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Abstrakt
Borxhi publik është një instrument që garanton shpërndarjen efiçente të burimeve në
ekonomi, si dhe tregon efiçencën e politikave të ndërmarra për sigurimin e të mirave
pavarësisht fondeve në dispozicion. Kështu cilësohet borxhi publik i cili është edhe një
instrument i manaxhimit të politikave ekonomike në nivel makro. Por nga ana tjetër financimi
i tij nga brenda vendit, nga emetimi i instrumentave financiarë qeveritar apo huamarrja e
brendshme tregon nivelin e zhvillimit dhe aftësinë e ekonomisë për vetëfinancim. Financimi i
borxhit publik nëpërmjet instrumentave të thesarit, kryesisht është bërë nëpërmjet tregjeve
parësore të mundësuara nga Banka e Shqipërisë dhe institucione të tjera.
Zhvillimi i tregje dytësore në vendin tonë është një mungesë e dukshme, që përfaqësohet
vetëm nga transaksionet e tregjeve sekondare të bonove të thesarit apo obligacioneve të
thesarit. Këto transaksione janë kryesisht transaksione ndërbankare dhe në total shfaqin
karakteristikat e një tregu “të pakicës”, për shkak kryesisht të volumit të ulët të
transaksioneve. Zhvillimi i tregut dytësor të instrumentave financiarë qeveritar është një mjet
apo strategji efikase për menaxhimin e borxhit publik por edhe detyrimeve të prapambetura.
Në këtë punim autorët do të studiojnë tregjet dytësore të instrumentave të thesarit dhe
modelet e zhvillimit të tij, duke analizuar më specifikisht ndikimin në efikasitetin e
menaxhimit të borxhit publik dhe premisat e zgjerimit të këtij tregu sekondar. Metodologjia e
përdorur do të jetë analizë përshkruese dhe empirike në përputhje me modelet e zhvillimit që
shfaq tregu sekondar në vendin tonë.
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