne disa tregje kredish , por ato jane zakonisht karakreristike per fazat e pare te zhvillimit , kur njohuria e institucioneve
financiare per qeverisjen vendore dhe per vullnetin per ti dhene atyre hua eshte e ulet.
6.2.2. Karakteristikat e vendeve të Evropës Jug - Lindore
Te gjithe huadhenesit do te donin te punonin ne kushte ideale: legjislacion stabel, llogari financiare korrekte dhe te hapura, rrjedhe stabel e te ardhurave, plane investimesh
te zhvilluara mire, kapacitet administrative i mjaftueshem, vullnet politik per te shlyer detyrimet e borxhit pavaresisht ndryshimit te krahur politik. Ne shume vende sot keto
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kushte nuk ekzistojne. Keshtu qe huadhenesit operojne ne ambiente te paqendrueshme dhe me nje risk te larte; gjate recensionit risqet jane edhe me te larta. Ne mes tyre
jane : alokim i paqendrueshem i te ardhurave si pasoje e ndryshimeve ne legjislacionin kombetar, te ardhura te paqendrueshme nga taksat, planifikim dhe menaxhim i varfer
i te ardhurave ne nivel vendore, mungesa e transparences dhe e kapaciteteve administrative.
Ne territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it të survejuara nga ky punim kushtet e huadhenies nuk jane aspak perfekte. Gjate ketij nenkapitulli do te tregojme per
gjetjet me lidhje me kushtet e tregut te kreditimit vendore.
Megjithese shumices se qeverisjeve vendore iu kerkohet qe te adoptojne politikat e menaxhimit te borxhit dhe te planeve shumevejecare te investimeve kapitale, shume te
tjere nuk kane pse ta shikojne kete si kusht paraprak. Ne rastet e mevoneshme huadhenesit nuk mund ta kene para syve tablone e gjere te veprimeve qe qeverisja vendore
do te ndermarre ne te ardhmen. Dhe as nuk mund te gjejne vullnet politik per nje kohe te gjate per projektet qe atop o financojne.
Stabiliteti i te ardhurave eshte arritur ne nje shkalle te gjere gjate viteve te kaluara.Megjithate ka raste kur qeverite dhe parlamentet menjhere i ndryshojne rregullat ne
disavantazh te qeverise vendore.Moldova, Serbia dhe Rumania mund te citohen per kete fakt 13. Qeverite vendore duhet te jene te vetedijshem qe huadhenesit , sit e gjithe
investitoret e tjere, udhehiqen nga besimi; luhatja e te ardhurave pengon besueshmerine ne aftesine e huamarresit per te shlyer detyrimet e borxhit..
Cdo huadhenes kerkon garanci. Qeverite vendore ne shume nga territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it të vëzhguara po ofrojne garanci te tilla. Me e shpeshte eshte
nderpreja e te ardhuraveNe rast se debitori nuk i paguan detyrimet atehere banka eshte e detyruar te marre nga te ardhurat e tij si kompensim per detyrimet e borxhit.
Megjithate nje huadhenes duhet ta dije qe llogarite e qeverisjes vendore me ato te Thesarit te Shtetit jane te veshtira per tu ekzekutuar. Disa Territore te mbuluara nga
anëtarët e NALAS-i i lejojne qeverisjet vendore qe te ofrojne asete si kolateral per borxhin. Instrumente te tille lejohen ne Shqiperi, Bullgari, kosove, Maqedoni, Mal I Zi ,
Slloveni dhe Turqi. Madje dhe ne keto raste publikimi mund te jete shume i veshtire . Nje rast i vecante mund te gjendet ne Serbi , ku qeverite vendore ndalohen qe te
leshojne ndonje garanci ne favor te huadhenesve te tyre.
Shembull
Ekzekutimi detyruar i llogarive te qeverise vendore te mbajtura ne Thesarin e Shtetit ne Rumani.
Ne Rumani nje gjykate duhet te konfirmoje ekzistencen e nje borxhi te papaguar dhe te aprovoje nderprerjen e te ardhurave te debitorit ne Thesar. Per te
paguar borxhin , debitori duhet te kete para kesh ne llogarine e tij ose per ndryshe ai ka ne dispozicion nje kohe prej gjashte muajsh qe te gjeje burimet per
te paguar borxhin.Oficeret e kredive luajne nje rol deciziv ne sigurimin e parave kesh per te paguar borxhin.Megjithse ai/ajo mund te kete qellim te mire,
huadhenesi mund te shpenzoje me muaj te tere duke u perpjekur kot. Pas perfundimit te afatit prej gjashte muajsh , huadhenesi mund te publikoje asetet e
debitorit. Procedurat qe aplokohen mbeshteten ne Kodin e Procedurave Fiskale.
Garancite shteterore pelqehen nga huadhenesit pavaresisht rrezikut moral qe sjellin per qeverisjen vendore. Disa vende iu a bejne te qarte qeverisjeve vendore dhe
huadhenesve qe garancite shteterore nuk mund te jepen ne cdo rrethane.Shqiperia, Bullgaria, Moladavia, Rumania dhe Sllovenia hyjne ne kete kategori. Ka territore të
mbuluara nga anëtarët e NALAS-it te cilat i lene dyrte e hapura per garancite shteterore ne raste te vecanta: Kroacia, kosova, Maqedonia, Republika Srpska, Serbia dhe
Turqia.Garancite shteterore aprovohen zakonisht nga parlamenti ( Nensekretariati i thesarit ne rastin e Turqise ) por qeveria luan nje rol qendrore nepermjet Ministrise se
Financave.Moldavia eshte nje rast i vecante per sa i perktet kesaj ceshtje; qevria qendore nuk leshon garanci shteterore, por Qarku mundet te leshoje nje garanci te tille ne
favor te njesive te tij te qeverisjes vendore.
13

Ne Rumani , qeverite eliminuan 40% e qeverisjeve vendore nga taksa e transaksionit e pasurive te paluajteshme. Ne Moldavi
riinvestuar nga tatimi mbi fitimi, i cili ka qene burimi kryesore i te ardhurave per qeverisjen vendore.
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qeveria ka vendosur qe te perjashtoje firimin e

Shembull
Garancite e kredive per qeverisjen vendore ne Moldavi
Ne Moldovi ekziston nje marredhenie hierarkike mes qeverise se qarkut ( rajoneve ) dhe qeverisjes vendore ( bashkite dhe komunat ) Si e tille autoritetet
publike te nivelit te II –te ( rajonet ) jane emeruar per te garantuar autoritetet publike lkale te nivelit I , si edhe per ndermarrjet bashkiake. Garancite jane
leshuar per mbulimin e pjeshem ose te plote te shpenzimeve.
Ne shumicen e rasteve huadhenesit kryejnë hulumtimin e tyre paraprak, me përjashtim të dukshëm të çështjeve qe lidhen me bonot ku kujdesin e duhur behet nga
auditorët e pavarur. Me qëllim të vlerësimit, si një praktikë e përgjithshme, huadhënësit kërkojnë pasqyrat financiare për një numër vitesh, librat e llogarive, bilancin e
borxhit dhe angazhimet, listat e aseteve, planet e investimit dhe dokumentacionin e projektit teknik.
Vlerësimet e kredisë janë tepër të rralla, duke pasur parasysh koston e tyre dhe mbështetjen e huadhënësve lokalë në dispozitat ligjore. Megjithatë, ka përjashtime,
vlerësim i kredisë nga një agjenci e madhe e pavarur është një parakusht për një huamarrjen te qeverisjes vendore direkt nga një Institucion Financiar Ndërkombëtar
(p.sh. Banka Evropiane e Investimeve), për më tepër, çështja duhet të mbështetet ne klasifikimin e kredive per te fituar besimin e investitorëve". Në Bullgari ka një
Agjencioni për klasifikimin e kredive dhe analiza e cila qe ofron per subjektet të interesuara, duke përfshirë qeveritë lokale. Agjencia u formua në vitin 2010 nga
bashkimi i dy agjencive ekzistuese për klasifikimin e kredive të cilat ishin një degë e Moody's. Gjithashtu, Maqedonia ofron një shembull interesant te një programi
kombëtar për të kryer vlerësimin e kredive te qeverisë lokale nga agjencitë ndërkombëtare të klasifikimit te kredise Në Turqi, të tre agjencitë kryesore për klasifikimin
e kredive janë aktive në analizimin dhe klasifikimin e kredise për qeveritë lokale. Fitch Ratings ka dhe një zyrë rajonale në Stamboll.
Shembull
Programi ia sistences per klasifikimin e kredive per qeverine vendore ne Maqedoni
Ne 2009,Aktiviteti i Qeverisjes Vendore Maqedoni , USAID ne bashkepunim me Qendren e Ekselences Financiare ne Maqedoni lancuan nje audit te
jashtem financiare ne gjashte bashki, gjetjet e te cilave do te ishin ne akord me standartet nderkombeterare
Me 11 Shkurt 2010 Moody’s Investor Service publikoi klasifikimin e kredive per bashkite Vele dhe Strumica, , duke reflektuar shfaqje të ngurta të
përgjithshme buxhetore dhe mungese te ndonjë ekspozim të drejtpërdrejtë-te borxhit.
Kostoja e klasifikimit te kredise varion mes EUR 14,000 dhe EUR 19,000 ne varesi te madhesise se qeverisjes vendore dhe te axhensise klasifikuese.
Shembuj
Qeverisjet vendore me klasifikimin per vendet e Evropes qendrore dhe lindore.
Bullgaria – ekziston nje Agjensi lokale e klasifikimit te kredive e cila vendos klasifikimet per qeverisjet vendore.Axhensite nderkombetare te klasifikimit
jane gjithashtu prezente. Ne 1999 Standard&Poor klasifikoi Sofien dhe ne 2000 Moody klasifikoi Varna.
Keoacia – Vetem qyeteti i Zagrebit ka nje klasifikim te kredise te realizuar nga Moody’s.
Maqedonia – Dy bashkite Strumica dhe Veles si dhe qyteti I Shkupit jane klasifikuar.
Rumania - me kerkesen e IFI - Bukuresht 2005 – Standard&Poor’s, Oradea 2009 – Fitch
Serbia – Tre qyteteve iu eshte bere klasifikimi ne Qershor 2010 nga Moody’s; Valjevo dhe Kraljevo moren B1 dhe qyteti I Novi Sad Ba3.
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Turqia – Shumica e bashkive metropolitane jane klasifikuar nga S&P, Moody’s dhe Fitch. Stambolli, Ankaraja, Izmiri dhe Bursa jane disa shembuj ne
Turqi.
Tarifat vjetore tregojne variacione te lehta dhe ndryshojne ndermjet $30,000 dhe $36,000.
Në territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it ku bankat financuara nga shteti dhe fondet e investimeve janë të pranishëme normat e interesit dhe tarifat për
qeveritë lokale kanë tendencë të jenë më të ulëta se ato të huadhënësve privatë. Si rregull, mekanizma të tilla per nxitjen e tregut jane te mirëpritur ne tregjet e kredive,
por ata duhet të jenë të përkohshme. Shembuj të këtij lloji mund të gjenden në Mal të Zi ( Fondi i Investimeve te Zhvillimit te Shtetit ) dhe Turqia (Banka e krahinave).
E fundit por jo më pak e rendesishme , të gjithë kreditorët duhet të jetë te kujdesshëm në lidhje me kapacitetin e qeverive lokale për të menaxhuar borxhin. Në shumicën
e territorit të mbuluar nga anëtarët e NALAS-it, departamentet financiare nuk janë të plotësuara me personel të kualifikuar në mënyrë adekuate. Në raste të tilla
huadhënësit do të vazhdojë monitorimin e ngushtë per zbatimin e borxhit.
6.3. Si te pergatiten dokumentat e tenderit per nje kredi.
Në procesin e marrjes se një kredie të re apo lëshimint te bonove, në pothuajse të gjitha territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it të anketuara, qeveritë vendore
duhet t'i nënshtrohen procedurave të tenderit në mënyrë që të zgjedhni kredituesin / institucionin financiar. Kështu qe kjo është thelbësore për qeveritë vendore për
hartimin e dokumentacionit të tenderit në një mënyrë e cila siguron (i) që ofertuesit të kenë nivelin e duhur të njohurive dhe përvojës për projektin që do të financojne
dhe (ii) që kriteret e përzgjedhjes qe jane përdorur për të vlerësuar oferta huadhënësve u mundëson qeverive lokale qe te zgjedhin strukturen e kredise.
6.3.1. Kriteret e perzgjedhjes per institucionet financiare
Qeversijet vendore duhet te vendosin disa kritere per perzgjedhjen e huadhenesve potencial ne menyre qe te marrin oferta vetem nga institucionet financiare te cilat
provojne te kene eksperienca financiare te ngjashme me ate te projektit te fiancuar. Keto kritere mund te perfshijne:
pragun minimal për të ardhurat e bankës nga operacionet e vazhdueshme (të ardhurat e interesit dhe tarifat dhe komisionet);
te provoje eksperiencen ne projekte te ngjashme – te pakten 3 – te financuara ne vitet e kaluara.;
Pragun minimal per kredite e ofruara nga banka ne ne qeverisjet e kaluara vendore.
Përvojë në shërbimet e konsulencës plotësuese, të tilla si përpilimin e projektit dhe zbatimin, nëse është e nevojshme.
Në vendosjen kritereve duhet të tregohet kujdes merret në mënyrë qe të mos vendosen kufij shumë i kufizues për shkak të frikës qe konkurrenca e ofertave mund të
reduktohet.
6.3.2. Planifikimi i kredise dhe i komponenteve te saj.
Hapi i parë në hartimin e dokumentacionit të tenderit për qeverisjen vendore eshte qe të vendose kriteret bazë mbi të cilat do të vlerësojë ofertat e bankave. Zakonisht
këto parametra janë të përfshira në kontratën e kredisë dhe duhet të konsiderohet nga ana e pushtetit vendor në procesin e vlerësimit: (i) shumën, (ii) (iii) normat e
interesit, (iv) tarifat, e monedhës (v) shlyerjja ne afat, (vi) periudha hirit, (vii) opsionet e rifinancimit dhe (viii) mundësitë e ristrukturimit.
Shuma e marre hua – mund te jete subjekt i ofertave te bankave. Në kushte normale tregu është i imponuar. Megjithatë, nëse ekuilibri i likuiditetit në treg është i ulët
(si gjatë krizës së fundit financiare) dhe shanset për të gjetur shumën e plotë te të hollave për projektin që do të financohet janë te uleta, atëherë është e këshillueshme
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qe të vendoset vetëm kufiri minimal per shumën e huamarrjes . Në këtë mënyrë, gjasat janë të larta qe pushteti lokal të gjejë financim të pjesshëm, të cilat mund të
mundësojne fillimine projektit. Kur kushtet e tregut nuk ofrojne shume mundesi , pushtetit lokal mund të tërheqë shumën e financimit shtesë me një tjetër tender.
Monedha – zakonisht monedha ne te cilen qeverisja vendore deshiron te marre hua eshte e specifikuar, ose do te ishte e veshtire per te krahasuar midis ofertave te
ndryshme te cilat paraciten ne valuta te ndryshme. Qeverisjet vendore duhet te jne ne dijeni te faktit qe kur marrin nje kredi ne valute te huaj, ato e ekspozojne veten perpara
riskut ( ndryshimi i kursit te valutes ) Ne vendet ku ndruyshimi i kursit te valutes eshte i larte, keshillohet qe qeverisjet vendore qe kerkojne te marrin hua ne monedhen e
huaj te marrin ne considerate ekspozimin e monedhes se tyer.
Norma e interest – eshte nje nga kriterest kryesore per vleresimin. Qeverisja vendore duhet te specifikoje ne dokumentat e tenderit lloin e norms se interest ne te cilen ata
duan te marrin hua : fikse apo variable ( per shembull Euribor 6 muaj ) Nese norma e interest eshte variabel , atehere bankat tenderojne vetem diferencen mbi kursin e
references.Zakonisht huadhenia per qeverisjen vendore behet me norma interesi variable, sic tregon tabela me poshte :

Tabela 13: – Norma e interest per huamarrjen vendore ne territoret e mbuluara nga anëtarët e NALAS-it ne vezhgim (Dhjetor 2009)
Country

Domestic currency interest rates

Albania

6 months prime rate of treasury bonds (7%) +0.5-3% …

Foreign currency interest rates

Bulgaria

Basic interest rate +1.4% BGN

…

Croatia

4.20%

…

Macedonia

7,25-9%

6 months LIBOR+margin

Moldova

20%

5-6%

Montenegro

10%; 5%-Investment Development Fund

…

Romania

ROBOR 3M + 2,75%-5,5%

EURIBOR 3M + 5,5%

Slovenia

EURIBOR +2-3.5%

…

Serbia

…

EUR, Fixed: 6.75%, EUR, Floating: EURIBOR 3M+5%

T urkey

T R-LIBOR Apprx.9%

EURIBOR +2%, LIBOR +2.5%

… - not available

Tarifat – duhet te merren gjithashtu ne konsiderate kur behet vleresimi i ofertave. Numri dhe lloi i tarifave : - 1) Tarifa Up-front Front 2) Tarifa Front-end 3) Tarifa e
parapagimit 4)Tarife angazhimi ; 5) Tarife menaxhimi; 6)Tarife marreveshje ; 7) tarife strukturimi 8) Tarife agjensie - qe ndryshojne ne varesi te bankave dhe tregjeve
financiare te ndryshme.Keshillohet qe qeverisjet lokale te vendosin nje maksimum te limitit ne tarifat e parapagimit, ne menyre qe te mbajne fleksibilitetin per te
rifinancuar nese kushtet e tregut permiresohen.Tabela me poshte permban disa vlera treguese mbi tarifat dhe komisionet e vena nga banka Rumune per kredite e dhena ne
vitin 2009.
Taebla 14– Vlera mesatare e tarifave dhe komisioneve qe vendoset mga Bankat ne Rumani per kredite e qverisjes vendore ne vitin 2009 (%)
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LG type
Overall
County council
Municipality
Town
Commune
Village
… - not available

Drawdown Fee for not drawing
Early
Fees to be paid at fee per
down on the credit Monthly Annual repayment
Refinancing
contract's initiation drawdown facility per year
fees
fees
fees
fees
0.69
0.38
1.19
0.07
0.57
1.64
2.87
0.76
0.25
…
…
1.00
1.25
2.00
0.60
0.43
0.50
0.05
0.62
1.75
3.00
0.66
0.25
1.18
0.08
1.00
1.67
3.00
0.75
0.43
1.25
0.07
0.46
1.58
3.00
0.38
…
…
…
…
3.00
…

Programi i ripagimit – zakonisht duhet te specifikohet nga qeverisja vendore , ne varesi te nevijave te likuiditetit ne te ardhemen, ne sherbimin e borxhit ose ne te
ardhurat dhe shpenzimet e projektit. Ripagimi i borxhit mund te behet me keste te barabarta me ngritje/ zbritje progresive te amortizimit bazuar ne programin e
parashikuar. Ripagesat plumb14 mund te konsiderohen si nje opsion. Megjithate duke marre parasysh faktin qe qeverisjet vendore ne shumicen e vendeve kane limite te
vendosura per maksimumin e borxhit , pagesat plumb do te rezultojne ne kredi me vlere me te ulet krahasuar me kredite e plota ( me amortizim ). Shpeshtesia e pagesave
muhnd te jete mujore , ne qerek te vitit , ne gjysem te vitit ose vjetore; qeverite vendore duhet ta vendosin shpeshtesine e pagesave bazuar ne te ardhurat kesh te projektit,
ne menyre qe te shmangin moskorrektesine.
Periudha e mospagimit - përfaqëson një periudhë kohe në fillim të kontratën se kredisë (zakonisht 1-3 vjet), kur pushtetin lokal paguan interes vetëm per tepricën e
kredisë (dmth. nuk ka pagesave të principalit). Periudha e mospagimit duhet gjithashtu të përcaktohet nga tenderi, dhe minimumi i periudhës se mospagimi i pranuar
duhet të jenë e specifikuara në dokumentacionin e tenderit. Është e rëndësishme për qeverinë vendore për të kuptuar se, edhe pse periudha e mospagimi lehtëson barrën
e borxhit në vitet e para, kjo rrit koston e përgjithshme të kredisë.
Maturimi – Projektet e infrastrukturës zakonisht kërkojnë shpenzime të mëdha fillestare në krahasim me buxhetin e qeverisjes vendore. Kredite afatgjata rezultojnë në
shërbim të ulët te barrës se borxhit për buxhetin lokal, e cila është më e lehtë për tu mbështetur nga të ardhurat e vete bashkise . Kështu pjekuria duhet të jetë ndër
kriteret e përdorura për të vlerësuar ofertat e bankave
Mundesite e rifinancimit – qeveritë lokale duhet të sigurojnë që kane fleksibilitetin e duhur për të rifinancuar kredine në qoftë se kushtet e tregut përmirësohen në të
ardhmen. Për këtë qëllim, qeveritë vendore duhet të shmangin hyrjen në një marrëveshje kredie e cila përmban kushtet kufizuese rifinacimi, të tilla si komisionet e larta
te rifinancimit ose kufizime
Opsionet e rikonstruktimit – . gjithashtu mund të parashikohet në dokumentacionin e tenderit, si kriter për të vlerësuar ofertat e bankave. Opsionet te tilla zakonisht
përcaktojnë kushtet dhe tarifat sipas të cilave një kredi është ristrukturuar duke zgjatur maturimin e saj ose duke rirregullua pagesat e shërbimit të borxhit
6.3.3. Vleresimi i kredise per te identifikuar oferten me konkuruese
Per te krahasuar ofertat e bankave , qeveria lokale duhet të mbledhë komponentët e kredisë në mënyrë transparente dhe objektive. Në këtë kontekst, ne paraqesim një
metodologji të plotë me anë të të cilave një qeverisjes vendore mund të përmbledhur kriteret e vlerësimit:
a) Presioni financiare i kredise ne buxhetin e qeverisjes lokale : tre aspekte jane te rendesishme ketu : periudh e mospagimit , maturimi dhe programi i ripagimit te
borxhit. Per secilin faktor eshte vendosur nje rezultat bazuar ne tabelen qe vijon:
Faktori
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Piket minimale

Piket maksimale

Periudha e mospagimit

0 – Bank me periudhen me te 10 – Bank me periudhen me te
ulet te mos pagimit
larete te mos pagimit

Maturimi

0 – Bankat me periudhen me 10 – Bankat me periudhen me
te ulet te maturimit
te ulet te maturimit

Programi i ripagimit

0 – Bankat per te cilat
programi i ripagimit rezulton
ne barren me te larte te borxhit,
si nje perqindje e te ardhurave
te qeverisjes vendore.

10 – Bankat per te cilat
programi i ripagimit rezulton
ne barren me te ulet te borxhit,
si nje perqindje e te ardhurave
te qeverisjes vendore.

* debt burde – llogaritni maksimumin e barres se borxhit per cdo peiudhe gjate gjithe jetes se kredise.
Çdo faktor duhet të marrin një peshë, të bazuar në rëndësinë e saj për pushtetin lokal. Në përgjithësi pesha totale e presionit financiar në rezultatin total nuk duhet të
kalojë 20-30%.
b) Kostoja e pergjitheshme efektive përfshin përveç interesit të kostove të gjitha taksat e tjera dhe komisionet. Ajo është e llogaritur si ulje ne të ardhmen paraflukseve që bëjnë me pagesën e borxhit (, kryesore të interesit dhe komisionet e) për vlerën aktuale te kredisë:

Ku : r – perfaqeson koston e pergjitheshme efektive te kredise
C –shumen e kredise
N – maturimin e kredise ( vitet)
m – pagesat periodike (m=12 per pagesat 12 mujore , m= per pagesat ne qerekk te vitit. etj)
xk, yk dhe zk – perfaqesojne tarifat dhe komisionet . pagesat e principalit dhe te interesit te paguara ne kohen k
Nëse norma e interesit është e ndryshueshme, në mënyrë që të jenë në gjendje për të llogaritur një plan shlyerje, qeverite lokale duhet të përcaktojë një vlerë të veçantë
për
normat
e
referencës,
të
cilat
do
të
përdoren
nga
të
gjitha
bankat
kur
bëjne
nje
ofertë.
Banka me kosto më të lartë të përgjithshme në fuqi duhet të marrë një rezultat 0, ndërsa banka qe ofron koston më të ulët në përgjithësi do të marre 10 pikë. Pesha e
këtij faktori në rezultatin agregat duhet të jetë i lartë, rreth 40-50%.
c) Rifinancimi dhe pagimi i tarifave ne avance : një rrjet të ngjashme vlerësim mund të përdoret për të vlerësuar shkallën e fleksibilitetit që një bankë ofron në lidhje
me opsionet e rifinancimit
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Faktor

Piket minimale

Piket maksimale

ne 0 – Bank me tarifen me te larte 10 – Bankat me tarifen me te
te ripagimit
ulet te ripagimit

Tarifa e ripagimit
avance

0 – Bankat me tarifen me te 10 – Bankat me tarifen me te
larte te ristrukturimit
ulet te ristrukturimit.

Tarifa e ristrukturimit

Cdo faktor nga ky seksion duhet te jete I ponderuar , per te siguruar nje ponderim prej rreth 20 – 40 %.
Grumbullimi i pikeve llogaritet nga mledhaj e pikeve per secilin faktor individual te pershkruar ne pikat a, b dhe c . Banka me piket me te larta duhet te fitoje tenderin.
Figura 4: Shembujt e identifikimit te ofertave me te mira ne nje proces tenderi
Pushteti vendore “L” deshiron te marre hua EUR 10 million per nje project local infrastrukturore., me nje
maturim minimalisht per 10 vjet. Ne proceduren e tenderimit,L mori oferta nga tre banka:
Criteria

Bank A

Interest rate

Bank B

Bank C

Euribor 6M+3.5%

Euribor 6M+2.7%

Euribor 6M + 4%

Fees at loan disbursement

1% flat

1.5% flat

0.25% flat

Annual fees

0.30%

0.50%

0.20%

Maturity

12 years

15 years

20 years

Grace period

2 years

1 years

3 years

Early repayment fee

1.50%

2%

0.75%

1%

1.50%

0.80%

Restructuring fee

Bazuar ne ofertat e mesiperme dhe duke marre ne considerate edhe EURIBOR 6M 1% programi I
ripagimit qe vijon schedule results (by taking into consideration interest and principal payments, and
commissions and fees):
EUR
800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000
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-

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Repayment periods (semi-annual)

Bank A

Bank B

Bank C

Per sa i perket presionit financiare Banka C ka periudhen me te larte te mospagimit, maturitetin me te gjate,
dhe maksimumin me te ulet te barres se borxhit per te gjithe jetegjatesine e kredise.
. Banka A ka piket me te uleta ne lidhje me kete .
Presioni financiare
Factor

Bank A

Bank B

Bank C

Grace period

5

0

10

Maturity

0

3.75

10

Repayment schedule

0

8.2

10

Weight
5%
7%
8%

Per sa I perket kostos se pergjitheshme efektive, Banka B ka koston me te ulet me nje interest e
brendshem te kthimit prej 4.4%, e ndjekur nga Banka A me 4.9% dhe Banka C me 5.2%
Factor

Bank A

Bank B

Bank C

Weight

Overall effective cost

7

10

0

50%

Nga pikepamja e opsioneve te rifinancimit dhe ristrukturimit oferta me e mire eshte ajo e Bankes C.
Factor

Bank A
2

Bank B
0

Bank C

Weight

Early repayment fee

10

20%

Restructuring fee

5.7

0

10

10%

Duke mbledhur piket individuale per secilin factor, Banka B merr piket me te larta dhe eshte fituesja e
tenderit.

6.4. Sigurimi i likuiditetit per zbatimin e fondeve te financuara nga Bashkimi Evropian
6.4.1. Huamarrja per zbatimin e projekteve te financuara nga Bashkimi Evropian.
Granteve të ofruara nga Bashkimi Evropian (BE) si per vendet anëtare ashtu dhe per ata qe aplikojne per tu anetaresuar janë një kontribut i çmuar për zhvillimin e
infrastrukturës lokale, shërbimeve apo kapaciteteve administrative. Në shtetet anëtare projekte të tilla të qeverisjes vendore mundet qe shpesh të tejkalojn ë 15 milion
EURO, në të vërtetë, ata mund të vijnë afër 100 milion EURO, si në rastin e infrastruktures rajonale per kanalizimet dhe ujin . Vlera e projekteve të paraqitura nga
qeveritë lokale në vendet qe aspirojne per tu pranuar është më i vogël, por të mirat e financimit të investimeve kapitale vendore nëpërmjet granteve të BE-së janë të
padiskutueshëme.
Megjithate, sigurimi dhe shpenzimi i financimeve nga Bashkimi Evropian nuk jane nje pune e lehte. Ndersa pergatitja e projektit nuk eshte qellimi i ketij punimi, ne do te
prekim instrumentat ne dispozivcion te qeverisjes lokale per te siguruar likuiditetin e zbatimit te projektit. Rregulloret dhe procedurat e bashkimit Evropian kerkojne
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perfitues qe te kontribuojne nga burimet e tyre per shpenzimet e projektit. Rregulli eshte qe parate e ofruara per perfituesin te jepen ne formen e rimbursimit te
shpenzimeve te percaktura sipas ligjit , kjo do te thote qe buxhetet vendore duhet te mbulojne faturat fillestare nga burimet vendore. Keto kerkesa mund te kene nje ndikim
negative ne te ardhurat keh te pushtetit vendore dhe mund te zvogelojne mundesite e perdorimit te ketyre parave per te mbuluar ndonje sherbim tjeter. Keshtu qe nevoitet qe
pagesat e qeverisjes vendore per te gjithe ose nje pjese te kontributit lokal per projekte te financuara nga BE te behen me kredi per te mos penguar operacionet e tjera te
qeverisjes vendore. Nje zgjidhje e tille ka kuptim sepse shumica e pagesave fillestare sigurohet nga bgranti i rimbursuar; interesat dhe tarifat do te paguhen nga huamarresit
nga burimet e tyre.
Madje edhe kredite tradicionale mund ti nenshtrohen pershtatjeve, zakonisht ne kushte me te favoreshme se sa ne rastin e kredive per projekte investimesh te financuara nga
vete burimet e qeverisjes vendore.Ekzistenca e Fondit te Garancise , i cili ofron garanci shtese, , ofron mbeshtetje te metejeshme per kete lloj huaje.Per shembull ne
Rumani, disa qeveri vendore, duke perfshire edhe ato rurale, moren hua nga bankat per te parafinacuar ose bashkefinancuar projektet kapitale vendore me nje maturitet qe
varionte nga 8 muaj deri ne 2 vite. Nje praktike e tille eshte sigurisht ne mosmarreveshje me rekomandimet per huamarrjet afatgjata per investimet kapitale, por eshte nje
sjellje racionale per procedurat e rimbursimit.
Nevojat aktuale te parafinancimit dhe te bashkefinancimit mund te mos vleresohen drejt per shume arsye: procesi i rimbursimit ka te ngjare te shtyhet per shkak te
procedurave te gjata sqaruese ose per shkak te shkurtimit te buxhetit shteterore.; ne te kundert pagesa e faturave mund të përputhet me një fluks të mbledhjes së taksave te
cilat i ofron pushtetit vendor me të holla të mjaftueshme në dorë për të përmbushur të gjitha angazhimet; ose prokurimi publik mund te rezultoje ne nje cmim me te ulet
se sa vleresimi fillestare. Keshtu financimi i Bashkimit Evropian per projektin rrit mundesite per te marre financimin.
Ne raste te tjera, qeverisjet vendore te cilat besojne se i permbushin te gjitha kerkesat e projektit nga burimet lokale mundet te vleresojne nevojen per nje garanci bankare,
nga nje banke ose fond garancie nga frika e ndonje pamundesie te papritur per te paguar.Kostoja e garancise bankare perfshin zakonisht nje komision fiks qe I paguhet
periodikisht institucionit finannciare qe e leshon per gjate gjithe jetegjatesise se garancise.
Shembull
Garancite bankare per projektet e financuara nga Bashkimi Evropian ne infrastrukturen rurale ne Rumani.
Në Rumani, qeveritë lokale rurale, të cilat marrin financim nga Programet Kombetare e financuara nga BE për Zhvillim Rural (PKKZH)
mund të zgjedhin për të marrë pagesë paradhënie para fillimit të projektit (pasi prokurimet publike te finalizohen dhe te konfirmohet si
e ligjeshme ) deri në 50% të totalit të shpenzimeve. Parapagimi kryesisht eliminon nevojën për një kredi. Megjithatë, PKKZH kërkon nga
Përfituesit e pagesave paradhënie një letër garancie nga një bankë ose nga Fondi Kombetare i Garancise për Ndërmarrjet e Vogla dhe të
Mesme, ose Fondi i Garancisë për kredive rurale. Letra e garancise i ofron autoritetit menaxhues mundësi për të marre burimet e fondit
të garancisë në qoftë se pushteti vendor nuk i plotëson kërkesat për të paguajë parapagimin. Pagesa për Letër garancie nga dy fonde
shtetërore është caktuar me urdhër të ministrit të bujqësisë. Garanci mund të mbulojë deri në 110% të pagesës paradhënie. kolateral për
dhënien e garancisë bankare jane të ardhurat lokale të qeverisë vendore të buxhetit.
6.4.2. Iniciativat ligjore per borxhin e synuar per kontributin lokal ne projektet e fiancuara.
Per te inkurajuar dhe mbeshtetur qeverisjen lokale qe te perdore fondet e BE –se disa vende krijojne masa special ne legjislacionin per financat publike vendore dhe
borxhin. Masa te tilla mund te kene objektiva te ndryshme :
a) Thjeshtesimin e procesit te aprovimit te kredise . Masa konkrete mund te jene :
Eliminimin e nevojes per te marre aprovim nga qeverisja vendore
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Thjeshtesimin e kerkesave burokratike te procesit te aprovimit.
b) Sigurimi qe te gjitha qeverisjet vendore te cilat perfitojne nga financimi i Be – se e kane te lejueshme dhe jane ne gjendje per te marre kredi qe te sigurojne likuiditetin
e projektit. Mjete specifike mund te jene :
Duke bere perjashtime nga kushtet dhe limitet ekzistuese te huamarrjes.
Ofrimi i garancive shteterore per te zbatuar projektet e financuara nga BE nga qeverisja vendore ose ndermarrjet vendore.
c) Ofrimi i burimeve nga buxhetet kombetare per te permbushur nevojat e likuiditetit deri sa te kryeht shpangimi.Per kete arsye instrumenti me i dukshem eshte nje pagese
ne avance deri ne 30 – 50% te te gjitha shpenzimeve sapo te permbyllet marreveshja financiare.Pagesa ne avance lejon qeverisjen vendore qe te paguaje faturat .Per me
teper autoriteti shpagues do te marre nje pjese te shpagimit qe vjen si rezultat I pagimit ne avance..
Sic eshte vene re , ka shume opsione te mundeshme per qeverite qe kane deshire dhe munden qe te inkurajojne qeverisjen lokale per te permbushur nevojat e likuiditetit te
projekteve te financuara nga BE nepermjet huamarrjes. Zgjedhjet jane ceshtje te kendveshtrimit politik dhe makroekonomik ne te njejten kohe.Vendet qe duan te ndalojne
dificitin buxhetore nuk do ta inkurajojne huamarrjen , por mund ta vene me shume theksin ne pagesat ne avance. Vendet me tregje lokale te kreditimit te zhvilluara pak, ose
me shume qeverisje te vogla vendore mendojne per sigurimin e garancive te tyre. Si perfundim vendet qe perpiqen per te minimizuar kompleksitetin dhe perfshirjen e
qeverise qendrore ne zbatimin e projekteve te financuara nga BE
6.4.3. Huamarrja per fondet e BE –se ne vendet e Evropes Jug lindore.
Ng ate gjitha vendet e marra ne analize nga ky punim jane tashme anetare te Bashkimit Evropian dhe me konkretisht, Bullgaria, Rumani, dhe Sllovenia. Te tjerat jane vende
kandidate. Te tjerat jane vende kandidate dhe dhe nje dite do te nxiten per te marre masa mbeshtetese per qeverite e tyre vendore ne menyre qe te thithin fondet e BE – se.
Deri tani vetem tre shtetet anetare kane adoptuar direktiven per te adoptuar iniciativen per huamarrjen vendore per zbatimin e projekteve te financuara nga BE. Ndihma e
BE – se per vendet e tjera ne shumicen e rasteve ka formen e projekteve te vogla , ku kontributi vendore mund te sigurohet nga vete burimet e qeverisjes vendore.
Sic eshte thene me siper kane nje variacion te gjere te instrumentave mbeshtetes nga te cilet mund te zgjedhin.. Bullgaria dhe sllovenia kane zgjedhur ne menyre te
dukeshme nje qendrim minimal .
Shembuj
Iniciativat per huamarrjen nga vendet anetare te Bashkimit Evropian per zbatimin e projekteve te financuara nga Bashkimi Evropian.
Ne Rumani mbeshtetja per qeverite vendore te financuara nga BE ka format e meposhteme :
a. Borxhi I marre per te ofruar kontributin lokal per zbatimin e projekteve te financuara nga BE, eshte nje perjashtim nga pragu I borxhit dhe nga pragu
kombetare vjetore. Megjithate akoma kerkohet aprovimi nga qeveria qendrore
Kredite e qeverisjes vendore apo e ndermarrjes se ujesjelles – kanalizimeve ne lidhje me projektet e financuara nga BE per rruget, infrastrukturen
ujore, arsimin, asistencen sociale mund te garantohen nga shteti me ane te Fondit Kombetare per Garantimin e Kredive per Ndermarrjet e Vogla dhe te
Mesme. Garancia I lejon qeverisjeve rurale dhe vendore qe kane nje kreditim te uket qe te marrin hua me nje kosto me te ulet. Ministria e financave
garanton cdo huadhenes per pagimin nga ana e qeverive vendore te te gjitha detyrimeve qe rrjedhin nga borxhi. Ministria e Financave ka si qellim te
pergjithshem transferimin nga buxheti I shtetit tek qeverisja lokale respective te shumes qe eshte paguar. Tek huadhenesi. Kredite e garantuara nga kjo
skeme perfitojne nga masat e parashikuara ne piken a).
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b. Pagesa ne avance e perfituesve nga grantet e Bashkimit Evropian eshte gjithashtu e mundur, deri ne 30% - 50% te shpenzimeve te projektit.
Ne Bullgari qeveria qendrore i ofron qeverisjes lokale kredi pa interesa per bashkefinancimin e projekteve te financuara nga Be. Ne keto raste nuk
kerkohen garanci shteterore.
Kredite afatgjate te qeverisjes vendore ne Slloveni qe perdoren per bashkefinancimin e projekteve te financuara nga BE jane nje perjashtim .
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7. Si te menaxhojme kredine?
Qeverisjet vendore mund te perdorin burimet e jashteme duke perdorur nje sere insrumentash huamarrje.Megjithate , secili instrument eshte pershtatur qe te
financoje vetem disa lloje aktivitetesh . Instrumentet e financimit afatshkurter perfshijne ( i) linjen kapitale te krediti – qeverisja vendore terheq fonde nga linja
e kredise, te ciles ato i kushtojne interes, per te financuar te ardhurat e perkoheshme. (ii) kredite ura jane nje lloi i vecante i kredive afatshkurtera ku ofrohet
financim per projektet kapitale te investimit per nje periudhe tranzitore deri sa merret financimi kryesore ( afatgjate ). Huamarjet afatmesme dhe afatgjata
duhet te synohen nga qeverisjet lokale kur financohen projekte te investimeve kapitale. Huamarrjet afatgjat per te mbuluar shpenzimet per shpenzimet aktuale
, zakonisht ndalohet me ligj dhe duhet te shmanget me cdo menyre.
Planifikimi i struktures se paketets financiare duhet te jete ne linje me strategjne e investimeve kapitale dhe te menaxhimit te borxhit vendore.Ne negociatat
me institucionet financiare, qeverite mendore duhet te mendojne per maturimin , periudhen e mospagimit, normat e interest, tarifat, rifinancimin.Pas
sigurimit te paketes financiare, qeverite vendore duhet te prodhojne mjaftueshem te ardhura per te paguar detyrimet e borxhit, per te marre hua te reja ose
per investime direkte.Fatkeqesisht, kur gjerat nuk shkojne sic jane planifikuar, komunitetet vendore duhet te merren me ristrukturimin e kredise.
Ristrukturimi i kredise duhet te parashikohet sin je opsion kur qeverisjet vendore futen ne nje periudhe te crregullimit financiare.Ristrukturimi duhet te
parashikohet kudo qe te jete e mundur , qe ne fillim kur firmoset kontrata financiare me banken.Ristrukturimi I kredise zakonisht perfshin keto elemente : ( i)
rifinancimin, (ii) zgjatjen e periudhes se maturimit, ( iii) riformimin e programit te kreedise per ta pershtatur me te arhurat e klientit, ( iv ) anullimin e nje pjese
te borxhit.
7.1.Llojet e kredive dhe rekomandimet per perdorimin e tyre.
Ashtu sic eshte pershkruar ne kapitullin 3 , qeverite mendore mund te marrin burime te jashteme duke perdorur nje variacion te gjere te instrumentave te huammarrjes.Cdo
instrument eshte pershtatur per te financuar disa lloje aktivitetesh te cilat mund te jene te lejuara ose te ndaluara nga legjislacioni kombetare
Ne legjislacioni kombetare ne vendet e vezhguara ka ndryshim ndermejt huammarrjes afatshkurter dhe afatgjate. Qeverite vendore mund te marrin borxhe afatshkurtera qe
te mbulojne shkurtimin e perkohshem te te ardhurave, ne menyre qe te kene para per shpenzimet ( dhe te sigurojne vazhdimin e sherbimeve publike ), te rifinancojne
kredite me periudhe maturiteti te gjate, te financojne per projekte te medha investimit etj.Kredite afatshkurtera duhet te paguhen nga qeverisja vendore perpara se te
mbyllet viti, nga te ardhurat e veta ose nepermjet nje kredi afatgjate.
Instrumenti me i shpeshte i financimit afatshkurter eshte kredia kapitale . Qeveria vendore mund te marre fonde nga kredia bazuar ne nevojat e likuiditetit, mbi te cilat ajo
paguan interes, ne varesi te strukturimit te produketit, qeverisjeve vendore mund tu kerkohet te paguajne Shumen e perdorur ne nje vit.Kredite e amortizimit mund te
perdoren gjithashtu per te financuar deficitin afatshkurter.
Kredite ura jane nje lloj i vecante i kredive afatshkurtera, ku financimi per projektet e investimit capital ofrohet per nje periudhe tranzitore deri sa te merret financimi
kryeasor.
Huammarrjet afatmesme dhe afatgjata, duhet te synohen nga qeverite lokale kur financohen projekteve te investimit kapital. Huamarrja afatgjate per mbulimin e
shpenzimeve ndalohet me ligj dhe duhet te shmanget me cdo menyre.Kredite per investime duhet te ristrukturohen sipas karakteristikave te secilit project. Ne kete kontekst
, qeverisja vendore duhet ose te aplikoje per nje kredi me afat te gjate ose te marre bono. Kredia duhet te strukturohet ne menyre qe te kete maksimumin e fleksibilitetit
financiare per nje qeverisje vendore me nje kosto konkuruese . Bondet mund te jene me terheqese se sa kredite per te financuar investimet afatgjata, meqe kane nje
periudhe me te gjate maturimi.Megjithate bondet duhet te strukturohen zakonisht ne nje structure ripagimi amortizimi.
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7.2. Praktikat dhe rekomandimet per menaxhimin e borxhit.
7.2.1. Planifikimi i struktures dhe i komponeteve te kredise.
Qeverisjet vendore e vendeve ish – komuniste po hasin pengesa ne fushen e planifikimit.Planifikimi ishte nje mantra gjate periudhes se komunizmit, ai eshte refuzuar si i
pamundur dhe i panevojshem ne kohet qe vijuan. Ne fundin e vitreve 90 u be e qarte qe planifikimi financiare ishte i nevojeshem ne rast se komunitetet vendore do te
shfrytezonin potencialin e tyre dhe grantet nga Bashkimi Evropian dhe donator te tjere. Qe atehere i tere konteksti administrativ ka ndryshuar dhe aftesite planifikuese nuk
ishin te azhornuara. Planifikimi ne nje sfornd te ri ligjore, ekonomik dhe politik ishte nje experience krejt ndryshe krahasuar me kohen e komunizimit.
Megjithese duket nje pune e lehte ,menaxhimi i borxhit eshte kompleks, vecanerisht ne bashkite e mesme dhe te medha, te cilat mund te perballojne marrjen e disa kredive
ne te njejten kohe.Perpara se te marrin nje kredi zyrtaret vendore duhet te vendosin se per cfare duan ti shpenzojne parate dhe per sa kohe do te zgjase kredia.Kur
negocioojne per kredine ata duhet te mendojne per periudhen e maturimit, periudhen e mospagimit, interesin e kredise, tarifat, rifinancimin. Pas sigurimit te kredise qeveria
vendore duhet te mendoje se sit e prodhoje te ardhura te mjaftueshme per te paguar borxhin. Fatkeqesisht kur gjerat nuk shkojne ashtu sic jane planifikuar, qeverite vendore
duhet te mendojne opsionin e ristrukturimit te kredise.
Pervec rendesise qe ka menaxhimi racional i borxhit, shumica e qeverisjeve vendore nuk kane ndonje strategji specifike dhe keshtu qe operojne me menyra ad –
hok.Konkluzioni rezulton i vertete per vendet e marra ne vezhgim; shembujt e pajteve te hartimit te strategjive per borxhin jane bere me se shumti nga grupe teknike te
huaja.
Duke i marre te gjitha keto parasysh , zyrtaret vendore duhet te jene ne dijeni te disa rekomandimeve praktike te pergjitheshme per sa i perket borxhit qe po marrin.
Te dhenat nga kerkimet e bera ne vendet e Evropes jug –lindore , kane treguar qe bonot, megjithese konsiderohen si instrumentat me te mire per investimet kapitale
afatgjata, perdoren rralle. Ne fakt vetem Rumania, Kroacia dhe Mali i Zi kane patur eksperienca ku qeverisjet vendore kane preferuar te marrin bono.Keshtu qe ne do te
fokusohemi tek kredite ne paragrafet qe vijojne.
Eshte e rendesisheme qe qeverisjet vendore te mmarin hua ne monedhen vendase , vecanerisht per vendet ne zhvillim ku luhatjet e kursit te kembimit dhe inflacioni duhet
te merren parasysh.Megjithese normat e interest ne monedhen vendase mund te jene te larta, pagesa e borxhit duhet te behet ne te njejten monedhe me te ardhurat e
buxhetit. Nese huamarrja ne nje monedhe te huaj me interesa e uleta behet e parezistueshme , atehere qeverisja vendore duhet te marre masa sigurie per tu mbrojtur nga
amortizimi i monedhes vendase. Marreveshjet mbrojtese duhet te jete sa me te detajuara ne natyren e tyre..
Disa vende si Kosova, e ndalojne huamarrjen ne onedhen e huaj. Edhe Sllovenia e cila ben pjese ne zonen Euro , I ndalon qeverite vendore qe te marrin hua ne monedhe te
huaj.
Ne rastin ideal periudha e maturimit te kredise duhet te jete e barabarte me jetegjatesine e investimit. Megjithate ne tregjet e paqendrueshme si ato ne Evropen Juglindore,
bankat ngurojne per te dhene hua afatgjata ne monedhen kombetare.Ne menyre te pashmangeshme perespektiva per tju bashkuar Bashkimit Evropian dhe adoptimit te
Euros do tar rise besimin e huadhenesve ne politikat makroekonomike, keshtu qe dhe periudhat e maturimit per kredite ne monedhen kombetare do te rriten ne menyre te
dukeshme.Kur kjo te ndodhe, zyrtaret vendore duhet te synojn periudha maturimi te gjata.
Periudhat e mospagimit jane te nevojeshme vecanerisht per kredite e dhena per aktivitetet e prodhimit tete ardhurave, si per shembull menaxhimi i ujit, parqet e biznesit,
turizmi. etj. Periudha e mospagimit duhet te zgjase deri sa te filloje rrjedhja e te ardhurave. Ne kete menyre investimet do te pakuajen vete kredine ose te pakten nje pjese te
saj.Periudhat e mospagimit mund te perdoren gjithashtu per kredite per investimet infrastukture deri sa puna publike e planifikuar te jete perfunduar.Nese eshte e
nevojeshme, qeverisja lokale mund te bjere dakord me huadhenesin per te mos paguar interes gjate periudhes se mospagimit.
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Planifikimi per pagimin e borxhit duhet te lidhet me ciklin e te ardhurave dhe me masat ligjore t eparashikuara. Qeveria vendore duhet te shmange mospagimin e kestit
edhe ne rastin kur ka mundese te te ardhurave.Cikli i te ardhurave nga taksat vendore varet nga datat dhe afatet per pagimin e kestit. Per shembull , nese taksa mbi
pronesine mund te paguhet ne faza gjate vitit, buxheti lokal do te perfitoje nga te ardhuart qe vijne ne keto data.Ne rastin e transfertave nga buxheti i shtetit, transferohen
zakonisht cdo muaj ne buxhetin vendore.
Per sa i perket pageses principale, eshte e rendesishme qe te strukturohet periudha e amortizimit per ta pershtatur me detyrimet per pagimin e borxhit dhe me planifikimin e
te ardhurave.Objektiva eshte qe te shmanget mbivendosja e instrumentave te borxhit dhe i detyrimeve te tjerra per shpenzimet. Nje situate e tille mund te rrezikoje ofrimin
e sherbimeve dhe survejimin e pragut ligjore te borxhit.Si konkluzion periudha e amortizimit te kredise duhet te jete e pershtatur mire.Qeverisjet vendore kane mundesine e
te rritjes progressive ose te uljes progressive te periudhes fillestare te amortizimit.Ne rastin e pare, principali paguhet me keste te barabarta gjate periudhes se maturimit; ne
situaten e dyte kesti i borxhit fillon me shuma te vogla dhe rritet progeresivisht gjate periudhes se maturimit; si perfundim zvogelim progresiv i periudhes se amortizimit
fillon me vlera te larta per pagimin e principalit dhe perfundon me vlera te uleta.
Sa per vendosjen e shkalles se interest, ne vendet ne zhvillim ai duhet te peshohet me normen kombetare duke patur si reference normen nderkombetare. Interesat fikse jane
te dobishme per tregjet e dobeta, por edhe teper te veshtira per tu ndjekur ne rastin e kredive afatgjata.
Tarifat e kredisë mund të provojne te jene shpesh ti rëndë, por janë të pashmangshme. Huadhënësve ndonjëherë të kombinojne normat e ulëta të interesit me tarifa më të
larta duke fshehur koston reale të huamarrjes. Tarifat shpesh me profil të ulët mund të bëhen përfundimisht norma te tjera të interesit. Shembuj të këtyre taksave janë:
Taksa e menaxhimit (paguar rregullisht), pagesa tërheqje, tarifë shfrytëzimit, jo tërheqje tarifë. Përveç kësaj, ka edhe: tarifë angazhimi, tarifë marrëveshje, pagesa e
agjencive, tarifë miratimi, tarifë analize, pagesa e sigurimit, refinancim tarife, pagesë në fillim të shlyerjes etj .Personelit i qeverisjes vendore duhet të jenë shumë të
kujdesshëm në matjen e kostos për të gjitha pagesat në çdo ofertë të kredisë. Në shumë raste, ata e bëjnë dallimin në mes të një transaksioni të mirë dhe një transaksioni
te keq.
Në shumicën e vendeve të anketuara të ardhurat e kredisë janë mbajtur me llogari ne bankat komerciale. Disa banka mund të zgjedhin për të hapur llogari ruajtje në
emër të qeverive lokale.. Në një pakicë të rasteve, të ardhurat e kredisë janë mbajtur në thesaret e Shtetit, së bashku me burimet e tjera të qeverisjes vendore (Kosovë,
Maqedoni, Serbi dhe Slloveni).
Tërheqja (disbursimi i kredisë) varet nga lloji i borxhit. Në rastin e obligacioneve të gjitha të ardhurat i arrijnë huamarrësit menjëherë. Qeveria vendore përkatëse duhet
të depozitojë të holla ne një bankë tregtare, nëse është e mundur, deri sa te filloje tërheqja , depozita mund të mbulojë një pjesë të shërbimit të borxhit. Për shembull,
në Rumani, Bukuresht bashkia depozitoi 500 milion EURO nga bono e 2005 ne një bankë tregtare, për dy vjet, fitimet nga depozita ishin të mjaftueshme për të paguar
normën e interesit të detyrimeve.
Në rastin e kredive, bankat zakonisht nuk pranojnë të vënë të gjitha të ardhurat e kredisë në dispozicion të klientit. Përveç kësaj, ata ndonjehere kërkojnë verifikimin e
faturave nga furnizuesit për tu siguruar qe pagesat janë në përputhje me objektivat e kredisë. Në raste të tilla, tërheqja zhvillohet me kërkesën nga pushteti lokal.Të
gjitha kreditë kanë një plan tërheqje, në anën tjetër, duke thyer planin bën qe disa banka te tarifojne qeverite lokale.
7.2.2. Mbajtja hapur e opsioneve : planifikimi i buxheti gjate pagimit te borxhit
Shërbimi i borxhit nuk duhet të përdore të gjitha tepricat operative dhe kapitale. Është e rëndësishme që qeveritë vendore te ruajnë dhe planin për një burim - tampon
për nevojat e papritura ose të paguajnë shpenzimet e bëra nga huamarrja shtesë. Tregues buxhetore të tille mbrojtës të mund të quhet bilanci neto pas shërbimit ekzistues
të borxhit (apo rezultat neto) dhe është e përcaktuar me formulën e mëposhtme:
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NBADS = [(te ardhurat periodike – shpenzimet periodike) + (te ardhurat kapitale – shpenzimet kapitale)] (interesi i kredise + principali)
ku,
(te ardhurat periodike – shpenzimet periodike) = balance operacional
(te ardhurat kapitale – shpenzimet kapitale) = balance kapital

Bilanci neto pas shërbimit të borxhit ekzistues jep informacion mbi kapacitetin e qeverisë lokale për të marrë borxhe të tjera. Ajo ka për t'u vlerësuar gjatë
periudhës së maturimit te instrumentit të borxhit të ri. Vlerësimi mund të llogaritet si vijon:

struktura tre-vjeçare mesatare dhe pesha e shpenzimeve operative dhe kapitale mbeten të pandryshuara
shtoni shërbimin e borxhit të planifikuar për borxhin ekzistues (direkt ose garanci).
Nëse rezultatet janë vlera të konsiderueshme pozitive, atëherë qeveritë lokale mund të planifikojne një kredi. Megjithatë, borxhi i ri duhet të përshtaten në kuadër të
vlerave të vlerësuar të bilancit neto. Nëse rezultatet janë afër zeros ose kane vlere negative, qeveria lokale ka opsionet e mëposhtme:

Pershtatja e te ardhurave/ shpenzimeve te vleresuara.
Rikonstruktimi i dokumentave ekzistues te borxhit per te ulur interesin e kredise.
Planifikimi i nje structure ndryshe per kredine e re (p.sh periudhe me te gjate maturimi, pershtatje te kestit te kredise ).
Sa i përket të ardhurave dhe shpenzimeve ato rregullohen me vendimet e të zgjedhurve vendorë. Në anën e të ardhurave, mundësitë janë për të përmirësuar mbledhjen
dhe / ose rritjen e normave te taksave, tarifave dhe ngarkesave. Për fat të keq, shumë vende të Evropës Juglindore kufizojnë rritjen e normave të tatimit. Zyrtarët lokalë
janë të prirur të përdorin atë si mjetin e fundit. Përmirësimi ne mbledhjen e ketyre taksave zakonisht japin vetëm fitime margjinale nëse ndermerren ndryshime
strukturore. (p.sh. pronat e tatimit në vlerën e tregut, rishikimi i plotë i inventarit te taksave etj ).
Për këtë arsye, shumica e kursimeve mund të bëhen nga zvogëlimi i shpenzimeve. Si rregull, shpenzime kapitale nuk duhet të ndryshohen në mënyrë të
konsiderueshme. Në vend të kësaj, qeveritë lokale janë të vendosura për të ruajtur burimet, nëse ata:

ulin kostot administrative me bashkimin e entitetve të ndara dhe me ane të burimeve të përdorur bashkërisht (Flota e makinave, burimet njerëzore, buxhetit dhe
të kontabilitetit, Shërbime ligjore etj),
ulin kostot e blerjes së mallrave dhe shërbimeve duke kryer tenderime te perbashketa për të gjitha njësitë vendore (p.sh. për ushqim, abonim të telefonisë
celulare, pjesë këmbimi, konsumi, karburantet, etj),
Nderprerjen e ofrimit te sherbimeve në vende joefikase: shkolla, njësitë e ndihmës sociale, bibliotekat, qendrat kulturore
Transferimin e shërbimeve për kompanitë private (p.sh. mbledhja e mbeturinave, ujit dhe kanalizimeve, transportit publik, rrugë etj. Përvoja tregon se zyrtarët
lokale kanë arritur të nxjerrë ulje të konsiderueshme nga furnizuesit kontraktual.
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7.2.3. Cfare ndodh nese ristrukturimi i borxhit eshte i pashmangshem?
Ristrukturimi i një kredi duhet të mendohet si një opsion kur qeveritë lokale hynë në një periudhë të vështirë financiare. Ristrukturimit duhet të parashikohet, sa herë që
kjo është e mundur, që nga fillimi kur kontrata e financimit është nënshkruar me bankën
Crregullimi financiar lind kur një qeveri lokale has vështirësi serioze në pagimin e detyrimeve të saj. Kjo mund të jetë si rezultat i një rënie në të ardhurat në vijim te një
depresion ekonomik ose nga një rritje e shpenzimeve korente (për shkak të përgjegjësive ne rritje që nuk janë të lidhura me rritjen e përshtatshme në të ardhura), ose
një rritje në detyrimet e shërbimit të borxhit (për shkak të një rritje në normat e interesit apo kursit të këmbimit të amortizimit) apo një përzierje nga elementet e
mësipërme. Përveç kësaj, kapaciteti i keq menaxhimit mund të jetë gjithashtu përgjegjës për një situatë të tillë
Bankat zakonisht marrin parasysh ristrukturimi si një opsion te parë, kur klientët futen ne nje periudhe crregullimi financiare. Ata e konsiderojnë konfiskimin e
pasurive të klientëve dhe / ose falimentimin vetëm si alternativen e fundit. Është e këshillueshme për qeveritë lokale për të komunikuar me bankën ne hartimin e një
plan ristrukturimi para se te mund te mos paguhet borxhi.
Ristrukturimi i një kredi bankare zakonisht përfshin elementet e mëposhtme: (i), rifinancimin (ii) zgjatjen e periudhes se maturimit, (iii) riformimi programit te pagimit
te kestit per ta pershtatur ate me te ardhurat e klientit (iv) duke anulluar një pjesë të borxhit (prerje)

8. Si mund te ndihmojne shoqatat e qeverisjes vendore ne permiresimin e legjislacionit per huamarrjen e pushtetit vendore dhe per tregun e kredive
Shoqatat e qeverisjes lokale janë organizata anëtarësimi vullnetare , të cilat përbëhen nga qeveritë lokale nga brenda një vendi apo rajoni, dhe veprojne si
avokat mbrojtës efektiv dhe autoritar në emër të anëtarëve në raport me qeverinë qendrore, parlamentin, investitorët potencial dhe palët e tjera. Në lidhje me
borxhin vendore shoqatat lokale duhet të synojë që të (i) krijojne dhe / ose përmiresojne legjislacionin e duhur, (ii) monitorojne ndikimin e legjislacionit
përkatës, (iii) të sigurojnë informacion dhe statistika të huadhënësve potencial, qeverise qendrore dhe aktorëve të tjerë dhe (iv) të ndihmojnë qeverite e
vendeve anëtare lokale për të zhvilluar dhe përmirësuar planeve e menaxhimit të borxhit dhe të operacioneve. Për këto qëllime, shoqatat e qeverisjes vendore
do të përqëndrohen ne veprimet si vijon:
A. Në lidhje me huadhënësit - komunikim ndërmjetësues dhe qarkullimin e informacionit midis pushtetit lokal dhe investitorëve të mundshëm
B. Në lidhje me qeveritë anëtare lokale - duke siguruar ndihmë për anëtarët në strukturimin dhe financimin e investimeve, mbajtjen e komunikim të
vazhdueshëm me qeverive të vendeve anëtare lokale për të krijuar / zhvilluar praktikat më të mira në përputhje me standardet ndërkombëtare
C. Në lidhje me qeveritë qendrore dhe parlamentet - për të lobuar dhe per te bere fushatë për ndryshime në, politikat dhe legjislacionin e financimit në emër
të anëtarëve të saj.
8.1. Ne lidhje me huadhenesit
Siç është theksuar në kapitujt e mëparshëm, tregjet lokale të kredise në ekonomitë në zhvillim mungesa e funksionimit të ekonomive të zhvilluara, gatishmërinë
institucioneve financiare dhe kapaciteti për të financuar qeveritë lokale është zvogëluar nga shkalla e ulët e njohurive dhe transparencës e financave lokale. Në këtë
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kontekst, shoqata mund të luajë një rol vendimtar në kapërcimit të këtij hendeku te informacionit dhe në këtë mënyrë mund të kontribuojë në një kuptim më të mirë nga
huadhënësit te ekonomisë lokale
Shoqatat e qeverisjes vendore duhet të përqendroj dhe te beje publik informacionin, nëse është e mundur në një faqe interneti, informacion në lidhje me qeveritë anëtare
lokale, e cila do të ndihmojë institucionet financiare në identifikimin e potencialit te kreditimit në bazë të objektivave të politikës së brendshme dhe të rrezikut të
kredisë. Të dhëna duhet të përditësohet rregullisht dhe duhen prezantuara në një format të standardizuar që do të mundësonte krahasimin dhe analiza krahasimit të gjithë
qeveritë anëtare lokale. Informacioni duhet gjithashtu të sigurohet për të dhëna të rëndësishme që mund të jetë me interes për investitorët potencial - p.sh. statistika mbi
ekonominë lokale të çdo qeverisje vendore, të projekteve që do të financohen, shifrat financiare ose struktura politike te vendimeve të marrë nga qeverisja vendore.
Informacion në lidhje me pozicionimin gjeografik, burimet natyrore, demografike, si dhe dinamikën dhe strukturën e ekonomisë lokale do t'u mundësojë investitorëve
potencial / huadhënësve që të kenë një pasqyrë të saktë afatmesme dhe afatgjata, një e qeverisjes vendore e të ardhurave të mundshme dhe pa dyshim mbi kapacitetin e
saj te borxhit.
Pasqyrat financiare të hollësishme të qeveritë lokale individuale duhet të hartohen dhe publikohen rregullisht në web faqen e shoqatave ". Ato duhet të përfshijnë
zbatimin e buxheteve, bilancin e të dhënave, si dhe informacion për borxhin dhe jashtë bilancit (p.sh. detyrimet e mundshme). Një rezultat historik (të paktën 3-5 vjet)
të pozitës financiare të çdo qeverisjes vendore duhet gjithashtu të vihet në dispozicion. Legjislacioni për borxhin publik lokal duhet të kuptohet edhe nga huadhënësit.
Dispozitat ligjore me qëllim pershtatjen e kredive, si dhe kufizime në nivelin e borxhit maksimal duhet të identifikohet në mënyrë të qartë dhe të përshkruara në faqen e
internetit të shoqatave. Huadhënësit mund të ndërlidhen me informatat e tilla borxhit të tanishëm, si dhe tregues të tjerë financiarë për të përcaktuar hapësirë shtesë te
borxhit për qeveritë lokale individuale
Shoqatat duhet të përqendrohen edhe ne tregut e huadhënësve potencial si dhe ne projekteve të mëdha investuese për të cilat qeveritë anëtare lokale kërkojnë financim
të jashtëm. Një zgjidhje për rritjen e aksesit dhe transparencës mund të jetë zhvillimi i një platformë elektronike, ku anëtarët mund të ngarkoj një përshkrim të detajuar
të tyre të projekteve të investimeve ne të ardhmen për një periudhë kohe më të gjatë (3-5 vjet), me përparësi nga rëndësinë e tyre dhe kërkesat e financimit. Kështu,
investitorët e interesuar / institucioneve të kreditit do të mësojnë më shumë për planet e qeverive lokale e investimeve që më parë dhe do të ketë kohë për të analizuar
dhe të vendosur kur dhe ku të shpërndajnë burimet e tyre. Përfundimisht, shoqatat mund të sjellë së bashku qeverive të vendeve anëtare lokale dhe institucioneve
financiare në forumet e diskutimit ku te paret paracesin strategjine e investimeve kapitale dhe nxjerrin nga aty projektet me te rendesisheme.
Iniciativat për rritjen e ndërgjegjësimit mbi financat lokale mes huadhënësve duhet gjithashtu të jenë prioritete të shoqatave të pushtetit vendor në marrëdhënie me
investitorët potencialë. Organizimi i seminareve te përqëndruara në çështjet e lidhura me funksionimin e financave publike lokale do të rrise njohuritë e investitorëve
dhe mund të rezultojë në më shumë vullnet për të financuar këtë sektor
Shoqatat e qeverisjes vendore mund të përfshihen në zhvillimin e tregjeve të kredive vendase duke lobuar në nivel të qeverisë qendrore dhe të institucioneve financiare
ndërkombëtare për krijimin e mekanizmave të përmirësimit të tregut. Siç përshkruhet në kapitullin 5, për ekzistencën e fondeve të garancisë bashkiake , themelimin e
bankave shtetërore të specializuara per kreditimin bashkiak ose të themelimit të fondeve të zhvillimit të bashkise mund të stimulojnë zhvillimin e tregjeve të kredive në
fazat e hershme e tyre.

8.2. Ne lidhje me qeverisjet lokale anetare
Perceptimi për tregjet financiare në mes të qeverive pa përvojë lokale është zakonisht i paplotë, i cili çon në mos efikasitetin në drejtim të strukturimit, kontraktues dhe
borxhit, shërbimit financiar me qëllim financimin e projekteve të investimit. Në këtë kontekst, shoqatat e qeverisjes vendore duhet të marrin rol proaktiv, duke ndihmuar
anëtarët për të kuptuar më mirë mekanizmin e tregjet e kredive dhe në këtë mënyrë të jetë në gjendje të marre vendime të drejta kur ka qasje financimi.
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Ngritjen e një bazë të dhënash me kredi të kontraktuar nga qeveritë anëtare lokale - duke përfshirë detajet e transaksioneve të tilla si normat e interesit, komisionet dhe
tarifat, periudhen e mospagimit, pjekurinë, planin amortizues apo opsionet e rifinancimit- do ti mundësojnë shoqatave që të kenë një pasqyrë të gjerë të veprimtarisë së
tregut. Për më tepër, ata mund të kryejnë sondazhe të rregullta të tregut për të mbledhur oferta te huadhënësve 'për produkte të financimit të standardizuar. Rezultatet e
analizës monitorimit mund të hartohet në një buletin periodik qe u dergohet anëtarëve
Në varësi të kushteve të tregut, shoqata duhet të këshillojë anëtarët per financimin e borxhit. Për shembull, në kohë të vështirë të tregut financiar, me likuiditet të ulët
dhe me rrezik të lartë - siç ishte rasti gjatë krizës së fundit globale financiare dhe ekonomike -, financimi i borxhit mund të jetë i vështirë dhe i shtrenjtë. Në raste të
tilla, shoqata mund të punojë me qeveritë lokale për t'i dhënë përparësi shpenzimeve për investime dhe shtyrë ato, nëse është e mundur, deri në kushtet ekur tregut të
kthehet ne normalitet.
Shoqatat e qeverisjes vendore duhet të nxjerrë rekomandime, të bazuara në praktikat më të mira të identifikuara, mbi dokumentacionin e tenderit, per kredine ose
lëshimin e bonove. Ne varesi nga lloji i projektit të investimit dhe pozita financiare e qeverisë kontraktuese lokal, kërkesa të ndryshme mund të përfshihen në
dokumentacionin e prokurimit publik. Projektimi, kriteret për identifikimin dhe përzgjedhjen e ofertës më të mirë të përshtatshme është gjithashtu një aspekt i
rëndësishëm që duhet të trajtohet nga shoqatat.

8.3. Në marëdhënie me Qeverinë Qëndrore
Të dhëna të përgjithshme
Marëdhënia ndërmjet shoqatatve të të zgjedhurve vendorë dhe qeverisë qëndrore në dizenjimin e legjislacionit për financat publike dhe borxhin eshte shumë e
rëndësishme.Shoqatat duhet të përqendrohen dhe tu tregojnë huadhënësve potencial projekte të mëdha investimesh për të cilat qeveritë lokale anëtare, kërkojnë
financime të jashtme.Për këtë qëllim ato duhet të mbledhin dhe zbulojnë strategjitë e investimeve te mëdha.Një zgjidhje për të rritur aksesin dhe transparencën mund të
jetë zhvillimi I një platforme elektronike,ku anëtarët mund të marrin një përshkrim të detajuar të projekteve të tyre të ardhshme për një periudhë kohe më të gjatë (3-5)
vjet me prioritet, në bazë të rëndësisë dhe kërkesave financiare të tyre.Kështu që investitorët/institucionet kredituese të interesuara do të informohen që më parë për
planet e investimeve të qeverive lokale dhe do të kenë kohë për të analizuar dhe vendosur se ku dhe kur të shpërndajnë fondet. Në përfundim, shoqatat mund të
mbledhin së bashku qeveritë lokale anëtare dhe institucionet financiare për të diskutuar nëpër forume ku do të prezantohen strategjitë e investimeve kapitale dhe të
nënvizojne projektet më të rëndësishme.
Iniciativat për rritjen e ndërgjegjësimit për financat vendore me huadhënësit duhet të jetë prioritet I shoqatave te pushtetit vendor në marrëdhënie me investitorët
potencialë. Organizimi I seminareve fokusuar në çështjet e lidhura me funksionimin e financave publike lokale do të rrisin njohuritë e investitorëve dhe mund të sjellin
më shumë vullnet për të financuar këtë sektor.
Shoqatat e qeverisjes lokale mund të përfshihen në zhvillimin e tregjeve lokale të kredive duke lobuar në nivele të qeverise qëndrore dhe të institucioneve financiare
ndërkombëtare për krijimin e mekanizmave të përmirësimit të tregut. Siç përshkruhet në kapitullin 5, ekzistenca e fondeve të garancise të komunave dhe bashkive,
krijimi i bankave shtetërore të specializuara në kreditim te komunave apo dhe themelimi i fondit për zhvillimin e komunave apo bashkive mund të stimulojnë
zhvillimin e tregjeve të kredive që në fazat e hershme e tyre.
8.2 Në lidhje me qeveritë anëtare lokale
Perceptimi për tregjet financiare në mes të qeverive pa përvojë lokale është zakonisht i paplotë, i cili çon në paefektshmërinë në drejtim të strukturimit, kontraktues dhe
borxhi financiar I shërbimit me qëllim
projekteve të investimit
të fondeve. Në këtë kontekst, shoqatat e qeverisjes vendore duhet të
marrin rol proaktiv, duke ndihmuar anëtarët për të kuptuar më mirë mekanizmin e tregjeve kreditore dhe në këtë mënyrë të jenë në gjendje të bëjnë vendime të drejta,
financimit teborxhit akses. Ngritjen e një bazë të dhënash me kredi të kontraktuar nga qeveritë anëtare lokale -duke përfshirë edhe detajet e transaksioneve të
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tilla si normate interesit, komisionet dhe tarifat, periudhë mospagimi, pjekurinë, planin amortizues për mundësi rifinancimi-do të mundësojë shoqatat që të ketë një
pasqyrë të gjerë të veprimtarisë së tregut.
Rezultatet e analizës monitorimit mund të hartohet në njëbuletin periodik dhe dërgohet me anëtarët.
Në varësi të kushteve të tregut, shoqatat duhet të këshillojë anëtarët kur duhet te ndjeke financim buxhetor. Për shembull, në kohë të vështirë të tregut financia
rme likuiditet të ulët dhe primet me rrezik të lartë - siç ishte rasti gjatë krizës së fundit globalefinanciare dhe ekonomike -financimi i borxhit mund të jetë i vështirë dhe i
shtrenjtë .Në raste të tilla, shoqata mund të punojë me qeveritë lokale për t'i dhënë përparësi shpenzimeve për investime dhe shtyrë ato, nëse është e mundur, deri
në kushtet e tregut të rifillojë në normale.
Shoqatat e qeverisjes vendore duhet të nxjerrin rekomandime, të bazuara në praktikat më të mira të identifikuara,se si anëtarët duhet të formulojnë dokumentaconin e
tenderit kur marrin hua ose bonde.Në varësi të projektit të investimentit dhe pozicionit financiar të qeverisë lokale të kontraktuar mund të përfshihen kërkesa të
ndryshme në dokumentacionin e prokurimit publik.Formulimi I kritereve për identifikimin dhe zgjedhjen e ofertës më të mirë është gjithashtu një aspekt shumë I
rrendësishëm që duhet të kihet parasysh nga shoqatat.
8.3 Në lidhje me qeveritë qëndrore
Komente të përgjithshme
Marrrdhënia midis shoqatave të qeverisjes lokale dhe qeverisë qendrore në kuadrin e legjislacionit në lidhje me financat dhe borxhet publike lokale është
vendimtar.Qeveritë vendore duhet të bëjnë gjithçka të mundur për të zhvilluar dhe konsoliduar një marrdhënie bashkëpunimi me qeverinë qëndrore si hapi I parë I
nevojshëm për të ndjekur qëllimet e tyre.
Marrdhënia mund të jetë e institucionalizuar ose në grupe pune.Në rast të më parshëm ,një rregullator kombëtar duhet të sigurojë që drafti I legjislacionit qe ndikon në
qeveritë vëndore duhet të diskutohet dhe debatohet në mënyrë të veçantë me përfaqësuesit e shoqatave.Emrat e shoqatave duhet të deklarohen qartë. Për veç kësaj
duhet të paraqitet një procedurë që do të merret me çështjet e mëposhtme.
- tipi I draftit të legjislacionit që do të konsultohet me shoqatat e qeverisë vendore ( ligje, rezoluta qeverie ,dekrete dhe legjislacion emergjent,urdhër ministrash
etj. )
- pjesë të legjislacionit që duhet të konsultohen në mënyrë të veçantë me shoqatat të dhe qeverisë vendore ( çdo gjë që ndikon në punën e qeverisë vendore ose
një pjesë e kufizuar të zonës financiare, burrimet njerëzore,ndarja e përgjegjësive për shpenzimet etj.)
- faza (t) kur bëhet konsultimi (përpara miratimit të vendimit përfundimtar,para ose pas përfundimit të draftit të parë,para miratimit nga institucioni I qeverisë
qëndrore që e fillon. )
- forma e konsultimit( komunikimi me shkrim ,mbledhje, konferenca)
- afatet për komunikimet me shkrim (për shembull ministria në fjalë do të presi reagime brenda 10 ditëve nga dita e komunikimit dhe 3 ditë në situata të
jashtëzakonshme.)
- raporti mbi konsultimet dhe pikëpamjet e shoqatave duhet të përfshihen në dokumentacionin që shoqëron draftin e legjislacionit të vendim-marësve
- sanksionet për mos respektim të procedurave të konsultimit( sfidat ndaj gjykatës kushtetuese/administrative,gjobat etj.)
Marrëdhënia e punës në gruo nuk kërkon konsultim të veçantë me shoqatat e qeverisë vendore.Kjo mund të bëhet si pjesë e konsultimeve me publikun e gjërë.
Konsultime të veçanta të qeverisë vendore bëhen vetën kur qeveria qëndrore I quhan të nevojshme. Në disa situata, qeveria qëndrore mund të kërkojë
shmangien e diskutimeve me shoqatat e qeverisjes vendore dhe kërkesa minimale ligjore për transparencë.Si rezultat I kësaj mënyre mesazhi I shoqatave të
qeverisjes vendore mund te injorohet plotesisht.
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Rrjedhimisht qeveritë lokale duhet të insistojnë për një marrëdhënie institucionale me qeveritë qëndrore,si një parakusht për një ndikim të suksesshëm në
legjislacionin kombëtar..
Shembull
Konsultimi I detyrueshëm I shoqatave të qeverisjes lokale në Rumani.
Në Rumani marrëdhënia midis katër shoqatave të qeverisjes lokale dhe qeverisjes qëndrore është institucionalizuar që nga viti 2005,kur u miratua me një Vendim te
Qeverise (G.D.no.521/2005).Procedura kërkon që të gjitha subjektet e qeverisë qëndrore te këshillohen me shoqatat për çdo pjesë të draftit të legjislacionit me impakt
direkt në qeverisjen vendore 15 ditë(5 ditë në situata të jashtëzakonshme),para aprovimit/miratimit nga krerët e institucioneve përkatëse.Për këtë qëllim ,subjektet e
qeverisë qëndrore duhet të caktojnë personat e kontaktit dhe departamentet me përgjegjësi të vecantë.Shoqatat e qeverisjes vendore duhet të dërgojnë rezultatet brenda
5 ditëve nga marrja e projektit(3 ditë në raste të jashtëzakonshme).Mendimet e shoqatave dhe kryerja e procedurave janë të përfshira në një raport të bashkangjitur
pjesëve të projektit të legjislacionit dhe gjithashtu I përcillet dhe Ministrisë së Administrimit dhe Punëve të Brëndshme(MoAI). Shoqatat duhet të informojë çdo tre
muaj MoAI për pjesë të legjislacionit të cilat janë miratuar pa konsultime,ndikimi/ propozimet e tyre për përmirësim.Nga ana tjetër ministrisë I kërkohet të paraqesë një
raport tre mujor në qeveri për zbatimin e procedurës së konsultimit.Në praktikë procedura ka qenë mjaft e mirë por kjo nuk e detyron qeverinë qëndrore të pranojë
propozimet e shoqatave.Nganjëherë konsultimi nuk bëhet por kjo në raste të ralla.Qeveritë lokale kanë kundërshtuar në gjykatën administrative vendimet e qeverisë të
miratuara pa konsultime,por pa dobi.Së fundmi kërkesa për raportimin tremujor nga shoqatat dhe qeveria për zhvillimin e konsultimeve nuk është pranuar nga asnjë
palë.Si konkluzion ,procedura e konsultimit ka përmirësuar ndjeshëm marrëdhënien dhe ndikimin e shoqatave të qeverisjes vendore mbi legjislacionin e pushtetit
vendor.Tashmë ,sa herë që zhvillohen pjesë të draftit të legjislacionit ministritë takohen me shoqatat.Megjithatë ka ende situata kur konsultimi nuk kryhet siç
duhet.Gjithashtu shoqatat jane te mbytura nga kërkesat dhe reagimet e shumta dhe nuk japin përgjigjen e duhur ose nuk japin përgjigje fare.Pushteti qëndror mund të
mos e di gjithmon kërkesat dhe ankesat e komunitetit lokal .Kështu, krerët e shoqatave duhet të kërkojnë të takojnë anëtarët e qeverisë dhe vendim-marrësit e tjere sa
më shpesh të jetë e mundur.Gjithashtu, shoqatat e qeverisjes lokale duhet të zhvillojnë zakonin e informimit të rregullt të qeverisë dhe ministrive përkatëse për statusin e
tyre dhe problemet më të ngutshme.Raporte të tilla duhet të dërgohen rregullisht dhe të përfshijnë zgjidhje konkrete dhe të arsyeshme.Shoqatat duhet të jenë të
vetëdishme se asnjë ministri nuk I kushton vëmendje propozimeve radikale dhe jo realiste.Së fundi, qeveritë lokale mund të ftojnë ekspertë të qeverisë qëndrore për të
vizituar mjediset e tyre dhe ta provojnë drejtpërdrejtë se si është zbatuar legjislacioni dhe se çfarë problemesh janë hasur.
8.4. Në lidhje me Parlamentet
Lobimi I qeverisë lokale për një rregullim më të mirë të borxhit publik nuk duhet të ndalet kur pjesa e projektit të legjislacionit është zhvilluar dhe miratuar.Në rastin e
ligjeve ,shoqatat e qeverisjes lokale duhet të vazhdojnë punën e tyre brenda parlamenteve.Megjithëse parlamentet nuk hartojnë praktikisht shumicën e legjislacionit ata
aprovojnë të gjitha ligjet dhe dekretet e jashtëzakonshme të propozuara nga qeveritë qëndrore.Në fakt, deputetët kanë fjalën e fundit për çdo projekt që është vendosur të
bëhet ligj.Për këtë arsye shoqatat e qeverisë lokale duhet të kushtojë kohë dhe ekspertizë të përshtatshme lobimit në parlament për të siguruar që legjislacioni I miratuar
plotëson objektivin e tyre.
Parlamentet punojnë në komisione të posaçme dhe kuvende të përgjithshme.Shumica e debateve zhvillohet në komitete,në këtë kontekst palët e interesuara mund të
ftohen të marrin pjesë.Debatet në komitete nuk kanë një përmbajtje të detajuar teknike.Deputetët janë më të shqetësuar për objektivat politike të projektligjeve dhe
situatave të veçanta që vijnë nga zonat e tyre zgjedhore.Përfaqësuesit e qeverisë qëndrore marrin pjesë në seancat e komisioneve.Qeveria lokale duhet gjithashtu të
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sigurohet që zëri I tyre është dëgjuar dhe sidomos nëse janë duke kërkuar gjëra të veçanta.Nëse ftohen shoqatat nuk duhet të dërgojnë vetëm staf teknik por edhe të
zgjedhur vendor me ndikim politik në partitë e tyre ,si kryetarët e komunave të mëdha.Ata kanë më shumë gjasa se qeveria qëndrore për të bindur deputetët sepse janë
përfaqësues të besueshëm të komunitetit lokal.
Paralelisht ,shoqatat e qeverisjes vendore duhet të zhvillojnë një marrdhënie të qëndrueshme me deputetët dhe me stafin teknik të komisioneve të specializuara
parlamentare të ngjashme si me atë të ekspertëve të qeverisë qëndrore dhe vendim-marrësve. Një marrëdhënie e tillë rrit ndjeshëm fuqitë bindësë të shoqatave dhe lejon
nganjëherë të kalojë dhe qeverinë qëndrore nëse është e nevojshme.
Përsa I përket legjislacionit të borxhit publik lokal shoqatat e qeverisë vendore duhet të ndjekin të njëjta qëllime specifike të përshkruara më lart duke siguruar që
përmbajtja e projektligjeve nuk është ndryshuar në kundërshtim me dëshirën e tyre.
8.5. Në lidhje me donatorët dhe institucionet financiare ndërkombëtare
Mungesa e burimeve të cilat shoqatat e qeverisjes vendore mund ti tërheqë nga anëtarët e tyre, duhet t’I nxisë ato që të shohin për fonde alternative për këtë qëllim
donatorët përfaqësojnë burimin e këtyre fondeve.Bashkimi Evropian ,USAID etj,mund të sigurojnë ndihmën teknike dhe financimet për projektet e shoqatave.Ndihma e
donatorëve materializohet në mbështetje të drejtpërdrejtë të qeverive vendore.Në rastin e borxhit publik lokal,shoqatat mund të marrin asistencë teknike për zhvillimin e
analizave, manualeve,projekt legjislacioni,strategji për borxhin lokal si dhe të kryejë vlerësimet e kreditit.Për sa I përket institucioneve financiare
ndërkombëtare,shoqatat mund të luajnë një rol në lehtësimin e kontaktimit të qeverive anëtare vendore dhe nxitjen e mekanizmave të kreditimit dhe zgjerimit të tregut
lokal si fondet e zhvillimit ose fondet e garantimit.Shembuj të tillë janë tashmë të pranishëm ne Evropën Jug-Lindore, siç është përshkruar tashmë përmes letrës.
Aneksi 1 . Studimet e rastit
Serbia- Uzice zona rajonale e trajtimit të mbetjeve të ngurta/kredi e BERZH-Qyteti I Uzice,Serbi ,(83.002 banorë ,regjistrimi I fundit zyrtar në 2002)
Përshkrimi I shkurtër I eksperiences:
Të nënta njësitë e qeverisjes vendore nga rajoni I qytetit te Uzice kanë rënë dakort për ngritjen e një vendgroposje sanitare të standarteve te BE që quhet “Duboko”për
mbetjet e ngurta që tu shërbejnë banorëve.Më tej projekti përfshin një linjë për ndarjen e mbeturinave në zonën e groposjes ,ndëertimin e stacioneve të transferimit të
mbeturinave në secilën nga njësitë e qeverisjes vendore,dhe mbylljen e vendgroposjeve ekzistuese në secilen prej tyre.
Rajoni I Doboko përfshin qytetet e Uzicen,dhe Cacak dhe komunat e Cajetina,Pozega,Kosjeric,Lucani,Arilje,Ivanjica dhe Bajina Basta dhe është e vendosur në pjesën
perëndimore të Serbisë.Popullsia në këto llogaritet rreth 371,000.Ky rajon nuk është një zonë e veçantë juridike,por është përzgjedhur për zbatimin e funksionimin e
Projektit Rajonal “Duboko”.Për qëllim të Projektit,komunat pjesëmarrëse kanë themeluar kompani ndër-komunale të quajtur “Kompania e Shërbimit Publik
Duboko”Duboko do të jetë e plani I parë Rajonal I menaxhimit te mbeturinave në Serbi dhe për shkak të kësaj do të jetë dhe një projekt krahasues për projektet në
zonat e tjera te Serbisë.Qëllimet e Projektit janë përmirësimi I efektivitetit te shërbimeve cilësore dhe operacionale.
Komponenti kryesor I projektit I financuar nga nje hua e BERZH është ndërtimi I kësaj vendgroposjeje për një sasi rreth 500,000m3 mbeturinash.Përvec kësaj do të
përfundoje pregatitja e zonës ,përqasja e rrugeve si dhe kanalizimet e ujrave të zeza dhe instalimet e gazit natyror.Gjithashtu do të ndërtohet linja e ndarjes për
riciklimin e mbetjeve organike.Ndërtimi I stacioneve të transferimit të mbeturinave në 8 komunat ,së bashku me kamionët për transportimin e mbeturinave dhe
shpenzimet e konsulencës për mbeshtetjen e zbatimit te projektit është financuar nga BERZH.
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I gjithë procesi është bërë përmes marrëveshjeve midis nëntë komunave,kompanisë së përbashkët të shërbimive publike,dhe BERZH banka qe e financion.E gjithë
marrëveshja përshin 5 kontrata të vecanta të nënshkruar nga të gjitha palët.:
kontrata e kredisë midis BERZH e kompanisë së përbashkët të shërbimeve Duboko,
kontrata e mbështetjes ndër-komunale ndërmjët kompanisë së përbashkët komunale me 9 komunat dhe BERZH,
kontrata për garancinë të llogarisë bankare të kompanisë së përbashkët publike midis BERZH dhe kompanisë së përbashkët të shërbimeve
kontratë për vendosjen e mbeturinave midis Kompanisë Publike Komunale Doboko dhe Sherbimeve Publike Bioktis Uzice dhe kontrata mbi zhvendosjen e
mbeturinave midis Kompanisë së Shërbimeve Komunale Duboko dhe Shërbimeve Publike Komunalac-Moravac Cacak.(Kjo do të thotë se kompania e përbashkët
publike ka kontrata me shërbimet publike për grumbullimin e mbeturinave nga dy qytetet më të mëdha nga 9 që janë gjithsej.)
Instrumenti I Kredisë I përdorur për financimin e këtij projekti bankar është siguruar nga BERZH me shumën e përgjithshme prej 5 milionë euro.Përvec kësaj janë
dhënë grante nga Agjencia Europiane për Rindërtim(2.9 milionë Euro) dhe fondi I Qeverisë Sërbe për Ekologjinë (1.1 milionë Euro).Së fundmi vetë komunat
pjesëmarrëse do të kontribojnë me 3.1 milionë Euro.Totali I financuar I investimit të projektit është 12.1 milionë Euro.Për qëllim shembullim vetëm BERZH është I
rëndësishëm dhe do të përpunohet.
Shuma totale e kredisë me BERZH është 5 milionë Euro dhe do ti jepet ose në total ose me këste jo më pak se 100,000 Euro.Kredia është në valutë Euro.Paradhënië e
pagesës se taksës së bankës është 1% e kredisë (50,000 Euro) dhe tarifa e vlerësuar është një shtesë prej (30,000Euro).Gjithashtu përdoruesi I kredisë është I detyruar të
paguajë 0.5% në vit të shumës totale të kredisë e cila nuk është përdorur nga përdoruesit e kredise në periudhat e rëna dakort.Kredia do të paguhet në 10 pagesa të
barabarta gjashtëmujore( më 10 qershor dhe 10 dhjetor të çdo viti) duke filluar nga 10 qershori 2011.Data e marrëveshjes së kredisë është 20 Mars 2008.Për pagesë të
parakohshme të kredisë ,përdoruesi I kredisë do të paguajë nje tarifë prej 3% të principalit që është paguar parakohe.Norma e interesit është Euribor +diferencen e
barabarte me 3%.
Pikat e forta/faktorët kritik të eksperiencës dhe çfarë u mësua si dhe çfarë zgjidhjesh u gjetën?
I gjithë projekti është në fazën e zbatimit dhe ndërtimit e është ende herët për të nxjerrë mësime.Lidhur me kredinë është akoma në hapat e para duke parë që shlyerjan
e kredisë do të fillojë nga Qershori 2011.
Megjithatë, disa zgjidhje dhe faktorë kritik mund të theksohen:
1-Kjo ishte hera e parë që një grup komunash mbi baza rajonale po hyjnë në një marrëdhënie komplekse financiare duke përfshirë kredinë bankare,veçanërisht pasi
kredia vjen nga një institucion financiar ndërkombëtar si BERZH.
2-marrëveshja ka një tipar të shtesë të unik që lidhet me garancinë.Në Ligjin për borxhin publik në Serbi qeveritë vendore nuk mund të japin garanci për shërbimet e
tyre publike,kështu që kjo është kapërcyer me marrëveshje të sofistikuara të kontratave midis komunave,shërbimeve publike dhe vetë bankave në një mënyrë të tillë që
u jep bankave një konfort të mjaftueshëm që të hyjnë në investim.
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3-ky shembull tregon se komunat e grupuara së bashku mund të tërheqin investitorë të mëdhenj si BERZH dhe të marrin interesa kredie shumë më tërheqëse se ato të
tregut lokal ekzistues.
4-gjithashtu ky lloj bashkëpunimi ndër-rajonal ishte në gjëndje të tërhiqte fonde mbështetjeje shtesë në forem granti nga BE dhe nga Qeveria Sërbe
5-tipare të mundshme negative në këtë marrëveshje kredie është dispozita e kontratës e cila rregullon tarifën e bankës për fondet që nuk tërhiqen sipas planifikimit(tarifa
e bankës per fondet e dhëna që nuk përdoren).Kjo mund të jetë e rëndësishme duke pasur parasysh praktikën e zvarritjës të zbatuar në faza të veçanta në lidhje me
projektet e ndërtimit në Serbi.
Informacioni I disponueshëm mbi këtë përvojë,konteksti dhe sfondi I saj.
Faqja zyrtare e Kompanisë Publike Komunale Duboko ,Uzice
http://www.duboko.co.rs
Faqja Zyrtar e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)
http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2006/37033.shtml
Për më shumë informacion, kontaktoni:
Emri: Bucic Aleksandar
Pozita: Asistent i Sekretarit të Përgjithshëm për Financa
Adresa: Makedonska 22, 11000 Beograd, Serbi
Telefon, faks: +381 11 3223 446
E-mail: aleksandar.bucic @ skgo.org
Web site: www.skgo.org
Rast Studimor
Kroaci-Rasti Bondeve Komunale,shembuj të Qytetit të Koprivnica/Rijeka
Përshkrim I shkurtër I rastit:
Ky shembull I seleksionimit dhe procedura e lëshimit të bondeve komunale tregon se si është procesi në Republikën e Kroacisë.Bondet komunale janë letra me vlerë të
borxhit të qeverisë vendore ku lëshuesi bie dakort ti kthejë për një periudhë të caktuar me nje inters të veçantë.Bondet komunale jane një nga letrat me vlerë më të
sigurtat pasi garantohen të paguhen nga Qarku,Qyteti ose Komunatdhe dhe tregtohen siç duhet ne tregje te sigurta.
Informacion I përgjithshëm mbi sasine e përfshirë:
Sasia e te hollave e përfshirë në përvojën e kredisë:
Qyteti I Koprivnica : HRK 60 milionë =cca Euro 8.2 milionë (në Qershor 2004)
Qyteti I Rijeka
:HRK 180 milionë =cca Euro 24.5 milionë (në Maj 2006)
Periudha e projektit :Qershor 2006-Qershor 2008
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Qëllimi I përgjithshëm I përvojës dhe objektivat specifike:
Letrat me vlerë te tregut Kroat përbëhen nga letra me vlerë afatgjatë dhe afatshkurtër.Letrat me vlerë afatgjatë janë obligacione ose bono me një garanci shtetërore ,si
obligacionet e korporatave dhe komunave,ndërsa afatshkurtër janë bonot e thesarit të lëshuara nga Ministria e Financave dhe nga kompanitë tregtare.Në tregun kroat
janë tregtuar Eurobonde kroate.Zhvillimi I tregut të brendshëm të bonove të korporatave filloi në fillim të vitit 2002.Tregu I brendshem I bonove të korporatave u
zgjerua gjatë vitit 2004. Tre veprime të tilla rreth (117 milionë Euro) dhe një version paralel në tregun kombëtar dhe atë ndërkombëtar kanë kontribuar në promovimin
e kësaj rruge të financimit të jashtem të ndërmarrjeve, në tregun e brendshëm.Shumica bonove kombëtare të korporatave që janë bono të indeksuara ose shprehura në
Euro janë lëshuar me kupona fiks dhe pagesa e principalit ne maturim ,me një pagesë gjashtë mujore të interesit.Në bursën e Zagrebit në fund të vitit 2005 ka pasur
një total prej 20 bonosh të listuara në kuotimin e parë (Tregu Zyrtar),prej të cilave 10 nga Shteti Kroat (HBOR),8 edicione të korporatave (Agrokor,Atlantik
Group,Belisce,Bina-Istra,Hypo Alpe – Adria – Bank,Medika,Pliva, dhe Podravka) ,dhe 2 edicione të bonove komunale(Qyteti I Koprivnica,dhe Qyteti I Zadarit)
Bono e Qytetit te Koprivnica është lëshuar në tre faza në vitin 2004.Shuma e përgjithshme ishte 60 milionë euro me skadim afati 29 Qershor 2011.
Bono e Qytetit të Koprivnica është bono amortizimi.Kjo do të thotë që principali I bonove do të paguhet në 14 këste gjashtëmujore që duhen të paguhen në datën e
caktuar dhe 1/14 e principalit.
Bonot janë përfshirë në kuotimin e parë të Bursës së Aksioneve të Zagrebit (Tregu Zyrtar) dhe në kuotimin e parë të Bursës së Varazhdinit.Nga rënditja e saj në Bursën
e Zagrebit në mësin e qershorit të 2007 qarkullimi total prej këtyre bonove ishte 49.6 milonë HR (Kuna).
Kësti I parë I bonove I lëshuar në qytetin e Rijekës më 18Qershor ,2006 ishte në shumën e 8.191.504 Euro,dhe kësti I dytë më 17 Maj ,2007 në shumën 8.191.504
Euro.Gjithashtu në 2008 doli dhe kësti I tretë I bonove të qytetit të Rijekës në shumën prej 8.191.505 Euro dhe kështu shuma totale e bonove të qytëtit të Rijekës në
qarkullim në 2008 ishte 24.574.513 Euro.Në fund principali I bonove është për në 18 Korrik 2016. Bonot e qytetit të Rijekës janë gjithashtu bono amortizimi.Që prej
rënditjës nga mësi I Qershorit të 2007 në Bursën e Zagrebit qarkullimi total I këtyre bonove është 7.1 milione HRK (Kuna).Me bonot e komunës të qytetit të
Koprivnicës janë financuar ndërtimi I pishinës së qytetit,shkolla e mesme dhe infrastruktura komunale.
Shkurtimisht, tregimi,përshkrimi i përvojës
Në Republikën e Kroacisë, në përputhje me dispozitat e nenit 5 të Ligjit të Prokurimit Publik (Gazeta Zyrtare nr 110/07) dhe nenin 4 Ligji për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për Prokurimin Publik (Gazeta Zyrtare nr 125/08) nuk është e nevojshme për të organizuar një tender publik për përzgjedhjen e agjentit të shitjes
dhe sigurrisë tëbonove bashkiake.
Qeveria Kroate para se të aplikojë për kredinë dhe kushtet në të cilat këto procedura duhet të zbatohen, e fillon procedurën (në Republikën e Kroacisë) si më poshtë :
-përzgjedhjen e bankës që do të bëj agjencinë e sigurimit të biznesit të bonove komunale - vendimi për zgjedhjen t bankës bëhet nga keshilli i bashkisë së qytetit ose
komunës, vendimet për huamarrjen ,duke nxjerrë bonot komunale për t'u kualifikuar në tregun e brendshëm në përputhje me Rregulloren e Procedurës së Huamarrjes
që do të përcaktohen nga qëllimi i huamarrjes(të përcaktuara qartë projektet për huamarrjen)emri i bankës, shuma e bonove,maturimi i bonove dhe karakteristika te tjera
si dhe ofertë më e mirë për të zgjedhur banken-agjensi siguruese-janë vendime që merren nga këshilli bashkiak i qytetit ose komunës
-vendimi për pranimin e projekteve kapitale me një qëllim të qartë bëhet nga këshilli i qytetit ose komunës.
Pas marrjes së këtyre vendimeve në lidhje me kredinë dhe pranimin e projekteve kapital,këshilli i qytetit ose i komunës i dërgon Qeverisë Kroate ,”Aplikimin” për
lëshimin e miratimit për kredine,Aplikimi për vendimin e përmendur më lart,dokumentacionin e plotësuar, të përshkruar në Nenin 10 Rregulloren e Procedurës së
huamarrjes së qeverisë lokale ( rajonale), (Gazeta Zyrtare No. 55/09) dhe një garanci për kredine nga qeveritë rajonale ose qarkut.Aplikimi për aprovim për huamarrje
dhe lëshimin e garancive lëshohen nga Kryetari i Bashkisë ose Prefekti.
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Me Aplikimin komunat,qytetet dhe qarqet bashkangjitin dhe dokumentacionin si më poshtë :
-miratimi i plan buxhetit per vitin kur do te merret huamarrja.Pjesa e përgjithshme e planit të buxhetit, llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve që përfshijnë fondet
nga të ardhurat e planifikuara nga asetet financiare, huamarrja dhe shpenzimet për mjetet financiare dhe shlyerjen e kredive.Në një pjesë të veçantë të plan-buxhetit
duhet të jetë transparent shpenzimi i qarkut qytetit ose komunës,për prokurimin e aseteve fikse.
-plani i koordinuar për programet e zhvillimit ,në të cilin fondet per investimet e listuara merren borxh nga burrimet e të ardhurave të performancës së përgjithshme të
investimeve duke shfaqur të gjitha shpenzimet që lidhen me investimet, do ti ngarkohet buxhetit të vitit të ardhshëm,
- vendimet në lidhje me ekzekutimin e buxhetit të qeverise lokale/ rajonale për vitin buxhetor .Per shumën e specifikuar të borxhit të ri dhe shumën që pritet e borxhit të
përgjithshëm në fund të vitit fiskal,
-Vendimet e trupit përfaqësues të pranimit të investimit me një qëllim të qartë.
Në qoftë se një investim është i financuar nga shumë subjekte,është e nevojshme që të paraqesë një projekt-marrveshje për bashëfinancim.
Vendimet e përfaqësuesve të trupit të ngarkuar që japin garanci dhe miratimite.Vendimi përmban qëllimin e investimit dhe emrin e kreditorit/ donatorët e kredisë në
përputhje të seksionit 7 të këtij neni- që do të thotë që kontrata e propozuar e huamarrjes me termat e kredisë dhe koha e shlyerjes me të gjitha kushtet e listuara (shuma
e periudhës e shlyerjes së kredisë,normat e interesit,koha mospagimi, asetet e sigurisë dhe shpenzime të tjera).
Qeveria Kroate merr vendim brenda 40 ditëve pas aplikimit.Pas marrjes së miratimit vijon proçesi i bërjes së reklamë së bonove dhe aplikimi te Komisioni për letrat me
vlerë Kroate për miratimin e reklamës.Pas marrjes së vendimit nga Komisionii për miratimin Kroat të letrave me vlerë ,miratohet reklama e më pas dalja e bonove dhe
shitjes primare të tyre.Koha e reklamës së bërjes te bonove dhe dalja e tyre do të vendoset pas zgjedhjes së bankës nënshkruese të bonove komunale.Pasi të kryhet
procedura e mbledhjes së ofertave për nënshkrimin e bonove komunale ,këshilli i qytetit ose komunës kontrakton një kompani të autorizuar komisonere për këshillim
biznësi dhe zhvillimin e Memorandumit të Informatave.Më pas bëhet zgjedhja e bankës që do të merret me transaksionin e bonove.Siguruesit e bonove janë të
garantuar me regjistrimin e shumës totale të bonove.Pavarësisht nga interesi i investitorëve për regjistrimin e bonove në tregun primar ,lëshuesi i bonove paguan shumë
e plotë të fondeve në emër të regjistrimit të bonove. Si u tha dhe më sipër për të përzgjedhur agjencinë bankare nuk është e nevojshme të kryhen procedurat e prokurimit
publik në lidhje me faktin se sigurimi i shërbimeve financiare në lidhje me lëshimin ,shitjen,blerjen apo transferimin e titujve ose instrumenteve të tjera
financiare,shërbime komisonere dhe shërbimet e bankës qëndrore nuk kanë të bëjnë me dispozitat e Ligjit të Prokurimit Publik.Në përputhje me rekomandimet e
konsulentëve,agjencia siguruese e bankës ka zgjedhur një mënyrë që bankat e mëdha në Kroaci që janë të autorizuara për tregtinë e letrave me vlerë,të bëjnë një shpallje
për tender për kryerjën e nënshkrimit të bonove.Teksti i bën thirrje të gjithë elementëve thelbësorë të cilat banka mund ti paraqesë më një propozim të hartuar më parë
me konsulentë të zgjedhur.
Me ftesë ,Komisioni per kryerjen e nënshkrimit të bonove të komunave(i miratuar nga komuna ose qyteti) u ofrohet bankave potenciale dhe Memorandumit të
Informacionit.
Memorandumi i Informacionit është i krijuar në një mënyrë që banka e interesuar në biznesin e bonove,ofron një pasqyrë të plotë ekonomike të komunës
/qytetit,informacione mbi projektet strategjike dhe menaxhimin e aseteve, si dhe një përmbledhje të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit lokal ,kornizë ligjore për
kredinë ,një përshkrim të projekteve që do të financohen nga fondet e gjeneruara nga dalja e bonove të planifikimeve financiare e të investimeve si dhe propozimin e
elementëvë bazë të çështjeve të bonove ,sipas të cilës banka jep ofertën e saj.
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Komisioni vlereson ofertat e dorëzuara dhe dy ofertat më të mira zgjidhen për në raundin e dytë të negociatave dhe krijimin e kushte përfundimtare të bonove, më pas
Komisioni i propozon këshillit të komunës/qytetit të marrë vendime në lidhje me zgjedhjen e bankës nënshkruese të bonove.Pas përzgjedhjes banka do të bëjë
reklamë.Reklama për emetimin e bonove duhet të miratohet nga HANFA(Agjencia Kroate për Mbikëqyrjen e Sherbimeve Financiare).
Para lëshimit të bonove ,qyteti/komuna duhet këshillohet me SKDD(Kompania Qëndrore Depozituese).Pas kësaj bonot do të dalin e në këtë rast në formë të
dematerializuar,emrin dhe prerja e 1 HRK.
Interesi do të llogaritet me një normë konstante vjetore,në këtë rast 5.5%.Interesi do të paguhet 6 mujor në sasi të barabartë.
Pagesa e principalit për bono është e zbutur, në një mënyrë që do të paguajë principalet për bonot gjatë pesë viteve të maturimit të bonove në sasinë e 20% në vit.
Informacioni në dispozicion për këtë përvojë ,sfondi e konteksti i saj.
Ndoshta ju mund te jepni këtu faqe në internet për dokumente në dispozicion.
Këtu janë disa faqe në internet për reklamën e lëshimit te bonove komunale.
www.rijeka.hr/fgs.axd?id=11298
www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=19013
www.zse.hr/userdocsimages/prospekti/GRVI-O-17AA-Prospekt.pdf
For further information, contact:
Name: Vladimir SESET
Position: CEO for Investments and public tenders in Municipality of Molve
Address: Trg S. Radica 7a, 48326 Virje, Republic of Croatia.
Telephone: +385 91 223 1000 (cell phone)
Fax: +385 48 892 294
E-mail: vseset@inet.hr, vseset@gmail.com
Rast Studimor
Shqipëria- Përmirësimi I rrugëve dytësore dhe lokale,një iniciativë e Qeverisë Shqiptare e mbështetur nga Banka Boterore dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i
Zhvillimit.
Objektivat kryesore:
-Përmirësimi I kushteve të transportit në zonat rurale
-Objektet afër zonave të tregtare
-Përmirësimi I shërbimit administrativ,arsimor,shëndetësor.
-Kontributi në zhvillimin ekonomik nëpërmjet punësimit dhe krijimin e kushteve për zhvillimin rural.
Qëllimi :
Ky program ka për qëllim përmirësimin e qasjes në shërbimet themelore dhe në rritjen e mundësive të zhvillimit ekonomik ,bujqësor dhe turistik për popullsinë
përfituese nëpërmjët ofrimit të rrugëve të asfaltuara për banorët në zonat e thella nga projekti I rrugëve.
74

Rezultatet që priten
-Ulje në kohë e udhëtimeve me automjete dhe shpenzimet përkatëse.
-Ulje e shpenzimeve për mirëmbajtjen e automjeteve nga përdoruesit e rrugës.
-Rritja e shërbimit për kujdesin shëndetësor ,objektet arsimore e administrative si dhe afrimi me tregjet rajonale
-Rritja në volum e trafikut në rrugët e projektit
-Rritja e besimit ne anën pozitive nga përdoruesit e rrugëve në lidhje me cilësinë e tyre.
Përshkrim i shkurtër i zbatimit të projektit
Ky projekt ka si objektiv të përmirësojë afrimin me shërbimet themelorë dhe të rrisë mundësinë për zhvillimin ekonomik,bujqësor, dhe atë të turizmit për popullsinë
rurale në zonat e përmirësimit të rrugëve.
Projekti pritet të arrijë këtë objektiv nëpërmjet
-përmirësimit të segmenteve prioritare të rrjetit sekondar dhe rrugëve lokale në të gjithë Shqipërinë.
-duke përdorur kontrata të mirëmbajtjes nëpërmjet kontraktimit të sektorit privat për rrjetin e rrugëve lokale
-fuqizimi i organit përgjegjës për menaxhimin e rrjetit lokal të rrugëvë
-konsolidimi i institucioneve përgjegjës për menaxhimin dhe planifikimin e mirëmbajtjes dhe investimeve në rrugët dytësore.
Ky program përfshin rreth 1.500 km rrugë dytësore dhe lojake ,me një shumë prej 400 milionë USD për të gjithë programin. Projekti ka filluarzbatimin në dhjetor
2007 dhe në të vërtetë përfshin aksin më tërëndësishme rajonale në qarqe 12 në vend. Në fakt këto projekte janë nëzbatim në total: 100 milion USD, i Bankës
Botërore (20 milionë $), Fondi iOPEC-ut (15 milion $), Qeveria e Shqipërisë (5.000.000 $), CEB (56milionë dollarë ose 40 milionë euro) dhe IPA Programi 2008 (11
milionëeuro ose 8 milion $)}. Gjithashtu, janë duke u hartuar marrëveshjetfinanciare me 40 milion USD me IDB, 50 milionë euro me BERZH dhe Beidhe 70
milion USD me Japoninë e Qeverisë.
Komponenti kryesor I projektit:
Komponenti 1: përfshin infrastrukturën për të përmirësuar segmentet e rrjetit rrugor sekondar (rajonal). Për shkak të amortizimit të rrugëve , ndërhyrjet e këtij
komponenti janë rehabilitimi dhe rindërtimi I rrugës . I gjithë trotuari është bërë me anë të asfaltit të ri me shtresat e nevojshme nën të.Rehabilitimi I punëve përfshin
ndërtimin e podiumit dhe duke hapur asfalte të ri.
Komponenti 2: përfshin punime civile të shoqëruar me përmirësimin e rrjetit rrugor lokal (rrugët në komunë apo në bashki)Ky rrjet rrugor lokal ishte në kushte shumë të
këqija, prandaj u ndërhy në rehabilitimin dhe rrindërtimin e saj.Trotuari I asfaltit të ri në projektin e rrugëve dytësore,si dhe punët rehabilituese përfshijnë ndërtimin e
një baze të trotuari me asfalt te ri. Kujdes u tregua edhe për sigurinë e rrugëve dhe mbrojtjen e ambjentit duke përdorur mjete të parametrave bashkëkohore.
Komponenti 3 – Zbatimi dhe mbështetja institucionale.
Komponenti i financës në mbështetjen teknike ,ndihmon në blerjen e mallrave si dhe në financimin e shpenzimeve operacionale të cilat lehtësojnë zbatimin e
projektit,veçanërisht në ngritjen e kapaciteteve FSHZH-së dhe pushtetit lokal.
Analiza e fizibilitetit
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Vlerësimet e punimeve primare dhe sekondare janë bërë nëpërmjet përdorimit të një procesi prej dy fazash dhe analizash shumë kriteresh.Faza e pare përfshin njësitë e
qeverisjes vendore në identifikimin dhe dhënien e projekteve të tyre për tu financuar nga projekti të cilat më vonë janë vlerësuar dhe listuar nga Fondi Shqiptar I
Zhvillimit në bazë të disa kritereve (të përdorura në programin e granteve konkurruese).
Këto kritere përfshijnë:
-Ndikimi në zhvillimin social, ekonomik,si dhe afrimi I projektit me strategjinë lokale/rajonale.
-Ndikimi në uljen e varfërisë dhe rritja e cilësisë e shërbimeve bazë:
-Përfituesit e drejtpërdrejt:
-Gjëndja fizike e rrugëve që do të rikonstruktohen:
Projektet që do të përzgjidhen janë vlerësuar në bazë të një metode bashkëkohore ,të përfitimeve më kosto ose të efikasitetit me koston ,sipas modelit të Bankës
Botërore.
Faza e dytë analizon perfitimin me koston e cila është ndërmarrë(CBA), dhe konsiston në krahasimin e dy alternativave ,një nga shembulli I dhënë, dhe alternativa, e
propozuar e rindërtimit në projekt(skenari I projektit).Rezultatet e kësaj analize jep përqindjen e kthimit ekonomik (ERR) prej 16%.
Zgjedhja e segmenteve të rrugëve prioritare është bërë nëpërmjet një metode të hapur dhe transparente.Në fazën e parë të këtij projekti Fondi Shqiptar I Zhvillimit ka
përfshirë pushtetin lokal në identifikimin dhe paraqitjen e projekteve prioritare të disa kritereve të dërguar në njësitë e qeverisjes vendore dhe të botuara në faqen e
internetit të FSHZH-së.
Këto prioritete janë rënditur nga FSHZH –ja në bazë të kritereve të publikuara .Kriteri I fundit përfshin ndikimin ekonomik dhe social si, ndikimi në prodhimin
bujqësor,promovimi I turizmit natyror dhe kulturor,impakti uljen e varfërisë dhe pjesëmarrjen e komunitetit në procesin e vendim-marrje.
Qeveria vendore I është kërkuar që të prezantojë një plan njëvjeçar për kontraktimin e mirëmbajtjes si një parakusht për projektin në vazhdim dhe në sigurimin dhe
qëndrueshmërinë e tij.Procesi I vlerësimit dhe listat me rënditjet e projektit janë publikuar në faqen e internetit.
Ecuria e projektit.
Projekti filloi në Dhjetor 2007 dhe këto jane disa aktivitete të zhvilluara deri më sot.
Përzgjedhja e agjensisë implementuese.Në përputhje me Misionin e Bankës Botërore Autoritetet Shqiptare konfirmuan Fondin Shqiptar të Zhvillimit si agjensinë
zbatuese të projektit.FSHZH ka një përvojë të madhe në zbatimin e projekteve të Bankës Boterore duke filluar që nga themelimi I saj në vitin 1993 ,përfshi këtu dhe
projektin e fundit në vazhdim e sipër .
Puna në komunitet 2:
Qëllimi I këtij projekti është :Përmirësimi I kushteve të jetesës të popullsisë rurale me hartimin e planeve lokale të zhvillimit për komunat të cilat kanë potencial për
zhvillimin ekonomik dhe veçanërisht në turizëm.
Objektivat:
-Të inkurajojë zhvillimin e qëndrueshëm social- ekonomik
-të përmirësojë infrastrukturën komunale
-të forcojë qeverinë në nivel lokal
-të rris rolin e komunitetit në qeverisje nëpërmjët afrimeve në pjesëmarrje.
Rezultatet që priten
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-Hartimi I planeve për 16 komunat
-Hartimi I planeve për zonat e lira (Petrelë ,Ulëz,Velipojë)
-Hartimi I planeve të Zhvillimit te Turizmit (Ishem,Petran,Qendër –Vlorë).
Faza e përgatitjes së projektit.
Gjatë shkurtit komania Britanike “Roughton International” ka filluar punë si konsulente në hartimin e projektit .Si pjesë e kontratës kompania po finalizon projektet
teknike dhe dokumentet e tenderave për fazën e parë të punës.Ky plan përfshin zonat e përzgjedhura në 12 qarqe të vendit.Në fund të 2008 kompania në bashkëpunim
me FSHZH ka përgatitur ose shqyrtuar projektet teknike të gatshme për prokurimin 400 km rrugë rajonale dhe lokale.
Faza e parë e planit:
Faza e parë ka filluar gjatë vitit 2008 e konsiston në rindërtimin e 12 zonave të rëndësishme rajonale në 12 qarqe me financimin e BB,OPEC, dhe Qeverisë Shqiptare
,duke përfshirë projektimin,mbikëqyrjen dhe asistencën teknike.Përzgjedhja e segmenteve për financim është realizuar me një pjesëmarrje të madhe të atyre që do të
përfitonin.FSHZH –ja në bashkëpunim me konsulencën ndërkombëtare (Roughton International) ka realizuar një analizë të plotë të trafikut,si dhe përfitimet ekonomike
dhe ato të transportit.Katër segmentet e tjera të financuara nga IPA 2008 janë përkatësisht në Qarqet e Gjirokastrës,Durrësit,Lezhës dhe Shkodrës.
Lista e segmenteve prioritare të financuar.
Gjatë kësaj periudhe FSHZH –ja ka bashkëpunuar me nje konsulent ndërkombëtar Roughton International (RI) për inventarizimin e 3500 km rrugë dytësore dhe lokale
bazuar në funksionalitetin e tyre.FSHZH-ja ka një bazë të dhënash për vlerësimin ekonomik të transportit për 1500 km ose rreth 525 segmentesh rrugësh të cilat janë
vlerësuar si rrjeti kryesor rural.Për të përmbushur këtë detyrë ,janë ndërrmarrë shumë aktivitete si :matja e vështirësisë së ecjes në rrugë,matja e trafikut dhe intesitetit të
saj për çdo kategori të automjeteve etj.Të gjitha këto të dhëna janë të analizuara nga një softëare, I cili përgatit fizibilitetin e çdo rruge duke ofruar në një kohë reale
një prioritet të investimeve dhe kostot respektive.
Mbikqyrja e punës së infrastrukturës.
FSHZH-ja ka një përvojë të konsiderueshme në mbikqyrjen e punës së infrastrukturës.Dukë pasur nevojën për një nivel të lartë standartesh në këtë projekt,FSHZH-ja
bashkëpunoi me një kompani ndërkombëtare mbikqyrëse të një niveli e reputacioni të lartë.Në bashkëpunim me këtë kompani ,FSHZH-ja mbikqyr zbatimin e objektit
që në total përfshin 1500 km.
Qëndrueshmëria e projektit.
FSHZH-ja per investimet në rrugë ,ka siguruar mbështetjen e duhur teknikë në ngritjen e kapaciteteve përmes trajnimeve për Pushtetin Lokal,duke synuar ruajtjen e
investimeve.FSHZH-ja ka mjetet duhura dhe programet për të ndihmuar në parashikimin e kostove dhe kohën për të ndërhyre për mirëmbajtjen.
Pikat e forta e faktorët kritik të përvojës ,mësimet dhe rezultatet e mësuara.
-Sigurimi dhe një financim I qëndrueshëm si pasojë e Qeverisë Shqiptare dhe angazhimi I donatorëve të huaj
-analiza e fizibilitetit në dy faza ,duke përfshirë njësitë e qeverisjes vendore në identifikimin e segmenteve primare të rrugëve ,projektet si dhe analizën e kostos dhe
përfitimeve
-Përfshirja e njësive të qeverisjes vendore(komunë,bashki) në përcaktimin e prioriteteve ,si dhe në sigurimin e mirëmbajtjes , pasi përfundon projekti (si një faktor I
dobishëm I investimit)
-Përfshirja e këshillit të qytetit për studimin e propozimit të projektit ka rritur në mënyrë efektive në sigurimin vlerave të dobishme lokale dhe rajonale
-Përdorimi I standarteve të cilat janë aplikuar nga donatorët dhe mbështetja nga një kompani ndërkombëtare dhe të specializuar.
-Mbikqyrja e punimeve nga FSHZH-ja e cila tani ka një përvojë të madhe në fushën e investimeve në pushtetin lokal të sigurojë një garanci në zbatimin ë projekteve ,si
dhe në ndikimin e qeverive lokale për të krijuar një traditë të mirë pune në këtë drejtim ,veçanërisht në njësitë lokale të qeverisjes me kapacitet të vogël.
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Informacione të dobishme mbi këtë eksperiencë,përmbajtja dhe sfondi.
FSHZH-ja është krijuar me një ligj të veçantë në 1993,si një mënyrë e nevojshme për shtimin e burimeve financiare për investimet në pushtetin lokal.Në fillim ata kanë
përdorur fonde nga donatorë të ndryshëm ,kryesisht të BB,si dhe 5-10% të kontributit të fondeve të pushtetit vendor,me qëllim të rritjes dhe zhvillimin e interesit të
komunitetit për projektet e zbatuara.Gradualisht , pjesëmarrja e qeverisë u bë më e dukshme ,dhe donatorët kanë qenë në rritje.FSHZH-ja është e drejtuar nga një bord I
kryesuar nga Zëvendëskryeminstri,ose një person tjetër nga Këshilli I Ministrave,me pjesëmarrjen edhe të Ministrive të tjera dhe përfaqësues të pushtetit lokal.Gjatë
këtyre viteve ,FSHZH-ja ka realizuar investime në shumë objekte publike lokale dhe ka ndihmuar pushtetet lokale në rritjen e kapaciteteve të tyre,në hartimin e
projekteve,në zbatimin e standarteve për realizimin e investimeve,në angazhimet për mirëmbatjen e objekteve të financuara ,në fushën e prokurimit , të materialeve të
blera,etj.Vitin që shkoi ligjit që I jep FSHZH –së fuqinë për të huazuar para për qeveritë vendore I janë bërë disa shtesa dhe përmirësime por ato nuk kane filluar akoma
të zbatohen.
Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni:
Name:
Zyher Beci
Pozition: Ekspert
Adress:
Albanian Association of Municipalities
Telephon: +355 4 2257603
Fax:
+355 4 2257606
E-mail:
aam@albmail.com
Web site: aam-al.com

RAST STUDIMOR
Maqedonia – eficenca e Energjise ne Bashkine e Karposhit nepermjet Ruajtjes - Kredive per te ardhmen.
Pershkrimi I shkurter I projektit:
Bashkia e Karposhit ka aplikuar prane Autoritetit te Zhvillimit te Kredise (AZHK) se UDAID e cila garanton dhe mbeshtet kredi nepermjet USAID/Aktivitetit te
Qeverise Vendore ne Maqedoni (AQVM) dhe Programit te Investimeve ne Bashki.
Programi i USAID/ AQVM i ka ofruar nje asistence teknike bashkise se Karposhit qe te vleresoje kredine e tij dhe gjendjen aktuale financiare, kushtet e kreditimit
dhe projektet e ardhshme. Duke u bazuar ne kete analize, u vleresua se bashkia e Karposhit eshte e afte dhe ka kapacitet financiar per te marr hua.
Projekti I propozuar nga bashkia I permbushi kerkesat e AZHK sipas kushteve e mundesise te bashkise per te implementuar projektin e eficences se Energjise
gjithashtu edhe per te permiresuar sherbimet e bashkise.
Lloji I instrumentit te perdorur per te marre borxhin - Kredi; Projekti I Investimit te propozuar nga Bashkia arrin ne shumen e $635,000 USD
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Periudha e Projektit Korrik – Tetor 2008
Qellimi kryesor i eksperiences dhe objektivave te vecanta – Bashkia e Karposit ka alikuar per te perfituar lehtesira te garantuara te kredise se Autoritetit te
Zhvillimit te Kredise (AZHK) se USAID nepermjet USAID/ Aktivitetit te Qeverise Vendore Maqedonase (AQVM) dhe Programit te Investimeve te Bashkise se tij.
Ky aplikim perfaqesohet nga projekti per perfundimin e nje shkolle fillore. Shkolla fillore “J.A.Komenski” eshte nga te parat ne historine e Maqedonise se pavarur,
ndertuar nga nje bashki me autoritet te decentralizuar per erdukim (si opposite e qeverise qendrore).
Nga perdorimi I kredise bashkiake nepermjet AZHK (DCA), Bashkia e Karpos do te perfundoje ndertimin e shkolles fillore duke u perqendruar ne rendimentin e
energjise dhe vecanerisht ne instalimin e sistemit te ngrohjes me energji, elektricitetin dhe ndricimin, dhe ndertimin e catise.
Si nje nga prioritetet kryesore te punes mbeshtetese te AZHK (DCA) ne Bashkine e Karposit eshte eficensa e energjise. Keshilli I bashkise se Karposhit ka pranuar
nje program sigurimin e energjise (MEEP) 2008-2012. Instalimi I duhur I ngrohjes me rendiment te larte dhe pajisjeve te ndricimit ne shkollen e re fillore “Jan Amos
Komenski” do te mundesoje perdorimin me efikasitet te energjise dhe zvogelimin e duhur te kostos operative.
Pajisjet qe do te financohen nga AZHK (DCA) ndikojne per sa me poshte:
a. Ngrohja – Llogaritja e kursimeve (krahasuar me infrastrukturen tipike ekzistuese te shkolles) ishte midis 10 dhe 20%
b. Elektriciteti – Lloji I ndricimit, perdorimi I dritave floreshente dhe pajisjeve te tjera elektrike te cilat jane instaluar ne ndertesen e re, jane teresisht ne perputhje me
standartet e parashikuara per nje edukim me te mire, si psh tubat kryesore ndricuese me raster parabolic. Llogaritja e kursimeve te energjise me dritat e reja u vleresua
rreth 30% dhe vlera e ndricimit, ne krahasim me instalimin e tipit te vjeter do te rritet perafersisht ne 50%.
c. Ndertimi I catise – u vleresua se me permiresimin ne prodhimin termik te vecante te ndertimit te catise, ketu do te kete me pak humbje te energji termale per rreth
20%.
Bashkite Maqedonase dhe sherbimet komunale bashkiake qe jane pjese e kredise, te autorizuar nga ligji Maqedons per te huamarre para, dhe te afta per zbatimin e
sigurimit te energjise ose projekteve per rivendosjen e energjise per te permiresuar punet ose infrastrukturen bashkiake, jane te pershtatshme per te kerkuar
mbeshtetjen e garantuar te AZHK. Para se te procedohet me huamarrjen, USAID/AQVM ka siguruar nje asistence teknike per Bashkine e Karpos si nje Bashki
bashkevepruese. Mjetet e vet-vleresuara te pjeses se Kredise jane caktuar dhe perdorur atje ku vleresohet kapaciteti actual financiar bashkiak, kushtet e kredise dhe
parashikimin e buxhetit bazuar ne prirjet historike, te ardhurat vjetore te pritshme dhe planit te shpenzimeve. Ky mjet perdorur nga zyrtaret e finances I ndihmon ata
per te kuptuar me mire ndikimin e paqendrueshmerise ose stabilitetit financiar ne lidhje me te ardhurat vjetore dhe shpenzimet ne buxhetit ne menyre periodike. Kjo I
jep gjithashtu zyrtareve financiar nje mjet diagnostikues per te analizuar faktoret qe mund te permiresojne mbledhjen e te ardhurave dhe kursimet e kostos, ne
kryerjen e analizave te besueshme te planit te veprimeve. Analizat planifikojne nje qendrim te forte financiar bashkiake dhe rezultatin e veprimeve neto qe te jene
kryesisht me te larta se kapaciteti I borxhit.
Para se te filloje procedura e huamarrjes, sic e kerkon Ligji, Bashkia e Karpos kontakton disa institucione financiare per te perfituar draftin per kushtet dhe afatet e
huase. Drafti I marre I kushteve dhe termave I paraqitet Ministrise se Financave se bashku me Kerkesen per te marre nje opinion per huane.
Pasi Qeveria e Republikes se Maqedonise, bazuar ne opinionet positive te Ministrise se Financave, jep miratimin per huane, Bashkia e Karpos ka prokuruar procesin
financiar sipas parashikimit te Ligjit te Prokurimit Publik. Bashkia e Karpos publikon nje tender dhe UNI Banke ku nje partner I AZHK I ka ofruar kushte shume
konkurruese per kredine dhe per kete ai fiton tenderin. Kjo eshte kredia e pare bashkiake e garantuar nga USAID/AZHK.
Ky eshte gjithashtu miratimi fillestar qe Qeveria e Republikes se Maqedonise i ka leshuar ndonje bashkie pasi huamarrja bashkiake eshte bere e mundur nga
legjislacioni I dekretuar se fundmi.
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Me Korrik 2008 Bashkia e Karpos dhe UNI Banka firmosen Mareveshjen e Kredise per nje vlere prej $635,000.00 USD prej se ciles 50% eshte garantuar nga
Autoriteti I Zhvillimit te Kredise (AZHK) se USAID, me afat 5 vjecar te kredise dhe me interes 7.5%.
Rezultatet e experiences: Kursimet ne total te kostos se sigurimit te energjise ne vitin e pare ishin perafersisht $13,681 USD. Shenohet se ky vleresim I kursimit
eshte ruajtur pasi ka llogaritur kostot e elektricitetit te perhershem dhe nxehtesise. Dhenia e kostos se ngrohjes dhe elektricitetit eshte rritur perkatesisht 12% dhe
10%, totali I kursimeve kap vleren $19,500 USD.
Rezultatet Bashkiake te Programit per eficensine e Energjise – Shkolla “J.A.Komenski” Bashkia e
Karpos
Para
Pas
Zbritjet ne
% e Zbritjes
permiresimeve permiresimeve Total
te Kapitalit
te Kapitalit
(2008)
(2009)
MKD/m2
MKD/m2
MKD/m2
Ngrohja
430.85
386.80
44.05
-10.22%
Elektriciteti
245.30
156.70
88.60
-36.12%
Standarti I Riparimit te Nderteses
Totali I
132.65 MKD/m2
eshte njesoj me 4,280 m2
kursimeve
567,742 MKD Kursimet Totale Vjetore
$13,681 USD Kursimet Totale Vjetore
Pikat e forta / faktoret kritik te experiences dhe cfare mesojme dhe/ose gjetja e zgjidhjeve:
1) Kjo menyre e re e financimit bashkiak do te kete nje ndikim shume domethenes per komunitetin vendas, median dhe publikun ne pergjithesi dhe vecanerisht per te
tjera bashki qe konsiderohen se mund te aplikojne tek AZHK per projekte te tyre.
2) E drejta te shpenzoje eshte ceshtja kryesore per Qeverine Vendore te Maqedonise, vecanerisht tani kur ne nje kohe ato jane te lejuar te marrin hua nga nje treg
privat kredie per te stimuluar rritjen. Shume prej tyre nuk e kane shansin te zhvillojne nje history kredie ose te njihen nga bankat si “klient te qendrueshem”.
3) Ky eshte nje model I bashkepunimit, duke perfshire pjesemarrjen e shumellojshme: USAID, banken pjesemarrese te AZHK, ZELS, bashkine, kompanite e
sherbimit te energjise dhe Ministrine e Financave, te gjithe bashkevepruesit ne kete program dhe sigurimin e nje modeli per bashkepjesemarrjen publike-private ne te
ardhmen.
4) Ky zbatim I projektit shume te suksesshem te AZHK shihet si nxitje tek te tere Kryetaret Bashkiak, te cilet per momentin kane mjetet dhe burimet qe bejne te
mundur zbatimin e projekteve per sigurimin e energjise ose te permiresimin e infrastruktures bashkiake.
Informacioni I nevojshem per kete eksperience dhe konteksti si dhe dokumentacioni i tij :
Faqja zyrtare ne internet e Bashkise se Karposit - http://eee.karpos.gov.mk
Faqja zyrtare ne internet e USAID -Projektin e Qeverise Vendore http://eee.mlga.com.mk/success_stories_more.php?id=49
Per me shume informacion, kontaktoni:
Emri: Gjorgji Josifov
Pozicioni: Udheheqes Grupi I Kredise Bashkiake
Adresa:
Telefon, fax: +389 70 367339
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E-mail: gjosifov@gmail.com
Eeb site:
RAST STUDIMOR
Turqia – Furnizimi dhe Venia ne pune e 120 Trenave te Metros ne Bashkine e Stambollit
Pershkrim I shkurter I experiences: Stambolli eshte nje qytet me nje popullsi te dendur prej 12.9 milion banore. Eshte bere nje pune e paepur per te plotesuar
nevojat e banoreve te tij lidhur me problemet e transportit te vjetruar qe prej 10 vitesh. Bashkia e Stambollit, e cila ka nje buxhet vjetor te konsiliduar prej rreth 10
billion USD, ka marre nje nisme te lehtesoje stresin e transportit ne qytet. Zgjidhja me praktike mesa duket eshte perdorimi I transportit masiv nentokesor, sic eshte
ndertimi I metros, ne menyre qe ta tejkaloj trafikun e siperm.
Ne kete menyre, Projekti i Linjes se Metros Kadikoy-Kartal eshte lancuar me nje marreveshje prej 751 million EUR. Financimi I ketij projekti, qe do te permbushet
nepermjet nje kredie prej 10 banka tregtare, qe do te mbulonte vetem punimet elektromekanike dhe te ndertimit.
Interesi yne tashme do te perqendrohet ne prokurimin e shtyllave qe do te jene pjese e ketij projekti si dhe procesi i tij financiar. Hapat burokratike te nderrmarra gjate
ketij procesi financiar do te pasqyrohen me detaje. Gjithashtu problemet dhe/ose pengesat qe Bashkia ka nxjerre ne pah, do te diskutohen edhe ne kete rast studimor.
Nga financimi I ketij projekti do te perfitojne 12.9 milion njerez. (pothuaj e gjithe krahina)
Arsyea eshte se Asambleja Kombetare Kryesore Turke (AKKT) miratoi nje ligj ne 2005 qe zona e paraqitur nga Bashkia e Stambollit eshte zgjeruar; si rrjedhoje e
gjithe krahina eshte kthyer ne nje zone sherbimi te kesaj Bashkie te Kryeqytetit.
Treguesit e Praktikes Financiare:
Zoteruesi I Projektit: Bashkia e Stambollit
Emri I Projektit: Furnizimi dhe Venia ne pune e 120 Trenave te Metros qe do te perdoren ne Linjen e metros se Kadıkoy-Kartal
Vlera e Projektit: EUR 138,739,027
Kontraktori: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF)
Huadhenesi/Kreditori: Korporata BNP Paribas dhe Banka e Investimit
Agjencia Eksportuese e Kredise: Compañia Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A. (CESCE)
Perdorimi I Dokumentit Ligjor: Financimi I Projektit
Kredia Eksportuese/Blerese: EUR 117,928,172.95 (plus EUR 9,875,733.94 Primi I Sigurimit)
Mbushja e Afatit: 31 muaj te Periudhes se Mire + 10 vjet (20 vendosje te njejta)
Kredi Tregtare: EUR 20,810,854.05
Mbushja e Afatit: 6 muaj te Periudhes se Mire + 7 vjet (14 vendosje te njejta)
Periudha e projektit: Tetor 2009 – Maj 2012
Data e firmosjes se marreveshjes se prokurimit eshte 09.09.2009
Pika e nisjes se projektit eshte 28.10.2009
Fundi I projektit eshte 28.05.2012 (31 muaj pas pikes se nisjes)
Data e firmosjes se marreveshjes se kredise eshte 10.03.2010
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Qellimi kryesor I experiences dhe objektivat e vecanta:
Qellimi I projektit eshte te bleje 120 Makina Metroje qe do te perdoren ne Linjen e Metrose se Kadikoy-Kartal. Tenderi eshte bere; dhe se fundmi ka fituar nje
kontraktor Spanjoll ne marreveshje me nje oferte prej 138,739,027 EUR.
Ne menyre qe te financohet nje project, duhet patur parasysh:
- Projekti mund te financohet nepermjet institucioneve financiare te huaja (me kapital te huaj) vetem ne rast te pamundesise qe vjen nga Teknologjia Turke.
- Projekti duhet te dale ne “Buletinin Vjetor” te Organizates se Planifikimit Shteteror;
- Duhet te merret miratimi I Nen-sekretariatit te Thesarit.
Sic dihet, garancia shteterore eshte e detyrueshme per te gjitha qeverite vendore. Ne vijim te kesaj, Bashkia e Stambollit, e cila ka vleresuesit me te mire te kredise,
midis te gjitha Autoriteteve Vendore Turke, ka ndjekur nje menyre pa patur garancine shteterore, duke menjanuar keshtu humbjen e kohes.
Pas ketyre hapave te nderrmarra, Bashkia e Stambollit ndjek nje politike te perfshirjes se institucioneve te tilla financiare ne menyre qe tja dale mbane te marre
oferten me te mire financiare. Per kete, nepermjet Kerkeses per Propozim (KPP) (RFP), rreth 100 institucione financiare jane informuar rreth projektit dhe proceseve
te tij financiare.
Hapat qe merren:
Hapat jane listuar me poshte ne perputhje me urdherat kronologjik:
- Pergatitja e raportit te fisibilitetit te projekteve investuese brenda struktures se bashkise.
- Zgjedhja e projekteve per tu zbatuar ne vitin buxhetor pasardhes dhe pranine e tyre ne buxhetin e parashikur te vitit ne vazhdim.
- Pergatitja e projekteve te kualifikuara dhe perfshirja e ketyre projekteve ne Programin e Investimeve Vjetore te Bashkise (Ligji Nr. 5393, Klausola 18-a)
- Miratimi I “Programit Investues” ne Keshillin Bashkiak pas diskutimeve formale (Ligji Nr. 5393, Klausola 18-a)
- Shfaqja e Projektit ne “Programin Investues Qeveritar” (Njoftimi Klausola 3 per Procedurat dhe Ligjet per te siguruar borxhin e jashtem qe eshte shpallur ne
Programin e Investimeve Vjetore, Ligji Nr. 4749 Klausola 8)
- Pranimi I dokumentit zyrtar nga Drejtoria e Sistemit te Hekurudhave rreth kerkeses se financimit te Projektit.
- Kerkimi I “lejes paraprake” nga Nen-sekretariati I Thesarit per financimin e Projektit (Njoftimi Klausola 3 per Procedurat dhe Ligjet, per te siguruar borxhin e
jashtem qe eshte shpallur ne Programin e Investimeve Vjetore, Ligji Nr. 4749 Klausola 8-Artikulli 10 )
- Zbatimi I “Rezolutes se Keshillit Bashkiak” per huamarrjen per Projektin (Ligjin Nr. 5393 Klausola 68)
- Perfundimi I Periudhes se Tenderit sipas Ligjit Publik Nr. 4734.
- Dergimi I KPP (Kerkeses per Propozim) tek te gjitha institucionet financiare ne bazen e te dhenave per propozimet)
- Shqyrtimi i propozimeve dhe shortlistimi I propozimeve te grumbulluara (sipas metodave te ndryshme dhe programeve kompiuterike.)
- Njoftimi I grupeve te bankave te shorlistuara per ndryshime ne ofertat e tyre.
- Te shpall “BNP Paribas” si oferten me te mire te prezantuar nga ana financiare.
- Nisja e negociatave me “BNP Paribas” per formulimin e draft marreveshjes.
- Zbatimi I Tenderit sipas Marreveshjes Perfundimtare te Kredise.
- Dergimi I Marreveshjes se Firmosur te Kredise ne Zyren Qendrore te Lidhjeve te Huaja Ekonomike te Nen-sekretariatit te Thesarit (Njoftimi I Procedurave dhe
Ligjeve per sigurimin e borxhit te jashtem shpallur ne Programin e Investimeve Vjetore, Subjekti 3)
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- Caktimi I nje “Ndermjetesi” ne Ambasaden Turke ne Londer, pasi Ligji eshte ne gjuhen Angleze zgjedhur si Ligji qe drejton Marreveshjen e Kredise.
- Regjistrimi i Marreveshjes se Kredise ne “Sistemin e Jashtem Financiar te Informacionit” (Llog e Borxhit te Jashtem) te Nen-sekretariatin e Thesarit (Zyra Qendrore
e Finances Publike: Njoftimi lidhur me T.P.K.K.H. 32 Klausola 42, Vendimi i T.P.K.K.H. 32 B.H dhe D.T.M.' 91-32/5 I-M Qarkore lidhur me Banken Qendrore te
Republikes Turke)
- Dergimi I dokumentave te kerkuara per disbursim, si “Perparesi e Kushteve”, tek Banka e BNP Paribas, 30 dite pas firmosjes se marreveshjes.
- Transferimi I Pageses se Sigurimit ne Agjencine Spanjolle te Kredise Exportuese (ASKE); dhe pageses se komisionit tek Rregulluesi i Mandatit Drejtues
- Transferimi I Pageses Paradhenie dhe Pagesesave te tjera tek furnizuesi (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.- CAF) nepermjet disbursimit te pare nga
Marreveshja e Kredise.
- Njoftimi I Zyres Qendrore te Financave Publike te Nen-sekretariatin e Thesarit nepermjet dergimit te dokumentave perkatese brenda 10 diteve pas disbursimit
(T.P.K.K.H 32 Njoftimi Nr: 91-32/5 Klausola 42)
Rezultati I eksperiences
Ky proces financiar eshte perqendruar kryesisht ne financimin e eksportit, duke I dhene te drejte institucioneve financiare te jene te interesuar per kete projekt. Keshtu
qe, ne vendosim strategjine tone te vetme dhe e zbatojme ate deri ne fund.
Ne fazen e pare te propozuar, ne jemi te interesuar paksa qe kostot te ishin pak me te larta sec kemi parashikuar ne saje te crregullimit global financiar. Nga ana tjeter,
u habitem qe ofertat dhe kostot ndryshojne ne nje kufi me te gjere. Pritjet tona bene qe bankat te paraqisnin propozime krejtesisht te ngjashme.
Aktualisht, kjo na ndihmoi te largojme lehtesisht bankat ne kufirin me te ulet dhe te shorlistojme 5 banka/grupe bankash ne kufij.
Sipas dates te caktuar per dorezimin e propozimeve finale te paraqitura nga bankat e shortlistuara, ndemjet te gjithave, bene qe bankat te presin deri ne minuten e
fundit.
Oferta e “BNP Paribas” ishte krejtesisht e mire, pasi kushtet e pergjithshme financiare te Bankes gjate krizave ben pershtypje. Ato madje nderkohe siguruan Banken
Fortis.
Si perfundim, pritjet tona u perputhen dhe u firmos nje marreveshje e suksesshme midis paleve.
Pikat e forta/faktoret kritike te experiences dhe cfare mesojme dhe/ose gjetja e zgjidhjeve:
Huamarresi duhet te jete shume I sakte dhe konciz ne negociata. Kostoja e propozimeve duhet te duket shume e pershtatshme; megjithate formulimi I marreveshjes
mund tju detyroje ti nenshtroheni te paguani me shume ne menyra te ndryshme.
Huamarresi duhet te jete I kujdesshem rreth pyetjeve ekstra te kreditorit per dokumentacionin. Disa here dokumentacioni mund te prishe iluzionin. Kreditoret mund
qe gjithmone te duan te mbikqyrin gjendjet financiare periodikisht.
Tarifat e pershkruara ne marreveshje duhet te negociohen. Disbursimet duhet te behen ne perputhje me projektin dhe kosto e mundshme e tarifes se premtuar duhet te
llogaritet perpara dirbursimit.
Duhet te mbulohen shpenzimet ekstra/ shpenzimet e portofolit. Nese jo, atehere ato mund tju bejne te pesoni ulje te vleres se kostos. Kreditoret duhet te vleresojne
edhe eksperiencat e kaluara duke i konsideruar ato te vlefshme.
Huamarresi duhet te detyroje kreditoret te vendosin nje klauzole detyruese qe te thote: “cdo e drejte/ose detyrim nuk mund ti transferohet nje pale te trete apo nje
ndermjetesi I ndodhur ne nje vend qe Huamarresi nuk e njeh”.
Kerkesat per Disbursim duhet te behen ne kompetence te cdo Huamaresi, jo te Furnizuesit.
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Dokumentat behen per te permbushur kushtet te cilat jane paraqitur zakonisht 30 dite pas firmosjes se marreveshjes. Keshtu, Huamarresi duhet te jete I shpejte dhe
praktik ne dokumentacion, perndryshe marreveshja mund te anullohet.
Informacioni I vlefshem ne kete experience dhe konteksti dhe dokumentacioni i tij:
http://tradefinancemagazine.com/Article/2347000/Regions/22997/Banks-ein-mandate-for-Istanbul-metro-deal.html
http://eee.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NeesID=18185
http://eee.ibb.gov.tr/en-US/Haberler/Pages/Haber.aspx?NeesID=324
http://eee.stargazete.com/ekonomi/istanbul-belediyesine-138-milyon-avro-kredi-haber-249017.htm
http://eee.sabah.com.tr/Yasam/2010/03/11/kartal_metrosuna_kredi_destegi
Per me shume informacion, kontaktoni:
Emri: Mehmet Onur PARTAL
Pozicioni: Ekspert, Agjencia e Zhvillimit te Stambollit
Adresa: Havalimani Kavsagi, EGS Business Park B2 Blok Kat:16, Yesilkoy 34149, Istanbul TURKEY
Kasim sk. No.62 Merter-İstanbul, TÜRKİYE
Telefone: +90 212 468 3429
Fax: +90 212 468 3444
E-mail: mehmetonur.partal@istka.org.tr
Eeb site: eee.istka.org.tr

RAST STUDIMOR
Bullgaria – Zbatimi i projektit te Bashkise se Mezdres per financimi e ndertimit te Ures nga Fondi “FLAG”
Pershkrim I shkurter I eksperiences: Qe ne funksionimin e tij me Janar 2009, “Fondi per autoritetet vendore ne Bulgari- FLAG” STC (FLAG) ka arritur te behet
nje partner I bashkive ne pergatitjen dhe zbatimin e projekteve financuar nga Fondet e EU.
Sipas te dhenave te Korrik 2010, eshte konkluduar se numri total I marreveshjeve te kredive eshte 105, vleresuar per 119.09 million BGL / afersisht 60 million
EURO/ mbeshtetja per investimin bashkiak eshte ne vleren prej 339.83 million BGL/ afersisht 170 million EURO.
FLAG nuk financon projekte; ai vetem ndihmon bashkite per zbatimin e tyre me sukses -psh nepermjet parashikimit te financimit te ures,ai siguron burimet e
nevojshme per pagesat e kontraktoreve, duke I leshuar ne kohe te gjitha pagesat e perkohshme dhe finale tek Autoriteti perkates Drejtues.
Nje nga bashkite, projektet e te cilit jane zbatuar me mbeshtetjen financiare te FLAG, eshte bashkia e Mezdra. Bashkia e Mezdres ka pranuar kredi per zbatimin e
projektit per ngritjen e ures te rikonstruksionit te 6.7 km rruge, financuar plotesisht nga grante nen Programin Operacional “Zhvillimin Rajonal” 2007- 2013.
Bashkia kerkon burime nga FLAG perkatesisht ne fazen me te vonet te zbatimit te projektit – dy muaj perpara perfundimit te tij. Vlera e kredise, krahasuar me
koston aktuale te projektit (pas prokurimeve publike dhe kontratave te firmosura me kontraktore) eshte afersisht 85%.
Kredia nga FLAG ne vleren prej 2.8 million BGL/ afersisht 1.4 million EURO/ siguron pagesen finale per kontraktorin gjithashtu per rifinancim te pjeses se kostos
shkaktuar deri tani nga bashkia, paguar me burimet e veta.
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Kredia eshte afat shkurter-7muaj, dhe ripagimi I tij eshte ne dy pjese, me fondet e marra nga Autoriteti I Drejtimit AD, per pagesat e perkohshme dhe ato finale.
Projekti perfundoi me sukses dhe kredia eshte paguar brenda afateve te vendosura.
Nga financimi I ketij projekti do te perfitojne 24.591 banore. (E gjithe bashkia)
Pikat e forta/faktoret kritike te experiences dhe cfare mesojme dhe/ose gjetja e zgjidhjeve:
Nje nga problemet ne pervetesimin e fondeve nen Programin Operacional eshte vonesa ne pagesat e bashkise (si perfituesi) nga AD, kjo eshte rrjedhim I mos
implementimit te struktures kohore per perfundimin e aktiviteteve perkatese te projektit – FLAG mban komunikim te vazhdueshem me Autoritetin Drejtues te
Programit Operacional ne zbatimin e projekteve per te cilat kerkohet fondi per kredite qe jane te depozituara.
Autoriteti Drejtues I Programit Operacional I kerkon FLAG informacion rreth projektit per gjendjen e kerkeses per pagese nga bashkia tek AD dhe arsyet e
mundshme te vonesave (nevoja per korrigjimet te kerkeses per pageses, parregullsite e dyshuara, parregullsite e krijuara etj). Ne drejtimin e projektit ka patur disa
dobesi, duke treguar pamjaftueshmeri te kapacitetit administrative tek nivelet vendore, nepermjet konsulenteve te siguruar nga eksperte nga FLAG, me qellim qe te
ulin gabimet, vecanerisht ne fazen e implementimit aktual te projektit dhe paraqitjes se kerkesave per pagesen tek Autoriteti Drejtues I Programit Operacional.
Informacioni I vlefshem ne kete experience dhe konteksti dhe dokumentacioni i tij:
Informacioni per FLAG – http://eee.flag-bg.com/?id=6 ;
http://eee.flag-bg.com/?id=47&l=2 (EN)
Kushtet e Kredise per implementimin e projektit - http://eee.flag-bg.com/?id=16
Raporti per aktivitetet e kompanise per 2009- http://eee.flag-bg.com/docs/Annual%20Report%202009.pdf
Per me shume informacion, kontaktoni:
Emri: Emil Savov
Pozicioni: Drejtor Eksekutive
Adresa: “Solunska” 27 Str.
Tel: +359 (2) 490 01 86
Fax: +359 (2) 490 01 87
e-mail: office@flag-bg.com
Eeb page: eee.flag-bg.com

RAST STUDIMOR
Rumania – 500 million euro per permiresimin e trafikut ne Bukuresht
Pershkrim I shkurter I eksperiences:
Ne 2005 bashkia e Bukureshtit lidhi nje marreveshje prej 500 million EURO te leshuar ne Londer. Kjo marreveshje u vleresua si instrumenti me I mire I mundshem
per te financuar shume investime prioritare njeheresh. Qeveria qendrore mbeshteti publikisht nismen dhe gjithashtu I fali te gjitha borxhet legale bashkise. Para
marreveshjes, bashkia punesoi nje agjenci nderkombetar dhe nje banke investuese. Te dyja bashke pergatiten ate qe do te behej projekti me i sukseshme per taksat
vendore ne Romani.
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Procerurat u perdoren per te financuar punimet e shumta publike me qellim permiresimin e infrastruktures rrugore dhe transportin publik te cilat sollen zhvillimin e
shpejte te qytetit.
Periudha e projektit: Qershor 2005 – Korrik 2015
Qellimi I pergjithshem I eksperiences dhe objektivat e vecanta:
Marreveshja, ne 2004, u vleresua si zgjidhja me e mire per financimin e investimeve te nevojshme ne infrastrukturen publike te Bukureshtit.
Ne 2000 bashkia miratoi nje studim te bere nga konsulete te huaj ne lidhje me transportin. Ata I parashtruan kryetarit te bashkise nje liste investimesh ne
infrastrukturen e vjeter rrugore te qytetit, lehtesirat e parkimit dhe parkun e transportit public. Vec kesaj, ne 1999 shteti ka dhene me koncesion nje operator privat,
sherbimet per kanalizimet e ujerave te zeza dhe te ujesjellesit duke perfshire edhe disa nga angazhimet kryesore per investim. Gjithashtu investime te medha
nevoiteshin ne infrastrukturen e ngrohjes ne rrajon, ku sistemi I trasportimit dhe I shperndarjes ishte ndertuar qe ne 1960.
Si rrjedhoje, bashkia perpiloi nje liste me investime prioritare, vendosi qe kjo marveshje ishte me e pershtateshme per financimin e investimeve dhe filloi punen per
zbatimin e saj.
Bashkia nuk I tregon investitoreve listen e plote te investimeve, por fokusohet ne rehabilitimin dhe permiresimin e infrastruktures se qytetit. Ne te vertete, bashkia
nuk ka pergatitur te gjithe dokumentacionin teknik, dhe as ka siguruar lejet dhe shpronesimet e tokes per nga investimet e planifikuara.
Megjithate, bashkia deklaroi publikisht se parate mund te perdoren per te ndertuar mbikalim dy-kilometesh ne Basarab duke perfunduar unazen kryesore, ndertimi I
nje parkimi nentokesor tek stacioni kryesor hekurudhor, te bleje tramvaj te rinj, te ndertoje hapsira parkimi ne zonat rezidenciale dhe shpenzime te tjera kryesore ne
infrastrukturen urbane.
Shpenezimi I parave nisi ne fillimet e 2007. Perfundimisht, mbikalimi I Basarab u financua nga marreveshja. Megjithate projektet e parkimit dhe blerja e
tramvajeve te reja nuk u realizuan. Ne kembim, shumica e kompanise te autobuzeve dhe parku i autobusave te transportit vendore u ndihmuan ekonomikisht (1,000
autobuza). Vec kesaj, punimet me te shumta u kryen ne rruget kryesore te qytetit.
Gjate viteve 1990 u bene disa nga investimet e nevojshme ne kryeqytetin me 2 miljon banore te Rumanise, Bukureshtin. Gjate 2000-2004 kryetari I bashkise,
Traian Basescu, miratoi nje plan te spikatur investimi per rruget e qytetit, ujesjellesit dhe infrastruktures rajonale te ngrohjes.
Marja e Financimi ka hasur ne veshtiresi per disa arsye::
- rregullimi I legjislacionit per te ardhurat vjetore te bashkise I shtoi dhe I shperndau ato nga bashkia ne gjashte bashki rajonale.
- zhvillimi I kredise se brendshme lokale ishte ne fillimet e saj.
- bashkia dhe qeveria qendrore ishin politikisht dhe strategjikisht te vecanta: qeveria qendrore synon qe te largoje kryetarin dhe keshillin e bashkise nga keshillat
dhe kryetaret rajonale.
Ne 2004, kryetari I bashkise u ri-zgjodh dhe perdori legjimitetin e tij te ri per ti bere investimet e kerkuara. Grumbulloi nje liste me prioritete. U be nje analize per
mundesite e financimit. Konkluzioni ishte qe as tregu u kredise vendore dhe as institucionet nderkombetare financiare (ERBD, EIB, IFC etj) nuk ishin ne gjendje
te plotesonin kerkesat e bashkise. Keshtu qe, e vetmja mundesi e mbetur ishte tregu privat nderkombetar, perkatesisht kjo marreveshje.
Keshtu bashkia puneson Standard&Poor te beje nje sere analizash. Ne 2004, bashkise se Bukureshtit ju dha e njejta hapsire sa qeveria qendrore (BB- qendrueshem).
Pikerisht perpara se marreveshja te hyj ne fuqi, rritet shkalla e qendrueshmerise se BB+.
Paralelisht, bashkia kryen nje prokurim publik per banken investuese. U perzgjodh nje bashkim shoqerish I krijuar nga JP Morgan&ABN Amro. Ai beri te gjitha
pergatitjet per nenshkrimin e marreveshjes, duke perfshire reklamimin shume te nevojshem dhe dhenien e te drejtes investitorit. Se fundmi, nje delegacion I
bashkise perdor nje pamje rrugore te disa qyteteve kryesore Europiane financiare, sit e Athines, Vienes, Parisit, Frankfurtit, Münihut, Amsterdamit dhe Londres.
Gjithashtu ai percakton vleren e marreveshjes, perkatesisht nje 150 million EURO me instrument ripagimi prej 10 vjet.
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Ne ate kohe, bashkia kishte nje kryetar te ri. Traian Basescu u zgjodh president dhe qeveria e re dhe kryetari I ri ishin aleate politike. Keshtu qe, qeveria miraton nje
ligj emergjent duke I falur bashkise 20% te borxhit (te te ardhurave te veta vjetore), I cili hyri ne fuqi menjehere. Falja u miratua pikerisht nje muaj perpara
nenshkrimit te marreveshjes.
Marreveshja u firmos ne mes te Qershorit 2005 ne Vendin e Burses ne Londer. Fillimisht, marreveshja vlente 150 million EURO, por u vu re menjehere se kerkesa I
kaloi kufijte e kesaj sasie. Me ne fund, bashkia beri marreveshje qe vlente 500 million EURO, megjithate kerkesa I kaloi te 700 million. Kursi I interesit ishte 4,12%
ne vit, me mire se ne perllogaritjen fillestare. Agjencite e sigurimit te marreveshjes ishin bankat me kryesore Europiane.
Bashkia depozitoi parate ne nje banke vendase deri sa te fillonin punimet publike. Depozita krijoi shume interesim ne sherbimin e kursit te interesit te marreveshjes
per dy vjet.
Shumica e procedurave te marreveshjes jane duke u bere deri me sot. Me pak se 10% eshte akoma pjesa e mbetur per perfundimin e punimeve te mbikalimit te
Basarab.
Rezultatet e eksperience
Marreveshja perfundoi me shume se tre here me e madhe se plani. Ajo e ruajti bashkine nga kerkimi per me shume financim ne vitin pasardhes.
Ne afatet e perdorimit te parave, jo te gjitha investimet erdhen te realizuara. Megjithate, infrastruktura dhe transporti i bashkise ka bere permiresim.
Qe atehere bashkia nuk morri me hua. U perpoq qe ta bente, por ripagimi duhej bere edhe nese e kalonte borxhin ne 2015. Ministria e Finances pretendoi se falja ne
2005 nuk I perfshiu ripagesat, por vetem miratimin per leshimin e tyre.
Pikat e forta/faktoret kritike te experiences dhe cfare mesojme dhe/ose gjetja e zgjidhjeve:
Pika me e forte eshte vete bashkia. Si me e madhja ne Rumani, Bukureshti eshte rritur me shpejte se I tere vendi dhe eshte burimi me I pelqyer per investime, pune
dhe pagave te larta. Shumica e buxhetit te bashkise varet nga taksat e te ardhurave.
Se dyti, qeveria qendrore mbron publikisht bashkine dhe e I fal borxhin asaj. Megjithate nuk I jep nje garanci perfundimtare.
Zyrtaret e bashkise u lekunden per te rritur marreveshjen pasi kjo kerkese ju rezulton e larte.
Depozita nga procedura e marreveshjes krijoi mjaft interesim per ti sherbyer borxhit per dy vjet.
Struktura e ripagimit ka shkaktuar probleme tek bashkia edhe ne ditet e sotme. U planifikua te merrej nje kredi e re per te ndertuar kopshte femijesh, pasi nderprerja
e borxhit eshte vendosur te behet ne 2015 atehere kur marreveshja eshte shlyer.
Kursi I interesit prej 4,12% eshte me I ulet se marreveshjet e qeverise qendrore. Ne 2010, Ministria e Finances paguan 5% interes per marreveshjen. Gjithashtu ai
eshte me I ulet se kursi I interesit te kredise aktuale bashkiake ne Rumani.
Informacioni I vlefshem ne kete experience dhe konteksti dhe dokumentacioni i tij:
Per me shume informacion, kontaktoni:
Emri: Radu Comsa
Pozicioni: Shoqata Rumune e Komunave
Adresa:
Telephone: Fax:
E-mail: radubcomsa@gmail.com
Eeb site:
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Shtojca 2 – Struktura e Pergjithshme Financiare e Qeverisjes Vendore
Shteti

Te ardhurat vjetore te Qeverisjes Vendore
Taksat vendore
me te
rendesishme dhe
perqindja qe
zene ne buxhetin
vjetor

1

2

88

Takrat e
Perbashketa

Transfertat per
Qeverisjen Qendrore

Percaktimi I Shpenzimeve
Vetem per Qeverisjen Vendore

Shqiperia 1.
Taksat
locale per
biznesin e
vogel – 20,47%
2.
Taksa e
transferimit te
pasurise se
patundshme
perfshire taksat
per ndertime
dhe toke
bujqesore–
12,4%
3.
Takse
per regjistrimin
e mjeteve –
5,45%

1.
Takse
1. Transferta te
mbi te ardhurat
pakushtezuara
personale
(grande dhe fonde
konkurruese )
2.
Tatimi
mbi fitimin
2. Transferta te
pakushtezuara
(I pa aplikueshem
akoma )
(granted he fonde
me konkurim)
3. Transferta te
kushtezuara
4. Transferta te
kushtezuara
5. Transferta nga
Fondi Rajonal I
Zhvillimit
6. Transferime nga
Fondi Rajonal I
Zhvillimit

1. Menaxhimi I infrastruktures
rrugore locale.

Bullgaria

1. Taksat mbi te
ardhurat
personale– 50%

1.Menaxhimi I infrastruktures
rrugore locale
2.Trajtimin e ujerave te zeza,
ujerave te ndotur dhe atyre te

1.
Takse
pastrimi –
11,79%
2.
Taksat e

1. Subvencionet e
pergjithshme
plotesuese (per
financimin e
kompetencave te

2. Ujesjellesi
3. Trajtimin e ujerave te zeza,
ujerave te ndotur dhe atyre te
shiut

Te perbashketat
e Qeverisjes
Vendore me
Qendrore

Te perbashketat
Rajonale me
Qeverisjen
Qendrore

1. Planifikimi
Urban
2. Serbimet
sociale
3. Mbrojtja e
Mjedisit

4. Ndricimi Publik
5. Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
6. Trasporti public vendas
7. Banesa sociale, shtepi pe rte
rinj dhe njerez me ndihme
sociale
8. Planifikimi urban
9. LED/LED
1. Ujesjellesin
2. Banesa sociale
gjithashtu
shtepi per te

1.
Furnizim
me ngrohje
qendrore
2.
Menaxhimi

prones – 9,53%
3.
Te
ardhurat vjetore
te prones–
4,64%

3

Kroacia

Shteti

1.
Tatim
mbi te ardhurat
dhe takse
shtese mbi
tatimin mbi te
ardhurat
2.
Te
ardhurat nga
burime jofinanciare.
3.
Takse
pronesie

shiut
3.Ndricimi Publik
4.Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
5. Traspoti Publik

1.
Transferte
per funksionet e
decentralizuara –
edukimi fillor;
edukimi dytesor;
sherbimi
shendeteso;, ndihma
sociale dhe mbrojtja
nga zjarri .
2.
Njehsimi I
granteve – per
qellime te
pergjithshme dhe
per qellime
kryesore.

1. Menaxhimi I infrastruktures
se rrugeve locale
2. Ujesjellesi
3. Trajtimin e ujerave te zeza,
ujerave te ndotur dhe atyre te
shiut

Te ardhurat vjetore te Qeverisjes Vendore
Taksat me te
rendesishme
dhe perqindja
qe zene ne
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1. Tatim mbi te
ardhurat(34%
deri ne 2006;
52% qe nga
2007)
2. Tatim fitimi
(20% deri ne
2006; 0% qe
nga 2007)
3. Takse per
pasurine e
patundshme(60
%)

deleguara te shtetit)
2. Subvencionet e
pergjithshme te
rregulluara –
njehsimi I
ndihmave (per
financim te
aktiviteteve lokale)
3. Subvencionet e
planifikuara (pee
investime kryesore
financiare)

Takrat e
Perbashketa

Transferimet per
Qeverisjen Qendrore

rinj

1. Projektet per
kursim energjie

4.Ndricim publik
5. Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
6.Traspoti Publik
7.Furnizim me ngrohje
qendrore

I aeroporteve te
interest lokal

1.
Shtepi
sociale dhe
shtepi per te
rinj(competence
ekskluzive e
qeverisjes
rajonale )
2.
Menaxhimi
I aeroporteve te
interest
lokal(competence
ekskluzive e
qeverisjes
rajonale )

Percaktimi I Shpenzimeve
Vetem per Qeverisjen Vendore

Te
perbashketat
Lokale me
Qeverisjen

Te perbashketat
Rajonale me
Qeverisjen
Qendrore

buxhetin vjetor
4
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Maqedonia 1.
Takse
pronesie – 6%
2.
Taksa e
transferimit te
pasurise se
patundshme –
17%
3.
Tarife
komunale–
29%

Qendrore
1.
Qeveria
vendore mer
nje takes 3%
te ardhurave
profesionale.

1.
transferte
e
pergjitheshme
nga
TVSH-ja
2.
Grantet
e
rezervuara/bllokuara
per
edukimin,
kulturen,
politikat
sociale dhe mbrojtjen
e femijeve.
3.
Grantet kapitale
dhe fondet e marra per
delegimin
e
kopetencave.

1. Menaxhimi I infrastruktures se
rrugeve locale
2. Ujesjellesi
3.Trajtimin e ujerave te zeza,
ujerave te ndotur dhe atyre te
shiut
4. Ndricim publik

1. Banesa
sociale
gjithashtu
shtepi per te
rinj

5. Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
6. Traspoti Publik

5

Moldavia

1.
Taksa e
transferimit te
pasurise se
patundshme
2.
Takse
per planifikim
teritori
3.
Takse
per burimet
natyrore

Per komunat
dhe bashkite e
themeluara
nga
nga
keshilli rajonal
ne kuader te 0100%
1. Takse mbi te
ardhurat e
personave
juridik
2. Takse mbi
te ardhurat e
personave
fizik

1. Menaxhimi I infrasutruktures se
rrugeve lokale
2.Ujesjellesi
3.Ndricim publik
4. Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
5. Traspoti Publik
6. Furnizim me ngrohje qendrore
(vetem per Chisinau dhe Balti)
7.Strehim Social
8. Menaxhimi I aeroporteve te
interest local (vetem per Chisinau
dhe Balti)

6

Mali I zi

1.
Takse
Komunale–
23%
2.
Taksa
e transferimit

1. Takse mbi te 1.
(perfshire
ardhurat
11%te tatimit mbi te
personale ardhurat personale
10%
dhe 20% takses se
transferimit te
2. Taksa e

1. Menaxhimi I infrasutruktures se
rrugeve lokale
2. Ujesjellesi
3. Trajtimin e ujerave te zeza,
ujerave te ndotur dhe atyre te

1. Banesa
sociale
gjithashtu
shtepi per te
rinj

1.
Menaxhimi
I infrastruktures
se rrugeve locale

te pasurise se
patundshme –
7.5%
3. takse shtese
mbi tatimin
mbi te
ardhurt–
5.5%

Shteti

pasurise te
patundshme)
2.
Grantet e
kushtezuar – per
financim investimesh

3.
Koncencion
et dhe tarifat
per
perdorimin
e resurseve
natyrore–
30%

Burimi I te ardhurave per Qeverisjen Vendore
Taksat me te
rendesishme dhe
perqindja qe zene
ne buxhetin vjetor
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transferimit
te pasurise
se
patundshme
– 50%

7

Republika 1.
Takse
e Srpska pronesie – deri
BiH,
ne 35%
2.
Taksa e
qarkullimit –
deri ne 20%
3.
Qera –
deri ne 15%

8

Romania

1.
Takse
pronesie
(ndertese dhe
toke)
2.
Takse
Motorri

Takrat e
Perbashketa

1. Tatim mbi
fitim
(shperndara
deri ne 77% ne
fusha te
ndryshme; dhe
lloogariten sa

shiut
4. Ndricim publik
5. Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
6. Traspoti Publik
7. Strehim Social – ndihme sociale.

Percaktimi I Shpenzimeve
Takrat e Perbashketa

Transferimet per
Qeverisjen
Qendrore

1. transferta te
rezerves
periodike
2. transferta te
rezerves
kryesore

Taksat me te rendesishme dhe
perqindja qe zene ne buxhetin vjetor
1. Menaxhimi I inasutruktures se
rrugeve lokale
2. Ujesjellesi
3. Trajtimin e ujerave te zeza, ujerave
te ndotur dhe atyre te shiut
4. Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
5.Transporti Publik

1. Trajtimin e ujerave
te zeza, ujerave te
ndotur dhe atyre te
shiut
2. Ndricimi Publik
3. Furnizim me ngrohje
qendrore
4. Ndertim te banesave
sociale dhe atyre per
te rinj

1. Menaxhimi I infrasutruktures se
rrugeve lokale
2. Ujesjellesi
3. Trajtimin e ujerave te zeza, ujerave
te ndotur dhe atyre te shiut
4. Ndricimi Publik

1. Furnizim me ngrohje
qendrore –
retropershtates termal
2. Edukimi

1. Edukim

9

Vendi

Slovenia

3.
Mbreterore dhe
qera (Ne total,
taksat locale dhe
tarifat shkojne
nga 16 – 18% I
te ardhurave te
buxhetit lokal)

nje e treta e te
gjithe LG-se)

1.
Takse per
perdorimin e
tokes qe do te
jepet per
ndertim.
2.
Taksa e
transferimit te
pasurise se
patundshme
3.
Takse
per perdorimin
e hapsirave
publike

1. Taksa e te
ardhurave
personale –
50% e caktuar
per bashkite
nga ku 70%
shkon per cdo
bashki dhe
30%
shperndahet
per fondet
solidarizuese
per te varferit.

1. Grantet e
pergjithshme –
transferuar tek
bashkite
nepermjet
formules si
grant i
njehsuar
2. Grante reyerve
– transferuar
per projektet
bashkefinancue
se investuese
3. Grante te
vecanta – per
te drejta
bashkefinancue
se

1. Menaxhimi I infrasutruktures se
rrugeve lokale
2. Ujesjellesi
3.Trajtimin e ujerave te zeza, ujerave
te ndotur dhe atyre te shiut
4. Ndricimi Publik
5. Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
6. Ndertim I banesave sociale
7.Menaxhimi I aeroporteve lokale
8.Turizem
9. Sherbimi shendetesore dhe
sherbimi farmaceutik
10. Sherbim Social
11. Menaxhimi I ambjenteve kulturore
dhe sportive
12. Zjarefikesit
13. Rendi public dhe qetesia

Burimi I te ardhurave per Qeverisjen Vendore
Taksat me te
rendesishme dhe
perqindja qe zen ne
buxhetin vjetor
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3. Grantet e
5. Kanalizimet dhe mbledhja e
bllokuara
mgeturinave
4. Grantet e
6. Transporti Publik
pergjithshme
7. Strehime Sociale
(Transferimi
I
bashkive
dhe
qarqeve se bashku
. Behet perreth sa
gjzsma e te gjithe
LGs)

Takrat e Perbashketa

Transferimet per Qeverisjen
Qendrore

1. Transporti Publik
2. Subvencione ne
sektorin ekonomik
dhe bujqesor,
shkollat fillore.

Llogaritja e te Ardhurave
Perjashtimi nga Qeveria Vendore
Aksionet e Qeverisjes
Vendore me ate
Qendrore

Aksionet e
Qeverisjes
Rajonale
me ate

Qendrore
10

Serbia

1.
tarife qe
paguhet per token
e nderituar – 8%
2.
tarife qe
paguhet per
perdorimin e tokes
se shfrytezuar per
ndertim.
3.
Takse
pronesie– 5%

11 Turkey 1.
takse
Reklame dhe
Publicitare 1-5%
2.
Takse per
aktivitete
argetuese1-5%
3.
Takse mbi
sigurimin kunder
zjarrit 1-5%

1. Takse mbi te
ardhurat – 40%
2. Takse mbi
trashigimite dhe
dhurimet – 100%
3. Taksa e transferimit te
pasurise – 100%

1. Transfertat jo-rezerve
(korrigjimi I transfertave;
balancimin e tranfertave;
transfertat e
perkohshme15;
transfertat e
pergjithshme)
2. Transfertat rezerve
(transfertat e bllokuara;
transfertat kategorike ne
kuptimin ngushte)

1.Menaxhimi I infrasutruktures se 1. Mirembajtja e
rrugeve lokale
aeroporteve local.
2.Ujesjellesi
2. Ndertim te banimeve
sociale dhe banesa
3.Trajtimin e ujerave te zeza,
per te rinjte.
ujerave te ndotur dhe atyre te
shiut
4.Ndricimi Publik
5.Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
6.Transporti Publik
7.Furnizim me ngrohje qendrore
8.Edukim parashkollor (te gjitha
shpenzimet qe kidhen me te)
9.Koson e investimit per shkollat
fillore dhe qendrat e sherbimit te
shpejte shendetesore.

N/A

.
5% e te gjithe taksave te
shtetit
I
kalojne
Qeverisjes
Vendore.
Taksat kryesore vijne
nga TVSH-ja dhe taksat
e kosumatorit.Taksat e
perbashketa te perbejne
afersisht 50% te te
ardhurave
vjetore
mesatare te bashkive.

.
Te gjithe te ardhurat e
perfituara nga mbledhja e
taksave ne buxhetin qendror
konsiderohen si Transferta
te Qeverise Qendrore. Ato
jane vendosur ne ministrine
e Financave dhe ne buxhetet
e ministrive te tjera per tu
ofruar si grante pee
Qeverine Vendore

1. Menaxhimi I infrasutruktures se
rrugeve lokale
2. Ujesjellesi
3.Trajtimin e ujerave te zeza,
ujerave te ndotur dhe atyre te
shiut
4.Ndricimi Publik
5.Kanalizimet dhe mbledhja e
mgeturinave
6.Transporti Publik
7. Te dhenat gjeografike ne
sistemin urban.

1.
Menaxhim
I
aeroporteve
lokale

Burimi: analiza e autoreve bazuar ne anketimet e bera nga eksperte vendas;

15

Vetem per 3 vitet e para te zbatimit te Ligjit per Te ardhurat e Qeverise Vendore
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1. Furnizim me ngrohje
qendrore
2. Ndertim te banimeve
sociale dhe banesa
per te rinjte.
3. Shpenezimet ne rast
fatkeqesishe natyrore
(termete ,
permbyetje)

Shtojca 3 – Treguesit e Kredise per Qeverine Vendore
Analiza financiare e riskut sipas Standarteve dhe metodologjise se shkalles se kredive te buta.
Analiza Financiare e Riskut
Prodhimi I Bilancit

Mjaftueshmeria e

dhe Kapaciteti I

Parase Rrjedhese

Sherbimit te Borxhit

(Cash Floe)

Burimi I te

Perqendrimi tek

ardhurave

kapaciteti i

Rendesia e te
ardhurave
active te shitjes
Analiza e
rritjes se

Perberja e Kapitalit

sherbimit te
borxhit
Ndryshimet
Analitike me

Likuiditetet dhe
Fleksibiliteti Financiar

Sistemimi

Burimet e
likuiditeteve

Tipi dhe
struktura e

Caktimi I

borxhit

mundesive te
likuiditeteve

Rregullimet e
kufijve

Permbushja e afatit

perfitim

te borxhit

Detyrimet Jo-

reserves dhe

Analiza e

mbulimi I

mbulimit te

interesit

cash floe dhe

afatshkurter

real te
mbuluara

aftesia e

Vlera

prodhimit te

Aktiveve

Lehtesirat e kredise
e

bankare
Aktivet e
pagarantuara dhe

keshit

kapaciteti I borxhit
Pershkrimi i porcionit tipik financiar te perdorur ne vleresimin e pozites financiare te qeverise vendore
Tatimet

Percaktimet

Interpretimi

Te
ardhurat Matja e pjeses ne te cilen qeveria Nje pjese prej 100% ose afer 100% mund te
periodike / Totali I te vendore mbeshtet te ardhurat jete I papershtatshem per nje Qeveri Vendore
periodike.
qe financon pervetesimin e aktiveve te
Ardhurave
mjaftueshme jofinanciare.
Te
ardhurat Matja e taksave perkatese te Nje nivel I larte I te ardhurave operative sipas
periodike per Kapital mbartura dhe tarifat e perdorura kapitalit percakton tarifa dhe taksa relativisht
per taksapaguesit vendas dhe per te larta.
perdoruesit e sherbimit.
Te ardhurat nga
Burimet e Veta /
Totali I te Ardhurave

Matja e te ardhurave nga burimet
e vet ate nje Qeverie Vendore
krahasohen me totalin e Aktiveve
te tyre.

Nje perqindje relativisht e larte e te ardhurave
nga burimet e veta (max 100%) do te thote se
qeveria vendore eshte me shume e sigurte ne
te ardhurat periodike te parashikueshme per te
financuar aktivitetet e tij.

Te ardhurat nga Matja e te ardhurave nga burimet Nje pjese prej 100% ose me shume do te
Burimet e Veta / e vet ate nje Qeverie Vendore thote se qeveria vendore ka te ardhura me

Tatimet
Shpenzimet
Operative

Percaktimet
Interpretimi
krahasohen me shpenzimet e tyre teprice nga burimet e veta te cilat mundesojne
operative.
perdorimin e shpenzimeve jo-operative. Nje
pjese prej me pak se 100% do te thote se nje
qeveri vendore eshte e pavarur per te ardhurat
nga burimet e veta.

Te ardhurat kryesore Matja e sigurise nga nje qeveri Siguria relative nje qeverie vendore per te
nga Burimet e Veta / vendore per te ardhurat nga cdo ardhurat nga cdo burim I vet mund te behen
Totali I te Ardhurave burim I vet per qeverite vendore tregues te vleave te kredise.
ne pergjithsi.
Te

pranishem

buxhet

ne Matja e pjeses se buxhetit fillestar Pasqyrimi I nivelit te saktesise ne buxhet. Kjo
dhe perfundimtar del nga parashtron se sa mire nje qeveri vendore
rezultatet aktuale.
mund te planifikoje dhe te drejtoje financat e
veta.

Rritja relative

Pasqyrimi si ndryshojne te Rritja e shpjete e shpenzimeve do te coje ne
ardhurat krahasuar me ndryshimet nje deficit, nese rritja e te ardhurave bie.
ne shpenzime.
Anasjelltas rritja e shpejte e te ardhurave do te
prodhoje dhe mirembaje nje bilanc operativ.

Sherbimi I boxhit Matja e kapacitetit te nje qeverie Mbeshtetja ne te ardhurat nga burimet brenda
kopetencave ligjore te tij qe jane nen
Afat
gjate/
Te vendore per sherbimin e borxhit.
kontrollin e qeverive vendore.
ardhurat periodike
Assetet e rrjedhshme Matja e pozicionit te likuiditeteve
te nje qeverie vendore.
AfatShkurtra/Detyrimet
afat –shkurter

Assetet me te larta te rrjedhshme afat-shkurtra
te nje qeverie vendore krahasuar me detyrimet
e saj afat –shkurtra, zmadhon liquiditetet dhe
aftesine e tij per te mbuluar shpenzimet e veta
afat shkurtra gjate periudhes se mungeses se
te ardhurave te paparshikuara.

Borxhi I Papaguar

Ky tregues ve ne dukje strukturen Keto jane treguesit kryesore dhe per kete te
dhe sasine e detyrimeve afat dhenat duhet te jene te perdorshem nga fletet
shkurtra te borxhit.
e bilancit qe eshte nje tregues I besueshem.

Pjesa qe mbulon
Sherbimin e Borxhit
dhe
Bilancit
perfundimtar
Financiar

Parashikimi I marxhit te sigurise
financiare
ne
rastin
e
shpenzimeve te paparashikuara
ose mungeses se te ardhurave.

Nje pjese e bilancit perfundimtar financiar
duhet te perdoret per te mbrojtur borxhin
shtese dhe/ose te paguaje koston e te
ardhurave jo-financiare per te treguar qe keto
te ardhurat jane nga asete jo-financiare dhe
leshimi I planifikuar I borxhit te mos e
mbuloje teresisht koston.

Pjesa e mbulimit te Eshte nje matje e marzhit
sherbimit te borxhit
financiar
te
sigurise
te
parashikuar ne buxhetin e
qeverise vendore per ti garantuar
kreditoreve se qeveria vendore do
te kete fonde te mjaftueshme per
sherbimin e borxhit te tij.

Nje pjese prej 10% te mbulimit te sherbimit te
borxhit tregon se huamarresi do te kete fonde
te mjaftueshme ne te njejten vlere qe kerkon
sherbimi I borxhit. Nje pjese prej me pak se
1.0 te sherbimit te borxhit nenkupton se
huamarresi do te kete fonde te pamjaftueshme
per sherbimit te borxhit. Kreditoret kerkojne
mbulimin e sherbimit te borxhit me shume se
1.0 pasi e konsiderojne krijimin e nje kredie.
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Terminologji
Sistemi i Kontabiliteti Rrjedhes – Nje metode e kontabilitetit qe njeh efektet financiare te
transaksioneve kur ndodhin, pavaresisht nga koha kur kryhet transferta monetare. Te ardhurat
dhe shpenzimet regjistrohen ne momentin kur kryhen keto veprime.
Sistemi Bankar me baze Kesh (Cash) – Nje metode e kontabilitetit regjistron kur ka hyrje kesh (cash) dhe
gjithashtu regjistron shpenzimet kur paguhet kesh.
Modifikimi I Bazes e Kontabilitetit Rrjedhes – Eshte nje metode qe njeh te ardhurat ne periudhen kur ato
jane te disponueshme dhe te llogaritshme, dhe shpenzimet jane te njohura gjate periudhes kur detyrimet jane
shlyer.
Perforecimi I Kredibilitetit – Perdorimi I nje pasurie te patundeshme si kolateral ose nje pale te trete garant
per te rritur sigurine ne marjen e nje biorxhi nga ana e qeverise locale.
Tregu I Kredise per Bashkite –Tregu per te gjigje tipet e kredive dhe ofertave te marveshjeve/te leshuara
nga/per qeverine vendore.
Masat e Sigurise – Vleresimet e bera nga kredidhenesit per te percaktuar rrevikun actual ose te mundshem qe
mund te kete investimi. Eshte detyre e kredidhenesve te grumbullojne informacionet e nevojshme per
kredimarresin.
Limitimi I Borxhit – Maksimumi I sasise se borxhit qe mund te autorizohet nga qeverisja vendore per qellime
te caktuara conform ligjit.
Politikat e ndjekura per dhenie borxh – Pjesa e nje politike te pergjithshme per financimin e borxhit kapital
qe jep prova te nje angazhimi per te permbushur nevojat e infrastruktures nepermjet nje programi te
planifikuar te financimit te borxhit te ardhmen.
Ristrukturimi I Borxhit -. eshte nje proces qe i lejone qeverisjes vendore per tu perballur me problemet e
likuiditetit te parase dhe ato financiare, per te reduktuar dhe rinegociuar borxhet e saj ne menyre qe te
permiresoje ose rivendose dhe rehabilitoje likuiditetin ne menyre qe te mund te vazhdoje veprimtarine e saj.
Menyrat e Shlyerjes se Borxhit –. Nje qeveri vendore mund ta paguaj brenda afateve kohore shlyerjen e
shumes se borxhit duke e perfshire ne termat e programit vjetor (nga te ardhura te disponueshme) pa
rrezikuar qendrueshmerine e saj financiare.
Garancia-. Marreveshje ligjore ne te cilen nje aset (prone ose te holla), i eshte lene nje pale te trete (i quajtur
agjent sigurie), qe do ti mbaje ne mirebesim per cdo parregullesi te paparashikuar, ne pritje te permbushjes
te kushtit apo kushteve te kontrates, si pagesa te çmimit te blerjes. Pas shlyerjes se detyrimeve, agjenti
siguise do te dorezoje asetet e marra tek personi qe i takojne, ne rast mos shlyerjesh te detyrimeve agjent
sigurise ka per detyre ligjore te ruaj dhe bllokoje llogarine garante (asetet).
Reziqet Financiare – Kjo eshte nje situate e veshtire ekonomike ku nje qeveria vendore nuk ka mundesi te
kryej pagesat ne daten e duhur. Nese pagesat nuk shlyhet per nje kohe te gjate atehere khjo situate mund te
coje ne kredimarresin ne falimentim ose ne likuidim te detyruar.
Pamundesia per te paguar - do te thote pamundesi e qeverise vendore per te paguar borxhet e saj.
Pamundesia per te paguar Cash - paafte te paguaje borxhet qe ato duhen paguar.
Llogarije e Gabuar- Te besh keq llogaritjet e aseteve, me fjale te tjera, detyrimet e tejkalojne vleren e aseteve.
Intitucionet kredidhenese – Institucione Financiare ose Banka Trehetare te cilat sigurojne kredi per pushtetin
local.
Taksa locale –Taksat shtese perveç taksave shteterore. Keto mund te jene per pasurine, shitjet, uji ... dhe
here pas here taksat mbi te ardhurat. Fondet e krijuara nga keto taksa mbulojne disa sherbime qe kryhen nga
qeverte vendore.
Borxhi afatgjate - –Nje detyrim qe zgjat me shume se nje vit nga data qe eshte leshuar.
Taksat e perbashketa -– Nje takse te cilen shteti e krijon dhe e mbledh dhe pastaj e ndan me qeverite lokale
ne baze te rregullave te percaktuara. Rregullat e ndarjes se te ardhurave jane te percaktuara me ligj dhe
qeverite lokale jane autonome ne shpenzimin e te ardhurave te perbashketa.
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Borxhi afatshkurter - Nje detyrim qe zgjat me pak se nje vit nga data qe eshte leshuar.
Furnizuesi i Credit – Furnizuesi Credit - Mallrat ose sherbimet e marra ne rast shtyerjes te pageses. Ajo
eshte quajtur gjithashtu financim furnizuesi
Borxhet e Papaguara – Pjesa e papaguar e nje borxh qe mund te perfshijne interesin e akumuluar
ne bilancin
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