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Stafi i FMN-së përmbyll vizitën virtuale të stafit në Kosovë
PËR LIRIMIN E MENJËHERSHËM
Kumtesat për shtyp në përmbyllje të misionit përfshijnë deklaratat e ekipeve të stafit të FMN-së që
paraqesin gjetjet preliminare pas vizitës në vend. Mendimet e shprehura në këtë deklaratë janë të stafit
të FMN dhe nuk paraqesin medoemos mendimet e Bordit Ekzekutiv të FMN-së. Bazuar në gjetjet
preliminare të këtij misioni, stafi do të përgatisë një raport, i cili, pas aprovimit nga menaxhmenti, do të
dorëzohet te Bordi Ekzekutiv për diskutim dhe vendimmarrje.

Uashington – 18 Qershor, 2021: Një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), i
udhëhequr nga Gabriel Di Bella, përfundoi vizitën virtuale të stafit në Kosovë në periudhën 7
deri 17 qershor, për të diskutuar mbi zhvillimet dhe politikat e fundit ekonomike. Në përfundim
të vizitës, z. Di Bella lëshoi deklaratën në vijim:
“Aktiviteti ekonomik më 2021 pritet të zgjerohet me rreth 5 - 6 për qind, mbështetur në
programin ambicioz të vaksinimit dhe rihapjes së kufijve që çon në ardhje të mëdha të
diasporës gjatë muajve të verës. Nëse kjo realizohet, fitimet ekonomike për vitin 2021 do të
kompensojnë humbjet e shkaktuara nga pandemia vitin e kaluar, prej 4 deri 5 për qind.
“Përkundër perspektivave më të mira, rritja mbetet tejet e pasigurt. Nga ana pozitive,
shpërndarja më e shpejtë e vaksinave në Kosovë dhe në shtetet e tjera do të mund t’i rrisë
udhëtimet dhe ta zhbllokojë kërkesën e mbyllur. Në anën tjetër, variantet e reja të virusit do të
mund të çonin në nivele më të larta të infeksionit dhe t’i vënë avancimet ekonomike në rrezik.
“Në periudhën afatshkurtër, politika fiskale duhet të vazhdojë të jetë mbështetëse, duke ofruar
mbrojtje kundrejt rreziqeve. Avancimet e realizuara në të ardhura kundrejt atyre në buxhet
mund të përdoren për të mbështetur punëtorët dhe kompanitë më të prekura nga pandemia
dhe për të siguruar shpërndarje të shpejtë dhe efikase të vaksinave, pa ndikuar në bilancin
f iskal të buxhetuar. Sidoqoftë, pasiguria ende e madhe ekonomike kërkon një qasje të
kujdesshme që shmang rritjen e shpenzimeve të të ardhurave të parealizuara, meqë kjo mund
të çojë në shterim të mëtejshëm të sigurive fiskale, rritje të borxhit publik dhe nevojë për
shkurtime të shpenzimeve më vonë. Aktualisht, është me rëndësi të ketë qasje graduale, në
f aza, dhe me planifikim për rezerva të paparashikuara.
“Sektori bankar e ka përballuar mirë krizën. Niveli i ulët i kredive joperformuese (KJP), si dhe
kapitali adekuat dhe mjetet e financimit kanë bërë të mundur që kreditimi i lejuar të vazhdojë
të qarkullojë. Megjithatë, KJP-të do të shënojnë ngritje me heqjen graduale të fleksibilitet
rregullativ dhe mbështetjes së përkohshme fiskale. Monitorimi i cilësisë së aseteve bankare
dhe pasqyrimi adekuat dhe transparent i humbjeve pas heqjes së ristrukturimeve rregullative
mbeten elemente thelbësore. Vendet e lira në Bordin e Bankës Qendrore duhet të plotësohen
pa vonesë.
“Në planin af atmesëm, iniciativat e reja të politikave duhet të vendosin bilancin e duhur midis
promovimit të kohezionit social dhe ngritjes së rritjes potenciale. Këto iniciativa duhet të
strukturohen në një kuadër afatmesëm fiskal, të jenë të mbështetura në të ardhura të

besueshme dhe parashikime të financimit që stabilizojnë raportin e borxhit publik dhe
rindërtojnë siguritë fiskale dhe të jashtme. Përpjekjet për të përmirësuar mbledhjen e të hyrave
duhet të vazhdojnë dhe të avancojnë paralelisht me reformat e tjera strukturore që synojnë të
përmirësojnë targetimin e shpenzimeve sociale dhe të ngrisin dividendën e rritjes së
investimeve publike, duke siguruar që fatura e pagave të mbetet brenda tavanit ligjor.
Përmirësimi i infrastrukturës sociale, promovimi i digjitalizimit, si dhe zvogëlimi gradual i
ndotjes dhe gjurmëve të karbonit në Kosovë do të kontribuojnë në rritjen më të shpejtë të
kapitalit njerëzor dhe produktivitetit dhe do të përgatisin ekonominë për sfidat pas pandemisë.
“Dëshirojmë të falënderojmë homologët tanë për diskutime dhe angazhime të shkëlqyera. E
mirëpresim vazhdimin e dialogut në konsultimet të ardhshme në kuadër të Nenit IV për vitin
2021 në shtator të këtij viti.”

