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REPUBLIKA E SHQIPERISË 
KOMISIONI I NDIHMËS SHTETËRORE 

 
 

    
V E N D I M  

 
Nr. 16, datë  16.07.2007   

 
 

“PËR PLANIN E DHËNIES SË NDIHMËS SHTETËRORE “PËR 
FONDIN E GARANTIMIT TË KREDIVE TË EKSPORTIT”” 

 
 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore me pjesëmarrjen e : 
 

- Z. Genc Ruli                    -   Kryetar 
- Znj. Mimoza Dhëmbi      -   Anëtar 
- Znj. Mimoza Vokshi       -   Anëtar 
- Z. Viktor Gumi                -   Anëtar 
- Z. Ledi Bianku                 -   Anëtar 

 
 
Në mbledhjen e  tij të datës 16/ 07/ 2007, shqyrtoi raportin  “Për planin e dhënies së 
ndihmës shtetërore “Për fondin e garantimit të kredive të eksportit””. Raportimi 
është bërë pranë Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore nga Drejtoria e Nxitjes së 
Biznesit në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me shkresën nr. 
3595/3, datë 02.07.2007 dhe është regjistruar në Regjistrin e DNSH-së me Nr. 4 datë 
02. 07. 2007. 
 
BAZA LIGJORE: Si bazë për dhënien e ndihmës shtetërore “Për fondin e 
garantimit të kredive të eksportit” është neni 8 dhe neni 15 i ligjit nr. 8957, datë 
17.10.2002 “Për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme”, neni 38 i ligjit nr. 9665, 
datë 18.12.2006 “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë 
shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë”, si edhe projektvendimi “Për 
fondin e garantimit të kredive të eksportit” 
 
OBJEKTIVI/VAT: Objektivi kryesor i skemës është të mbulojë kërkesat për 
kolateral për kredi tregtare për mjete xhiroje për ndërmarrjet, të kërkuar nga 
sistemi bankar shqiptar, me synim sigurimin e  kushteve dhe termave të njëjta 
financimi për eksportuesit vendas me ata të huaj, si dhe rritjen e shkallës së 
konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve shqiptare. Fondi parashikohet të lëshojë 
garanci për eksportuesit, kur ata kanë nevojë për financime afatshkurtra, për të 
përfunduar marrëveshjet  me blerësit e huaj. 



2 
 

 
 
 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore, pasi shqyrtoi raportin e përgatitur nga Drejtoria e 
Ndihmës Shtetërore dhe gjithë dokumentacionin mbështetës, 
 
 

 
V Ë R E N   SE: 

 
1. Plani për dhënien e ndihmës shtetërore “Për fondin e garantimit të kredive të 

eksportit”, synon mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre në prodhimin për eksport dhe që plotësojnë 
kushtet e mëposhtme: 

• janë të regjistruara në organet tatimore dhe kanë paguar rregullisht tatimet 
dhe kontributin e sigurimeve shoqërore; 

• kanë aplikuar për kredi për kapital punues në një banke të nivelit të dytë 
dhe paraqesin vendimin e miratimit nga banka, ku specifikohet shuma e 
kolateralit te kërkuar nga banka; 

• gjatë tre viteve të fundit kanë rezultuar me fitim dhe xhiroja e tyre ka qenë 
në rritje; 

• kanë një parashikim të rrjedhjes së parasë për tre vitet e ardhshme i cili të 
garantojë shlyerjen e kredisë së kërkuar; 

2. Maksimumi i vlerës së garantimit për një ndërmarrje të vetme është 10 000 000 
lekë, dhe shuma e garancive të dhëna për të gjitha aplikimet e bëra brenda vitit, 
të marra së bashku nuk është më e madhe se 15 000 000 leke, gjë që nuk sjell 
ndikim të ndjeshëm në konkurrencë.  

3. Skema përcakton se përzgjedhja e ndërmarrjeve bëhet mbi bazë të respektimit të 
kushteve, të dhëna në mënyrë të përgjithshme dhe të pacaktuar.  

4. Intensiteti i ndihmës për një ndërmarrje të vetme llogaritet në 3,3%. 

5. Skema ka një kohëzgjatje prej 6 vjetësh 

6. ALBINVEST do të jetë institucioni menaxhues i skemës, duke mos qenë vetë një 
përfitues i drejtpërdrejtë. 

 
 

PËR KËTO ARSYE: 
 

 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore, mbështetur në nenin 13, pika 3 dhe nenin 22, pika 
2, të Ligjit nr. 9374, datë 21.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”, 
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VENDOSI : 
 

1. Të miratojë planin për dhënien e ndihmës shtetërore, nëpërmjet skemës “Për 
fondin e garantimit të kredive të eksportit”. 

2. ALBINVEST, të raportojë  deri më 31 Mars të çdo viti  pranë DNSH,  për 
ndihmën e dhënë nga zbatimi i kësaj skeme gjatë vitit paraardhës 
financiar. 

3. Albinvest të ruajë të gjitha të dhënat për zbatimin e skemës deri në dhjetë 
vjet, pasi ndihma e fundit individuale të jetë dhënë në kuadër të kësaj 
skeme. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 

 
 

 
KRYETAR  

      
 

Genc RULI 
   
    

         
 
 

         
  
         


