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KAPITULLI 1 

1. HYRJE 

 

Detyrimet ndërkombëtare për ndihmën shtetërore në Shqipëri, përfshirë kërkesat për 

transparencë dhe raportimin ndërkombëtar, burojnë nga Marrëveshja e Stabilizim-

Asociimit me Bashkimin Europian dhe Shtetet Anëtare, nga Marrëveshja e Tregtisë së 

Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) 2006, si dhe nga Marrëveshja për Subvencionet dhe 

Masat Kundërbalancuese (SCMA) në kuadër të OBT-së. Legjislacioni i ndihmës 

shtetërore (ligji dhe rregulloret në zbatim të tij) hyri në fuqi në janar 20061, periudhë prej 

së cilës vepron dhe sistemi kombëtar i ndihmës shtetërore për mbikëqyrjen, kontrollin dhe 

monitorimin e ndihmës shtetërore.  

Në bazë të nenit 17 (dh) të ligjit “Për ndihmën shtetërore”, Komisioni i Ndihmës Shtetërore 

ka detyrimin të hartojë raportin vjetor për ndihmat shtetërore dhe ta paraqesë atë pranë 

Këshillit të Ministrave, i cili, pasi e miraton, e përcjell në Komisionin Evropian. Raporti për 

ndihmat shtetërore në Republikën e Shqipërisë, për vitin 2012 është përgatitur në 

përputhje me këto dispozita ligjore dhe kërkesat e MSA-së dhe CEFTA-s. 

Raporti Vjetor mbi ndihmën shtetërore të dhënë në Republikën e Shqipërisë për vitin 2012 

është raporti i gjashtë vjetor i cili përmban të dhëna mbi ndihmën shtetërore të dhënë në 

bazë të akteve normative për të cilat është marrë vendimi i Komisionit të Ndihmës 

Shtetërore (KNSH) në përputhje me legjislacionin për ndihmën shtetërore.  

 

Në këtë raport janë reflektuar të dhëna dhe informacione të detajuara të ndihmës 

shtetërore lidhur me dhënësit, përfituesit dhe vlerën totale, me përjashtim të sektorit, i cili 

është jashtë fushës së zbatimit të ligjit të ndihmës shtetërore.  

Në këtë raport paraqiten të dhëna dhe informacione të detajuara të ndihmës shtetërore 

lidhur me dhënësit, përfituesit si dhe vlerat për secilën kategori të ndihmës, me përjashtim 

të sektorëve të bujqësisë dhe peshkimit të cilët janë jashtë fushës së zbatimit të ligjit të 

ndihmës shtetëror (në bazë të nenit 2 të ligjit për ndihmën shtetërore), lidhur me sektorin 

e bujqësisë në këtë raport paraqiten të dhënat vetëm në vlerën totale të ndihmës.  

 

Vlera e ndihmës shtetërore të dhënë në Shqipëri gjatë viteve 2007-2012 është  83.523,75 

milionë lekë (631 milionë €). Ndihma shtetërore për vitin 2012, duke përfshirë të gjithë 

sektorët, arrin në vlerën 21.480,77 milion lekë (154,49 milionë €), që përfaqësojnë 1,6 

përqind të PBB-së të Republikës së Shqipërisë.  

                                                           
1
  Ligji nr. 9374, datë 21.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”,  i ndryshuar 



 

 

Raporti për Ndihmat Shtetërore për vitin 2012 

6  

 

Në këtë raport janë pasqyruar edhe të dhënat për ndihmën shtetërore për vitet 2008, 

2009, 2010 dhe 2011 në mënyrë që të vërehet ecuria e kategorive të ndryshme  të 

ndihmës të dhënë. Mbi bazën e raportimeve nga dhënësit e ndihmës, në këtë raport 

vërehet se ndryshimet më të rëndësishme i  ka pësuar ndihma për kërkim-zhvillim dhe 

energji.  

Përmirësimi i instrumentave për rritjen e forcimin e advokacisë dhe të kulturës së ndihmës 

shtetërore është mundësuar edhe nga përdorimi me eficiencë i eksperiencës së marrë 

nëpërmjet projekteve të binjakëzimit dhe i asistencës teknike të financuar nga programi 

IPA-2008. 

 

 

1.2  METODOLOGJIA E  RAPORTIMIT TË NDIHMËS SHTETËRORE 

 

Në hartimin e Raportit të gjashtë vjetor për ndihmat shtetërore, struktura e raportimit të 

ndihmës shtetërore është bazuar në aneksin III të Rregullores “Për procedurat dhe 

formën e njoftimit”2 si dhe në metodologjinë e Komisionit Evropian3 . 

 

Në këtë raport, në mënyrë të ngjashme me atë të përdorur në të gjitha raportet e 

mëparshme, janë paraqitur të dhënat për kategoritë e mëposhtme të ndihmës shtetërore: 

ndihma horizontale, ndihma sektoriale (vertikale) dhe ndihma shtetërore për sektorin e  

bujqësisë. 

 

Ndihma horizontale përfshin kategoritë që, kryesisht, synojnë të nxitin zhvillimin rajonal, 

kërkimin dhe zhvillimin, mbrojtjen e mjedisit dhe kursimin e energjisë, zhvillimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, punësimin, trajnimin dhe kulturën. 

 

Ndihma sektoriale i referohet ndihmës shtetërore që jepet për sektorë të veçantë, duke 

përfshirë sektorin e transportit, shërbimet publike, transmetimet televizive, minierat dhe 

turizmin. 

 

Ndihma shtetërore për bujqësinë dhe peshkimin nuk bie në fushën e zbatimit të ligjit të 

ndihmës shtetërore, gjë që është përcaktuar edhe në MSA4. Për periudhën tranzitore ajo 

raportohet apo shpjegohet nga strukturat përkatëse në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit 

dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.  

 

                                                           
2
 VKM nr. 817, datë 28.12.2005: “Për miratimin e rregullores për procedurat dhe formën e njoftimit” Flet. Zyrtare Nr. 102, Faqe: 3235 

3 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/scoreboard/2006/autumn_en.pdf 

4
 Neni 71 pika 8 e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/scoreboard/2006/autumn_en.pdf
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Instrumentet kryesore të përdorura për dhënien e ndihmës shtetërore, siç rezulton në këtë 

raport, (sipas klasifikimit të instrumenteve të ndihmës shtetërore në BE) janë: 

 A1 - Subvencione dhe grante;  

 A2- Përjashtimi nga taksat, shtyrja e taksave, ulja e normës së taksave dhe zbritje 

e kontributit në sigurimet sociale;  

 B - Pjesëmarrja në kapital;  

 C1 - Hua të buta;  

 C2 - Të tjera instrumente;  

 D - Garancitë  

 

Të dhënat  e paraqitura në këtë raport janë raportuar nga dhënësit e ndihmës shtetërore 

si: Ministria e Financave (MF), Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (METE), 

Ministria e Punëve Publike dhe Transportit (MPPT), Ministria e Punës, Çështjeve Sociale 

dhe Shanseve të Barabarta (MÇSSHB), Ministria e Inovacionit dhe Teknologjisë së 

Informacionit e të Komunikimit (MITIK) Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) 

dhe  Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ((AIDA).  

 

Gjithashtu të dhënat e përdorura për krahasim të ndihmës shtetërore me treguesit 

makroekonomikë, të tilla si PBB-së, borxhi publik, norma e inflacionit, normat e punësimit 

në vitet përkatëse etj, janë të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave dhe INSTAT 

në websitet përkatëse5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 www.minfin.gov.al 

  www.instat.gov.al/ 

http://www.minfin.gov.al/
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KAPITULLI 2 

 

2.  ZHVILLIMET KRYESORE RREGULLATORE DHE POLITIKE  NË LIDHJE ME 

NDIHMËN SHTETËRORE NË SHQIPËRI NË 2012 

 

2.1  SITUATA EKONOMIKE NË SHQIPËRI 

Raportimi i ndihmave shtetërore të dhëna për vitin 2012 është mbështetur në një 

informacion krahasues të ecurisë të treguesve kryesorë makroekonomikë në Shqipëri.  

 

Referuar Ministrisë së Financave MF6, ekonomia shqiptare  ka vijuar të mbetet në terren 

pozitiv të rritjes ekonomike edhe përgjatë vitit 2012. Norma mesatare vjetore e inflacionit 

për periudhën Janar-Tetor të vitit 2012 ishte rreth 2 për qind. Tregu i punës ka mbetur 

përgjithësisht i qëndrueshëm dhe nuk ka pasur efekte të forta negative  të transmetuara 

në të edhe përgjatë gjysmës së parë të 2012. Punësimi ka njohur një rritje të lehtë gjatë 

vitit 2012. Sipas INSTAT ne vitin 2012 punësimi shënon shifrën prej 964 363 kundrejt 932 

388 të punësuarve në vitin 2011.   

Mbështetur në të dhënat e publikuara nga INSTAT-it, prodhimi i brendshëm bruto (PBB) u 
rrit me 1.5 për qind gjatë vitit 2012, i mbështetur nga rritja e aktivitetit në sektorin e 
shërbimeve dhe në atë të bujqësisë.  

Shpenzimet për subvencione janë parashikuar duke u bazuar në politikën ekzistuese të 
zbatuar nga Ministria e Financave atë të reduktimit të subvencioneve. Në parashikimet 
vjetore mbahet parasysh ulja progresive e subvencioneve e kombinuar me përmirësimin e 
menaxhimit më të mire të sektorëve dhe ndikuar në rritjen e performancës së tyre.  

Sipas MF në vitin 2012 ekonomia shqiptare vazhdoi të përformojë me një rritje pozitive e 

cila vleresohet në rreth 3.1 përqind, norma e papunësisë është ulur në nivelin 12.8 për 

qind, ndërsa defiçiti i llogarisë korrente arriti në 10.9 përqind të PBB-së në vitin 2012 nga 

12.5 përqind në vitin 2011.  

 

Tabela 1 pasqyron zhvillimet në sektorin fiskal, monetar dhe atë të punës për periudhën 

2008-2012.  

 

                                                           
6

www.minfin.gov.al/minfin/Fjala_e_Zv_Ministrit_te_Financave_Z_Nezir_Haldeda_ne_Konferencen_e_Kryetareve_ne_Kuvend_per_prezan_2359_

1.php 
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Tabela 1 Treguesit kryesorë ekonomikë për periudhën 2008-2012 

Treguesit makro-ekonomik 2008 2009 2010 2011 2012

Rritja reale e PBB (në %) 7.7 3.3 4.1 3.0               1.5             

PBB (me çmimet korrente, në milionë 

LEK)
   1,088,132   1,143,373 1,222,631 1,314,702     1,346,169    

PBB (në milion Euro) 8,843.00     8,655.36    8,873.3 9,356.3        9,670.8       

Popullsia (në milion banorë) 3.17 3.19 3.19 2.83             2.83            

PBB (për frymë në Euro) 2,791         2,728        2,777.6 3,304.1        3,415.1       

Numri i të punësuarve (në mijë) 970 972 917            932              964             

Përqindja e papunësisë 13.20 13.75 13.3 13.29 12.81

Norma e inflacionit 3.4 3.5 3.6 3.5 2.0

Deficiti Buxhetor (në % ndaj PBB) -5.50 -7.00 -3.00 -3.5 -3.7

Borxhi publik (në % ndaj PBB) 54.90 59.50 59.4 58.9             61.9            

Borxh i jashtëm (në % ndaj PBB) 18.00 23.10 25.7 22.5 23.5

Llogaria korrente (në % ndaj PBB) -14.9 -15.6 -10.4 -12.5 -10.9

Kursi mesatar i këmbimit, LEK/EURO 123.80 132.10 137.79 140.33 139.04
 

 

2.2 DETYRIMET NDËRKOMBËTARE NË LIDHJE ME NDIHMËN SHTETËRORE7 

Detyrimet e Shqipërisë për një sistem rregullator transparent lidhur me ndihmat shtetërore 

dhe subvencionet (duke përfshirë edhe raportimet) rrjedhin nga MSA-ja8, Vendimi i 

Partneritetit Europian i nëntorit 20079, Marrëveshja e OBT-së “Për Subvencionet dhe 

Masat Kundërbalacuese”10, si dhe Marrëveshja e CEFTA-s (2006)11. 

Megjithëse detyrimet ndërkombëtare kanë nxitur Shqipërinë për të përshtatur 

subvencionimin dhe ndihmat shtetërore me normat dhe praktikat ndërkombëtare, 

arsyetimi për futjen e këtij sistemi ka një dimension kombëtar që është tejet i rëndësishëm 

për Shqipërinë dhe thuajse i pavarur nga faktorët e jashtëm. Në mënyrë të veçantë, 

                                                           
7  

  Për detaje të mëtejshme të shihet Kapitulli 3 I Raportit Vjetor të Ndihmave Shtetërore të vitit 2007 

8  
  Marrëveshja e Stabilizim Asociimit midis Komunitetit Europian dhe Shteteve Anëtare, nga njëra anë dhe  Republikës së Shqipërisë nga ana 

tjetër, nënshkruar në 12 qershor 2006. 

9  
 Vendimi i Këshillit Europian mbi parimet, prioritet dhe kushtet e Partneritetit Europian me Shqipërinë dhe shfuqizimin e Vendimit 2006/54/EC, 

COM (20007) 656 përfunduar 6 nëntor 2007. 

10 
 Marrëveshja për Subvencionet dhe Masat Kundërbalancuese, 1994, Sekretariati GATTS (1994) Rezultatet e Raundit të Uruguait për negociata 

tregtare shumëpalëshe, teksti ligjor, Gjenevë, “Marrëveshja për Subvencionet dhe Masat Kundërbalancuese”, faq. 264-314. 

11 
  Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore (2006) Marrëveshja për Amendimin dhe Zgjerimin e Marrëveshjes 

së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA), http:/www.stabilitypact.org/ët2/TradeCEFTA2006.asp 

http://www.mete.gov.al/mat.php?idm=228&l=a
http://www.mete.gov.al/mat.php?idm=228&l=a
http://www.stabilitypact.org/wt2/TradeCEFTA2006.asp
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ndihmat shtetërore dhe subvencionet në Shqipëri po jepen gjithnjë e më shumë në 

funksion të përdorimit racional të burimeve të limituara buxhetore, për të realizuar në 

mënyrë efiçente programet e zhvillimit brenda vendit dhe për të shmangur shpërdorimin e 

fondeve publike. 

Më 1 prill 2009 hyri në fuqi Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, ndërkohë që është 

shfuqizuar Marrëveshja e Përkohshme (INTERIM), e cila hyri në fuqi më 1 dhjetor 2006. 

Detyrimet e Marrëveshjes së Përkohshme, në fushën e veprimit të së cilës hynte edhe 

ndihma shtetërore, do të jenë tashmë pjesë përbërëse e MSA-së. Rrjedhimisht MSA 

përbën bazën ligjore të ndihmës shtetërore tek e cila mund të bëhet referim i 

drejtpërdrejtë. 

Në drejtim të raportimit, MSA kërkon raportim të rregullt reciprok, pra kërkon transparencë 

ndërkombëtare në lidhje me të gjitha masat e marra nga autoritetet administrative në nivel 

lokal dhe qendror, si dhe nga institucionet e tjera që veprojnë në emër të shtetit, lidhur me 

përdorimin e burimeve shtetërore. Ndërsa në BE tashmë funksionon një mekanizëm 

raportues i detajuar/ transparent vjetor për ndihmat shtetërore, në Shqipëri kjo ka filluar në 

vitin 2007.  

Raportet vjetore të Ndihmave Shtetërore12 janë në përputhje me këto detyrime. Edhe në 

sistemin e OBT-së, është standard, përgatitja e raporteve të detajuara për subvencionet 

industriale, kërkesë të cilën Shqipëria e plotësoi në mars 2008. 

Vendimi i Partneritetit Evropian në shkurt 200813 thekson, ndër të tjera, rëndësinë e 

zbatimit të legjislacionit për ndihmën shtetërore dhe përditësimin e vazhdueshëm të 

inventarit të skemave të ndihmës shtetërore. Në një periudhë afatmesme, vendimi i 

Partneritetit Evropian kërkon t'i jepet përparësi zhvillimit dhe forcimit të mëtejshëm të 

kontrollit të ndihmës shtetërore dhe përfundimit të përshtatjes së skemave të ndihmës 

shtetërore me rregullat e BE. Vazhdimi i zbatimit të sistemit rregullator të ndihmës 

shtetërore dhe zgjerimi i mëtejshëm i saj në vitin 2008 është realizuar në përputhje me 

këto udhëzime. 

 

2.3  ZHVILLIMET KRYESORE PËR NDIHMËN SHTETËRORE NË VITIN 2012 

Plotësimi dhe përafrimi i legjislacionit 

Në përmbushje të detyrimeve në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Europian, 

konkretisht sipas  nenit 71, pika 7 paragrafi b, të Marrëveshjes së Asociimi Stabilizimit 

struktura e ndihmës shtetërore ka përgatitur hartën rajonale për ndihmën shtetërore, në 

                                                           
12  

 Miratuar me Vendime të Këshillit të i Ministrave dhe dërguar në Komisionin Evropian dhe  CEFTA. 

13   
Vendimi i Këshillit Europian 2008/210/EC 18 shkurt 2008 mbi parimet, prioritet dhe kushtet e Partneritetit Europian me Shqipërinë. 
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bazë të VKM  nr. 1037, datë 15.12.2010 “Për zbatimin e nomenklaturës “Shqipëria në 3 

(tri) rajone NUTS II” si dhe të dhënave të paraqitura nga INSTAT në botimin “Llogaritë 

Rajonale në Shqipëri” e cila është miratuar nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore me 

vendim nr.43 datë 11.09.2012. Ky vendim u miratua paraprakisht dhe nga strukturat 

përkatëse të Komisionit Evropian14. 

 

Zbatimi i legjislacionit në fushën e ndihmës shtetërore 

Një ndër detyrat kryesore gjatë vitit 2012 ka qenë zbatimi i  procedurave për shqyrtimin e 

planeve të reja për dhënien e skemave të ndihmës dhe ndihmave individuale, të njoftuara 

nga dhënësit e ndihmës në nivel qendror dhe lokal. Edhe këtë periudhë ka vazhduar 

kontrolli i zbatimit të legjislacionit për ndihmën shtetërore, analiza dhe vlerësimi ekonomik 

dhe ligjor, si dhe ndjekja e të gjitha procedurave për shqyrtimin e planeve të reja për 

dhënien e ndihmës shtetërore, sipas të gjitha afateve kohore  të përcaktuara në Ligjin nr. 

9374 datë 21.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar dhe rregulloret përkatëse.  

Mbi bazën e raporteve vlerësuese të përgatitura nga Sektori i Ndihmës Shtetërore, 

Komisioni i Ndihmës Shtetërore, në mbledhjet e zhvilluara gjatë kësaj periudhe ka marrë 

në shqyrtim një plan të ri për dhënie ndihme dhe një akt normativ, për të cilat ka dhënë 

vendimet përkatëse: 

(1) Vendimin Nr. 44 datë 11/09/2012 “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore 

“Për krijimin e fondit të inovacionit”.  Komisioni i Ndihmës Shtetërore vendosi se 

skema konsiderohet si ndihmë "de minimis”, në bazë të nenit 8) të ligjit Nr.9374 

datë 21.4.2005 “Për ndihmën shtetërore” të ndryshuar, në të cilin përcaktohet se 

“ndihma de minimis është e lejueshme nëse ajo, pavarësisht formës ose qëllimit 

për të cilin jepet, nuk kalon vlerën prej 100.000 Euro, për një periudhë financiare 

prej tre vjetësh, dhe, në të njëjtën kohë, nuk jepet për veprimtaritë e eksportit, nuk 

kushtëzohet me përdorimin e produkteve vendase kundrejt produkteve të 

importuara dhe përfituesi nuk është një ndërmarrje në vështirësi.”  

 

(2) Vendimin Nr. 42, datë 11/09/2012 “Për shqyrtimin e aktit normativ nr. 4, datë 

14.12.2011 “për një ndryshim në ligjin nr. 10355, datë 02.12.2011 “Për buxhetin e 

vitit 2011”, të ndryshuar”. Komisioni i Ndihmës Shtetërore vendosi se Akti normativ 

Nr. 4, datë 14.12.2011 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10355, datë 02.12.2011 “Për 

buxhetin e vitit 2011”, të ndryshuar”, nuk përbën ndihmë shtetërore, sipas 

përcaktimit të nenit 4 të Ligjit Nr. 9374, datë 21.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”, 

i ndryshuar.  

 

                                                           
14 Drejtoria e Përgjithshme e Konkurrencës (DG Competition) 
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Të gjitha vendimet e KNSH-së janë të publikuara në fletoren zyrtare të Republikës së 

Shqipërisë15. 

 

Kapacitetet institucionale/administrative  

Programi IPA 2008 “Mbështetje për Autoritetin e Konkurrencës dhe Drejtorinë e Ndihmës 

Shtetërore”, ka ofruar asistencë për strukturën e Ndihmës Shtetërore për një periudhë 

2010-2012, ku përfitues ishin struktura e Ndihmës Shtetërore, dhe Autoriteti i 

Konkurrencës, me një kosto totale të projektit prej 1.500.000 Euro. Ky projekt kishte si 

objektiv krijimin  i një tregu konkurrues në Shqipëri përmes  rregullave të konkurrencës 

dhe ndihmës shtetërore si dhe zbatimin e tyre, për nxitjen e konkurrencën e ndërmarrjeve 

shqiptare sipas rregullave të vendosura  nga  BE, dhe përpjekjet e përbashkëta me 

strukturat homologe të Rajonit të Ballkanit për siguruar plotësimin e kërkesave të  tregut 

të brendshëm. 

Nëpërmjet projektit të Binjakëzimit, struktura e ndihmës shtetërore është asistuar nga 

ekspertët e projektit për forcimin e kapaciteteve institucionale, për diskutimin e rasteve 

konkrete të ndihmës shtetërore dhe atyre hipotetike. Në kuadër të rritjes së  nivelit të 

ndërgjegjësimit të grupeve të interesit për fushën e ndihmës shtetërore janë zhvilluar disa 

aktivitete informuese me mbështetjen e projektit IPA, në disa nga qytetet kryesore të 

vendit, si Shkodra, Elbasani, e Tirana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 www.qbz.gov.al 
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KAPITULLI 3 

 

3.1  NDIHMA SHTETËRORE PËR VITIN 2012 

 

VËSHTRIM MBI NDIHMËN SHTETËRORE NË SHQIPËRI NË PERIUDHËN 2008-2012 

 

Ndihma shtetërore për vitin 2012 në Republikën e Shqipërisë është vlerën 21.480,77 

milion lekë. Kjo vlerë e ndihmës është 30 % më shumë në krahasim me vitin 2011. 

Treguesi i ndihmës shtetërore kundrejt PBB-së për vitin 2012 është 1.6 përqind duke 

pësuar një rritje në krahasim me 2011, ku llogaritej në 1.26 përqind. 
 

Në vitin 2012 ndihma shtetërore për çdo punonjës llogaritet në vlerën 22.283 lekë, e cila 

këtë vit ka një rritje prej 26 përqind në krahasim me 2011, kur ndihma për çdo punonjës 

ishte në vlerën 17.752 lekë. Ndihma shtetërore për frymë gjithashtu shënon një rritje nga 

5.843 lekë për vitin 2011, në 7.590 lekë për vitin  2012, në një rritje prej 30 për qind. 

 

Tabela 2  Ndihma shtetërore në Shqipëri për vitet 2008-2012  

(përfshirë bujqësinë dhe peshkimin) 

kursi mesatar I këmbimit                  122.80                        132.10                       137.80                         140.33                     139.04 2010 2011

Ndihma shtetërore million LEK    12,598.76         6,952.16       10,084.24        16,545.28     21,480.77 164% 130%

Ndihma shtetërore million Euro         102.60               52.63               73.36              117.90           154.49 161% 131%

PBB nominal milion LEK  1,088,132    1,143,373 1,222,631 1,314,702     1,346,169  108% 102%

PBB nominal million Euro 8,843.00   8,655.36     8,873.3 9,356.3        9,670.8      105% 103%

Ndihma shtetërore në raport ndaj PPB % 1.16% 0.61% 0.83% 1.26% 1.60% 152% 127%

Shpenzimet gjithsej milion LEK       351,492          379,602          361,500            376,400         376,200 104% 100%

Shpenzimet gjithsej million Euro      2,862.31         2,873.60         2,623.37           2,682.25        2,705.70 102% 101%

Ndihma shtetërore në raport ndaj 

shpenzimeve gjithsej
% 3.58% 1.83% 2.79% 4.40% 5.71% 158% 130%

Numri i të punësuarve million 0.970 0.972 0.917 0.932 0.964 102% 103%

Ndihma shtetërore për çdo punonjës  LEK         12,988               7,152            10,997              17,752           22,283 161% 126%

Ndihma shtetërore për çdo punonjës Euro               106                    54                    80                    127                 160 159% 127%

Numri i të papunëve million 0.154 0.145 0.143 0.142 0.142 99% 100%

Ndihma shtetërore për çdo të papunë LEK         81,974            48,025            70,519            116,516         151,534 165% 130%

Ndihma shtetërore për çdo të papunë Euro               668                  364                  512                    830             1,090 162% 131%

Popullsia  million 3.17 3.19 3.19 2.83             2.83          89% 100%

Ndihma shtetërore për frymë LEK            3,974               2,179               3,161                5,843             7,590 185% 130%

Ndihma shtetërore për frymë Euro                 32                    16                    23                      42                   55 181% 131%

Emërtimi
Njësia e 

matjes 2009 20102008 2011/ 2012/2011

Vitet

2012

Indekset
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Rritja e vlerës së ndihmës totale për vitin 2012, në krahasim me vitin 2011, në shumën 

prej 4.935,5 milion lekë ka ardhur për shkak të një rritje të ndjeshme të ndihmës për 

kërkim dhe zhvillimin dhe energji. Por më pak ndihmë është dhënë për transportin publik, 

shërbimet publike dhe punësimin. 

 

Referuar metodologjisë së BE-së, ku ndihma shtetërore për sektorët e  bujqësisë, 

peshkimit dhe transportit monitorohen dhe vlerësohen secila më vete, në tabelën 3, 

paraqiten të dhënat e ndihmës shtetërore në Shqipëri, për 5 vitet e fundit, duke 

përjashtuar vlerën e ndihmës së dhënë për sektorët e bujqësisë, peshkimit dhe 

transportit. Vlera e ndihmës shtetërore në vitin 2012 është 18.876,92 milion lekë, duke 

përjashtuar sektorët e bujqësisë, peshkimit dhe transportit.  

 

Pjesa që zë ndihma shtetërore (pa përfshirë sektorët e bujqësisë, peshkimit dhe 

transportit) në raport me PBB-në përdoret nga BE për të bërë krahasimet midis shteteve, 

si dhe për të monitoruar prirjen e vlerës totale të ndihmës shtetërore. Nivelet  e ndihmës 

shtetërore ndaj PBB-së nga 1.061 % për vitin 2011 arrin në 1.404 % për vitin 2012.  

 

Tabela 3 Ndihma shtetërore në Shqipëri për vitet 2008-2011 

(përjashtuar bujqësinë, peshkimin dhe transportin)  

Emërtimi
Njësia e 

matjes
2008 2009 2010 2011 2012

Ndihma shtetërore totale  million LEK    10,925.00         5,415.92         8,686.35        13,925.71     18,876.92 

Ndihma shtetërore  million Euro            88.97               41.00               63.22                99.24           135.77 

PPB Nominal  milion LEK    1,088,132       1,143,373       1,222,631        1,314,702     1,346,169 

PPB Nominal  million Euro            8,843               8,655               8,873                9,356             9,671 

Ndihma shtetërore ndaj PPB  %            1.006               0.474               0.712                1.061             1.404 
 

 

Në grafikun 1 paraqitet ecuria e treguesit të raportit të ndihmës shtetërore ndaj PBB-së 

për vitet 2008-2012. Në vitin 2009 ndihma shtetërore ndaj PBB-së pësoi një rënie të 

ndjeshme, saktësisht, nga 1.16 përqind në vitin 2008 në 0.61 përqind. 
 

Nga  viti 2010 ky tregues pëson rritje në 0.83 përqind për vitin  2010 në 1.26 përqind në 

vitin 2011 dhe për vitin 2012 ky tregues arrin në nivelin 1.6 përqind. Në grafik paraqiten 

gjithashtu edhe treguesit të raportit të ndihmës shtetërore ndaj PBB-së për vitet 2008-

2012 përjashtuar bujqësinë, peshkimin, ndihmën individuale dhe transportin.  
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Grafiku 1  Ndihma shtetërore në raport ndaj PBB për periudhën 2007 – 2012 

 

 
 

Mesatarja e raportit të ndihmë shtetërore ndaj PBB-së për vendet e BE-së (pa bujqësinë, 

peshkimin dhe transportin) siç paraqitet edhe në tabelën 4, për EU 27 arrin në vlerën prej 

0.42 %16. Vlera e ndihmës shtetërore duke përjashtuar sektorët e bujqësisë, peshkimit 

dhe transportit) ndaj PBB-së për vitin 2011 për Shqipërinë është në vlerën prej rreth 1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 
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Tabela 4     Ndihma shtetërore në Shqipëri në total e krahasuar me mesataren në BE  

Totali i ndihmës 

shtetërore                 

(me përjashtim të 

transportit)

Ndihma 

shtetërore për 

Sektorin e 

industrisë dhe 

shërbimeve 

(me përjashtim 

bujqësisë, 

peshkimit dhe 

transportit) 

Totali i 

ndihmës 

shtetërore                 

(me 

përjashtim 

të 

transportit)

Ndihma 

shtetërore për 

Sektorin e 

industrisë dhe 

shërbimeve (me 

përjashtim 

bujqësisë, 

peshkimit dhe 

transportit) 

Shqipëria 0.10                   0.10                 1.10          1.06                    

EU27 64.28                 52.96               0.51 0.42

Belgjika 1.59                   1.24                 0.43 0.34

Bullgaria 0.04                   0.02                 0.10 0.05

Çekia 1.42                   1.17                 0.92 0.76

Danimarka 1.09                   0.83                 0.46 0.35

Gjermania 13.62                 12.46               0.53 0.48

Estonia 0.05                   0.02                 0.32 0.11

Irlanda 1.06                   0.67                 0.68 0.43

Greqia 2.59                   2.17                 1.21 1.01

Spanja 4.53                   3.71                 0.42 0.35

Franca 12.36                 10.48               0.62 0.52

Italia 3.81                   2.92                 0.24 0.18

Qipro 0.14                   0.10                 0.79 0.54

Letoni 0.18                   0.06                 0.92 0.29

Lituani 0.21                   0.12                 0.68 0.40

Luksemburg 0.10                   0.08                 0.24 0.19

Hungaria 1.12                   0.86                 1.11 0.86

Malta 0.10                   0.09                 1.60 1.43

Hollanda 2.67                   1.78                 0.44 0.30

Austria 1.71                   1.51                 0.57 0.50

Polonia 2.82                   2.13                 0.76 0.58

Portugalia 1.77                   1.75                 1.03 1.02

Rumania 0.55                   0.28                 0.40 0.21

Sllovenia 0.40                   0.33                 1.11 0.91

Sllovakia 0.17                   0.16                 0.25 0.23

Finlanda 2.34                   1.06                 1.24 0.56

Suedia 3.02                   2.79                 0.78 0.72

Anglia 4.80                   4.18                 0.27 0.24

Iceland 50.53                 50.53               0.50          0.50                    

Liechtenstein 1.49                   1.49                 0.04          0.04                    

Norway 2,788.42             2,557.99           0.80          0.73                    

Emri i Shteteve

Ndihma shtetërore në billion 

EURO për vitin 2011

Ndihma shtetërore/PPB në % 

për vitin 2011

 

 

 

3.2        KATEGORITË E NDIHMËS SHTETËRORE 

 

Në vitin 2012 krahasuar me vitin 2011, përveç rritjes prej 4.935,49 milionë lekë në  

shumën e ndihmës shtetërore totale, nuk vërehen ndryshime në kategoritë kryesore të 

ndihmës së dhënë në ekonominë vendase. Më konkretisht, këtë vit tendencë në rritje 

kanë pësuar të dy kategoritë e ndihmave përkatësisht ndihma horizontale në masën 
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4.822,68 milionë lekë dhe ndihma sektoriale në masën 116,53 milionë lekë në krahasim 

me vitin 2011.  
 

Në vitin 2012, ndihma shtetërore për sektorin e bujqësisë është dhënë në shumën totale 

prej 2.163,85 milionë lekë, e cila përbën 10.7% të totalit të ndihmës shtetërore të dhënë. 

Ndihma shtetërore e dhënë për sektorin e industrisë dhe shërbimeve arriti në 19.316,92  

milionë lekë dhe kjo përbën 89.9% të totalit të ndihmës shtetërore të dhënë. Në totalin e 

ndihmës për vitin 2012 peshën më të madhe prej 68% e përbën ndihma për kërkim-

zhvillim. 

 

Tabela 5  Klasifikimi sipas kategorive të ndihmës shtetërore në Shqipëri               

 mln LEK mln EUR  mln LEK mln EUR  mln LEK mln EUR

1        913.89        6.63        9.0     2,167.58         15.4     13.1     2,163.85         15.6  10.07 

2     9,170.35      66.73    91.25   14,377.71     102.46   86.90   19,316.92     138.93  89.93 

A     7,892.46      57.46      78.3   11,982.85       85.39     72.4     16,805.5     120.87  78.24 

1 Punësimi          53.69        0.39        0.5          37.25         0.27       0.2          23.30         0.17    0.11 

2 Kultura                -              -           -                  -               -          -                  -               -          -   

3 Mjedisi                -              -           -                  -               -          -                  -               -          -   

4 Eksporti                -              -           -                  -               -          -                  -               -          -   

5 Ndihma operacionale     3,119.04      22.63      30.9     2,483.52       17.70     15.0     2,205.33       15.86  10.27 

6 Shpëtimi dhe ristrukturimi                -              -           -                  -               -          -                  -               -          -   

7
Kërkimi dhe Zhvillimi dhe 

inovacion
    4,621.00      33.53      45.7     9,399.78       66.98     56.8   14,504.00     104.32  67.52 

8 SME-të          16.20        0.30        0.4                -               -          -              8.10         0.06    0.04 

9 Sporti                -              -           -                  -               -          -                  -               -          -   

10 Trainimi          82.53        0.60        0.8          62.30         0.44       0.4          64.80         0.47    0.30 

B     1,277.89        9.27      12.9     2,394.86       17.07     14.5     2,511.39       18.06  11.69 

11 Transporti publik        484.00        3.51        4.8        452.00         3.22       2.7        440.00         3.16    2.05 

12 Shërbimet publike        785.00        5.70        7.8        773.00         5.51       4.7        787.00         5.66    3.66 

13 Minierat            6.00        0.04        0.1            5.00         0.04     0.03          13.00         0.09    0.06 

14 Energjia                -              -           -       1,161.97         8.28       7.0     1,268.50         9.12    5.91 

15 Televizionet/mediat            2.89        0.02        0.3            2.89         0.02     0.02            2.89         0.02    0.01 

16 Turizmi                -              -           -                  -               -          -                  -               -          -   

C                -              -           -                  -               -          -                  -               -          -   

10,084.24 73.36    100     16,545.28 117.90   100    21,480.77  154.49   100    

Bujqësia

Industri dhe Shërbime

                                      137.80 

20112010

(%)
                                        140.33 

2012

(%)
                                        139.04 kursi mesatar i këmbimit

Kategoria e ndihmës

Ndihmat horizontale

(%)

TOTALI  

Ndihma Rajonale

Ndihma sektoriale  

 
 

Ndihma horizontale përbën  78.24 %  të të totalit të ndihmës shtetërore të dhënë për vitin 

2012 me shumë prej 16.805,5 milionë lekë, në vitin 2011 kishte një peshë prej 86% dhe 

në vitin 2010 kishte një peshë prej 91.25%. 
 

Ndihma sektoriale përbën  11.7 %  të të totalit të ndihmës shtetërore të dhënë për vitin 

2012 me shumë prej 2.511,39 milionë lekë, në vitin 2011 kishte një peshë prej 14.5% dhe 

në vitin 2010 kishte një peshë prej 13%. 

Siç paraqitet në grafikun 2 peshën më të madhe në totalin e ndihmës për të tre vitet e 

përbën ndihma horizontale.  



 

 

Raporti për Ndihmat Shtetërore për vitin 2012 

18  

 

 
Grafiku 2  Ndihma shtetërore sipas kategorive në % për vitet 2010-2012 

 

 
 

Sikurse vërehet edhe në grafikun 3,  pjesën më të madhe në kategorinë horizontale në 

vitin 2012 e zë ndihma për kërkim dhe zhvillim me 67.52 përqind, duke u pasuar nga  

ndihma operacionale me 10.27 përqind. Në këtë kategori rënie kanë pësuar ndihma për 

punësim me 13.95 milion lekë. Në kategorinë e ndihmave vertikale (sektoriale), rënien 

shënon ndihma për transportin publik me 12 milionë lekë. 

          

Grafiku 3  Ndihma shtetërore për vitin 2012 në % 
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3.3         INSTRUMENTAT E NDIHMËS SHTETËRORE 

 

Duke ndjekur metodologjinë e BE-së për raportimin e ndihmës shtetërore, në këtë raport 

janë paraqitur të dhënat për kategoritë e ndihmës shtetërore, të tilla si: ndihma 

horizontale, ndihma sektoriale (vertikale) dhe ndihma “Ad-hoc”.  
 

Instrumentet kryesore të përdorura për dhënien e ndihmës shtetërore, siç rezulton në  

këto raporte, kanë qenë grantet, përjashtimi dhe ulja e taksave (sipas klasifikimit të 

instrumenteve të ndihmës shtetërore në BE):  

A1 - Subvencione dhe grante;  

A2- Përjashtimi nga taksat, shtyrja e taksave, ulja e normës së taksave dhe zbritje e 

kontributit në sigurimet sociale;  

B - Pjesëmarrja në kapital;  

C1 - Hua të buta;  

C2 - instrumente të tjera;  

D – Garancitë.  
       

Tabela 6      Ndihma Shtetërore në Shqipëri e klasifikuar sipas instrumenteve 

  Kategoria e 

Instrumenteve 
 Instrumentat e Ndihmës Shtetërore  Treguesit 2008 2009 2010 2011 2012

 %      21.20       27.75        15.57          9.25          6.18 

  lek  2,473.07   1,645.32    1,427.42    1,329.55    1,194.20 

 eur      20.14       12.46        10.54          9.47          8.59 

 %      78.77       72.20        84.40         90.73        93.07 

 lek  9,186.38   4,281.27    7,740.04  13,045.27  17,977.83 

 eur      74.81       32.41        56.17         92.96       129.30 

 %           -              -               -                -               -   
 lek           -              -               -                -               -   
 eur           -              -               -                -               -   
%           -              -               -                -               -   

 lek           -              -               -                -               -   

 eur           -              -               -                -               -   

 %        0.02         0.05          0.03          0.02          0.75 

 lek        2.89         2.89          2.89          2.89       144.89 

 eur        0.02         0.02          0.02          0.02          1.04 

 %        0.00         0.00             -                -               -   

 lek        0.42         0.15             -                -               -   

 eur        0.00         0.00             -                -               -   

 Subvencione dhe Grante 

 Përjashtim nga taksat, shtyrja e 

taksave, ulja e normës së taksave 

dhe zbritje e kontributit në sigurimet 

 Pjesmarrje në kapital 

Hua të buta

 Të tjera instrumente 

 Garancitë  D 

 A1 

 A2 

 B 

C1

 C2 

 
 

Instrumenti që zë peshën më të madhe në vitin 2012 është (A2) (ku përfshihen 

përjashtimet, shtyrja/ulja e normës së taksave dhe zbritja e kontributit të sigurimeve 

sociale) me 93 përqind, me një vlerë prej 17.977,83 milionë lekë, ndjekur nga (A1) (ku 

përfshihen subvencionet dhe grantet) me 6.18 përqind në vlerën prej 1.194,2 milionë lekë, 

ndërsa instrumenti (C2) me 0.75 përqind në vlerën prej 144,89 milionë lekë.  
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Në instrumentin e “Përjashtimi nga taksat dhe shtyrja e taksave” (A2), në vitin 2012 

vërehet se peshën të madhe e ka ndihma për kërkim-zhvillim prej 75.08 përqind, e pasuar 

nga ajo operacionale  prej 11.42 përqind dhe ndihma për energjinë në 6.57 përqind.  

 

Në ndihmat operacionale përfshihen: skema e shtyrjes së pagesës së TVSH-së së 

makinerive dhe pajisjeve të importuara, si dhe ajo e energjisë elektrike të importuar nga 

KESH sh.a 17, skema për rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse, të konsumuar në 

serat me ngrohje për prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale të cilat 

përdoren për nevojat teknologjike të prodhimit”18 dhe skema për përjashtimin nga akciza 

të lëndëve djegëse, të përdoruara për prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet 

me fuqi më të madhe se 5MW 19.  
 

Në instrumentin A1, i cili ka një vlerë prej 1.194,2 milionë lekë janë përfshirë subvencionet 

(për transportin hekurudhor, ndërmarrjet e ujësjellsave, minierat, SME-të dhe tregun e 

punës) e dhëna në bazë të Ligjit 10487, datë 5.12.2011 “Për buxhetin e vitit 2012”.  
 

Instrumenti i garancisë shtetërore (D) për vitin 2012 është zero lekë, sipas raportimit të 

kryer nga dhënësi i ndihmës AIDA, skema do të rishikohet në tërësi. Në këtë instrument 

përfshihet skema e “Fondit të Garantimit të Kredive të Eksportit”20, vlera e ndihmës së 

dhënë financon kërkesat për kolateral për kredi tregtare të kërkuar nga bankat duke rritur 

shkallën e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve shqiptare. Fondi lëshon garanci për 

eksportuesit, kur ata kanë nevojë për financime afatshkurtra, për të përfunduar 

marrëveshjet me blerësit e huaj. 

         Tabela 7      Instrumentet e dhënies së Ndihmës Shtetërore për vitin 2012 

                                                           

17  Vendimi i KNSH Nr. 17 , datë 16.07.2007 “Për skemën e shtyrjes së pagesës së TVSH-së makinerive dhe pajisjeve të importuara, si dhe të 
energjisë elektrike të importuar nga kesh sh.a” 

18 Vendimi i KNSH Nr. 24, datë 02.05.2008 “Për përcaktimin e kushteve dhe procedurave për rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse, të 
konsumuar në serat me ngrohje për prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale të cilat përdoren për nevojat teknologjike të 
prodhimit” . 

19 Vendim i KNSH Nr. 25 , datë 02. 05. 2008  “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore për përjashtimin nga akciza të lëndëve djegëse, të 
përdoruara për prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet me fuqi më të madhe se 5MW”, i ndryshuar me Vendimin Nr. 27, date 
18.08.2008 të KNSH 

20 Vendim i KNSH Nr. 16, datë 16.07.2007 “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për fondin e garantimit të kredive të eksportit”” 



 

 

Raporti për Ndihmat Shtetërore për vitin 2012 

21  

 

Subvencione 

dhe Grante

Përjashtim nga 

taksat, shtyrja e 

taksave, ulja e 

normës së taksave 

dhe zbritje e 

kontributit në 

sigurimet sociale

Të tjera 

instrumente 
Total 

I 16,806

1 Punësimi           23.30 23

2 Ndihma operacionale               2,205.33 2,205

3 Kërkimi dhe Zhvillimi              14,504.00 14,504

4 SME-të 8 8

5 Trainimi 65 65

II 2,511

6 Transporti publik 440 440

7 Shërbimet publike 645 142 787

8 Minierat 13               13

9 Energjia 1,268.50              1,269

10 Televizionet/mediat 2.89          3

1,194 17977.83 145 19,317

Ndihma sektoriale 

TOTALI  

Kategoria e ndihmës

Ndihmat horizontale

 
Grafiku 4  Instrumentet e dhënies së Ndihmës Shtetërore për vitin 2012 në % 

 
 

Duhet theksuar se subvencionet në Shqipëri janë dhënë në funksion të përdorimit racional 

të burimeve të limituara buxhetore, për të realizuar në mënyrë efeciente programet për 

nxitjen e punësimit, trajnimit dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

Theksojmë se ndihma shtetërore për sektorin transportit publik dhe shërbimet publike 

është dhënë në formën e kompensimit për ofrimin e shërbimeve me interes të 

përgjithshëm ekonomik. 

 

3.4        NDIHMA HORIZONTALE  

 

Ndihmat horizontale në vitin 2012 kanë patur një trend në rritje me 4.822,68 milionë lekë 

kundrejt vitit 2011, gjë që ka ardhur si pasojë e një rritjeje të ndjeshme të ndihmave për 

kërkim dhe zhvillim dhe asaj operacionale.   
 

Në strukturën e ndihmës horizontale për vitin 2012, peshën më të madhe e zë ndihma 

për kërkim dhe zhvillim me 86 përqind, duke u ndjekur nga ndihma operacionale me 13 
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përqind, ndihma për trajnim me 0.39 përqind dhe ndihma për punësim me 0.14 përqind. 
 

Tabela 8     Shpërndarja e ndihmave horizontale në Shqipëri 

 mln LEK mln EUR  mln LEK mln EUR  mln LEK mln EUR  mln LEK mln EUR  mln LEK mln EUR

kursi mesatar i këmbimit 122.80 132.10 137.80

Punësimi 80.2        0.7               72.4       0.5          53.7       0.4            37.3       0.3            23.3         0.2 266.9        2.0       

Kultura -          -                  -           -               -           -                 -           -                 -            -   -            -       

Mjedisi -          -                  -           -               -           -                 -           -                 -            -   -            -       

Eksporti 0.4          0.0                 0.2       0.0             -           -                 -           -                 -            -   0.6            0.0       

Ndihma operacionale 2,989.7   24.3        2,477.5     18.8     3,119.0     22.6       2,483.5     17.7       2,205.3       15.9 13,275.1   99.3     

Shpëtim dhe Ristrukturim -          -                  -           -               -           -                 -           -                 -            -   -            -       
Kërkim dhe Zhvillim 2,078.7   16.9        1,645.9     12.5     4,621.0     33.5       9,399.8     67.0     14,504.0     104.3 32,249.3   234.2   
SME-të 12.8        0.1               21.0       0.2          16.2       0.3               -           -                8.1         0.1 58.1          0.6       
Sporti             -           -               -           -                 -           -                 -            -   -            -       
Trajnimi 131.0      1.1             116.9       0.9          82.5       0.6            62.3       0.4            64.8         0.5 457.5        3.5       

Total 5,292.80 43.10  4,333.89 32.81 7,892.46 57.46  11,982.85 85.39 16,805.53 120.87 46,307.53 339.63 

Ndihma Horizontale
Total2008 2009 2010 2011 2012

                                                    139.04                                                  140.33 
 mln LEK mln EUR

 
 

Siç shihet edhe në grafikun 3, peshat e ndihmës horizontale, duke u krahasuar me vitin 

2011 nuk kanë ndryshuar strukturën. Gjatë vitit 2012 ndihma horizontale përfaqëson 78.2 

përqind të ndihmës shtetërore totale duke përfshirë bujqësinë dhe peshkimin të dhënë 

dhe 87 përqind të ndihmës shtetërore totale nëse përjashtojmë bujqësinë dhe peshkimin. 

Grafiku 4  Peshat e ndihmës horizontale për vitet 2009-2012 

 

Në ndihmën horizontale përfshihen ndihma për tregun e punës21 , për SME-të22, për trajnim23, 

ndihma operacionale si dhe ndihma për kërkim zhvillim. Dy ndihmat e fundit zënë peshën më 

të madhe në këtë kategori.  

                                                           
21 Vendim i KNSH Nr. 9, datë 02. 02. 2007 “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore për masën e financimit, kriteret për procedurat e zbatimit 

të programit të praktikave profesionale për punëkërkuesit e papunë, që kanë mbaruar arsimin e lartë brenda apo jashtë vendit”;  

   Vendim i KNSH Nr. 13, datë 15.03.2007 “Për programin e nxitjes së punësimit, nëpërmjet formimit institucional”;   

   Vendim i KNSH  Nr. 11, datë 15/ 03/ 2007 “Për programin e nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë”;  

   Vendim i KNSH Nr.14, datë 15.03.2007 “Për programin e nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë femra”. 
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Ndihma operacionale përfshin skemën e shtyrjes së TVSH për importin e makinerive dhe 

pajisjeve24, skemën e rimbursimit të akcizës së lëndëve djegëse për prodhimin e energjisë 

elektrike nga termocentralet me fuqi më të madhe se 5 MW25, skemën e rimbursimit të 

akcizës së lëndëve djegëse, të konsumuar në serat me ngrohje26 si dhe skemën ekzistuese 

të dhënies me qera të pronave shtetërore. Kjo kategori ka pësuar një rënie nga 3,119.04  

milionë lekë në vitin 2010 në 2.483,52 milionë lekë për vitin 2011 dhe për vitin 2012 në 

2.205,33 milionë lekë.  

Ndërsa në ndihmën për kërkim-zhvillim përfshihet skema ekzistuese e përjashtimit nga 

detyrimet doganore dhe TVSH e operacioneve hidrokarbure27. Sikurse u përmend dhe më 

lart, kjo ndihmë përbën pjesën më të madhe në kategorinë e ndihmës horizontale. Sipas 

raportimit të dhënësit të ndihmës, për vitin 2012 volumi i punës i kryer nga kompanitë 

kontraktore dhe nënkontraktorët e tyre është rritur ndjeshëm duke reflektuar rritje në vlerën e 

totalit të përjashtimeve, kjo ndihmë përbën 67.52 përqind të ndihmës në total.    

Pjesa që zë ndihma horizontale në raport me totalin e ndihmës shtetërore në vend, (duke 

përjashtuar bujqësinë, peshkimin dhe transportin), për vitet 2008, 2009, 2010 dhe 2011 

krahasuar me mesataren e këtyre kategorive në BE dhe në secilin prej shteteve anëtare, 

paraqitet në tabelën 9.  

Tabela 9 Ndihma shtetërore horizontale në Shqipëri krahasuar me mesataren e BE-së (%) 

Emri i shtetit/
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S
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F
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d
a

S
u
e
d
ia

A
n
g
li
a

2008
4 9 8 4 9 9 7 8 9 4 9 5 8 7 10 0 8 8 9 8 8 0 7 8 8 5 9 5 10 0 10 0 10 0 7 2 2 9 8 9 9 6 4 18 5 5 8 9 8 5 9 8 10 0 9 2

2009
8 0 8 4 10 0 10 0 8 9 9 7 8 8 10 0 8 9 8 7 7 9 7 8 8 5 9 5 10 0 10 0 10 0 8 2 2 3 9 9 9 9 7 1 19 5 0 9 3 9 0 9 9 9 5 9 3

2010 9 1 8 5 10 0 10 0 8 1 9 7 8 8 10 0 9 0 9 9 7 7 7 9 9 6 9 6 10 0 10 0 10 0 5 4 2 5 10 0 9 9 7 6 17 7 1 9 6 9 8 10 0 9 8 9 3

2011 8 6 9 0 10 0 10 0 9 6 9 3 8 8 10 0 9 2 10

0

7 6 9 8 9 4 9 6 10 0 10 0 10 0 7 1 4 5 10 0 10

0

7 1 3 1 10

0

9 6 9 6 10 0 10 0 9 0  

 

 

                                                                                                                                                                          
22

 Vendim i KNSH Nr. 10, datë 02.02.2007 “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore për grantin “Për krijimin e fondit shqiptar të 

konkurrueshmërisë” 

23
 Vendim i KNSH Nr.12, datë 15.03.2007, “Për programin e nxitjes së punësimit, nëpërmjet formimit në punë”  

24 
Vendim i KNSH Nr. 17, datë 16.07.2007  Për skemën e shtyrjes së pagesës së TVSH-së makinerive dhe pajisjeve të importuara, si dhe të 

energjisë elektrike të importuar nga KESH sh.a.  

25 
Vendim i KNSH  Nr. 25, datë 02.05.2008 “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore për përjashtimin nga akciza të lëndëve djegëse, të 

përdoruara për prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet me fuqi më të madhe se 5 MW”, I ndryshuar me Vendimin e KNSH Nr. 27, 
datë 18.08.2008  

26
Vendim i KNSH  Nr. 24, datë 02.05.2008 “Për përcaktimin e kushteve dhe procedurave për rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse, të 

konsumuar në serat me ngrohje për prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale të cilat përdoren për nevojat teknologjike të 
prodhimit”  

27 
Vendim i KNSH  Nr. 22, date 12.12.2007  “Për përjashtimin e operacioneve hidrokarbure nga detyrimet doganore dhe TVSH” 
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3.5  NDIHMA SEKTORIALE / VERTIKALE NË SHQIPËRI  

 

Në vlerë, ndihma sektoriale llogaritet në masën 2.511,39 milionë lekë ( 18.06 milionë euro). 

Gjatë vitit 2012 ndihma sektoriale në Shqipëri përfaqëson 11.69 përqind të totalit të ndihmës 

shtetërore duke përfshirë bujqësinë dhe peshkimin dhe 13% të totalit të ndihmës shtetërore 

në vend, nëse përjashtojmë bujqësinë dhe peshkimin.  

 

Në strukturën e ndihmës sektoriale (vertikale) për vitin  2012, peshën më të lartë e zë ndihma 

energjinë 50.5 përqind, më pas renditet ndihma për shërbimet publike (ndihma për sektorin e 

ujësjellës- kanalizimeve dhe ”Posta Shiptare” sh.a)  me 31.3 përqind, duke u ndjekur nga 

ndihma për transportin publik me 17.5 përqind dhe ndihma për minierat me 0.5 përqind.  

 

Tabela 10    Shpërndarja e Ndihmës Sektoriale në Shqipëri 

In mil LEK In mil EUR In mil LEK In mil EUR In mil LEK In mil EUR In mil LEK In mil EUR In mil LEK In mil EUR

kursi mesatar i këmbimit

Transporti publik     737.77       6.01      513.71       3.89      484.00       3.51      452.00       3.22      440.00       3.16 2,627.48   19.79    

Shërbime publike  1,454.38     11.84      878.00       6.65      785.00       5.70      773.00       5.51      787.00       5.66 4,677.38   35.36    

Minerat       56.92       0.46        43.27       0.33          6.00       0.04          5.00       0.04        13.00       0.09 124.19      0.96      

Energjia  4,118.01     33.53      157.86       1.20              -             -     1,161.97       8.28   1,268.50       9.12 6,706.34   52.13    

Televizionet/mediat         2.89       0.02          2.89       0.02          2.89       0.02          2.89       0.02          2.89       0.02 14.45        0.11      

Turismi             -             -                -             -                -             -                -             -                -             -   -            -        

TOTAL  6,369.97     51.87   1,595.74     12.08   1,277.89       9.27   2,394.86     17.07   2,511.39     18.06  14,149.85   108.35 

Ndihma sektoriale           
Total2008 2009

In mil LEK

2011

In mil EUR

2010 2012

                              139.04                               140.33 122.80 132.10 137.80

 

 

Në vitin 2012 ndihma për shërbimet publike është dhënë në masën 787 milionë lekë, një 

subvencionim nga buxheti i shtetit si mbështetje e qeverisë për sektorin e ujësjellës-

kanalizimeve me qëllim mbulimin e një pjese të kostove operacionale28 për ndërmarrjet me 

kapital shtetëror në masën 645 milionë lekë si dhe për ”Posta Shiptare” sh.a29 në masën 142 

milionë lekë. Ndihma për energjinë është dhënë në masën 1.268,50 milionë lekë. Në këtë 

kategori është përfshirë vlera e shtyrjes së TVSH-së për importin e energjisë elektrike.  

Për sa i takon transportit publik ndihma shtetërore është dhënë nga buxheti i shtetit  për 

mbështetjen e transportit hekurudhor, i cili ka pësuar një rënie në kohë30.. Mbështetja e shtetit 

për minierat ka pasur gjithashtu një rënie të dukshme gjatë viteve 2008-2012, ndërkohë që 

                                                           

28  Vendim KNSH Nr. 5, datë 20.10.2006 “Për skemën ekzistuese të subvencionimit të ndërmarrjeve të ujësjellësit” 

29  Vendimin KNSH  Nr. 36, datë 01.02.2011“Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për kryerjen nga “Posta Shqiptare” sh.a. të shërbimeve 

postare, financiare dhe shërbimeve të tjera që janë në përputhje me aktivitetin e “Posta Shqiptare” sh.a. për institucionet e qeverisjes qendrore e 

vendore, institucionet e tjera publike si dhe shoqëritë tregtare me kapital shtetëror””. 
30  

Vendim i KNSH Nr. 8 , datë 02.02.2007 “Për skemën ekzistuese të subvencionimit të hekurudhave” 
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pjesa më e vogël e ndihmës sektoriale në Shqipëri, gjatë kësaj periudhe, lidhet me sektorin e 

transmetimit/mediatik.   

Grafiku 5  Peshat e ndihmës sektoriale (vertikale) për vitet 2009-2012 
 

 
Sipas Grafikut 5, peshat e ndihmës sektoriale në vitin 2012 duke u krahasuar me vitin 

2011 nuk kanë pësuar ndryshime përsa i takon secilës nëndarje të ndihmës; më 

konkretisht  ndihma për energjinë zë peshën më të madhe në totalin e ndihmës me 50.5 

përqind, e pasuar nga shërbimet publike (31.3 %), transportin publik me 17.5%.  
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KAPITULLI 4 

 

KONKLUZIONE 

 

Raporti për ndihmat shtetërore për vitin 2012, i paraqitur nga Republika e Shqipërisë për 

BE-në dhe CEFTA-n, vjen si një zbatim i detyrimeve të sanksionura në MSA dhe në 

marrëveshjen e CEFTA-s 2006, për sigurimin e transparencës ndërkombëtare. Në këtë 

raport janë përshirë t ë gjitha skemat ekzistuese apo planet të reja të ndihmës shtetërore, 

për të cilat Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka dhënë vendimet përkatëse.  

Struktura e ndihmës shtetërore në Shqipëri është përgjegjëse për të siguruar zbatimin e 

legjislacionit shqiptar për ndihmën shtetërore. Ky raport ka për qëllim që të sigurojë 

transparencën e dhënies dhe përdorimit të ndihmës shtetërore, të cilat kanë një  peshë të 

konsiderueshme në burimet vendase shtetërore. Kjo strukturë bashkëpunon me dhënësin 

e ndihmës (institucion në nivel qendror apo lokal) në rastin kur ky i fundit i ofron 

mbështetje financiare apo i jep përfitim një ndërmarrjeje. Çdo mbështetje/përfitim duhet të 

përmbushë të gjitha kushtet e përcaktuara në legjislacionin shqiptar për ndihmën 

shtetërore dhe rrjedhimisht edhe atë të Traktatit të FEU-së.  Do të konsiderohet ndihmë 

shtetërore e paligjshme, ndihma e cila shtrembëron konkurrencën duke favorizuar 

sipërmarrje të caktuara.  

Vlera e ndihmës shtetërore të dhënë në Shqipëri gjatë viteve 2007-2012 është  83.523,75 

milionë lekë (631 milionë €). Ndihma shtetërore për vitin 2012, duke përfshirë të gjithë 

sektorët, arrin në vlerën 21.480,77 milion lekë (154,49 milionë €), që përfaqësojnë 1,6 

përqind të PBB-së të Republikës së Shqipërisë.  

Treguesi i ndihmës shtetërore kundrejt PBB-së për vitin 2012 është 1.6 përqind, ndërsa 

duke përjashtuar bujqësinë, peshkimin, ndihmën individuale dhe transportin ky tregues  

është 1.4 %.  

Rritja e vlerës së ndihmës totale për vitin 2012, në krahasim me vitin 2011, në shumën 

prej 4.935,5 milion lekë ka ardhur për shkak të një rritje të ndjeshme të ndihmës për 

kërkim-zhvillimin dhe energji, nga ana tjetër konstatohet ulje e ndihmës shtetërore të 

dhënë për transportin publik, shërbimet publike dhe punësimin.  
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Instrumenti që zë peshën më të madhe në vitin 2012 është (A2) (ku përfshihen 

përjashtimet, shtyrja/ulja e normës së taksave dhe zbritja e kontributit të sigurimeve 

sociale) me 93 përqind, me një vlerë prej 17.977,83 milionë lekë, ndjekur nga (A1) (ku 

përfshihen subvencionet dhe grantet) me 6.18 përqind në vlerën prej 1.194,2 milionë lekë, 

ndërsa instrumenti (C2) me 0.75 përqind në vlerën prej 144,89 milionë lekë.  

Ndihma horizontale për vitin 2012, llogaritet në masën 16.805,5 milionë lekë ( 120.87 milionë 

euro), me një trend në rritje prej 4.822,68 milionë lekë kundrejt vitit 2011, gjë që ka ardhur 

si pasojë e një rritjeje të ndjeshme të ndihmave për kërkim-zhvillim dhe asaj 

operacionale.  

Ndihma sektoriale për vitin 2012, llogaritet në masën 2.511,39 milionë lekë ( 18.06 milionë 

euro) dhe përfaqëson 11.7% të totalit të ndihmës shtetërore duke përfshirë bujqësinë dhe 

peshkimin dhe 13% të totalit të ndihmës shtetërore në vend, duke përjashtuar bujqësinë dhe 

peshkimin.  

Qëllimi kryesor i Komisionit Evropian për politikën e ndihmës shtetërore është: “më pak 

ndihmë shtetërore dhe e orientuar më mirë”, që do të thotë se duhet të zvogëlohet 

shuma e përgjithshme të ndihmës shtetërore dhe të orientohet drejt përmbushjes së 

qëllimeve horizontale.  

Raporti Vjetor për Ndihmën Shtetërore për vitin 2012, tregon një trend pozitiv në lidhje me 

uljen e ndihmës sektoriale ndaj totalit të ndihmës shtetërore nga 52 % në vitin 2008  në 12% 

për vitin 2012. Duhet theksuar se pjesa më e madhe e ndihmave sektoriale është dhënë në 

formën e kompensimit për ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik, pra 

është dhënë më pak ndihmë për sektorë të veçantë dhe më shumë ndihmë ndaj objektivave 

horizontale, për të nxitur realizimin e objektivave të tillë të përgjithshëm, si punësimi dhe 

zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

Komisioni Europian gjithashtu ka iniciuar modernizimin e kontrollit të ndihmës shtetërore 

për shtetet e saj anëtare, fokusi kryesor është ndërgjegjësimi i dhënësve të ndihmës për 

politikën e kontrollit të ndihmës shtetërore për të  mbështetur rritjen e qëndrueshme dhe 

përmirësimin e cilësisë së shpenzimeve publike duke mënjanuar shtrembërimin e 

konkurrencës. Gjithashtu po kryhet një vlerësim më i kujdesshëm në rastin kur ekziston 

mundësia e shtrembërimit të tregut e brendshëm si pasojë e ndihmës së dhënë.  
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Në këto kushte duke marrë në konsideratë edhe rekomandimet e BE-së, si dhe zhvillimet 

në tregun e saj të brendshëm, për strukturën e ndihmës shtetërore mbetet prioritet 

ndërgjegjësimi i të gjithë dhënësve të ndihmës shtetërore në nivel qendror dhe lokal, për 

njohjen e konceptit të ndihmës shtetërore dhe përgjegjësive të tyre në zbatimin e ligjit të 

ndihmës shtetërore. Struktura e ndihmës shtetërore do të vazhdojë të bashkëpunojë me 

të gjithë dhënësit e ndihmës shtetërore duke organizuar tryeza dhe seminare me grupet e 

interesit për të ofruar asistencë në zhvillimin e projekteve të ndryshme.  

 


