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I. Përmbledhje Ekzekutive
Ky raport është i përgatitur në kuadër të programit të “Monitorimit te Financave Publike” të
Fondacionit për Shoqërinë e Hapur për Shqipërinë (OFSA). Raporti shqyrton projekt-buxhetin e
vitit 2016 (PB2016) dhe paraqet një analizë më të detajuar të: i) treguesve kryesor të PB2016;
dhe ii) financimin e sektorëve prioritarë në PB2016. Analiza e kryer në këtë dokument është e
bazuar kryesisht në dokumentin e relacionit të projekt-buxhetit të vitit 2016 dhe dokumenti i
buxhetit te rishikuar të vitit 2015 (BR2015) dhe buxhetin fillestar 2015 (BF2015).
PB2016 karakterizohet nga një parashikim konservator i të ardhurave, totali i të ardhurave në
PB2016 parashikohet të arrijë në 27.3% të PBB-së ose vetëm 4.9% më të larta se pritshmëria e
vitit 2015. Ndërkohë totali i shpenzimeve në PB2016 parashikohet me një ulje të thellë prej 4
miliard lekë krahasuar me një vit më parë, shpenzimet totale do të arrijnë në 29.5% e PBB-së
krahasuar me 31.7% e PBB-së që parashikohet për vitin 2015.
Qeveria ka deklaruar se objektivi kryesor i buxhetit të vitit 2016 është konsolidimi fiskal. Analiza
nxjerr në pah se tipari kryesor i PB2016 është korrektimi i fortë i llogarive të qeverisë për të ulur
borxhin publik. Sipas këtij projekt-buxheti, vitin e ardhshëm huamarrja e qeverisë do të jetë
vetëm 34.4 mld lekë, ose 2.2% e PBB-së. Ky është niveli më i ulët historik i defiçitit buxhetor, nga
pikëpamja e shtesës së re të borxhit që merr qeveria në një vit. Por, të dhënat tregojnë se e
gjithë barra e uljes së borxhit do të rëndoj në krahun e shpenzimeve.
Rrjedhimisht, buxheti ka nxitur polemika dhe pakënaqësi nga shoqëria dhe grupet e interest.
Ato që po debatojnë më shumë janë bizneset prodhuese, dhe profesionet e lira, të cilat kanë
qëndrim kritik ndaj disa nga politikave të reja fiskale dhe legjislacionin e ri të administrimit fiskal.
Vërejtja kryesore e komuniteteve të biznesit vendas dhe te huaj, është për mungesë aksesi,
trasparence, dhe bashkëbisedimi paraprak. Së dyti, disa nga premtimet publike të qeverisë nuk
gjenden të përfshira në paketën fiskale që shoqëron PB2016, madje, sipas tyre, disa politika të
reja tatimore dhe masa administrative penalizuese sjellin efekte jo pozitive.
PB2016 identifikon si sektorë prioritarë sektorët e energjisë, shëndetësisë, bujqësisë, arsimit,
punët e brendshme dhe kulturën duke sjellë një risi në përfshirjen e kësaj të fundit si sektor
prioritar.
Nga analiza e treguesve të parashikuar në PB2016 ka dy elementë që duhen mbajtur parasysh
në risqet e arritjes së konsolidimit fiskal: (i) nivelet e parashikuara të rritjes ekonomike; dhe (ii)
pesha më e madhe e reduktimit të borxhit rëndon shumë në reduktimin e shpenzimeve. Kjo
analizë mban parasysh risqet që kanë uljet e diferencuara dhe përjashtimet nga taksat në
krahun e të ardhurave. Po kështu risku, që një pjesë e uljes jo e arsyeshme e shpenzimeve, pa
rritjen e efikasitetit të shpenzimeve buxhetore, mund të cënojnë cilësinë e disa funksioneve dhe
shërbimeve publike, përkeqësimi i të cilave është një taksë më e rëndë se rritja e taksave,
mbetet i qenësishëm.
Arritja e objektivave makroekonomike për vitin 2016, mbi të cilat është bazuar PB2016 do të
kushtëzohet kryesisht nga ritmet e rritjes ekonomike dhe zbatimi harmonik i buxhetit gjatë vitit
2016. Të dy këta treguesë në vitet e mëparshme kanë rezultuar në nivele faktike më të ulëta se
niveli i miratuar në kuadrin afatmesëm dhe në buxhetet vjetore.
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II. Treguesit kryesorë të projekt-buxhetit të vitit 2016
Objektivat e buxhetit të vitit 2016 synojnë ritme më të larta të rritjes ekonomike dhe stabilitet të
financave publike. Aktualisht ekonomia e vendit tonë po përballet me sfida jo të lehta. Politika
monetare ka hapësira të vogla stimuluese, norma e interesit ka zbritur në nivel kritik 1.75% dhe
kredidhënia është ngadalësuar nga niveli i lartë i kredive joperformuese. Politika fiskale ka
gjithashtu kufizime, pasi bazuar në marrëveshjen trevjeçare me FMN 1 duke filluar nga viti 2016
buxheti duhet të jetë me suficit primar. Në këto kushte qeveria duhet të vendos në qendër të
prioriteteve të saj reformat strukturore, ku përfshihen përmirësimi i ambientit për biznesin2,
reduktimi i deficitit të skemave sociale, reduktimi i subvencionimit të furnizimit me energji dhe
ujë. Bazuar në kuadrin makroekonomik e fiskal3 të rishikuar për periudhën 2016-2018, synohet
që në vitin 2016 rritja ekonomike të jetë 3.4%, e cila mund të lehtësojë konsolidimin fiskal dhe
zbut papunësinë, varfërinë, pabarazinë dhe rrit kohezionin social. Qeveria thekson se buxheti i
vitit 2016 do të jetë buxheti i konsolidimit fiskal, duke pasur si objektiva kryesore:
a) Disiplinën fiskale, në përputhje me stabilitetin makroekonomik dhe zhvillimin e
qendrueshëm ekonomik dhe social;
b) Shpërndarjen e burimeve në përputhje me objektivat strategjikë te vendit;
c) Përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të burimeve publike;
d) Përgjegjësi të qarta për menaxhimin operacional;
e) Respektim me rreptësi të parimeve, kritereve dhe afateve gjatë gjithë procesit.

II.1. Parashikimet makroekonomike për vitin 2016
Në analizën e lidhjes midis Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Integruar4, Planin Kombëtar për
Integrimin Europian5, politikave sektoriale, kuadrit afatmesëm 2016-2018 dhe buxhetit vjetor
2016, synohet të qartësohet prioritizimi i objektivave kryesore makroekonomike, shkalla e
mbështetjes së prioriteteve kombëtare dhe prioriteteve nga proçesi i integrimit europian. Sipas
dokumentit të PB2016 theksohet se: “qeveria ka prioritet reformat strukturore, me qëllim që
modeli i ri i qeverisës të japë rezultate në përshpejtimin e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit
dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët”.
Gjatë vitit 2016 treguesit kryesor makroekonomik janë parashikuar që të jenë:
 Rritja ekonomike 3.4%, ose 0.7 pikë % më shumë se parashikimi i vitit 2015;
 Inflacioni 2.5% nga 2.1% që pritet në 2015;
 Norma e papunësisë do të ulet me 1.3 pikë %, duke synuar një nivel të përgjithshëm të
papunësisë në 15.5% nga 16.8% që ishte në 2015;
 PBB-ja parashikohet të jetë 1,525 mld lekë, 12.1 mld $ ose rreth 11 mld euro dhe të
ardhurat për frymë do të arrijnë në 518,900 lekë, 4,144 $ ose 3,760 Euro;
 Investimet publike janë parashikuar rreth 5% e PBB-së, duke përfshirë edhe investimet
qe do të financohen nga fondi i rajoneve ;
 Ulja e huamarrjes totale neto në 1.8% e PBB-së, ose 1.1% më pak krahasuar me vitin
2015, duke arritur që viti 2016 të jetë vit me një suficit primar në rreth 0.3% e PBB-së;
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 Borxhi publik do të ulet në 71.3% nga 72.2% që ishte në 2015. 6
Figura 1: Treguesit kryesor makroekonomik 2014-2018
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Burimi: Ministria e Financave

Sipas shifrave të PB2016, bazuar në treguesit 5 vjeçar 2014-2018, konstatohet se konsolidimi
fiskal është bazuar kryesisht në krahun e shpenzimeve. Më konkretisht, të ardhurat totale në
buxhet për periudhën 2016-2018 parashikohen të jenë 27.3% e PBB-së. Ndërsa shpenzimet
totale ulen çdo vit, nga 32.8% e PBB-së në 2014, në 31.7% në 2015; 29.5% në 2016; 28.7% në
2017 dhe në 27.8 në 2018, ose 10.2% më pak gjatë 2014-2018. Në këto kushte arritja e
objektivave makroekonomike do të kushtëzohet kryesisht nga ritmet e rritjes ekonomike dhe
zbatimi harmonik i buxhetit gjatë vitit 2016. Të dy këta tregues në vitet e mëparshme kanë
rezultuar në nivele faktike më të ulëta se niveli i miratuar në kuadrin afatmesëm dhe në
buxhetet vjetore.

II.2. Parashikimi i të ardhurave ne projekt-buxhetin e vitit 2016
Bazuar në realizimin e pritshëm të vitit 2015, duke mbajtur parasysh faktin se gjatë vitit 2015
qeveria e ka rishikuar buxhetin e miratuar në ulje të të ardhurave, si edhe për të eliminuar çdo
risk potencial për respektimin e nivelit të deficitit dhe borxhit gjatë vitit 2016, parashikimi i të
ardhurave është konservator. Ato për periudhën 2016-2018 parashikohen në të njëjtin nivel
27.3% e PBB-së.
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Figura 2: Treguesit e të ardhurave 2014-2016 ne % ndaj PBB
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Të ardhurat totale të buxhetit të shtetit për vitin 2016 parashikohen të jenë 27.3% e PBB-së.
Në terma nominale ato parashikohen të arrijnë në rreth 417.7 mld në 2016 nga 398.2 mld që
ishin në 2015, pra pritet të rriten me 19.5 mld lekë ose 4.9%.
Të ardhurat totale të buxhetit të shtetit për vitin 2016 parashikohen të realizohen 90.0% ose
376 mld lekë nga të ardhura tatimore; 3.1% ose 13 mld lekë nga grantet, dhe 6.9% ose 28.7 mld
lekë nga të ardhurat jo tatimore.
Të ardhurat tatimore janë kolona kryesore për të ardhurave buxhetore. Ato kontribuojnë me
24.6% të PBB-së, 75.3% e tyre vijnë nga të ardhurat tatimore dhe doganore, 3.5% nga të
ardhurat e pushtetit vendor dhe rreth 21.2% nga të ardhurat jo tatimore. Gjatë vitit 2016, të
ardhurat tatimore rriten me 5.4% më shumë se në vitin 2015 ose rreth 19.4 mld lekë. Nga 355.6
mld në vitin 2015, të ardhurat tatimore në 2016 do të arrijnë në rreth 376 mld.
Të ardhurat nga doganat dhe tatimet kontribuojnë me rreth 18.5% të PBB. Ato përfaqësojnë
68% të të ardhurave totale dhe rreth 75% të të ardhurave tatimore. Gjatë vitit 2016 ato pritet të
rriten me rreth 3.9% krahasuar me vitin 2015, ose nga 272.4 mld në vitin 2015 në 283 mld lekë
në vitin 2016.
TVSH-ja edhe në vitin 2016 ka një peshë të madhe në të ardhurat buxhetore. Të ardhurat nga
TVSH-ja në vitin 2016 do të jenë 5.7% me të mëdha se në vitin 2015, duke u rritur nga 131.2 mld
në 138.7 mld në vitin 2016. TVSH në 2016 do të kontribuoj me 9.1% te PBB-së, ose rreth 1/3 në
të ardhurat totale të buxhetit.
Të ardhurat nga akcizat në PB2016 parashikohet të jenë 0.6% më të vogla se në vitin 2015, duke
u ulur nga 44.9 mld në 44.6 mld në vitin 2016. Akcizat në vitin 2016 do të kontribuojnë me 2.9%
të PBB-së, ose me 10.7% në të ardhurat totale të buxhetit.
TVSH-ja dhe akciza – si taksa të konsumit do të kontribuojnë në buxhetin e shtetit të vitit 2016
me rreth 183 mld lekë ose rreth 7 mld lekë më shumë se në vitin 2015. Taksimi i konsumit do të
kontribuojë në totalin e të ardhurave buxhetore me rreth 12% të PBB-së ose me 44%, në të
ardhurat totale të buxhetit.
Të ardhurat nga pushteti vendor në vitin 2016 janë vetëm 0.8% e PBB-së, nivel ky shumë i ulët
në raport me burimet e veta dhe me detyrimet e rritjes së autonomisë financiare. Gjatë vitit
2016 ato do të rritet me 3.5% ose 438 mln lekë më shumë se 2015. Të ardhurat e pushtetit
vendor përbëhen 57.5% nga taksat lokale, 40.5% nga taksa e pronës dhe vetëm 2% nga tatimi i
fitimit të biznesit të vogël. Heqja e tatim fitimit për biznesin e vogël ka një efekt 1.2 mld në uljen
e të ardhurave nga ky zë, kjo shumë synohet të kompensohet nga rritja gati në të njëjtin nivel i
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të ardhurave nga taksa e pronës, të ardhurat e të cilës në vitin 2016 rriten nga 4 mld në 5.2 mld,
ndërsa ato të tatimit të fitimit të biznesit të vogël zbresin nga 1.48 mld në vetëm 266 mln lekë.
Të ardhurat nga tatimi i fitimit në PB2016 parashikohen të jenë 3.3% më të mëdha se në 2015,
duke u rritur nga 23.5 mld në 24.3 mld. Tatimi i fitimit do të kontribuoj me 5.8% në të ardhurat
totale te buxhetit dhe vetëm më 1.6% e PBB-së.
Të ardhurat nga fondet speciale në PB2016 do të jenë 13.2% më të mëdha se në vitin 2015,
duke u rritur nga 70.7 mld në 80 mld. Të ardhurat nga fondet speciale përbëhen 85.3% nga
kontributet për sigurime shoqërore, 13.4% nga kontributet e sigurimeve shëndetësore dhe 1.3%
nga të ardhurat për kompensimin në vlerë të pronarëve. Të ardhurat e tyre kontribuojnë në
buxhetin e vitit 2016 me 5.2% të PBB-së, ose 19.2% të të ardhurave totale.

II.2.1. Paketa fiskale e buxhetit 2016
Në fillim të vitit 2016 Ministria e Financës i kërkoi komunitetit të biznesit të dërgoj propozime
konkrete për përgatitjen e paketës fiskale 2016. Sipas diskutimeve aktuale midis qeverisë dhe
biznesit rezulton se bashkëpunimi për paketën fiskale 2016 ka qënë i pamjaftueshëm. Vërejtja
kryesore e komuniteteve të biznesit vendas dhe të huaj, është për mungesë aksesi dhe
bashkëbisedimi paraprak dhe e dyta se disa nga premtimet publike të qeverisë nuk gjenden të
përfshira në paketën fiskale, madje sipas tyre ato sjellin efekte jo pozitive.7 Paraqitja e PB2016
dhe paketës fiskale edhe këtë vit u vonuan në raport me afatin ligjor për ti paraqitur ne Kuvend.
Qeveria e justifikoj këtë me vonesat në negociatat me FMN.
Disa nga propozimet kryesore në paketën fiskale 2016 për të cilat ka debate publike janë:
a) Rritja e akcizës për birrën vendase nga 360 lekë për hektolitër që është aktualisht në
400 lekë dhe ulje për birrën e importit nga 400 lekë që është aktualisht në 600 lekë.
Efekti në buxhet do të jetë 17 mln lekë8. Shoqata e Prodhimit të Birrave Shqiptare dha
në argumentet e tyre se pse janë kundër këtij vendimi 9. Ata argumentojnë se përderisa
rritet akciza e industrisë vendase dhe ulet akciza e industrive të vendeve që importojnë
të njëjtin produkt do të thotë që kjo më shumë i ngjan një politike për ti shërbyer një
grupimi të caktuar sesa një politike që do të çoj në rritjen e të ardhurave në buxhetin e
shtetit”.
b) Konfindustria theksonte se: “Shtimi i taksave të reja si 10% e primit të sigurimeve pa
prekur rregullimin e sektorit, vendosja e taksës ndaj makinave të ashtuquajtura
"luksoze" pa marrë parasysh vlerën e tyre, goditja ndaj masave mbrojtëse të prodhimit
vendor dhe favorizimi i importeve në industri të rëndësishme, etj., flasin qartë për
problematikën e draftit të paketës fiskale 2016 dhe domosdoshmërinë e përmirësimit të
saj”10;
c) Lidhur me ndryshimin e taksimit të turizmit, Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)
deklaron se pas 5 vitesh përpjekje për rivlerësimin e kësaj takse dhe tre vitesh premtime,
në Paketën Fiskale 2016 industria në vend është shpërfillur krejtësisht duke mos
7Parlament.al,

'PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR”',
2015, http://www.parlament.al/web/PROJEKTLIGJ_P_R_DISA_NDRYSHIME_DHE_SHTESA_N_LIGJIN_NR_9632_DAT_30_10_2006_P_R_SISTEMIN_21226_1.php.
Parlament.al, 'PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR”', 2015,
http://www.parlament.al/web/PROJEKTLIGJ_P_R_DISA_SHTESA_DHE_NDRYSHIME_N_LIGJIN_NR_9975_DAT_28_7_2008_P_R_TAKSAT_KO_21225_1.php.
Parlament.al, 'PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.61/2012, “PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR', 2015,
http://www.parlament.al/web/PROJEKTLIGJ_P_R_DISA_SHTESA_DHE_NDRYSHIME_N_LIGJIN_NR_61_2012_P_R_AKCIZAT_N_REPUBLIK_N_21224_1.php.
8 Parlament.al, 'PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.61/2012, “PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR', 2015,
http://www.parlament.al/web/PROJEKTLIGJ_P_R_DISA_SHTESA_DHE_NDRYSHIME_N_LIGJIN_NR_61_2012_P_R_AKCIZAT_N_REPUBLIK_N_21224_1.php.
9Tirana Observer, 'Rritja E Akcizës Së Birrës, Alarmohen Bizneset: Të Hiqet Nga Paketa Fiskale 2016', 2015, http://www.tiranaobserver.al/rritja-e-akcizes-se-birresalarmohen-bizneset-te-hiqet-nga-paketa-fiskale-2016/.
10Noa.al, 'Konfindustria: Të Hapet Debat Për Paketën Fiskale 2016 - NOA', 2015, http://www.noa.al/artikull/konfindustria-te-hapet-debat-per-paketa-fiskale2016/531254.html.
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pasqyruar asnjë masë lehtësuese fiskale. Përkundrazi, kësaj industrie po i rritet barra
fiskale me një taksë fjetjeje e cila do të jetë fikse dhe jo e përshkallëzuar. Thënë ndryshe,
për shumicën e hoteleve do të aplikohet një masë e rritur nga 3-3.5% në 6-7%”11.
d) FMN ka shprehur shqetësim lidhur me përjashtimin nga tatimi i thjeshtuar i biznesit të
vogël të zejtarëve dhe përjashtimin dhe norma më të ulta të tatimit të thjeshtuar mbi
biznesin e vogël, 0 lek për tatimpaguesit me xhiro vjetore 0-5 mln që aktualisht nga 0-2
mln lekë paguajnë 25,000 lekë dhe nga 2-8 mln 7.5%; 5% për tatimpaguesit me xhiro
vjetore 5-8 mln lekë, që aktualisht paguajnë 7.5 %. Efekti: -1,3 miliard lekë;
e) Për rritjen e kontributit për sigurimeve shoqërore nga të punësuarit në profesionet e lira
(ku përfshin rreth 5 mijë persona si avokat 12, përmbarues, inxhinier, dentist, doktor,
noter, etj.), ka pasur ankesa publike nga shoqatat e avokatëve dhe dentistëve të cilët
deklarojnë se: “Në rast se projektligji kthehet në ligj, klinikat që kanë shumë të punësuar
do të shkurtojnë personelin e tyre, ndërsa pjesa më e madhe e kabineteve të vogla me
nga një të punësuar do të shkojnë drejt falimentimit. Nuk duhet të harrojmë se rreth
95% e shërbimit dentar në Shqipëri ofrohet nga kabinetet dentare.” 13

II.3. Parashikimi i shpenzimeve në projekt-buxhetin e vitit 2016
Totali i shpenzimeve publike për 2016 është vlerësuar të arrijë 452 mld lekë ose rreth 29.5% e
PBB-së, ndërsa për vitin 2015 ishte planifikuar rreth 456 mld lekë ose rreth 31.7% e PBB-së, ka
rënie të shpenzimeve totale në vlerë nominale dhe relative. Për vitin 2016 totali i shpenzimeve
parashikohet të ulet me rreth 4 mln lekë më pak, krahasuar me një vit më parë. Totali i
shpenzimeve buxhetore përbëhet 83% nga shpenzimet korrente, 2.3% nga fondi rezervë dhe i
kontigjencës, 1.1% nga huadhënie neto për energjinë dhe 13.6 % nga shpenzime kapitale.
Figura 3: Treguesit e shpenzimeve 2014-2016 ne % ndaj PBB dhe komponent e shpenzimeve
per vitin 2016
Shpenziemtet Korente dhe Kapitale 2014-2016 (%PBB)
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Burimi: Ministria e Financave

Në PB2016 shpenzimet korrente janë parashikuar në 25.1% e PBB-së, ato rriten me 16.4 mld
lekë ose rreth 4.5%, nga 367 mld lekë në vitin 2015 në 383.7 mld lekë në 2016.

Monitor.al, 'Paketa Fiskale, Turizmi : Rritje E Barrës, TVSH Është "Harruar" |Revista Monitor', 2015, http://www.monitor.al/paketa-fiskale-turizmi-rritje-e-barrestvsh-eshte-harruar/.
12Zamir Alushi, 'Dhoma E Avokatisë: Projektligji I Sigurimeve Diskriminon Të Rinjtë - Gazeta SHQIP Online', Gazeta SHQIP Online, 2015, http://www.gazetashqip.com/lajme/2015/11/27/dhoma-e-avokatise-projektligji-i-sigurimeve-diskriminon-te-rinjte/.
13
Dorina
Gjuzi,
'Projektligji
Mbi
Kontributet,
Prof.Asc.
Dorjan
Hysi:
Do...
Përmbajtje',Dentist33.Al,
2015,
http://www.dentist33.al/cont/pubblica/attualita/contenuti/8654/projektligji-kontributet-profasc-dorjan-hysi-onte-drejt.asp.
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Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes planifikohen në 2.8% e PBB-së ose 9.6% e
shpenzimeve totale. Gjatë vitit 2016 ato pritet të rriten me 4.4%, nga 41.72 mld që ishin në 2015
në 43.67 mld në 2016, ose 1.85 mld lekë më shumë.
Shpenzimet e personelit planifikohen të arrijnë në 4.7% e PBB-së, ato përfaqësojnë 15.8% të
totalit të shpenzimeve dhe rreth 18.6% të shpenzimeve korrente. Gjatë vitit 2016 shpenzimet
korrente ulen me 4.5% duke zbritur në 71.3 mld lekë për vitin 2016, nga 74.7 mln lekë që ishin
një vit më parë.
Shpenzimet vetëm për pagat përfaqësojnë 4% të PBB-së, ose rreth 13.5% të shpenzimeve
totale. Gjatë vitit 2016 shpenzimet për paga do të ulen me 2.8 mld lekë duke zbritur nga 63.8 në
61 mld lekë. Në vitin 2016 qeveria nuk parashikon asnjë fond për politika të reja për paga,
ndërsa fondi për bonuse është rritur nga 340 në 400 mln lekë, shumë që përfaqëson vetëm 0.1%
të shpenzimeve të personelit.
Shpenzimet për interesa në PB2016 planifikohen në 2.8% të PBB-së ose 9.5% të totalit të
shpenzimeve. Gjatë vitit 2016 shpenzimet për interesat do të rriten me 5.2% krahasuar me vitin
2015, nga 40.9 mld lekë që është pritshmëria për vitin 2015, në 43 mld për vitin 2016, ose 2.1
mld lekë më shumë. Në totalin e shpenzimeve për interesa, interesat e brendshme përfaqësojnë
72% të totalit dhe ato të jashtme 28%.
Shpenzimet e pushtetit vendor në PB2016 planifikohen të arrijnë në 3.1% e PBB-së ose 10.6% e
shpenzimeve totale. Gjatë vitit 2016 shpenzimet për pushtetin vendor janë parashikuar të rriten
me 17.4% krahasuar me vitin 2015, ose nga 40.9 mld në 2015 në 48 mld në 2016, ose 7.1 mld
lekë më shumë. Shpenzimet e pushtetit vendor me burime të veta do të rriten vetëm 3.5% ose
438 mln lekë, nga 12.6 mld në vitin 2015 në 13 mld në vitin 2016. Shpenzimet me burime të
veta janë vetëm 0.8% e PBB-së, 73% e shpenzimeve të pushtetit vendor financohen nga grantet
dhe transferta të ndryshme dhe vetëm 27% nga burime të drejtpërdrejta.
Shpenzimet e fondeve speciale në PB2016 janë planifikuar në 10% e PBB-së, 33.8% e
shpenzimeve sociale dhe rreth 40% e shpenzimeve korrente. Ato përbëhen 74% nga sigurimet
shoqërore, 24% nga sigurimet shëndetësore dhe 2% nga kompensimi i ish pronarëve. Gjatë vitit
2016 fondet speciale rriten me 6.5%, nga 143.2 mld që ishin në vitin 2015 në 152.6 mld lekë, ose
9.4 mld më shumë në vitin 2016.
Shpenzimet për sigurimet shoqërore përfaqësojnë 7.4% të PBB-së, 25.1% të shpenzimeve totale
dhe 29.5% të shpenzimeve korrente, gjatë vitit 2016 ato do të rriten nga 106.5 mld në 113.4 ose
6.9 mild lekë më shumë. Sigurimet shëndetësore përfaqësojnë 2.4% te PBB-së, ose 8% të totalit
të shpenzimeve dhe 9.4% të shpenzimeve korrente. Gjatë vitit 2016 ato do të rriten me 4.1%
nga 34.8 mld në 36.2 mld ose 1.4 mld lekë më shumë.
Fondet për kompensimin e ish pronarëve në PB2016 parashikohen të zënë 0.2% te PBB-së, ose
0.7% të shpenzimeve totale. Gjatë vitit 2016 ato parashikohen të shkojnë në 3 mld lekë nga 2
mld lekë që ishin në vitin 2015. Në PB2016 qeveria nuk ka parashikuar asnjë rritje për pensionet.
Shpenzimet për subvencione në vitin 2016 përfaqësojnë vetëm 0.1% të PBB-së, 0.35% të
shpenzimeve totale dhe 0.42% të shpenzimeve korrente.
Shpenzime të tjera janë 1.5% e PBB-së, 5.2% e shpenzimeve totale dhe 6.2% e shpenzimeve
korrente. Ato përbëhen 87.3% nga pagesat për ndihmë ekonomike dhe për të paaftët, 4.3% nga
pagesa për papunësinë dhe 8.5% nga pagesat për ish të përndjekurit. Në buxhetin e vitit 2016
këto pagesa do të ulen me 4.1% duke zbritur nga 24.5 mld në 23.5 mld në vitin 2015.
Pagesat për ndihmën ekonomike dhe të pa aftët përfaqësojnë 1.3% të PBB-së. Ato do të rriten
nga 20.1 mld lekë në vitin 2015 në 20.5 mld lekë në vitin 2016 ose 400 mln lekë më shumë.
Pagesa për papunësinë në PB2016 është vetëm 0.07% e PBB-së ose 0.2% e shpenzimeve totale.
Gjatë vitit 2016 ato rriten nga 800 mln në 2015, në 1 mld në 2016. Duhet të përllogaritet
përfitimi i parashikuar për çdo të papunë, mesatarisht gjatë një viti.
8

Pagesat për ish të përndjekurit politik në PB2016 janë parashikuar në 0.13% e PBB-së ose 0.4%
e shpenzimeve totale. Në buxhetin afatmesëm, deri në 2018 ajo mbetet gati e njëjtë në vlera
nominale. Në këtë grup pagesash në buxhetin e vitit 2016 është bërë zero pagesa për shtresat
në nevojë, edhe pse konstatohet se gjatë vitit 2015 është rritur varfëria.
Niveli i fondit rezervë të Këshillit të Ministrave dhe kontigjencës për ruajtjen e deficitit në
PB2016 është planifikuar të jetë në masën 3 mld lekë, kurse në vitin 2015 parashikohej të ishte
në masën 4.9 mld lekë, me një rënie prej 39.4%. Fondi i kontigjencës për ruajtjen e deficitit
zbret nga 3.4 mld lekë në vitin 2015 në 2 mld lekë në vitin 2016 ndërsa fondi rezervë i Këshillit të
Ministrave zbret nga 1.5 mld lekë në 1 mld lekë për të njëjtën periudhë.
Investimet publike në PB2016 janë planifikuar të arrijnë në 4% e PBB-së nga të cilat 51% do të
financohen nga burime të brendshme të qeverisë, 2% nga burimet e veta të institucioneve të
arsimit të lartë dhe 47% nga burime të huaja. Për vitin 2016 investimet ulen me 4.4% duke
zbritur nga 63.3 mld lekë në vitin 2015 në 60.5 mld lekë në vitin 2016, ose 2.8 mld lekë më pak.
Qeveria argumenton se investimet publike mbeten 5.1% e PBB-së pas një pjesë e tyre realizohet
nëpërmjet fondit të rajoneve.
Figura 4: Shpenzimet Kapitale 2014-2016 në % ndaj PBB dhe burimet e financimit të
shpenzimeve kapitale në % për vitin 2016

Burimi: Ministria e Financave

Investimet me burime të brendshme janë 2% e PBB-së, ose 6.8% e shpenzimeve totale. Në vitin
2016 ato kanë një rënie me 9.6% ose 3.3 mld lekë më pak, duke zbritur nga 34.2 mld lekë në
vitin 2015 në 30.9 mld lekë në vitin 2016. Investimet e huaja janë parashikuar në 1.9% e PBB-së
dhe 6.3% e shpenzimeve totale, ato përfaqësojnë 47% të totalit të investimeve. Në vitin 2016
ato pritet të rriten me 287 mln lekë ose me 1%, nga 28.1 mld në 2015 në 28.37 mld lekë në vitin
2016.
Deficiti buxhetor gjatë vitit 2016 është parashikuar të ulet në rreth 34.4 mld lekë, nga 58.2 mld
lekë në vitin 2015, ose nga 4% e PBB-së në vitin 2015 në 2.2 në vitin 2016. Ky deficit do të
financohet 60.9% nga fonde të brendshme dhe 39.1% nga fonde të jashtme. 14

14

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2016/tabelat/Tabela_6_1_shoqeruese_-_Treguesit_fiskale_(t-2_deri_t+2).pdf
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Figura 5: Deficiti buxhetor 2014-2016 në % ndaj PBB dhe burimet e financimit të tij në % për
vitin 2016

Burimi: Ministria e Financave

II.4.Parashikimi i borxhit publik ne projekt-buxhetin e vitit 2016
II.4.1. Analiza e deficit buxhetor dhe deficitit/suficitit primar
Nga analiza e këtyre treguesve për periudhën 2014-2018 konstatohet se synohet një politike
fiskale e fortë drejt konsolidimit fiskal. Më konkretisht deficiti buxhetor gjatë kësaj periudhe ulet
në rreth 42 mld lekë, nga 72 mld lekë në 2014 në 20.1 mld lekë në 2018. Kjo ulje në kushtet kur
interesat e borxhit mbeten afërsisht në të njëjtin nivel në raport me PBB-në, kanë sjell kalimin
nga një nivel deficiti i barabartë me 5.2% të PBB-së në vitin 2014 në një deficit buxhetor në
masën vetëm 1.2% në 2018. Reduktimi i deficitit buxhetor ka bërë që duke filluar nga viti
buxhetor 2016 të synohet një suficit primar prej 0.3% e PBB-së, i cili në vitin 2017 parashikohet
të rritet në 1% dhe në vitin 2018 në 1.7%. Reduktimi i deficitit buxhetor deri në suficit primar
përmirëson konsolidimin e financave publike. Borxhi publik gjatë viteve 2014-2018 është
respektivisht 71.6%; 72.2%; 71.3%; 69.2% e PBB-së dhe në vitin 2018 ulet në 65.8% e PBB-së.
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Burimi: Ministria e Financave

Në buxhetin e vitit 2016 për herë të parë tentohet kthimi i trendit nga rritës në atë zbritës për
borxhin publik, ndërsa në vitet 2017, 2018 dhe në vijim ulja e borxhit publik bëhet me ritme të
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konsiderueshme drejt një nivel borxhi që lehtëson stabilitetin e financave publike duke e
mbështetur rritjen ekonomike. Më konkretisht në PB2016 borxhi publik është vlerësuar 71.3% e
PBB-së nga i cili 55.8% është i brendshëm, 37.6% i jashtëm dhe 6.6% borxhi publik jashtë
buxhetit. Borxhi publik jashtë buxhetit përbëhet 97.9% nga borxh publik i garantuar dhe 2.1%
nga pushteti vendor. Borxhi publik është rreth 3.6 herë më i madh se të ardhurave tatimore çka
konsiderohet një nivel jo i shëndetshëm. Qeveria po punon në strukturimin e borxhit publik në
dy drejtime, në instrumentet e financimit duke kaluar nga ato afatshkurtra dhe afatgjata dhe
nga borxh i brendshëm në borxh të jashtëm.
Në lehtësimin e ristrukturimit të detyrimeve konkrete siç ishte pagesa e eurobonit, qeveria u
asistua me fonde edhe nga Banka Botërore. Eurobondi i ri ka një kosto me të ulët, për shkak të
uljes së kostos së parasë në tregjet globale, ndërsa pjesa që i takon shkallës së riskut të vendit
tonë, ai ka një përkeqësim. Kjo duhet mbajtur parasysh në detyrimin e uljes së borxhit dhe
treguesve të tjerë të ratingut, pasi kostoja e parasë në tregjet globale është një risk potencial.

II.5. Procesi i përgatitjes së projekt buxhetit 2016 dhe konsultimi me grupet e interesit
PB2016 u konsultua dhe u miratua edhe nga FMN-ja15 dhe më pas u miratua në Kuvend.
Paraqitja ne Kuvend rezultoi me dy javë vonesë. Përfaqësuesi i FMN-së në Tirane lidhur me
buxhetin 2016 do të theksonte: “Në rekomandojmë që fokusi në buxhetin e vitit 2016 të jetë më
shumë në përmirësimin e zbatimit dhe përputhshmërisë tatimore së bashku me zgjerimin e
bazës së tatueshme, në përmbushje të prioritetit të forcimit të pozicionit fiskal. Kjo nënkupton
jo vetëm përmirësimin e zbatimit të ligjeve tatimore, por edhe heqjen e përjashtimeve nga
taksat. Në të njëjtën kohë, autoritetet tatimore duhet që t’i lehtësojnë procedurat e tyre, në
mënyrë që kostoja e zbatimit të ligjeve për taksat nga ana e sektorit privat të reduktohet”16.
Komuniteti i biznesit shprehu kritika lidhur me shkallën e transparencës dhe mungesën e aksesit
të tyre në draftet e ligjeve dhe relacioneve përkatëse të paketës fiskale 2016. Këshilli i
Ministrave me VKM nr.898, datë 11.11.2015, i paraqiti Kuvendit PB2016 të cilin Ministri i
Financave e prezantoi në Konferencën e Kryetarëve, në Kuvendin e Shqipërisë17. Komisioni
Parlamentar i Ekonomisë në mbledhjen e tij më datë 2 Dhjetor 2015 miratoi draft kalendarin për
diskutimin në parim dhe nen për nen të PB2016. Kalendari i projekt-buxhetit është miratuar me
vendim të Kuvendit nr.99, date 19.11.2015.18 Ky kalendar parashikon që diskutimet për PB2016
të fillojnë në 20 nëntor 2015 dhe të konkludojnë me votimin nen për nen në parlament në 17
dhjetor 2015. Votimi në parim do të jetë deri në datën 04.12.2015, ndërsa nga kjo datë deri në
votimin përfundimtar në seancë, në komisionet parlamentare do të behet diskutimi nen për nen.
Kuvendi synon që nëpërmjet dëgjimit të grupeve të interesit të rritet transparenca dhe
pjesëmarrja aktive e tyre në diskutimet për miratimin e buxhetit, si një hap i parë pozitiv për
gjithë fazat e ardhshme.
Qeveria, e asistuar edhe nga donatorët, ka zhvilluar aktivitete trajnuese më përfaqësues të
shoqërisë civile, për të lehtësuar njohjen prej tyre të fazave dhe hapave konkrete të proçesit
buxhetor dhe mundësitë konkrete më të mira që grupet e interesit të jenë pjesëmarrëse aktive
dhe ndikuese në proçesin e hartimit, miratimit, zbatimit, kontrollit dhe raportimit të buxheteve
vjetore dhe afatmesme, buxheteve plan dhe faktik. Monitorimi nga grupet e interesit i buxhetit
15

Imf.org, 'Press Release: IMF Reaches Staff-Level Agreement for Completion of Fifth and Sixth Revieës of Albania’S EFF', 2015,
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15507.htm.
16
Zamir Alushi, “FMN: Nuk Kemi Kërkuar Rritje Taksash”, Gazeta SHQIP Online, 2015, http://www.gazeta-shqip.com/lajme/2015/09/30/fmn-nuk-kemi-kerkuar-rritje-taksash/.
17
Parlament.al, 'Mblidhet Konferenca E Kryetarëve', 2015, http://www.parlament.al/web/Mblidhet_Konferenca_e_Kryetareve_21219_1.php?kc=0,0,0,0,0.
18
Parlament.al,
'Kalendari
I
Shqyrtimit
Të
Projektbuxhetit
Dhe
Paketës
Fiskale',
2015,
http://www.parlament.al/ëeb/Kalendari_i_shqyrtimit_te_projektbuxhetit_dhe_paketes_fiskale_4621_1.php.
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të vitit 2016 dhe kuadrit afatmesëm makroekonomik dhe fiskal, në të gjitha fazat e tyre rrit
efektet pozitive të hapjes së buxheteve ndaj taksapaguesve dhe qytetarëve.

III. Sektorët prioritarë në projekt-buxhetin e vitit 2016
Në relacionin e PB2016 si sektorë prioritarë identifikohen: i) energjia, ii) shëndetësia, iii)
bujqësia, iv) arsimi dhe sporti, v) punët e brendshme 19 dhe vi) kultura. Vlen të përmendet se
krahas identifikimit të sektorëve prioritarë, dokumenti i relacionit të PB2016 përmend dhe çfarë
do të arrihet, por në disa raste objektivat janë të vështira për tu matur nëse do të realizohen në
realitet apo jo, dhe ngjajnë më shumë si qëllime të politikës.
Në analizën e mëposhtme për sektorët prioritarë të PB2016 do të krahasohen PB201620 me
BR201521 dhe BF201522.
Bazuar në dokumentin e PB2016, vihet re që peshën më të madhe në buxhetin e shtetit e zënë
institucionet e mëposhtme:
1. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me 27.63% apo në vlerë absolute 73.7 mld lekë. E
shprehur në raport me PBB kjo vlerë është 4.81% dhe pothuajse nuk ka ndryshuar fare në
krahasim me raportin e vitit 2015 që ishte 4.82%.
2. Ministria e Arsimit dhe Sportit, me 13.66% apo 36.44 mld lekë. E shprehur në raport të
shpenzimeve të institucionit ndaj PBB kjo ministri ka pasur një reduktim nga 2.8% të PBB në vitin
2015 në 2.38% në vitin 2016.
3. Ministria e Shëndetësisë me 12.18% apo 32.47 mld lekë. Përsa i përket raportit të
shpenzimeve ndaj PBB, vihet re se edhe ky institucion ka pasur një reduktim nga 2.24% në 2015
në 2.12% në 2016.
4. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës me 9% apo 24 mld lekë. Raporti i shpenzimeve të
institucionit ndaj PBB nga viti 2015 në 2016 ka pasur tendencë rënie mjaft të madhe me rreth
1% të PBB, nga 2.45% në 2015 në 1.57% në 2016.
5. Ministria e Brendshme me 7.47% ose rreth 20 mld lekë. Raporti i shpenzimeve të institucionit
ndaj PBB edhe për këtë ministri ka pasur tendencë rënie në krahasim me vitin 2015. Kështu, nga
1.38% në 2015 ky raport për 2016 është 1.3%.
Nga pesë ministritë e linjës të cilave u është alokuar rreth 70% e të gjitha fondeve buxhetore për
të gjitha institucionet, vetëm 3 nga ato mbulojnë veprimtarinë e sektorëve prioritarë që janë
shpallur nga vetë qeveria në projektbuxhetin e vitit 2016.
Tabela nr. 1 paraqet financimin e planifikuar të institucioneve kryesore buxhetore për vitin 2016
dhe krahasimin e tyre me BR2015. Vlen të theksohet se fondet buxhetore që u alokohen
ministrive të linjës në vitin 2016 zënë rreth 91% të fondeve totale të buxhetit të shtetit, ndërsa
në 2015 ato ishin 93% e fondeve totale të buxhetit të shtetit.

Ky sektor shqyrtohet ne raportin e prioriteteve te integrimit.
http://www.financa.gov.al/al/raportime/buxheti/buxheti-ne-vite/projektbuxheti-2016
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2015/Akti_normativ.pdf
22 http://www.financa.gov.al/al/raportime/buxheti/buxheti-ne-vite/buxheti-2015
19
20
21
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Tabela 1: Buxheti i ministrive të linjës dhe pesha e tyre ndaj totalit të shpenzimeve për PB2016
dhe BR2015
NR

Emërtimi i Ministrisë së
Linjës

Totali i Shpenzimeve
buxhetore në PB 2016
(në 000 lekë)

1

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës

2,781,994

1.14%

0.79%

1,948,882

42.75%

10,560,700

4.31%

3.45%

8,512,524

24.06%

23,988,997

9.80%

14.32%

35,354,181

-32.15%

2

3

% ndaj totalit
te
shpenzimeve
në PB 2016

% ndaj totalit
te
shpenzimeve
në BR 2015

Totali i Shpenzimeve
buxhetore në BR 2015
(në 000 lekë)

Përqindja e rritjes
në PB 2016
krahasuar me BR
2015

4

Ministria e Financave

8,645,000

3.53%

3.06%

7,548,227

14.53%

5

36,438,310

14.88%

16.34%

40,330,980

-9.65%

6

Ministria e Arsimit dhe
Sportit
Ministria e Kulturës

1,904,309

0.78%

0.64%

1,576,363

20.80%

7

Ministria e Shëndetësisë

32,469,600

13.26%

13.11%

32,361,426

0.33%

8

Ministria e Drejtësisë

8,455,250

3.45%

2.88%

7,104,100

19.02%

9

2,410,000

0.98%

0.95%

2,336,000

3.17%

10

Ministria e Punëve të
Jashtme
Ministria e Brendshme

19,918,800

8.13%

8.06%

19,901,199

0.09%

11

Ministria e Mbrojtjes

14,206,475

5.80%

5.13%

12,671,140

12.12%

12

Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë

73,689,000

30.09%

28.14%

69,470,765

6.07%

13

Ministria e Mjedisit

3,553,800

1.45%

0.96%

2,378,221

49.43%

14

Ministria e Integrimit

440,000

0.18%

0.23%

558,272

-21.19%

15

Ministria e Energjisë dhe
Industrisë
Ministria e Zhvillimit
Urban

2,984,000

1.22%

1.04%

2,575,611

15.86%

2,451,400

1.00%

0.90%

2,212,871

10.78%

100%

100%

16

TOTALI
244,897,635
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

246,840,762

-0.8%

Siç rezulton edhe nga tabela e mësipërme buxheti total i propozuar për vitin 2016 për ministritë
e linjës ka pasur një reduktim prej 0.8% në krahasim me BR2015. I shprehur në vlerë absolute
reduktimi i buxhetit është rreth 1.9 mld lekë. Nëse projektbuxheti i vitit 2016 krahasohet me
buxhetin e rishikuar të vitit 2015, vërehet që ulja e shpenzimeve është më e vogël, rreth 0.79%.
Nëse krahasohet përqindja që zë secila ministri ndaj totalit të buxhetit në PB2016 me BR2015,
pjesa më e madhe e ministrive të linjës kanë pasur rritje të buxhetit. Kështu Ministria e
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka pasur rritje prej 833 mln lekë dhe
Ministria e Mjedisit ka pasur një rritje prej rreth 1.2 mld lekë. Të dy këto institucione kanë pasur
rritjen më të madhe në përqindje në krahasim me BR2015, me përkatësisht 43% dhe 49%.
Rritjen më të vogël të buxhetit e kanë pasur Ministria e Brendshme me 17.6 mln lekë ose 0.09%
dhe Ministria e Shëndetësisë me 107 mln lekë ose 0.33%. Vetëm 3 nga 16 ministritë e linjës kanë
ulje të buxhetit në vitin 2016 në krahasim me BR2015. Kështu, buxheti i Ministrisë së Transportit
dhe Infrastrukturës është zvogëluar me 11.4 mld lekë ose 32%, buxheti i Ministrisë së Integrimit
është zvogëluar me 118 mln lekë ose 21.2% dhe buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit është
zvogëluar me 3.9 mld lekë ose 9.7%. Nga analiza del se ministria që ka zvogëlimin më të madh të
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buxhetit është Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, me rreth 11.4 mld lekë ose 32%, pasi
transporti dhe infrastruktura nuk janë pjesë e prioriteteve të qeverisë.
Nga analizimi i të dhënave në PB2016 buxheti i parashikuar për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit
nuk pasqyron prioritetet e vetë qeverisë pasi arsimi dhe sporti është një nga sektorët
prioritarë të listuar në Relacionin e Projekt Buxhetit 2016, por ka një reduktim në buxhet prej
3.9 mld lekë. Ministria e linjës që ka rritjen më të madhe në vlerë absolute, por jo në përqindje
është Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave me 2.1 mld lekë.
Ndërsa rritjen më të madhe në përqindjen ndaj totalit e ka Ministria e Mjedisit me 49%.
Përsa i përket krahasimit të PB2016 me BR2015, më poshtë do të analizohen sektorët prioritarë
të përmendur më sipër.

III.1 Energjia
Shpenzimet totale të planifikuara për sektorin e energjisë në PB2016 janë rreth 3 mld lekë, që
është më i madh me 0.4 miliard lekë se BR2015 prej 2.6 mld lekë. Ky fond është më i madh se
fondet e planifikuara në vitin 2015 që kapin shifrën e rreth 2.7 mld lekë. Kjo nënkupton një rritje
të mbështetjes për sektorin në krahasim me vitin e mëparshëm. Pesha e shpenzimeve të këtij
sektori ndaj PBB-së është pothuajse e njëjtë, 0.19% në 2016 ndaj 0.18% në 2015.
Figura 7: Buxheti i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë sipas zërave kryesorë dhe pasha e tij
ndaj PBB-së dhe totalit të shpenzimeve të Buxhetit për PB2016, BR2015 dhe BR2015

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

Siç duket nga grafiku i mësipërm, si shpenzimet korente ashtu edhe shpenzimet kapitale kanë
pasur rritje në krahasim me BR2015. Rritja në shpenzimet korente është 69 mln lekë ose 11%,
ndërkohë rritja në shpenzimet kapitale është më e lartë dhe kap vlerën e 340 mln lekëve ose
17% më shumë se BR2015.
Nga analiza e alokimit të shpenzimeve sipas programeve të Ministrisë së Energjisë dhe
Industrisë, vihet re se PB2016 i ka dhënë prioritet programeve të “Mbështetjes për Energjinë”
dhe “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, të cilët janë rritur përkatësisht me 15% apo 171
mln lekë, dhe 44% ose rreth 212 mln lekë. Vërehet se Programi ‘Mbështetje për mbikëqyrjen e
standardeve teknike te hidrokarbureve dhe minierave’ ka pasur një reduktim prej 19.5 mln
lekë.
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Tabela 2: Buxheti i MEI sipas programeve në PB2016, Buxhetin e rishikuar 2015 dhe buxhetin e
vitit 2015 (në 000 lekë)
Ministria e Energjisë dhe Industrisë

PB 2016

BF 2015

BR 2015

Totali

2,984,000

2,678,430

2,575,611

11%

16%

Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi

1,628,760

1,443,903

1,417,084

13%

15%

557,000

582,462

385,462

-4%

45%

495,850

340,225

451,225

46%

10%

302,390

311,840

321,840

-3%

-6%

Mbështetje për energjinë
Mbështetje për burimet natyrore
Mbështetje për mbikëqyrjen e standardeve
teknike te hidrokarbureve dhe minierave
Burimi: Ministria e Financave

Ndryshimi
ne % PB
2016 - BF
2015

Ndryshimi
ne % PB
2016 - BR
2015

Programi ‘Mbështetje për Energjinë’ ka pasur një reduktim të ndjeshëm të buxhetit në mesin e
vitit 2015 me rreth 30%, por në 2016 buxheti ka pësuar rritje përsëri duke iu afruar BF2015.
Buxheti i parashikuar për vitin 2016 është rreth 172 mln lekë më i lartë se BR2015. Këto luhatje
tregojnë për një mosplanifikim apo mos përdorim efiçent të fondeve dhe tërheqin vëmendjen
për më shumë kujdes në menaxhimin e këtij programi.
Si konkluzion, në kutinë 1 jepen objektivat kryesorë dhe nga krahasimi i tabelës së mësipërme
me ndryshimin e buxhetit për programin ‘Mbështetje për mbikëqyrjen e standardeve teknike të
hidrokarbureve dhe minierave’ del se edhe pse realizimi i objektivit 1 dhe objektivit 4 varet edhe
nga buxheti i këtij programi, qeveria nuk e pasqyron këtë pasi për këtë program buxhetor ka një
reduktim buxheti me 6% në krahasim me BR2015.
Objektivat kryesorë që synohet të realizohen në sektorin e energjisë për vitin 2016 janë:
1. Garantimi i një furnizimi të sigurtë të ekonomisë me burime energjetike dhe krijimi i kushteve të
përshtatshme për zhvillimin e më tejshëm të tregut të energjisë elektrike dhe gazit natyror
2. Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë
3. Rritja e efiçencës së energjisë
4. Mbrojtja e mjedisit dhe përdorimi efiçent i burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore
5. Zgjerimi i politikave dhe strategjive për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të energjisë, në
përputhje me programin e qeverisë dhe detyrat e Traktatit të Krijimit të Komunitetit të Energjisë dhe
direktivave të BE me qëllim plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në sektor.

III.2 Shëndetësia
Shpenzimet totale të parashikuara në sektorin e shëndetësisë për vitin 2016 janë 32.5 mld lekë.
Ato janë rreth 108 mln lekë më të larta se BR2015, dhe 49 mln lekë më të larta se BF2015. Në
përqindje mund të thuhet se buxheti i shëndetësisë i krahasuar me BR2015, është rritur me
0.3%. Kjo vlerë tregon për një konsistencë të qeverisë në politikat e ndjekura në këtë fushë.
Në raport me PBB-në, pesha e këtij sektori është ulur por jo ndjeshëm, nga 2.24% në BR2015
në 2.12% në PB2016.
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Figura 8: Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë sipas zërave kryesorë dhe pasha e tij ndaj PBB-së
dhe totalit të shpenzimeve për PB2016, BR2015, BF2015

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

Siç duket nga grafiku i mësipërm, shpenzimet korente kanë pasur ulje në krahasim me BR2015,
ndërsa shpenzimet kapitale kanë pasur rritje në krahasim me BR2015. Ulja në shpenzimet
korente është 138 mln lekë ose 5.7%, ndërkohë rritja në shpenzimet kapitale nuk është shumë e
lartë dhe kap vlerën e 246 mln lekëve ose 0.8% më shumë se BR 2015.
Nga analizimi i PB2016 te alokuar për Ministrinë së Shëndetësisë vihet re se Programi
‘Shërbimet e Kujdesit Parësor‘ ka pasur një reduktim të buxhetit me rreth 667 mln lekë ose 7.2%
në krahasim me BR2015. Programi me rritjen më të madhe të buxhetit në vlerë absolute është
‘Shërbimi Kombëtar i Urgjencës‘ ku në krahasim me BR2015 rritja është 82.4% ose rreth 233 mln
lekë. Ky program ka pasur mosndryshim të buxhetit gjatë vitit 2015. Kjo ka ardhur si pasojë e
faktit që një nga objektivat e qeverisë për vitin 2016 është përfundimi i Qendrës Kombëtare të
Urgjencës23.
Tabela 3: Buxheti i MSH sipas programeve në PB2016, BR2015 dhe buxhetin e vitit 2015 (në 000 lekë)
Ministria e Shëndetësisë

PB 2016

BF 2015

BR 2015

32,468,600

32,420,542

32,361,426

0.1%

0.3%

328,600

237,210

237,210

38.5%

38.5%

Shërbimet e Kujdesit Parësor

8,631,093

10,172,172

9,297,903

-15.1%

-7.2%

Shërbimet e Kujdesit Dytësor

20,192,022

19,000,496

19,815,649

6.3%

1.9%

Shërbimet e Shëndetit Publik

2,802,192

2,727,900

2,727,900

2.7%

2.7%

515,693

282,764

282,764

82.4%

82.4%

Totali
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

Ndryshimi
ne % PB
2016 - BF
2015

Ndryshimi
ne % PB
2016 - BR
2015

Si konkluzion, nga krahasimi i kutisë 2 me tabelën e mësipërme del në pah se buxheti I
programeve buxhetore është rritur në përputhje me objektivat. Mund të përmendet objektivi 1
që mbulohet nga program buxhetor ‘Shërbimi Kombëtar i Urgjencës që ka një rritje buxheti në
2016 me 82.4% krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2015.

23
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Objektivat kryesorë që synohet të realizohen në sektorin e shëndetësisë për vitin 2016 janë:
1. Përmirësimi i thellë në shërbimin e urgjencave mjekësore, nëpërmjet shtimit të personelit mjekësor
dhe mbështetës për të ulur kohën e përgjigjes për thirrjet për urgjencë. Bërja funksionale e Qendrës së
Urgjencës Kombëtare si dhe bërja funksionale e sistemit të komandës dhe kontrollit. Bërja funksional e
shërbimit të urgjencës mjekësore 24/7 për sëmundjet kardiake dhe cerebrale
2. Konsolidimi i funksionimit të kontrollit bazë pa pagesë për qytetarët rezidentë 40-65 vjeç. Shtrirja e
zbatimit të recetës elektronike dhe nënshkrimi elektronik në të gjithë shërbimin parësor për të ndikuar në
përmirësimin e aksesit universal dhe shmangien e abuzimeve me fondet në dispozicion për mallrat e
rimbursueshëm.
3. Bërja funksional i kabineteve të reja që do fuqizojë shërbimin spitalor (kabinete të kardiologjisë dhe
diabetit) dhe shtrirja e shërbimit të kimioterapisë në Shkodër, Elbasan, Vlorë dhe Korçë. Përmirësimi i
shërbimit të kirurgjisë nëpërmjet partneritetit publik-privat, nëpërmjet ofrimit të shërbimit të
hemodializës në spitalet rajonale të Vlorës, Korçës dhe Lezhës dhe rinovimit të pajisjeve të hemodializës
në spitalet rajonale të Elbasanit dhe të Shkodrës.
4. Bërja funksional i akseleratorit linear për sëmundjet tumorale
5. Pajisja e Qendrës Kombëtare të Traumës me pajisje të reja mjekësore
6. Rritja e aksesit në shërbime dhe transparencës si dhe reduktimi i hapësirave për korrupsion nëpërmjet
zgjerimit të mjekësisë elektronike duke zbatuar projektin e dosjes elektronike, recetës elektronike,
nënshkrimit elektronik dhe prenotimit elektronik të vizitës.

III.3 Bujqësia
Shpenzimet totale për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
(MBZHRAU) për vitin 2016 janë parashikuar të jenë rreth 10.6 mld lekë, 2.1 mld lekë më shumë
se BF2015 dhe rreth 2 mld lekë më shumë se BR2015. Rritja e parashikuar e buxhetit të
institucionit në vitin 2016 krahasuar me BR2015 është 24.1% duke bërë që kjo ministri të jetë e
treta për sa i përket ministrive të linjës që kanë një rritje të lartë të buxhetit. Rritja nga 3.45% në
4.31% e përqindjes së buxhetit të bujqësisë ndaj totalit të shpenzimeve të ministrive të linjës,
edhe pse jo shumë e madhe, tregon që ky sektor po merr një financim në rritje. Një tregues më i
mirë i situatës do të ishte pesha e tij në PBB apo edhe në treguesit e tjerë që paraqitet në
grafikun e mëposhtëm.
Figura 9: Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
sipas zërave kryesorë dhe pesha e tij ndaj PBB-së dhe totalit të shpenzimeve për PB2016,
BR2015 dhe BF2015

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave
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Siç paraqitet edhe në grafik, shpenzimet korente kanë pasur rritje jo shumë të madhe në
krahasim me BR2015, ndërsa shpenzimet kapitale kanë pasur rritje të ndjeshme me buxhetin e
rishikuar 2015. Rritja në shpenzimet korente është 231 mln lekë ose 4.5%, ndërkohë rritja në
shpenzimet kapitale nuk është shumë e lartë dhe kap vlerën e 1.8 mld lekëve ose 53.4% më
shumë se BR2015. Pesha e sektorit ndaj PBB vazhdon të jetë shumë e ulët dhe rritja është
shumë e vogël, me vetëm 0.1%, pavarësisht rritjes së parashikuar për këtë institucion
përkundrejt shpenzimeve totale të buxhetit. Rritje më e madhe vihet re tek pesha e
shpenzimeve të sektorit ndaj shpenzimeve totale buxhetore me një rritje nga 1.86% në 2.34%.
Tabela 4: Buxheti i MBZHRAU sipas programeve në PB2016, Buxhetin e rishikuar 2015 dhe buxhetin e
vitit 2015 (në 000 lekë)
MBZHRAU

Totali
Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
Siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorit
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit
dhe ujitjes
Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq,
Blek, Agroind dhe Market.
Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor
Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës
bujqësore

PB 2016

BF 2015

BR 2015

Ndryshimi
në % PB 2016
- BF 2015

Ndryshimi
ne % PB
2016 - BR
2015

10,560,700
251,500

8,414,420
244,500

8,512,524
258,000

26%
3%

24%
-3%

1,634,284

1,694,520

1,683,073

-4%

-3%

4,237,582

2,922,000

2,489,850

45%

70%

3,534,646
214,900

3,070,500
260,600

3,337,129
274,900

15%
-18%

6%
-22%

25000

26,000

26,000

-4%

-4%

Mbështetje për Peshkimin

230,920

196,300

202,300

18%

14%

Administrimi i Ujërave
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

431,868

0

241,272

-

79%

Duke filluar nga korriku i vitit 2015 buxhetit të MBZHRAU i është shtuar një program i ri
buxhetor që është ‘Administrimi i Ujërave’ dhe që ka pasur një rritje të ndjeshme të buxhetit të
tij për administrimin e qëndrueshëm të burimeve ujore të gjalla me 79% ose 190.6 mln lekë.
Katër nga 8 programet e ministrisë kanë pasur reduktim shumë të vogël të buxhetit të tyre. Siç
del edhe nga tabela e mësipërme, rritja e buxhetit të ministrisë ka ardhur kryesisht: nga rritja e
buxhetit të programit ‘Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes’ me 70% ose 1.75 mld
lekë që pasqyron edhe prioritetet e qeverisë në lidhje me zhvillimin e infrastrukturës ujitëse dhe
mbrojtjes nga përmbytjet; nga rritja e buxhetit të programit ‘Administrimi i Ujërave’ me 79% dhe
nga rritja e buxhetit të programit ‘Mbështetje për Peshkimin’ me 14% ose 28.6 mln lekë.
Programi “Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes” ka pasur një rritje të ndjeshme të
buxhetit. Kështu në krahasim me buxhetin e rishikuar, rritja ka qenë me 70%, ose në vlera
absolute rritja është 1.7 mld lekë si pasojë e rritjes së shpenzimeve kapitale me qëllimin e
plotësimit të kushteve për zhvillimin e bujqësisë dhe marrjen e masave kundër përmbytjeve.
Në programin ‘Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodhimin Bujqësor, Blek, Agroind dhe Market.’
rritja prej 6% ose 197.5 mln lekë ka ardhur si pasojë e përpjekjes për të rritur mbështetjen ndaj
fermerëve. Programi ‘Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor’ ka pasur reduktimin më të madh me
rreth 22% ose 60 mln lekë. Edhe programet e ‘Planifikim Menaxhim dhe Administrimit’ dhe
‘Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit’ kanë pasur ulje të buxhetit me 3% secila ose e
shprehur në vlerë absolute, respektivisht me 6.5 mln lekë dhe 48.8 mln lekë.
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Si konkluzion, nëse krahasohet tabela e mësipërme me kutinë 3 vihet re se programet
buxhetore që kanë pasur ulje buxheti në vitin 2016 krahasuar me BR2015 nuk kontribuojnë në
realizimin e objektivave të vitit 2016. Këto programe janë ‘Këshillimi dhe informacioni bujqësor’.
‘Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore’ dhe ‘Siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorit’.
Objektivat kryesorë që synohet të realizohen në sektorin e bujqësisë për vitin 2016 janë:
1. Rajonizimi i prodhimit bujqësor dhe blegtoral mbi bazën e potencialeve specifike sipas rajoneve duke
bërë që të rritet efektiviteti i mbështetjes financiare.
2. Stimulimi i përdorimit të teknologjive të zhvilluara dhe inovacionit në sektor.
3. Zbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga PKZMSA dhe i legjislacionit në fuqi në fushën e Sigurisë Ushqimore
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.
4. Krijimi i kushteve favorizuese për rritjen e sigurisë ushqimore dhe rritjen e standardeve të tregtimit në
sektorin e peshkimit.
5. Administrimi i qëndrueshëm i burimeve ujore të gjalla duke respektuar mjedisin dhe kontroll i
vazhdueshëm për peshkim të ndërgjegjshëm.
6. Heqja e barrierave tarifore për inputet bujqësore dhe lëndët e para të prodhimit bujqësor dhe
industrial.
7. Përmirësime në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit.

III.4 Arsimi dhe sporti
Shpenzimet totale të planifikuara për sektorin e arsimit në PB2016 janë 36.4 mld lekë, 3.9 mld
lekë më pak në krahasim me BR2015 apo e shprehur në përqindje, rënia është 10%. Ky fakt bie
ndesh me listimin nga ana e qeverisë së këtij sektori si një nga sektorët prioritarë. Për të pasur
më të qartë situatën do të shikohet në grafikun e mëposhtëm pasha e shpenzimeve të arsimit
ndaj PBB-së, shpenzimeve buxhetore apo edhe të ardhurave buxhetore. Tek të tre treguesit
vihet re tendenca rënëse e raporteve. Kështu, treguesi i peshës së shpenzimeve të arsimit ndaj
PBB është ulur nga 2.8% në 2.38%. Kjo ecuri bie në kundërshtim me përcaktimin nga qeveria të
arsimit si sektor prioritar. Sipas këtij përcaktimi duhet që pesha e buxhetit ndaj PBB të rritet.
Figura 10. Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit sipas zërave kryesorë dhe pasha e tij ndaj
PBB-së dhe totalit të shpenzimeve të buxhetit për PB2016, BR2015, BF2015

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

Siç duket edhe nga grafiku, PB2016 ka pasur ulje të ndjeshme në shpenzimet korente me rreth
12.25%, ndërsa shpenzimet kapitale kanë pasur rritje me 25.7%. Kjo pasi janë planifikuar
investime në shkolla të të gjitha niveleve, si dhe në infrastrukturën e institucioneve publike të
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arsimit të lartë me qëllim mbështetjen e përmirësimit të standardeve të arsimimit
parauniversitar dhe mbështetjen e zbatimit me sukses të Reformës në Arsimin e Lartë. Rënia në
shpenzimet korente ka ardhur si pasojë e uljes së fondit të pagave si pasojë e reduktimit të
numrit të të punësuarve në sistemin parauniversitar. Kjo ka ardhur si pasojë e reformës
territoriale ku kompetencat dhe fondet për personelin edukativ dhe ndihmës për arsimin
parashkollor dhe për personelin ndihmës në arsimin parauniversitar i kalojnë njësive të
qeverisjes vendore24.
Tabela 5: Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit sipas programeve në PB2016, BR2015 dhe
BF2015 (në 000 lekë)
Ministria e Arsimit dhe Sportit

Totali
Planifikimi, menaxhimi dhe
administrimi
Arsimi Bazë (përfshirë
parashkollorin)

PB 2016

BF 2015

BR 2015

Ndryshimi
ne % PB
2016 - BF
2015

Ndryshimi
ne % PB
2016 - BR
2015

36,438,310

39,049,980

40,330,980

-6.69%

-9.65%

834,000

805,730

790,730

3.51%

5.47%

21,126,400

24,887,628

24,887,628

-15.11%

-15.11%

Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm)

6,902,609

6,879,263

6,779,263

0.34%

1.82%

Arsimi Universitar

6,798,000

5,797,590

5,793,590

17.26%

17.34%

Fonde për Shkencën

300,800

177,000

177,000

69.94%

69.94%

Zhvillimi i Sportit

476,501

502,769

1,902,769

-5.22%

-74.96%

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

Nga tabela duket qartë se programet që kanë pasur reduktim të buxhetit janë ‘Zhvillimi i Sportit’
me një vlerë prej 1.4 miliard lekë ose 75% më e ulët në krahasim BR2015. Programi i dytë që ka
një rënie të ndjeshme është edhe ai ‘Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin)’ me 3.7 mld lekë ose
rreth 15%, si pasojë e ristrukturimit të shpërndarjes së shkollave që shoqërohet me reduktim të
numrit të të punësuarve në këtë pjesë të sektorit të arsimit dhe sportit.
Ndërkohë programi ‘Arsimi Universitar’ ka pasur një rritje të ndjeshme me rreth 1 miliard lekë
ose 17.34% e krahasuar kjo me buxhetin e rishikuar të vitit 2015. Kjo rritje vjen si pasojë e
investimeve për krijimin e kushteve të studentëve të universiteteve publike. Ndërkohë program
që ka rritjen më të madhe si përqindje është ‘Fonde për Shkencën”. Buxheti i këtij programi në
krahasim me buxhetin e rishikuar të vitit 2015 është rritur me rreth 70% dhe pasqyron synimet e
qeverisë për të mbështetur studentët që studiojnë në universitete prestigjioze jashtë, apo
mbështetja e kërkuesve shqiptarë në kuadër të programeve ‘Horizon 2020’ dhe ‘Erasmus +’.
Si konkluzion, nga krahasimi i tabelës së mësipërme dhe kutisë 4 vihet re se pavarësisht se
objektivi për arsimin parauniversitar (përfshirë atë parashkollor) është mjaft i rëndësishëm,
programi ‘Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin)’ ka ulje të buxhetit në vitin 2016 në krahasim
me BR2015. Gjithashtu, zhvillimi i sporteve nuk mbështetet me buxhet pasi programi ‘Zhvillimi i
Sportit’ ka ulje të buxhetit në vitin 2016 në krahasim me BR2015.
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Objektivat kryesorë të Arsimit dhe Sportit janë të detajuara sipas nivelit të arsimit.
Arsimi Parauniversitar (përfshirë atë parashkollor) ka këto objektiva kryesorë:
Përmirësimi i niveleve arsimore të sistemit parauniversitar (parashkollor, 9 vjeçar dhe i mesëm), si dhe i
kushteve të shkollimit dhe standardeve të të nxënit për rreth 386,561 nxënës të arsimit bazë dhe 107,471
nxënës të arsimit të mesëm (Relacioni i Projektligjit të Buxhetit 2016, fq 35-36). Ky përmirësim do të
arrihet nëpërmjet hartimit të kurrikulave të reja për tre nivelet e arsimit parauniversitar; nëpërmjet
trajtimit të infrastrukturës shkollore; nëpërmjet sigurimit të pajisjeve, bazës materiale, mjeteve didaktike,
dhe shtimit të kabineteve dhe laboratorëve shkencorë; ofrimit të shërbimit të internetit në shkolla dhe
vazhdimi i projektit e-learning; krijimit të qendrave të këshillimit të karrierës ; mbështetjes së shtresave
në nevojë dhe shtresave të tjera.
Arsimi i Lartë ka këto objektiva kryesorë:
1. Zbatimi i Reformës në Arsimin e Lartë nëpërmjet plotësimit të kuadrit nënligjor dhe atij rregullator. Kjo
do arrihet nëpërmjet ngritjes së Agjencive ligj zbatuese të zbatimit të skemës së financimit të IAL publike
dhe kredisë studentore; nëpërmjet mbështetjes me fonde buxhetore dhe përmirësimit dhe zgjerimit të
infrastrukturës së IAL publike; nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së IAL duke monitoruar ligjshmërinë e
tyre dhe forcuar kontrollin për përmbushjen e standardeve të akreditimit;
nëpërmjet trajtimit me bursa të 7500 – 8000 studentëve dhe nëpërmjet bërjes funksionale të Qendrës
Ndëruniversitare të Shërbimeve të Rrjetit Telematik.
2 Akreditimi institucional i IAL nëpërmjet një agjencie të huaj si dhe përgatitja e regjistrit elektronik
kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me RASH dhe e një baze të dhënash kombëtare për
regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit
akademik etj.
Kërkimi shkencor ka këto objektiva:
1. Mbështetja e pjesëmarrjes së Shqipërisë në programin ‘Horizon 2020’ dhe ‘Erasmus +.
2. Mbështetja financiare e studentëve ekselentë që studiojnë në 15 universitetet më të mira dhe
mbështetja e punonjësve të administratës të përfitojnë trajnime apo studime të ciklit të dytë dhe të tretë
në 300 universitetet më të mira të botës.
3. Reformimi i Agjencisë së Kërkimit Shkencor në përputhje me ligjin e ri të IAL dhe kuadrin e ri
rregullator.
Zhvillimi i Sporteve ka si objektiva:
1. Mbështetja e Federatave Sportive Olimpike për të arritur kualifikimin e sportistëve shqiptarë në ‘Rio
2016.
2. Përmirësimi i infrastrukturës sportive për të gjitha sportet dhe veçanërisht futbollin, peshëngritjen,
mundjen, artet marciale dhe lojërat me dorë.

III.5 Kultura
PB2016 parashikon sektorin e kulturës si një nga sektorët prioritarë të PB2016 duke sjellë një risi
në lidhje me këtë sektor krahasuar me vitet e mëparshme. Shpenzimet totale të planifikuara për
sektorin e kulturës në PB2016 janë rreth 1.9 mld lekë dhe kanë ardhur në rritje nga BF2015 dhe
nga BR2015. Rritja ka qenë rreth 21% ose 328 mln lekë nëse krahasohet me BR2015. Pesha e
sektorit në PBB ka qenë pothuajse e pandryshuar pasi rritja është vetëm 0.01% në vitin 2016
krahasuar me vitin 2015.
Në vitin 2016, ky sektor është futur në listën e sektorëve prioritarë si pasqyrim i objektivave të
qeverisë për promovimin e kulturës shqiptare dhe rikonstruksionin e institucioneve kulturore.
Në grafikun e mëposhtëm paraqitet pesha që zë sektori tek PBB, të ardhurat dhe shpenzimet
buxhetore për ministritë e linjës në Shqipëri. Tendenca për të tre treguesit është rritëse por
rritja është relativisht e vogël. Kështu, pesha e sektorit ndaj të ardhurave buxhetore ka pasur një
rritje me 0.06% nga viti 2015 në atë 2016, ndërkohë që pesha e sektorit ndaj shpenzimeve
buxhetore ka një rritje prej 0.07% në vitin 2016 krahasuar me vitin 2015.
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Figura 11: Buxheti i Ministrisë së Kulturës sipas zërave kryesorë dhe pesha e tij ndaj PBBsë dhe Totalit të Shpenzimeve të Buxhetit për Projekt Buxhetin 2016, BR2015 dhe BF2015

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

Siç duket edhe nga grafiku, PB2016, në krahasim me BR2015, ka pasur ulje relativisht të vogël
me vetëm 5 mln lekë ose 0.4% të shpenzimeve korente. Shpenzimet kapitale kanë pasur rritje
me 107% pasi janë planifikuar investime si Qendra Kombëtare Kulturore ‘Skena e Re’,
rikonstruksioni i Teatrit Migjeni Shkodër, etj25. Si pasojë e rritjes së ndjeshme të shpenzimeve
kapitale, shpenzimet totale të institucionit janë rritur në PB2016 me 21%, krahasuar me BR2015.
Buxheti i Ministrisë se Kulturës përbëhet nga tre programe buxhetore. Ndër to vetëm programi
‘Planifikim, Menaxhim dhe Administrim’ ka pasur rënie buxheti me 36 mln lekë ose 21.4% në
PB2016, krahasuar me BR2015.
Tabela 6: Buxheti i Ministrisë së Kulturës sipas programeve në PB2016, BR2015 dhe BF2015
(në 000 lekë)
Ministria e Kulturës

Totali
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi

PB 2016

BF 2015

BR 2015

Ndryshimi
në % PB
2016 - BF
2015

Ndryshimi
në % PB 2016 BR 2015

1,904,309

1,575,160

1,576,363

20.9%

20.8%

131,966

161,966

167,966

-18.5%

-21.4%

593,759

585,146

563,349

1.5%

5.4%

Arti dhe Kultura
1,178,584
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave

828,048

845,048

42.3%

39.5%

Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë

Ndërkohë, dy programet e tjera kanë rritje fondesh që pasqyron edhe prioritetet e qeverisë. Në
krahasim me BR2015, në PB2016 programi ‘Arti dhe Kultura’ ka një rritje fondesh prej 39.5% ose
rreth 333.5 mln lekë, ndërsa programi ‘Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë’ ka një rritje buxheti
me 30.4 mln lekë ose 5.4%. Edhe rritja në total e buxhetit me rreth 328 mln lekë ose 21% përkon
me deklarimin nga qeveria se sektori i kulturës është një nga prioritetet e qeverisë për vitin 2016.
25

Për më tepër informacion shiko: Relacioni i Projektligjit të Buxhetit 2016
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Si konkluzion nga analiza krahasuese që mund të bëhet për kutinë 5 dhe buxhetin e alokuar në
vitin 2016 për Ministrinë e Kulturës, mund të thuhet se buxheti mbështet objektivat e listuar,
realizimi i të cilëve është mbështetur me rritje të buxhetit.
Objektivat kryesorë që synohet të realizohen në sektorin e kulturës për vitin 2016 janë:
1. Ruajtja e integruar e vlerave të trashëgimisë kulturore, mbrojtja dhe promovimi i saj në zbatim të
prioriteteve të programit të qeverisë dhe prioriteteve të Ministrisë së Kulturës të shprehura në Strategjinë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. (Relacioni i Projektligjit 2016 fq 45-46.
2. Në fushën e Artit dhe Kulturës do të bëhet standardizimi i mekanizmave mbështetës për fondin e
krijimtarisë kulturore; përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve të institucioneve kulturore;
mbështetja e artistëve të rinj duke respektuar barazinë dhe integrimin gjinor; mbështetja e përfaqësimit
të produkteve kulturore elitare shqiptare në aktivitetet ndërkombëtare dhe nxitja e krijimtarisë artistike
kombëtare në kohë të qëndrueshme dhe afatgjatë.
3. Mbështetje dhe aksesueshmëri për grupet vurnerabël, integrim gjinor.
4. Investime dhe ndërtime të reja të skenave bashkëkohore dhe rikonstruksione infrastrukturore në
institucionet e artit dhe kulturës në nivel lokal dhe qendror.

III.6. Projekt-buxheti i vitit 2016 dhe buxheti vendor
Shpenzimet e pushtetit vendor në projekt-buxhetin e vitit 2016 planifikohen të arrijnë në 3.1%
e PBB-së ose 10.6% e shpenzimeve totale. Gjatë vitit 2016 shpenzimet për pushtetin vendor janë
parashikuar të rriten me 17.4% krahasuar me vitin 2015, ose nga 40.9 mld në 2015 në 48 mld në
2016, ose 7.1 mld lekë më shumë. Shpenzimet e pushtetit vendor me burime të veta do të rriten
vetëm 3.5% ose 438 mln lekë, nga 12.6 mld në vitin 2015 në 13 mld në vitin 2016. Shpenzimet
me burime të veta janë vetëm 0.8% e PBB-së, 73% e shpenzimeve të pushtetit vendor
financohen nga grantet dhe transferta të ndryshme dhe vetëm 27% nga burime të
drejtpërdrejta.
Buxheti vendor në PB2016 ka ardhur me një risi, që është reforma territoriale e cila u miratua në
vitin 2014 dhe filloi të zbatohej në mesin e vitit 2015. Një nga objektivat e kësaj reforme ishte
edhe rritja e autonomisë financiare dhe funksionale të njësive të qeverisjes vendore (NJQV). Për
këtë u bënë një sërë ndryshimesh në funksionet që kishin NJQV26. Një sërë funksionesh të
qeverisë vendore iu kaluan bashkive. Për vitin 2016, 2017 dhe 2018 këto funksione do të
financohen nga transferta specifike të përcaktuara për çdo NJQV dhe për çdo funksion të
transferuar. Ky veprim rrit buxhetin e pushtetit vendor në vitin 2016 në krahasim me vitin 2015
me 7.5 mld lekë.
Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar, rriti shumën e kësaj transferte nga 12.5
mld në 2014 ose 5% e totalit të të ardhurave nga tatimet dhe doganat (TATD) në 14.3 mld lekë
ose 5.5 % e TATD. Para reformës territoriale kishte dallime të dukshme mes bashkive dhe
komunave dhe bashkisë së Tiranës. Konsolidimi i NJQV ka zeruar këto dallime pasi numri i
popullsisë dhe sipërfaqja e pjesës më të madhe të NJQV janë të ngjashme. Shpërndarja aktuale e
transfertës së pakushtëzuar bën të mundur rishpërndarjen e fondeve nga NJQV me të ardhura
të larta tek NJQV me të ardhura më të ulëta. Kjo formulë duket e mirë, por nëse nuk
përcaktohet saktë baza e tatueshme, atëherë edhe formula mund të mos funksionojë siç duhet.
Me reformën e re territoriale, niveli tjetër i organizimit që janë qarqet nuk u fuqizua, madje disa
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funksione të tyre iu kaluan bashkive dhe kjo bëri që shuma e transfertës së pakushtëzuar për
qarqet në buxhetin e vitit 2016 të bëhet 3.4% nga 9% që ishte në vitin 2015.
Përsa i përket të ardhurave të NJQV, në vitin 2016 është parashikuar që ato të rriten me 3% në
krahasim me vitin 2015 ose me 439 mln lekë më shumë se në vitin 2015.
Pjesë e të ardhurave të buxhetit vendor janë edhe fondet që jepen nga Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve. Përdorimi i tij bën që të eliminohet copëzimi i fondeve për investime publike dhe
shërbime publike.
PB2016 ka paraqitur një sër objektivash të cilat do të realizohen nëpërmjet buxhetit vendor si
më poshtë:
 Konsolidimi dhe rritja e të ardhurave vendore për të garantuar qëndrueshmërinë e
zbatimit të reformës së decentralizimit
 Përmirësimi i skemës së financimit të funksioneve të NJQV nëpërmjet një formule të re
që konsideron nevojat reale për shpenzime të njësive si dhe kapacitetin e tyre fiskal për
të gjeneruar të ardhura.
 Sigurimi i kalimit të decentralizimit efektiv të përgjegjësive dhe financave për funksionet
e reja që u transferohen NJQV.
 Rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJQV për përmbushjen e nevojave
financiare për ofrimin e shumë shërbimeve
 Reformë fiskale që lidhet me taksën e pasurisë si burimi kryesor potencial i taksave
vendore në të ardhmen (krijimi i kadastrës fiskale, taksimi edhe i tokës truall përveç
taksës mbi tokën bujqësore dhe ndërtesat)
 Forcimi i sistemit të administrimit të financave publike në nivel vendor
 Rritja e peshës së shpenzimeve për investime në buxhetin vendor në krahasim me
shpenzimet administrative.
 Rritja e performancës së menaxhimit të shoqërive anonime dhe ndërmarrjeve të
ujësjellës-kanalizimeve në varësi të NJQV, nëpërmjet përdorimit të mekanizmave
financiarë për shpërndarjen e subvencioneve.
 Saktësimi i marrëdhënieve fiskale në mes pushtetit qendror dhe atij vendor27.
 Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm në nivel vendor dhe rajonal nëpërmjet
financimeve infrastrukturore nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
 Vazhdimi i bashkëpunimit të ngushtë me donatorët që asistojnë pushtetin vendor në
drejtim të decentralizimit fiskal dhe modernizimit të financave vendore.
Nga sa u tha më lart mund të të thuhet se burimet kryesore të fondeve për NJQV janë: i)
transferta e pakushtëzuar28; ii) transfertat specifike29 (fondi rezervë, Fondet për Konviktet dhe
Qendrat e Shërbimeve Sociale, Fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarqet tek
bashkitë)30; iii) Fondi për Zhvillimin e Rajoneve; iv) renta minerare; v) të ardhurat e veta.
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