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I.Pëmbledhja Ekzekutive 

 

Raporti i monitorimit të Projekt Buxhetit të vitit 2017 (PB2017) është përgatitur në 

kuadër të programit të “Monitorimit të Financave Publike” të Fondacionit për 

Shoqërinë e Hapur për Shqipërinë (OFSA). Raporti shqyrton PB2017 dhe paraqet një 

analizë më të detajuar të:                   i) treguesve kryesor të PB2017; dhe ii) financimin 

e sektorëve prioritarë në PB2017. Analiza është e bazuar kryesisht në dokumentin e 

relacionit të PB2017 dhe dokumentin e Buxhetit të Rishikuar të vitit 2016 (BR2016) 

dhe dokumentin e Buxhetit Fillestar të vitit 2016 (BF2016). 

 

Në PB2017 qeveria thekson prioritetin lidhur me stabilitetin e financave publike, e 

materializuar kjo në parashikimin e një suficiti primar rreth 0.6% e PBB-së dhe në 

fillimin e trendit në ulje të borxhit publik nga 71.8% e PBB-së në vitin 2016, në 63% e 

PBB-së në vitin 2019. PB2017 sjell një risi në manaxhimin e financave publike, pasi 

për herë të parë përmban rregullat fiskale të detyrueshme për t’u respektuar në 

procesin e hartimit dhe zbatimit të tij. 

 

Të ardhurat totale të buxhetit për vitin 2017 parashikohen të arrijnë në rreth 436 mld 

lekë nga 414.5 mld lekë që janë të ardhurat e pritshme për vitin 2016, duke bërë që 

të ardhurat totale të buxhetit të vitit 2017 të rriten me 21.5 mld lekë ose vetëm 4.93% 

më shumë se viti 2016. Ndërkohë totali i shpenzimeve publike për vitin 2017 është 

vlerësuar të arrijë 467.2 mld lekë ose rreth 29.3% e PBB-së, përkundrejt 450.2 mld 

lekë ose rreth 30% e PBB-së që janë shpenzimet e pritshme për vitin 2016. 

 

Ky opsion i arritjes dhe mbajtjes së konsolidimit fiskal mund të krijojë kosto në cilësinë 

e plotësimit të funksioneve dhe shërbimeve publike duke i spostuar problemet reale 

për në periudhat e ardhshme. Në PB2017 dhe Projekt-buxhetin Afatmesëm 2017-

2019 ulja e deficitit buxhetor dhe e borxhit publik është bazuar kryesisht në uljen e 

shpenzimeve.  

 

Qeveria ka përcaktuar si objektiv në PB2017 rritjen e pagave dhe të pensioneve, e cila 

parashikohet të filloj nga muaji Mars 2017. Shuma e parashikuar për politikën e rritjes 

së pagave është 6 mld lekë, dhe për pensionet parashikohet të jetë rreth 9.9 mld lekë.  

Në kushtet e politikave shtrënguese buxhetore, politika e rritjes se pagave dhe 

pensioneve, e mbështetur kryesisht nga shkurtimi i shpenzimeve dhe mos rritja e 

investimeve publike, paraqet një sfidë jo të lehtë në këndvështrimin afatmesëm dhe 

afatgjatë. 

 

Mbështetja buxhetore për disa sektorë prioritarë si arsimi, shëndetësia, ambienti dhe 

bujqësia, nga këndvështrimi i ndikimit të tyre në cilesinë e rritjes ekonomike, vazhdon 

të mbetet në nivele të ulta deri kritike. 
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PB2017 bashkëshoqërohet me një paketë fiskale e cila përfshin disa ndryshime në 

politikën e taksave dhe të administrimit fiskal. Komuniteti i biznesit ka shfaqur kritikat 

e tij për procesin e identifikimit, diskutimit dhe miratimit të këtyre ndryshimeve. Në 

ndryshim nga vitet e mëparshme për herë të parë është kërkuar në PB2017 si detyrim 

ligjor dokumentimi i shqetësimeve, vërejtjeve dhe propozimeve të shoqërisë civile 

dhe grupeve të interesit për politika specifike sektoriale dhe fiskale, të cilat duhet të 

jenë pjesë e dokumentacionit të hartimit dhe miratimit të buxhetit dhe paketës fiskale. 

Respektimi i këtij parimi të rëndësishëm në të gjitha fazat e procesit buxhetor, 

rezulton i dobët pasi ky dokumentacion mungon ne fazat kryesore të diskutimit të 

PB2017, prandaj në të ardhmen duhet të përbëj një nga prioritetet e qeverisë. Për më 

tepër, mosrespektimi nga ana e Qeverisë i kërkesave ligjore për kohën e paraqitjes së 

PB2017 në Kuvend ka reduktuar ndjeshëm hapësirën e diskutimit të dokumentit nga 

Komisionet Parlamentare dhe grupet e interesit.  

 

PB2017 shoqërohet me disa sfida që lidhen sa me risqet e brendshme për shkak te 

zgjedhjeve të përgjithshme, aq edhe me zhvillimet e mundshme gjeopolitike dhe 

ekonomike ndaj të cilave vendi është i ekspozuar. Ndër risqet potenciale që mbart viti 

2017 mund të mbahen parasysh: (i) ndikimi jo pozitiv i zgjedhjeve në pritshmëritë e 

investitorëve dhe individëve, që mund të ndikoj në PB2017 në uljen e konsumit dhe 

investimit privat, duke rritur dhe vështirësit në PB2017 për arritjen e treguesve 

ekonomik, social dhe fiskal të vitit 2017; (ii) ndikimin mbi performancën e 

administratës publike dhe asaj fiskale në veçanti; (iii) hezitimi i tejzgjatur i sektorit 

bankar në kreditimin e sektorit privat; (iv) mos respektimi rigoroz i rregullave të reja 

fiskale të ligjit për manaxhimin e buxhetit, sidomos lidhur me përdorimin e tij sa më 

harmonik gjatë vitit elektoral duke mos i transferuar vështirësitë për periudhën post 

elektorale; (v) krijimi i detyrimeve për mos rimbursim të TVSH apo arkëtim paraprak 

dhe  të sforcuar të të ardhurave gjatë periudhës parazgjedhore, (vi) përkeqësim në 

qeverisjen vendore për shkak të borxheve të trashëguara ndaj biznesit privat. 
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II. Treguesit kryesorë të projekt-buxhetit të vitit 2017 

 

Në PB2017 synohen dy objektiva prioritare: (i) konsolidimi i stabilitetit të financave 

publike dhe (ii) rritja e kohezionit social.  

 

Objektivi i parë mund të materializohet në uljen e deficitit buxhetor dhe borxhit publik.  

Objektivi i dytë synohet të realizohet nga ulja e papunësisë, si edhe nga rritja e pagave 

dhe pensioneve. Nivelet më të ulta të pagave dhe pensioneve do të përfitojnë rritjen 

më të madhe. Bazuar në kuadrin makroekonomik e fiskal1 të rishikuar për periudhën 

2017-2019, synohet që në vitin 2017 rritja ekonomike të jetë 3.8%, e cila mund të 

lehtësojë konsolidimin fiscal dhe të rrise kohezionin social duke zbutur papunësinë, 

varfërinë, pabarazinë. Qeveria thekson se buxheti i vitit 2017 do të jetë buxheti i 

konsolidimit fiskal, duke pasur si objektiva kryesore: 

i. Disiplinën fiskale në përputhje me stabilitetin makroekonomik dhe zhvillimin 

e qendrueshëm ekonomik dhe social;  

ii. Shpërndarjen e burimeve në përputhje me objektivat strategjikë te vendit;  

iii. Përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të burimeve publike; përgjegjësi të 

qarta për menaxhimin operacional; respektim me rreptësi të parimeve, 

kritereve dhe afateve gjatë gjithë procesit.  

 

Projekt buxheti (PB) dhe paketa fiskale e vitit 2017, kaluan në një proces të zgjatur 

diskutimi me institucionet financiare ndërkombëtare, duke krijuar vonesa në 

paraqitjen dhe miratimin në Kuvend. Bazuar në nenin 30 të ligjit 57/2016 “Per disa 

ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr.9936 datë 26.06.2008 “Per Menaxhimit të Sistemit 

Buxhetor në Republikën e Shqipërisë””, “brenda datës 15 tetor, Këshilli i Ministrave 

miraton, me vendim, projektbuxhetin vjetor dhe programin buxhetor afatmesëm të 

rishikuar, dhe brenda datës 20 tetor, Kryeministri, në emër të Këshillit të Ministrave, i 

paraqet Kuvendit projektbuxhetin vjetor”. PB2017 u miratua në Këshillin e Ministrave në 

2 nëntor 2016, dhe u dorëzua në Kuvendin e Shqipërisë në datën 7 nëntor 2016.  

Diskutimi në komisonin parlamentar të ekonomisë dhe financave filloi në datën 9 

nëntor 2016, vonese e cila reduktoi kohën në dispozicion për diskutimin në parim dhe 

nen për nen, në komisionet parlamentare, konsultimet me grupet e interesit dhe 

shoqërisë civile. Sipas kalendarit të miratuar, votimi i PB2017 në parlament do të 

kryhet në datë 15 dhjetor 2016, date e cila është afati i detyrueshëm ligjor.  

 

PB2017 bashkëshoqërohet me një paketë ndryshimesh në politikat dhe 

administrimin e taksave. Bazuar në nenin 4.1 të ligjit Nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 

manaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ndryshimet e ligjeve 

                                                        
1 “Miratimin e Kuadrit Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar për Periudhën 2016 – 2018”, Vendim nr.695, 2015, 
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Programimi_EkonomikoFiskal/Kuadri_Makroekonomik_dhe_Fiskal/Kuadri+Makroekonomi
k+e+Fiskal+per+Periudhen+2016-2018+i+Rishikuar+(VKM+Nr+695+dt+31+07+2015).pdf. 
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tatimore, me efekte në të ardhurat buxhetore, bëhen një herë në vit, jo më vonë se 

tre muaj përpara fillimit të vitit të ri fiskal. Ligjet tatimore konsultohen paraprakisht 

me përfaqësuesit e biznesit dhe grupe të tjera interesi, në strukturat e ngritura për 

këtë qëllim”. Përfaqësuesit e Dhomave të Tregtisë2 shfaqën publikisht shqetësimin se 

kjo vonesë krijoi efekte jo pozitive lidhur me transparencën e përgatitjes dhe 

diskutimit të paketës fiskale 2017, duke cënuar mundësinë për më shumë diskutime 

dhe kontribute reale për politikat dhe administrimin e taksave nga grupet e interesit 

dhe shoqërisë civile. 

Objektivat e PB2017 synojnë ritme më të larta të rritjes ekonomike dhe stabiliteti 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%, ndërsa kredidhënia është ngadalësuar nga niveli i lartë i kredive 

joperformuese. Politika fiskale ka kufizime për të qënë ekspansioniste, pasi bazuar 

edhe në marrëveshjen trevjeçare me FMN3 duke filluar nga viti 2016 buxheti duhet të 

planifikohet me suficit primar. Në këto kushte, qeveria duhet të vendosë në qendër 

të prioriteteve të saj reformat strukturore, ku përfshihen përmirësimi i ambientit për 

biznesin 4 , reduktimi i deficitit të skemave sociale, reduktimi i subvencionimit të 

furnizimit me energji dhe ujë. Më konkretisht në PB2017 janë parashikuar për 

reformat këto fonde: 

(i) Reforma në drejtësi (1.8 mld lekë);  

(ii) Reforma e Kompensimit të pronave (3.8 mld lekë);  

(iii) Reforma e ujit (1 mld lekë);  

(iv) Reforma në administratën publike – rritja e pagave dhe pensioneve (10 mld 

lekë);  

 

II.1. Parashikimet makroekonomike për vitin 2017 

Harmonizimi midis Strategjisë Kombëtare per Zhvillim dhe Integrim5, Planit Kombëtar 

për Integrimin Europian6, politikave sektoriale, kuadrit afatmesëm 2017-2019 dhe 

PB2017, synohet të arrihet nëpërmjet: i) prioritizimit të objektivave kryesorë 

makroekonomikë; ii) shkallën e mbështetjes së prioriteteve kombëtare dhe të 

integrimit europian.  

 

Në relacionin shoqërues të PB2017 qartësohet se qeveria ka vendosur në prioritetet 

e saj reformat strukturore që modeli i ri i qeverisës të japë rezultate në përshpejtimin 

                                                        
2 Dhomat e Tregtisë kundër paketës fiskale: Nuk u thirrëm për konsultime - www.javanews.al, Ekonomi; Dhomat e tregtisë: Paketa 
fiskale nuk u konsultua me ne - Web TV. vtop-channel.tv/new/tv/videot.php?id=84558) 
3Imf.org,"Press Release: IMF Executive Board Approves €330.9 Million Extended Arrangement for Albania.". February 28, 2014. 
Accessed November 23, 2016. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1481.htm. 
4'Doing Business 2016', 2015, 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/albania/~/media/giawb/doingbusiness/documents/profiles/country/ALB.pd
f 
5 National Strategy For Development And Integration 2014-2020. (National Strategy for Development and Integration (NSDI II), 
2013), http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/06/NSDI_2014-2020_version_JUne-2013.pdf 
6 http://www.integrimi.gov.al/al/dokumente/dokumente-strategjike/plani-kombetar-per-integrimin-evropian&page=1 
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e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve për 

qytetarët. 

Për vitin 2017 treguesit kryesorë makroekonomikë janë parashikuar si më poshtë: 

 Rritja ekonomike 3.8%, ose 0.4 pikë përqindje më shumë se parashikimi i vitit 

2016; 

 Inflacioni 2.7% nga 2.3% që pritet në 2016;  

 Norma e papunësisë do të ulet ne vitin 2017 në 14.4% nga 15.9% që ishte në 

2016; 

 PBB-ja parashikohet të jetë 1,637.2 mld lekë, 13.0 mld $ ose rreth 11.7 mld euro  

 Të ardhurat për frymë do të arrijnë në 557,200 lekë, 4,435 $ ose 3,977.1 Euro;  

 Investimet publike janë parashikuar rreth 4.9% e PBB-së duke përfshirë 

projektet e financuara nga FZHR.  

 Ulja e huamarrjes totale neto në 1.4% e PBB-së, ose 0.8% më pak se ne vitin 

2016;  

 Borxhi publik do të ulet në 67.9% nga 70.9% që ishte në 2016.7  

 

 

 

 

 

Figura 1: Treguesit kryesorë makroekonomik 2015-2019 

  
Burimi: Ministria e Financave  

 

Sipas kuadrit makroekonomik në të cilin është mbështetur PB2017 konstastatohet se 

konsolidimi fiskal është bazuar kryesisht në krahun e shpenzimeve. Më konkretisht, 

të ardhurat totale në buxhet për periudhën 2017-2019 mbeten të njëjta, në nivelin 

27.3 % e PBB-së, ndërsa shpenzimet totale ulen çdo vit, nga 30.5% e PBB-së në 2015, 

në 30% në 2016; 29.3% në 2017; 29.1% në 2018 dhe në 28.2% në 2019, ose me 14% 

rënie nga viti 2015 në vitin 2019. Në kushtet e mos rritjes së të ardhurave gjatë 

                                                        
7 http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Programimi_EkonomikoFiskal/Kuadri_Makroekonomik_dhe_Fiskal/Kuadri_Makroekonom
ik_e_Fiskal_per_Periudhen_2017-2019_(VKM_Nr_80_dt_3_2_2016).pdf  
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buxhetit afatmesëm 2017 - 2019, rruga e përzgjedhur për uljen e borxhit publik është 

kryesisht apo vetëm nëpërmjet reduktimit të mbështetjes buxhetore. Në disa sektorë 

prioritarë si arsimi, shëndetësia dhe projekte me efekte konkrete në ekonominë reale, 

rrezikon që kjo në të ardhmen të jetë jo e shëndetshme. 

  

II.1.1 Parimet dhe rregullat fiskale 

Bazuar në rreziqet potenciale mbi stabilitetin e financave publike edhe nga 

keqpërdorimit e buxhetit 2017 për qëllime elektorale, qeveria nën kërkesën dhe 

asistencën e FMN dhe BE,  bëri ndryshime në ligjin Nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 

manaxhimin  e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, duke përfshirë në 

nenet  përkatëse të tij, disa parime dhe rregullave fiskale të detyrueshme për tu 

mbajtur parasysh  dhe respektuar në procesin e hartimit, miratimit, zbatimit dhe 

kontrollit të buxhetit vjetor dhe  afatmesme. Më konkretisht bazuar në relacionin e 

PB2017, këto parime dhe rregulla janë: 

(i) Në çdo ligj vjetor të buxhetit, fillestar apo të rishikuar, si dhe në planifikimet e buxhetit 

afatmesëm, raporti i borxhit publik ndaj Produktit të Brendshëm Bruto do të 

planifikohet më i ulët se niveli i vlerësuar për vitin pararendës, deri atëherë kur niveli i 

borxhit të arrijë dhe qëndrojë poshtë nivelit 45% të Produktit të Brendshëm Bruto; 

(ii) Vlera e Produktit të Brendshëm Bruto, nominale në lekë, e cila do të përdoret për 

llogaritjen e raportit të borxhit publik ndaj Produktit të Brendshëm Bruto për vitet 

buxhetore që planifikohen dhe për vitin pararendës, nuk mund të jetë më e lartë se 

vlera respektive e parashikuar ose vlerësuar në raportin “Perspektiva Ekonomike 

Botërore” (World Economic Outlook), të Fondit Monetar Ndërkombëtar, më i fundit i 

publikuar në kohën kur ligji vjetor i buxhetit dorëzohet për miratim në Kuvend. Kjo 

dokumentohet qartësisht në relacionin shoqërues të ligjit vjetor të buxhetit;  

(iii) Në çdo vit buxhetor të planifikuar duhet të përfshihet një kontingjencë e veçantë, prej 

jo më pak se 0.7 për qind e shpenzimeve totale të buxhetit, për të kompensuar rreziqe 

potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose normat e interesit, me ndikim në 

nivelin e borxhit. 

(iv) Të ardhurat nga privatizimi nuk janë pjesë e procesit të programimit buxhetor. Në 

rastet e arkëtimit ato përdoren, jo më pak se 50 për qind, për uljen e borxhit publik 

dhe pjesa tjetër për investime publike. Pas arritjes së nivelit të borxhit publik, sipas 

përcaktimeve të shkronjës “a”, të pikës 1, të këtij neni, përdorimi i të ardhurave të 

arkëtuara nga privatizimet përcaktohet në ligjin vjetor të buxhetit. 

(v) Masa e deficitit buxhetor nuk mund të tejkalojë masën e shpenzimeve kapitale të 

parashikuara çdo vit në ligjin e buxhetit. 

 

II.1.2 Paketa fiskale e PB2017 

PB2017 bashkëshoqërohet me një paketë fiskale e cila përfshin disa ndryshime në 

politikën e taksave dhe të administrimit fiskal. Disa nga propozimet kryesore janë:  

(i) Reduktim i rentës minerare për mineralin e destinuar për përpunim nga 4% 

në 3% të vlerës;  
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(ii) shfuqizohet rritja e akcizës 2017 dhe riskedulohet rritja në vitet 2018-2021 për 

cigaret;  

(iii) rritet akciza për purot dhe cigarillos në 4400 lekë/kg;  

(iv) vendoset akciza për gazin e lëngët. 

 

Komuniteti biznesit 8  ka shfaqur kritikat e tij publike për procesin e identifikimit, 

diskutimit dhe miratimit të këtyre ndryshimeve. Udhëzimi i Ministrit të Financave9 për 

projekt buxhetin e vitit 2017 - 2019 ka kërkuar përmirësimin e këtij procesi duke 

sanksionuar përfshirjen aktive të shoqërisë civile dhe grupeve të interesit. Për herë të 

parë është kërkuar si detyrim ligjor dokumentimi i shqetësimeve, verejtjeve dhe 

propozimeve të shoqërisë civile për politika specifike sektoriale dhe fiskale, të cilat 

duhet të jenë pjesë e dokumentacionit të hartimit dhe miratimit të buxhetit dhe 

paketës fiskale. Respektimi i këtij parimi të rëndësishëm në të gjitha fazat e procesit 

buxhetor, rezulton i dobët pasi ky dokumentacion mungon në fazat kryesore të 

diskutimit të PB2017 prandaj në të ardhmen duhet të përbëj një nga prioritetet e 

buxhetit të qytetarëve dhe buxhetit gjinor. 

 

II.2. Parashikimi i të ardhurave në projekt-buxhetin e vitit 2017 

Në pasqyrën fiskale të konsoliduar të PB2017 të ardhurat totale në buxhetin e shtetit 

për vitet 2017, 2018 dhe 2019  parashikohen në të njëjtin nivel 27.3% e PBB-së.  
 

Figura 2: Treguesit e të ardhurave 2015-2017 në % ndaj PBB dhe komponentet 

kryesore të të ardhurave për vitin 2017 

 
Burimi: Ministria e Financave 

Të ardhurat totale të PB2017 në terma nominale në PB2017 parashikohen të arrijnë 

në rreth 436 mld lekë nga 414.5 mld lekë që janë të ardhurat e pritshme për vitin 2016, 

duke bërë që të ardhurat totale të buxhetit të vitit 2017 pritet të rriten me 21.5 mld 

lekë ose 4.93% më shumë se viti 2016.   

 

                                                        
8 http://www.monitor.al/qeveria-miraton-paketen-fiskale-pa-u-konsultuar-biznesin-ja-projektligjet 
9 Udhëzim Nr. 4 Datë 29 /02/2016 “Per pergatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem 2017-2019” 
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Të ardhurat tatimore përbëhen kryesisht nga të ardhurat nga tatimet dhe doganat 

me rreth 70.1%, të ardhurat e pushtetit vendor 3.8%, të ardhurat nga fondet speciale 

20.9% dhe rreth 6.1% nga të ardhurat jo tatimore. Gjatë vitit 2017, të ardhurat 

tatimore parashikohen të arrijnë në 397.8 mld lekë nga 375 mld lekë të pritshme për 

vitin 2016. Ato parashikohen të jenë rreth 22.8 mld lekë ose 6.1% më shumë se të 

ardhurat e pritshme të buxhetit të vitit 2016. 

 

Të ardhurat nga doganat dhe tatimet kontribuojnë në buxhet me rreth 18.7% 

të PBB. Ato përfaqësojnë 75.1% të të ardhurave totale dhe rreth 68.5% të të 

ardhurave tatimore. Në PB2017 ato parashikohen në 299 mld lekë nga 282.2 mld lekë 

që janë të pritëshme për vitin 2016. Të ardhurat tatimore dhe doganore pritet të 

rriten me rreth 16.8 mld lekë ose 5.6% më shumë krahasuar më të pritshmin e vitin 

2016. 

 

Të ardhurat nga TVSH-ja edhe në vitin 2017 kanë një peshë të madhe në të 

ardhurat buxhetore. Të ardhurat nga TVSH në vitin 2017 do të kontribuojnë me 8.8% 

te PBB-së, ose rreth 1/3 në të ardhurat totale të buxhetit. Të ardhurat nga TVSH-ja në 

vitin 2017 do të jenë 140.8 mld lekë nga 130.9 mld lekë që janë të ardhurat e pritshme 

për vitin 2016. Këto të ardhura rriten me 900 mln lekë ose 5% më shumë se të 

ardhurat e buxhetit të vitit 2016.  

 

Të ardhurat nga akcizat në PB2017 parashikohen të rriten nga 44.6 mld lekë në vitin 

2016 në 46.7 mld lekë në vitin 2017, ato do te jenë 46.7 mld lekë ose 4.5% më të larta 

se në vitin 2016. Akcizat në vitin 2017 do të kontribuojnë me 2.9% të PBB-së, ose me 

10.6% në të ardhurat totale të buxhetit. 

 

Të ardhurat nga TVSH-ja dhe akciza – si taksa të konsumit do të kontribuojnë në 

buxhetin e shtetit të vitit 2017 me rreth 187.5 mld lekë nga 182.5 mld lekë në vitin 

2016. Këto të ardhura do të jenë 5 mld lekë, ose 2.74% shumë se në vitin 2016. Taksimi 

i konsumit do të kontribuojë në totalin e të ardhurave buxhetore me rreth 11.7% të 

PBB-së ose me 43%, në të ardhurat totale të buxhetit.  

 

Të ardhurat nga pushteti vendor në vitin 2017 janë parashikuar në shumën 15.4 

mld lekë nga 14.6 mld lekë në vitin 2016. Gjatë vitit 2017 të ardhurat nga pushteti 

vendor parashikohet të rriten me 898 mln lekë ose 5.9% më shumë se viti 2016. Të 

ardhurat e pushtetit vendor nga burimet e veta në PB2017 janë parashikuar rreth 1% 

e PBB-së sa në lekë, nivel ky shumë i ulët në raport me burimet e veta dhe me 

detyrimet e reformës administrative dhe decentralizimit për rritjen e autonomisë 

financiare. Të ardhurat e pushtetit vendor përbëhen 63.9% nga taksat lokale, 34.2% 

nga taksa e pronës dhe vetëm 1.8% nga tatimi i fitimit të biznesit të vogël. Të ardhurat 

e taksës së pronës në vitin 2017 rriten nga 4.9 mld lekë në 5.2 mld lekë, ndërsa ato të 

tatimit të fitimit të biznesit të vogël rriten nga 266 mln lekë në vetëm 283 mln lekë. 
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Të ardhurat nga tatimi i fitimit në PB2017 parashikohen në vlerën 29.2 mld lekë 

nga 24.3 mld lekë ose rreth 16.8% më të mëdha se te ardhurat e pritshme per vitin 

2016. Tatimi i fitimit do të kontribuojë me 6.6% në të ardhurat totale të buxhetit dhe 

vetëm me 1.8% e PBB-së. 

 

Të ardhurat nga fondet speciale ku përfshihen të ardhurat nga sigurimet 

shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe të ardhurat për kompesimin në vlerë të 

ish pronarëve në PB2017 do të jenë 83.4 mld lekë nga 79.1 mld në vitin 2016.  

 

Gjatë vitit 2017 parashikohet që këto të ardhura do të rriten me 4.3 mld lekë ose 5.2% 

më të mëdha se në vitin 2016. Të ardhurat nga fondet speciale përbëhen 84.2% nga 

kontributet për sigurime shoqërore, 13.3% nga kontributet e sigurimeve 

shëndetësore dhe 2.3% nga të ardhurat për kompensimin në vlerë të pronarëve. Të 

ardhurat e tyre kontribuojnë në buxhetin e vitit 2017 me 5.2% të PBB-së, ose 19.1% 

të të ardhurave totale.  

 

II.3. Parashikimi i shpenzimeve në projekt-buxhetin e vitit 2017 

 

Totali i shpenzimeve publike për PB2017 është vlerësuar të arrijë 467.2 mld lekë 

ose rreth 29.3% e PBB-së, përkundrejt 450.2 mld lekë ose rreth 30% e PBB-së që janë 

shpenzimet e pritshme për vitin 2016. Ne PB2017 totali i shpenzimeve parashikohet 

të rritet me rreth 17 mld lekë ose rreth 3.78% me shumë se i pritshmi i vitit 2016.  

Pjesa me e madhe e totalit të shpenzimeve buxhetore përbëhet nga shpenzimet 

korrente rreth 83.4%, shpenzime kapitale 16%, fondi rezervë dhe i kontigjencës 0.03%, 

huadhënie neto për energjinë 0.03%. 

 

Figura 3: Treguesit e shpenzimeve 2015-2017 ne % ndaj PBB dhe komponentët e 

shpenzimeve për vitin 2017 

 
Burimi: Ministria e Financave 
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Në PB2017 shpenzimet korrente janë parashikuar të jenë 389.8 mld lekë, nga 382.4 

mld lekë në vitin 2016, ose rreth 2% më të larta. Shpenzimet korrente në PB2017 do 

të jenë ne nivelin e 24.4% e PBB-së. 

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në PB2017 janë parashikuar rreth 44.5 

mld lekë nga 43.6 mld lekë, ose 4.4% më shumë se shpenzimet operative të pritshme 

për vitin 2016. Këto shpenzime janë parashikuar të arrijnë në 2.8% e PBB-së ose rreth 

9.6% e shpenzimeve totale të PB2017.  

Në PB2017 shpenzimet e personelit planifikohen 74.8 mld lekë, nga 70 mld lekë që 

janë shpenzimet e pritshme për buxhetin e vitit 2016. Këto shpenzime do të arrijnë 

në 4.7% e PBB-së, duke përfaqësuar 16% të totalit të shpenzimeve dhe rreth 19.1% të 

shpenzimeve korrente.  

Shpenzimet për pagat në PB2017 do të jenë 58 mld lekë nga 60.1 mld lekë në 

buxhetin e vitit 2016, ato përfaqësojnë 3.6% të PBB-së, ose rreth 12.4% të 

shpenzimeve totale. Gjatë vitit 2017 shpenzimet për paga do të ulen me 2.1 mld lekë 

ose 3.33% më pak se buxheti vitit 2016.  

Në vitin 2017 parashikohet dhe realizimi i një politike të re në nivelin e pagave të 

punonjësve buxhetorë e publik. Kjo politikë e rritjes së pagave, përmban:  

(i) rritjen e nivelit të pagës mujore të punonjësve me mesatarisht 10%;  

(ii) alokimin e një fondi prej 7.5 mld lekë në nivel vjetor ose në masën 6.2 mld lekë 

për një periudhë 10 mujore. Rreth 110,000 përfitues do të përfitojnë nga kjo 

politikë nga të cilët 81,000 punonjës janë buxhetorë dhe rreth 29 mijë 

punonjës të tjerë janë mjekë, infermierë dhe punonjës mësimorë të 

universiteteve publikë. 

 

Shpenzimet për interesa në PB2017 planifikohen në 42 mld lekë nga 43 mld në 

buxhetin e vitit 2016. Këto shpenzime përbëjne 2.6% të PBB-së ose 8.9% të totalit të 

shpenzimeve. Në totalin e shpenzimeve për interesa, interesat e brendshme 

përfaqësojnë 71.8% të totalit dhe ato të jashtme 28.2%.  

 

Shpenzimet e pushtetit vendor në PB2017 planifikohen 40.8 mld lekë nga 48.8 mld 

lekë në të pritshmin 2016, duke arritur në 2.6% e PBB-së ose 8.7% e shpenzimeve 

totale. Shpenzimet e buxhetit vendor në PB2017 janë 8 mld lekë ose 16.4% më pak 

se viti 2016. Diferenca midis burime të veta të pushtetit vendor dhe shpenzimeve 

totale rezulton kryesisht nga rritja e granteve të pakushtëzuara dhe mbështetja me 

projekte konkurruese nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.  

Duke i analizuar këta tregues buxhetorë në raport me reformën e decentralizmit dhe 

rritjen e autonomisë financiare të pushtetit vendor rezulton se raporti i burimeve të 

veta në totalin e shpenzimeve vazhdon të jetë i dobët, çka e cënon autonominë  e tyre 

financiare. Më konkretisht në PB2017 të ardhurat nga burimet e veta janë rreth 15.4 

mld lekë nga 40.8 mld lekë që është totali i shpenzimeve të pushtetit vendor në 

PB2017, ose vetëm 37.72% e totalit të shpenzimeve. 
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Shpenzimet e fondeve speciale në PB2017 rriten nga 152.1 mld lekë që ishin në 

vitin 2016 në 162.1 mld lekë, ose 10 mld më shumë në vitin 2017. Këto shpenzime ne 

PB2017 zënë rreth 10.2% e PBB-së dhe rreth 41.5% e shpenzimeve korrente. Ato 

përbëhen 72.5% nga sigurimet shoqërore, 23.5% nga sigurimet shëndetësore dhe 4% 

nga kompensimi i ish pronarëve. 

 

Shpenzimet për sigurimet shoqërore ne PB 2017 ato do të rriten nga 106.5 mld në 

113.4 ose 6.9 mld lekë më shumë, ato përfaqësojnë 7.5% të PBB-së, 25.1% të 

shpenzimeve totale dhe 30% të shpenzimeve korrente. 

Sigurimet shëndetësore ne PB2017 do të rriten me 4.5% nga 36.3 mld në 38.1 mld 

ose 1.7 mld lekë më shumë ato përfaqësojnë 2.4% te PBB-së, ose 8.1% të totalit të 

shpenzimeve dhe 9.7% të shpenzimeve korrente.  

Fondet për kompensimin e ish pronarëve në PB2017 parashikohen të zënë 0.2% 

te PBB-së, ose 0.8% të shpenzimeve totale.  

Shpenzimet për subvencione ne PB2017 janë parashikuar në masën 2.33 mld lekë 

nga 1.75 mld lekë për vitin 2016, ose 33.15% më shumë se në buxhetin e vitit 2016. 

Në vitin 2017 ato përfaqësojnë vetëm 0.1% të PBB-së, 0.4% të shpenzimeve totale dhe 

0.5% të shpenzimeve korrente.  

Shpenzime të tjera të parashikuara për 2017 do të ulen me 0.5% duke zbritur nga 

23.4 mld lekë në vitin 2016 në 23.3 mld lekë në vitin 2017. Këto shpenzime përbëjnë 

1.5% e PBB-së, 5.2% e shpenzimeve totale dhe 6.2% e shpenzimeve korrente. 

Shpenzimet e tjera përbëhen 87.9% nga pagesat për ndihmë ekonomike dhe për të 

paaftët, 3% nga pagesa për papunësinë dhe 8% nga pagesat për ish të përndjekurit.  

 

Pagesat për ndihmën ekonomike dhe të paaftët në PB2017 jane parashikuar 20.5 mld 

lekë e cila në terma nominale është e njejta me mbështetjen në buxhetin e vitit 2016.  

Në raport me PBB-në në PB2017 shpenzimet për ndihmën ekonomike janë 1.3% të 

PBB- së. 

 

Pagesa për papunësinë në PB2017 është 800 mln lekë nga 900 mln që janë të 

parashikuara në buxhetin e pritshëm të vitit 2016. Ato janë parashikuar në nivelin e 

0.1% e PBB-së ose 0.1% e shpenzimeve totale. Pagesa për papunësinë në PB2017 është 

ulur me 100 mln lekë ose rreth 11.1 % më pak se buxheti i vitit 2016.  

 

Pagesat për ish të përndjekurit politik në PB2017 janë parashikuar 2 mld lekë që 

është e barabartë me shumën e buxhetit të vitit 2016. Ky zë është rreth 0.1% e PBB-

së ose 0.4% e shpenzimeve totale. 

 

Fondi rezervë i Këshillit të Ministrave në PB2017 është planifikuar të jetë në masën 

1.5 mld lekë nga te cilat 500 mln lekë për ngritjen dhe funksionimin e institucioneve 

të reja të sistemit të drejtësisë dhe 1 mld lekë Fondi Rezervë i Këshillit të Ministrave.  
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Fondet e rritjes së pagave dhe fondi i kontigjencës për mos realizmin e të ardhurave 

janë përfshirë në zërat përkatës të shpenzimeve. Më konkretisht:  

 fondi për rritjen e pagave është planifikuar 6 mld lekë ose 0.4% e PBB-së,  

 fondi për rritjen e pensioneve  është planifikuar 2.6 mld lekë se 0.2% e PBB-së, 

 fondi për ish të përndjekurit politike është planifikuar 3.8 mld lekë se 0.25% e 

PBB-së, 

 fondi për kompesimin e ish pronarëve  është planifikuar 2 mld lekë se 0.15% 

e PBB-së,  

 kontigjenca për ruajtjen e nivelit të deficitit buxhetor nga mos realizimi i të 

ardhurave është parashikuar 4 mld lekë ose rreth 0.3% e PBB-së. 

 

Investimet publike në PB2017 janë planifikuar të arrijnë në 4.9% e PBB-së ose 74.4 

mld lekë nga 59.3 mld në buxhetin e pritshëm të vitit 2016. Investimet publike në 

PB2017 rriten me rreth 28% më shumë se investimet publike të pritshme për vitin 

2016. 

 

Në planifikimin e investimeve për vitin 2017 janë mbajtur në konsideratë të gjitha 

detyrimet kontraktuale për projektet e investimeve me financim të huaj dhe të 

brendshëm.  

 

Për perzgjedhjen dhe planifikimin e investimeve publike janë ndjekur kriteret e 

mëposhtme: 

• Prioritetet e Programit të Qeverisë për periudhën 2013 – 2017; 

• Prioritetet e integrimit europian; 

• Projektet në vazhdim; 

• Mbështetja me kosto lokale dhe TVSH për projektet me financim të huaj. 

 

Në PB2017 burimet e brendshme të financimit të investimeve publike janë 

planifikuar 46.2 mld lekë ose 62% e investimeve publike totale dhe financimi i huaj 

planifikohet rreth 27.2 mld lekë ose 36.5% e totalit. Për sa i takon strukturës së 

investimeve në raport me statusin e projekteve të programuara për financim, 

vlerësohet se rreth 90.2% e vlerës totale të investimeve të planifikuar në PBA për vitin 

2017 shkon për financimin e projekteve në vazhdim. Sipas burimit të financimit, 

vlerësohet se rreth 90.4% e planit të investimeve me financim të brendshëm është 

parashikuar për financimin e projekteve në vazhdim dhe 9.6% e investimeve për 

financimin e projekteve të reja.  

 

Një situatë të ngjashme kemi edhe për financimin e huaj, ku vlerësohet se rreth 90% 

e planit të investimeve për vitin 2017 shkon për financimin e projekteve në vazhdim. 

Shtesat kanë synuar një financim sa më optimal të projekteve në përputhje me 

objektivat e ministrive dhe institucioneve për vitin 2017.   
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Figura 4: Shpenzimet Kapitale 2015-2017 në % ndaj PBB dhe burimet e financimit 

të shpenzimeve kapitale në % për vitin 2017 

  
Burimi: Ministria e Financave 

 

Deficiti buxhetor gjatë vitit 2017 është parashikuar të ulet në rreth 31.2 mld lekë, 

nga 35.7 mld lekë në vitin 2017, ose nga 2.4% e PBB-së në vitin 2016 në 2% në vitin 

2017. Ky deficit do të financohet 63.4% nga fonde të brendshme dhe 36.6% nga fonde 

të jashtme.10 
 

Figura 5: Deficiti buxhetor 2014-2016 në % ndaj PBB dhe burimet e financimit të 

tij në % për vitin 2016 

  
Burimi: Ministria e Financave 

                                                        
10 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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II.4.Parashikimi i borxhit publik në projekt-buxhetin e vitit 2017 

 

Borxhi publik gjatë viteve 2015-2019 ka trend rënës dhe është respektivisht 72.5%; 

70.9%; 67.9%; 63.9% e PBB-së dhe në vitin 2019 ulet në 59.3% e PBB-së. Stoku i borxhit 

të garantuar në 30.09.2016 arrin në rreth 55 mld lekë ose 3.7% e PBB. Garancitë e 

lëshuara në tregun e brendshëm përfaqësojnë 55.4% të stokut të garancive gjithsej 

ose 30.4 mld lekë. Ndërkohë, garancitë e lëshuara kundrejt kreditorëve të huaj zënë 

rreth 44.6% të stokut të garancive ose 24.5 mld lekë. Sektorët që kanë përfituar më 

shumë nga emëtimi i garancive qeveritare janë: i) Energjia (83.7%); ii) Ujësjellës - 

Kanalizime (7.29%); iii) Media Vizive (3.88%); dhe iv) Transporti (2.61%).  

  

Figura 6: Treguesit e borxhit publik 2015-2019 në % ndaj PBB-së 

 
Burimi: Ministria e Financave 

 

 

Gjatë vitit 2017, duke marrë në konsideratë nivelin më të ulët historik të normave të 

interesit aktuale, rritjen e financimit të brendshëm, si edhe direktivat e bankave 

mëma ndaj bankave të nivelit të dytë, për të mbajtur nivele të pranueshme ekspozimi 

ndaj borxhit sovran, pritet që të ketë një rritje të normave të interesit. Niveli i rritjes 

së normave në tregun e brendshëm pritet të jetë gradual dhe nën nivelin mesatar të 

3 viteve të fundit. Gjithashtu, edhe huazimi në tregjet e huaja pritet që të shtrenjtohet, 

pasi parashikimet flasin për një rritje të mundshme të Euribor dhe Libor. Pavarësisht 

pritshmërive për rritjen e normave, efektet priten të jenë të moderuara pasi rreth 

gjysma e borxhit të huaj është huazuar me norma interesi fikse dhe koncesionale. 
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Shërbimi i borxhit pritet të jetë në nivele më të ulta ose të krahasueshme me ato të 

vitit aktual, pasi efektet e rritjes së mundshme të normave gjatë vitit 2017 janë 

minimale dhe materializohen kryesisht në dy vitet pasardhëse (2018-2019).  

 

III. Sektorët prioritarë në projekt-buxhetin e vitit 2017 

 

PB2017 garanton mbështetjen financiare për zbatimin e katër reformave të reja në 

sektorë kyç të ekonomisë: i) reforma e ujit; ii) reforma administrative-territoriale; iii) 

reforma në drejtësi, reforma në administratën publike të cilat, së bashku me reformat 

aktuale, do të jenë instrumente të rëndësishëm të realizimit të prioriteve të programit 

të Qeverisë në përputhje me interesat e qytetarëve për përmirësimin e nivelit të 

jetesës së tyre. 

 

Në analizën e mëposhtme për sektorët prioritarë të PB2017 do të krahasohen 

PB201711 me BR201612 dhe BF201613.  

Bazuar në dokumentin e PB2017, vihet re që peshën më të madhe në buxhetin e 

shtetit e zënë institucionet e mëposhtme:  

 

1. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me 29.31% apo në vlerë absolute 73.7 

mld lekë. E shprehur në raport me PBB kjo vlerë është 4.77% dhe eshte 0.09 % më e 

ulet në krahasim me BR 2016 që ishte 4.86%.  

2. Ministria e Arsimit dhe Sportit, me 13.37% apo 34.72 mld lekë. E shprehur në 

raport të shpenzimeve të institucionit ndaj PBB kjo ministri ka pasur një reduktim nga 

2.42% të PBB në vitin 2016 në 2.17% në vitin 2017 me nje ulje 0.25 %. 

3. Ministria e Shëndetësisë me 12.9% apo 33.5 mld lekë. Përsa i përket raportit të 

shpenzimeve ndaj PBB, vihet re se edhe ky institucion ka pasur një reduktim 0.06%, 

nga 2.16% në 2016 në 2.10% në 2017.  

4. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës me 12.04% apo 31.3 mld lekë. 

Raporti i shpenzimeve të institucionit ndaj PBB nga viti 2016 në 2017 ka tendencë 

rritje me 0.23% të PBB, nga 1.73% në 2016 në 1.96% në 2017.  

5. Ministria e Brendshme me 7.62% ose rreth 19.8 mld lekë. Raporti i shpenzimeve 

të institucionit ndaj PBB edhe për këtë ministri ka pasur tendencë rënie në krahasim 

me vitin 2016 me 0.07%. Kështu, nga 1.31% në 2016 ky raport për 2017 është 1.24%.   

 

Vlen të theksohet se fondet buxhetore që u alokohen ministrive të linjës në vitin 2017 

zënë rreth 92% të fondeve totale të buxhetit të shtetit, ndërsa në 2016 ato ishin 91% 

e fondeve totale të buxhetit të shtetit. 

 

                                                        
11 http://www.financa.gov.al/al/raportime/buxheti/buxheti-ne-vite/projektbuxheti-2017 
12 http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2016/Akti_normativ.pdf 
13 http://www.financa.gov.al/al/raportime/buxheti/buxheti-ne-vite/buxheti-2016 



 

17 

 

Tabela 1: Buxheti i ministrive të linjës dhe pesha e tyre ndaj totalit të 

shpenzimeve për PB2017 dhe BR2016 
Nr Emërtimi i 

ministrisë së linjës 

Totali i 

shpenzimeve 

buxhetore 

për 

ministritë e 

linjës në 

PB2017 (në 

000 lekë) 

% ndaj totalit 

të 

shpenzimeve 

për 

ministritë e 

linjës në 

PB2017 

% ndaj totalit të 

shpenzimeve për 

ministritë e linjës 

në  BR2016 

Totali i 

shpenzimeve 

buxhetore për 

ministritë e 

linjës në 

BR2016 (në 000 

lekë) 

Ndryshimi 

në vlerë 

i PB2017 

ndaj 

BR2016 

 

Ndryshimi 

në % 

midis  

PB2017 

me 

BR2016 

1 Ministria e 

Zhvillimit 

Ekonomik, Turizmit, 

Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes 

1,801,900 0.69% 0.99% 2,419,358 -617,458 -25.52% 

2 Ministria e 

Bujqësisë, Zhvillimit 

Rural dhe 

Administrimit të 

Ujrave 10,171,456 

3.92% 4.53% 

11,095,636 -924,180 

-8.33% 

3 Ministria e 

Transportit dhe 

Infrastrukturës 

31,279,339 12.04% 10.60% 25,944,478 5,334,861 20.56% 

4 Ministria e 

Financave 7,749,463 

2.98% 3.35% 

8,196,448 -446,985 

-5.45% 

5 Ministria e Arsimit 

dhe Sportit 34,721,042 

13.37% 14.86% 

36,383,310 -1,662,268 

-4.57% 

6 Ministria e Kulturës 2,037,900 0.78% 0.80% 1,955,409 82,491 4.22% 

7 Ministria e 

Shëndetësisë 33,501,100 

12.90% 13.24% 

32,409,830 1,091,270 

3.37% 

8 Ministria e 

Drejtësisë 8,364,100 

3.22% 3.43% 

8,387,850 -23,750 

-0.28% 

9 Ministria e Punëve 

të Jashtme 2,442,000 

0.94% 1.01% 

2,467,000 -25,000 

-1.01% 

10 Ministria e 

Brendshme 19,793,339 

7.62% 8.04% 

19,678,774 114,565 

0.58% 

11 Ministria e 

Mbrojtjes 12,639,500 

4.87% 5.48% 

13,420,157 -780,657 

-5.82% 

12 Ministria e 

Mirëqenies Sociale 

dhe Rinisë 

76,122,500 29.31% 29.83% 73,020,200 3,102,300 4.25% 

13 Ministria e Mjedisit 3,430,800 1.32% 1.47% 3,589,630 -158,830 -4.42% 

14 Ministria e 

Integrimit 695,020 

0.27% 0.14% 

335,000 360,020 

107.47% 

15 Ministria e 

Energjisë dhe 

Industrisë 3,309,500 

1.27% 1.32% 

3,233,500 76,000 

2.35% 

16 Ministria e 

Zhvillimit Urban 11,654,900 

4.49% 0.91% 

2,231,900 9,423,000 

422.20% 

TOTALI 259,713,861 100.00% 100.00% 244,768,480 14,945,381 6.11% 

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

Siç rezulton edhe nga tabela e mësipërme buxheti total i propozuar për vitin 2017 për 

ministritë e linjës ka pasur një rritje mbi 6 % në krahasim me BR2016. I shprehur në 

vlerë absolute rritja e buxhetit është rreth 15 mld lekë. Nëse projektbuxheti i vitit 2017 
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krahasohet me buxhetin e rishikuar të vitit 2016, vërehet që rritja e shpenzimeve 

është 6.11%.  

 

Nëse krahasohet përqindja që zë secila ministri ndaj totalit të buxhetit në PB2017 me 

BR2016, gjysma e ministrive të linjës kanë pasur rritje të buxhetit dhe pjesa tjeter 

reduktim. Verehet se: 

 Ministria e Arsimit dhe Sportit ka pasur një ulje prej rreth 1.67 mld lekë ose 

4.6% me pak,  

 Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave ka patur ulje 

me rreth 924 mln lekë ose 8.33% më pak; 

 Ministria e Mbrojtjes ka patur ulje të buxhetit me rreth 780.6 mln lekë ose 

5.82% më pak; 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka pasur 

ulje prej 617.5 mln lekë ose 25.82% më pak,  

 Ministria e Mjedisit ka ulje të buxhetit me rreth 159 mln lekë ose 4.42% më pak. 

 

Persa i përket ministrive me rritje të mbështetjes buxhetore krahasuar me BR2016, 

vërehet se: 

 

 Rritjen më të madhe të mbeshtetjes buxhetore e ka Ministria e Zhvillimit 

Urban me 9.4 mld lekë ose 422%. Pra ka pasur rritje mbi 4 herë. Kjo rritje ka 

ardhur si rezultat i rritjes së fondeve në drejtim të mbështetjes së 

infrastrukturës vendore e rajonale nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e Rajoneve. 

 Rritje tjetër e konsiderueshme ka patur Ministria e Transportit dhe 

Infrastrukturës me 5.3 mld lekë ose 20.5% më shumë si pasojë e rritjes së 

mbështetjes me fonde për Infrastrukturën rrugore, Hekurudhat dhe Ujësjelles 

kanalizime. 

 Rritje ka patur edhe mbështetja buxhetore për Ministrinë e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë me 3.1 mld lekë ose 4.25% më shumë si pasojë e rritjes së 

fondeve për sigurimet shoqërore (skemat e pensioneve) dhe arsimin e mesëm 

profesional. 

 Për tu theksuar është edhe rritja e buxhetit për Ministrinë e Integrimit e cila 

në vlerë është 360 mln lekë më shumë por e krahasuar me buxhetin e kësaj 

ministrie është rritur më shume së 2 herë (107.5% rritje). Kjo për shkak të 

rritjes së mbeshtetjes institucionale në procesin e integrimit europian, e cila 

reflektohet kryesisht në financimin e huaj për PB 2017 me vlerë 440 mln lekë. 

 Rritja e mbështetjes buxhetore për Ministrinë e Shëndetësisë është rreth 1.1 

mld lekë ose 3.37% më shumë se BR2016.  

 Për Ministrinë e Brendshme është parashikuar një rritje buxheti 114.5 mln 

lekë ose 0.6 % më shumë. 
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III.1 Drejtësia 

Mbështetja financiare për reformën në drejtësi në PB2017 reflektohet në mbështetje 

të posaçme financiare sipas një plani veprimi të shtrirë në një hark kohor 

shumëvjeçar. Për këtë qëllim, duke filluar nga viti 2017, Qeveria ka programuar një 

fond të posaçëm prej 500 mln lekë nga fondi rezervë që do të financojë institucionet 

e reja të krijuara nga miratimi i një pjese të paketës së reformës në drejtësi. Më 

konkretisht, ky fond do të përdoret për të mbuluar shpenzimet e domosdoshme për 

funksionimin e institucioneve që do të garantojnë rivlerësimin e figurës së 

magjistratëve si dhe të organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, në Republikën 

e Shqipërisë. Në vitet që pasojnë, parashikohet që fondi i dedikuar për këtë reformë 

të rritet gradualisht duke parashikuar që në vitin 2019 të arrijë vlerën e 1.8 mld lekë. 

Ky vlerësim është paraprak dhe do të saktësohet në vijim, me miratimin e pjesës së 

mbetur të paketës ligjore të reformës në drejtësi, si dhe nuk përfshin mbështetjen 

eventuale nga donatorët e huaj.  

Shpenzimet totale të planifikuara për sektorin e drejtësisë në PB2017 janë rreth 16.4 

mld lekë, ose 2.48% më pak se BR2016, në vlerë absolute rënia është në shumën  

416.5 mln lekë. Në raport me PBB e projektuar për 2017 shpenzimet për këtë sektor 

arrijnë në 1.03%. Krahasuar me peshën e këtij sektori për buxhetin e vitit 2016 (1.12%) 

ky raport paraqitet me një rënie të moderuar prej rreth 0.1%.  

 

Figura 7: Buxheti i Ministrisë së Drejtesise sipas zërave kryesorë dhe pesha e tij 

ndaj PBB-së dhe totalit të shpenzimeve të buxhetit për PB2017, BR2016 dhe 

BF2016 

 
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

Siç duket nga grafiku i mësipërm, për Ministrinë e Drejtësisë shpenzimet korente kanë 

pasur rritje në krahasim me BR2016. Rritja në shpenzimet korente është 229 mln lekë 

ose 3.1%, ndërkohë vihet re një ulje e shpenzimeve kapitale në masën prej 253 mln 

lekë ose 2.4% më pak se BR2016.  
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III.2 Shëndetësia   

Shpenzimet totale të parashikuara në sektorin e shëndetësisë për vitin 2017 janë 

33.5 mld lekë. Ato janë rreth 1.09 mld lekë më të larta se BR2016, dhe 1.03 mld lekë 

më të larta se BF2016. Në përqindje mund të thuhet se buxheti i shëndetësisë i 

krahasuar me BR2016, është rritur me 3.37%. 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 me një rritje të moderuar, nga 2.16% në BR2016 në 2.23% në PB2017.  

 

Figura 8: Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë sipas zërave kryesorë dhe pesha 

e tij ndaj PBB-së dhe totalit të shpenzimeve për PB2017, BR2016, BF2016  

 
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

Siç duket nga grafiku i mësipërm, shpenzimet korente kanë pasur rritje në krahasim 

me BR2016, rritja në shpenzimet korente është 1.24 mld lekë ose 4.1%, ndërsa 

shpenzimet kapitale kanë pasur ulje në krahasim me BR2016 ulja në shpenzimet 

kapitale eshte e konsiderueshme me 152 mln lekë ose -7.7 %. 

Nga analizimi i PB2017 të alokuar për Ministrinë së Shëndetësisë vihet re se Programi 

‘Shërbimet e Kujdesit Parësor” ka pasur një reduktim të buxhetit me rreth 155 mln 

lekë ose 1.82% në krahasim me BR2016. Programi me rritjen më të madhe të buxhetit 

në vlerë absolute është ‘Shërbimet e Kujdesit dytësor” ku në krahasim me BR2016 

rritja është 5.75% ose rreth 1.18 mld lekë. Në relacionin shoqërues të buxhetit kjo 

rritje nuk gjen reflektim në ndonjë prioritet të qeverisë ndërsa përcaktohet si prioritet 

rritja e kujdesit parësor si rezultat i përfshirjes nën kujdesin shëndetësor parësor kontrolli 

bazë për grupmoshën 35 – 70 vjeç duke i dhënë këtë mundësi 1,260 mijë rezidentëve në 

Shqipëri14.  

 

 

                                                        
14 Për më tepër informacion fq.41-42 e relacionit të buxhetit 2017. Pra në lidhje me këtë rritje buxheti për ‘Shërbimet e Kujdesit dytësor 
‘nuk ka ndonjë të dhënë apo prioritet të specifikuar në relacionin shoqërues duke patur një mospërputhje të konsiderueshme midis 
objektivave të vendosura dhe justifikimit të tyre me mbështetje buxhetore. Programi i tij siç u theksua më lart ka një ulje të financimit 
me 155 mln lekë. 
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Tabela 2: Buxheti i MSH sipas programeve në PB2017, BR2016 dhe BF2016     

 (në 000 lekë)   
Ministria e Shëndetësisë PB2017 BF2016 BR2016 Ndryshimi 

PB2017 

dhe 

BF2016 

Ndryshimi 

PB2017 

dhe 

BR2016 

Ndryshimi 

në % 

PB2017 

dhe 

BR2016 

Ndryshimi 

në % i 

PB2017 – 

BF 2016 

Gjithsej 33,501,100 32,468,600 32,409,830 1,032,500 1,091,270 3.37% 3.2% 

Planifikimi, Menaxhimi 

dhe Administrimi    323,670 328,600 328,600 -4,930 -4,930 -1.50% -1.5% 

Shërbimet e Kujdesit 

Parësor 8,368,257 8,631,093 8,523,313 -262,836 -155,056 -1.82% -3.0% 

Shërbimet e Kujdesit 

Dytësor 21,711,449 20,192,022 20,530,595 1,519,427 1,180,854 5.75% 7.5% 

Shërbimet e Shëndetit 

Publik 2,656,724 2,802,192 2,765,722 -145,468 -108,998 -3.94% -5.2% 

Shërbimi Kombëtar i 

Urgjencës  441,000 515,693 261,600 -74,693 179,400 68.58% -14.5% 

 

Vlen të përmenden disa konstatime në lidhje me buxhetin e parashikuar për sektorin 

e shëndetësisë në PR2017 si më poshtë: 

 Duke marrë në konsideratë se projeksioni i PBB nominale për vitin 2017 

projektohet të jetë 1,596.4 mld lekë,15  buxheti gjithsej i këtij sektori sipas 

tabelës së mësipërme rezulton të jetë 33.5 mld lekë që në raport me PBB-në e 

projektuar zë rreth 2.1% të saj ndërsa në relacion objektivi është 2.9 %. 

 Rritje të buxhetit sipas programeve të këtij sektori ka ‘Shërbimi Kombëtar i 

Urgjencës’ me mbi 68% të tij (krahasuar me BR2016) por që nuk është listuar 

tek prioritetet e ketij sektori16. 
 

Objektivat kryesorë që synohet të realizohen në sektorin e shëndetësisë 

për vitin 2017 janë: 

Në vitin 2017, financimi publik për shëndetësinë parashikohet të jetë rreth 2.9 % e PBB-së, 

ndër nivelet më të larta të financimit në 25 vjet. 

Shpenzimet publike të shëndetësisë për banorë, do të rriten nga 12,295 lekë në 2013 në 

16,000 lekë në 2017, pra rritje me 30.1 %. 

Në kujdesin shëndetësor parësor është përfshirë kontrolli bazë për grupmoshën 35 – 70 

vjeç duke i dhënë këtë mundësi 1,260 mijë rezidentëve në Shqipëri. 

Mjeku i familjes është falas për këdo, përfshirë edhe 600 mijë persona të pasiguruar. 

Tarifat e vizitave dhe ekzaminimeve për personat e pasiguruar që ndjekin sistemin e 

referimit janë ulur në jo më shumë se 300 lekë, nga deri 5 mijë lekë që ishte 600 mijë 

persona të pasiguruar përfitojnë nga rimbursimi i barnave.  Shtrirjen dhe zgjerimin e 

shërbimeve  të institucioneve të sistemit të drejtësisë në të gjithë vendin. 
 

 

                                                        
15 Për më tepër informacion evidentuar ne faqen 23 te relacionit te buxhetit 2017. 
16 Për më tepër informacion evidentuar ne faqen 41 te relacionit te buxhetit 2017. 
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III.3 Bujqësia 

Shpenzimet totale për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të 

Ujërave (MBZHRAU) për vitin 2017 janë  parashikuar të jenë rreth 10.2 mld lekë, ato 

janë parashikuar rreth 390 mln lekë më pak se BF2016 dhe rreth 924 mln lekë më pak 

se BR2016. Ulja e parashikuar e buxhetit të institucionit në vitin 2017 krahasuar me 

BR2016 është 8.34% duke bërë që kjo ministri të ketë një ulje të konsiderueshme të 

buxhetit te saj, ulja e buxhetit vërehet si në shpenzimet kapitale ashtu edhe në ato 

korente të planifikuara për këtë ministri. 
 

 

Figura 9: Buxheti i Ministrisë së 

Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave sipas zërave kryesorë  

 
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

 

Siç paraqitet edhe në grafik, shpenzimet korente parashikohen të jenë në vlerën 4.89 

mld lekë ndërsa ato kapitale në vlerën 5.27 mld lekë duke arritur totalin e 

shpenzimeve në 10.17 mld lekëve. Shpenzimet korente kanë pasur ulje të 

konsiderueshme në vlerën 224 mln lekë ose 4.4%, në krahasim me BR2016, ndërsa 

shpenzimet kapitale kanë pasur ulje edhe më të ndjeshme në shumën e 700 mln ose 

-11.7%. Pesha e sektorit ndaj PBB vazhdon të jetë shumë e ulët dhe me rënie në 

raport me PBB nominale të projektuar (1,596.4 mld17).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Për më tepër informacion faqe 23 e relacionit të  buxhetit 2017. 

Shp. Korente Shp.kapitale Totali i
Shpenzimeve

Buxhetore

4,891 5,279

10,171

5,116

5,979

11,0955,343 5,217

10,560

Buxheti i MBZHRAU (në milion lekë)

Projekt buxheti 2017 buxheti i rishikuar 2016 buxheti 2016
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Tabela 3: Buxheti i MBZHRAU sipas programeve në PB2017, BR2016 dhe BF2016 

(në 000 lekë)   
MBZHRAU PB 2017 BF2016 BR2016 Ndryshimi 

PB2017 

dhe 

BF2016 

Ndryshimi 

PB2017 

dhe 

BR2016 

Ndryshimi 

ne % PB 

2017 dhe 

BR 2016 

Ndryshimi 

ne % 

PB2017 

BF2016 

 Gjithsej 10,171,456 10,560,700 11,095,636 -389,244 -924,180 -8.33% -4% 

Planifikimi, 

menaxhimi dhe 

administrimi  260,000 251,500 246,000 8,500 14,000 5.69% 3% 

Siguria ushqimore 

dhe mbrojtja e 

konsumatorit  1,906,813 1,634,284 1,826,244 272,529 80,569 4.41% 17% 

Menaxhimi i 

infrastrukturës së 

kullimit dhe ujitjes  2,376,753 4,237,582 4,734,782 

-

1,860,829 

-

2,358,029 -49.80% -44% 

Zhvillimi Rural duke 

mbësht. Prodh. 

Bujq, Blek, Agroind 

dhe Market 4,887,653 3,534,646 3,449,640 1,353,007 1,438,013 41.69% 38% 

Këshillimi dhe 

Informacioni 

Bujqësor  210,980 214,900 206,700 -3,920 4,280 2.07% -2% 

Menaxhimi i 

qëndrueshëm i 

tokës bujqësore  25,000 25000 25,000 0 0 0.00% 0% 

Mbështetje për 

Peshkimin  191,600 230,920 268,820 -39,320 -77,220 -28.73% -17% 

Administrimi i 

Ujërave  312,657 431,868 338,450 -119,211 -25,793 -7.62% -28% 

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

Nga analiza e pasqyrës së mësipërme të ndarjes sipas programeve të këtij sektori 

shihet se programi i vetëm buxhetor me rritje domethënës të buxhetimit është 

“Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market”, i cili ka parashikuar 

të shpenzohen rreth 4.89 mld lekë me një rritje krahasuar me BR2016 prej 1.43 mld 

lekë ose 41.69%. Katër nga tetë programet e ministrisë kanë pasur reduktim shumë 

të vogël të buxhetit të tyre. Siç del edhe nga tabela e mësipërme kjo rritje pasqyron 

edhe prioritetet e qeverisë në lidhje me rritjen e mbështetjes për fermerët nëpërmjet 

skemave të nxitjes së prodhimit bujqësor, blektoral apo kapaciteteve te grumbullimit, 

përpunimit të tyre. 

Programi “Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes” ka pasur një ulje të 

ndjeshme të buxhetit në krahasim me buxhetin e rishikuar, ulja ka qenë me rreth 50%, 

ose në vlerë absolute - 2.36 mld lekë si pasojë e kalimit të fondeve të këtij sektori 

pushtetit vendor në shumën 1.16 mld lekë në formën e ’transfertës së pakushtëzuar’ 

në kuadër të reformës teritoriale. 
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Megjithatë në total, duke marrë parasysh edhe fondet e kaluara për pushtetin vendor 

rreth 1.16 mld lekë, përsëri ky program është me ulje të ndjeshme të mbështetjes 

buxhetore me rreth 1.2 mld lekë apo me rreth 22%. 
Nga analiza e programeve buxhetore të sektorit të bujqësisë veç e veç dhe në tërësi 

konstatohet; 

a. Mbështetja buxhetore me sektorin e bujqësisë për vitin 2017 vazhdon të jetë 

e ulët në raport me PBB-në duke qenë në nivelin e 0.64% të tij. Edhe n.q.s i 

shtohet mbështetja prej 1.16 mld lekëve e dhënë në formën e “grantit të 

pakushtëzuar”ndaj pushtetit vendor, totali i buxhetit për këtë sektor shkon në 

11.3 mld lekë ose 0.71% të PBB-së, krahasuar me BR2016 ku mbështetja 

buxhetore rezulton 0.74% të PBB. 

b. Pavarësisht se në objektivat e këtij buxheti, siguria ushqimore dhe trajtimi i 

sëmundjeve të kafshëve zënë shumicën e prioriteteve rritja e mbështetjes 

buxhetore në këtë drejtim “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit” 

është vetëm 4,4 % ose në vlerë 80.5 mln lekë çka vë në diskutim nëse ka fonde 

të mjaftueshme për të realizuar këto prioritete apo jo. 

 

Objektivat kryesorë që synohet të realizohen në sektorin e Bujqësisë  për vitin 2017 

janë: 

Parashikohet kompletimi i proceseve të rehabilitimit të skemave ujitëse kryesore (një pjesë 

vazhdim nga viti 2016) me projektin e Bankës Botërore dhe investimet e brendshme, në 

koherencë të plotë me investimet nga vetë bashkitë, për të mundësuar objektivin për ujitje 

në 225,000 ha tokë bujqësore. 

Do të vazhdojë procesi i identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve.  

Do të kryhet vaksinimi i kafshëve gjedh kundër Dermatozës Nodulare (LSD). 

Do të kryhet vaksinimi i kafshëve kundër sëmundjes së plasjes (Antrax).  

Do të bëhet gjurmimi i sëmundjes së Brucelozës dhe TBC në gjedhë.  

Do të kryhet vaksinimi i kafshëve të imta kundër sëmundjes së brucelozës (Brucella 

Melitensis).  

Do të ristrukturohet dhe modernizohet flota e peshkimit nëpërmjet projektit IPA II. 

Do të iniciojnë punimet për ndërtimin e tregut të shitjes me shumicë të peshkut në 

Shëngjin. 

 

III.4 Arsimi dhe Sporti 

 

Shpenzimet totale të planifikuara për sektorin e arsimit në PB2017 janë 34.7 mld 

lekë, ato janë 1.66 mld lekë më pak në krahasim me BR2016, apo 4.57%. Ky fakt bie 

ndesh me listimin nga ana e qeverisë së këtij sektori si një nga sektorët prioritarë. Ulja 

e shpenzimeve të planifikuara për këtë sektor është fokusuar si në shpenzimet 

kapitale ashtu edhe në ato korrente. Për më tepër përqindja e shpenzimeve të arsimit 

ndaj PBB është ulur nga 2.8% në 2.38%.  
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Figura 10. Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit sipas zërave kryesorë 

PB2017, BR2016, BF2016  

 
Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

Siç duket edhe nga grafiku, PB2017 ka pasur ulje në shpenzimet korente me rreth 

2.9%, ndërsa shpenzimet kapitale kanë pasur rrënie të ndjeshme në masën prej 

19.5%. 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 vendore18. 

 

Tabela 4: Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit sipas programeve në PB2017, 

BR2016 dhe BF2016 (në 000 lekë)   

Ministria e 

Arsimit dhe 

Sportit PB2017 BF2016 BR2016 

Ndryshimi 

PB2017 

dhe 

BF2016 

Ndryshimi 

PB2017 

dhe 

BR2016 

Ndryshi

mi ne % 

PB2017 

dhe  

BR2016 

Ndryshi

mi ne % 

i PB2017 

– BF2016 

Gjithsej 
34,721,04

2 

36,438,31

0 

36,383,31

0 

-

1,717,268 

-

1,662,268 
-4.57% -4.71% 

Planifikimi, 

menaxhimi 

dhe 

administrimi 

715,042 834,000 855,000 -118,958 -139,958 -16.37% -14.26% 

Arsimi Bazë 

(përfshirë 

parashkollorin

) 

20,477,30

5 

21,126,40

0 

21,077,40

0 
-649,095 -600,095 -2.85% -3.07% 

Arsimi i 

Mesëm (i 

përgjithshëm) 

6,333,272 6,902,609 6,902,609 -569,337 -569,337 -8.25% -8.25% 

Arsimi 

universitar 
6,643,001 6,798,000 6,599,000 -154,999 44,001 0.67% -2.28% 

                                                        
 

Shp. Korente Shp.kapitale Totali i
Shpenzimeve

Buxhetore

31,931

2,790,

34,721,

32,913

3,470,

36,383

32,968

3,470

36,438

Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (në milion lekë)

Projekt buxheti 2017 buxheti i rishikuar 2016 buxheti 2016
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Fonde për 

shkencën 
365,800 300,800 290,800 65,000 75,000 25.79% 21.61% 

Zhvillimi i 

sportit 
186,622 476,501 658,501 -289,879 -471,879 -71.66% -60.83% 

Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

Nga tabela duket qartë se programet që kanë pasur reduktim të buxhetit janë “Arsimi 

Bazë”  me një vlerë prej 600 mln lekë ose 2.85% më e ulët në krahasim BR2016. 

Programi i dytë që ka një rënie të ndjeshme është edhe “Arsimi Mesëm” me 569 mln 

lekë ose rreth 8.25% më pak si pasojë e ristrukturimit të shpërndarjes së shkollave që 

shoqërohet me reduktim të numrit të të punësuarve si dhe me mbylljen e shkollave 

në zonat rurale me numër të vogël nxënësish. Gjithashtu, me rënie paraqitet dhe 

programi “Zhvillimi i Sportit”. Në buxhetin e vitit 2017 parashikohen vetëm 186.6 mln 

lekë me një rënie të ndjeshme prej 471.8 mln lekë ose 71.6% më pak se BR2016. Kjo 

rënie argumentohet me faktin se komplekset  sportive janë ndërtuar gjatë 2016 dhe 

gjatë vitit 2017 po vazhdojnë ndërtimet e komplekseve por me fondet e Federatës 

Shqiptare të Futbollit si dhe me Partneritet Publik Privat (PPP).  

Ndërkohë programi “Arsimi Universitar” ka pasur një rritje të moderuar me rreth 44 

mln lekë ose 0.67% e krahasuar kjo me BR2016. 

Ndërkohë program që ka rritjen më të madhe si përqindje është “Fonde për 

Shkencën”. Buxheti i këtij programi në krahasim me BR2016 është rritur me rreth 

25.8% ose 75 mln lekë në vlerë. Kjo rritje  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+”. 

 

Nga vlerësimi i tabelës së mësipërme vihet re se mbështetja buxhetore për sektorin 

e arsimit në total paraqitet me rënie prej 4.57% krahasuar me BR2016 pavarësisht se 

objektivi për arsimin parauniversitar (përfshirë atë parashkollor) është mjaft i 

rëndësishëm, programi “Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin)” ka ulje të buxhetit në 

vitin 2017 në krahasim me BR2016. Gjithashtu, zhvillimi i sporteve nuk mbështetet 

me buxhet pasi programi ‘Zhvillimi i Sportit’ ka ulje të buxhetit në vitin 2017 në 

krahasim me BR2016. 

 

Objektivat kryesorë të Arsimit dhe Sportit janë të detajuara sipas nivelit të arsimit. 

Arsimi Parauniversitar (përfshirë atë parashkollor) ka këto objektiva kryesorë: 

Të garantohen pagat dhe Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore për rreth 

31,186 punonjës të sistemit arsimor dhe 1,500 praktikantëve me kohë të plotë. 

Sigurohet shërbimi për transportin e rreth 30,000 nxënësve që kanë vendbanimin mbi 2 km 

nga shkolla dhe 11,000 mësuesve që punojnë mbi 5 km nga vendbanimi/qendra e 

përhershme e punës.  

Sigurohet blerja e teksteve shkollore për nxënësit e sistemit para universitar, ku përfitojnë 

rreth 100 mijë nxënës nga kategoritë e përcaktuara në VKM (shtresat sociale në nevojë dhe 
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kategori të tjera). Buxheti 2017, mundëson edhe përmbushjen e  angazhimit të programit 

Qeverisës, ku fëmija, i treti në radhë, për të dytin vit radhazi, përfiton tekste falas. 

Sigurohet shërbimi i internetit për rreth 1,200 -1,350 shkolla të arsimit para universitar, për 

implementimin e programeve të reja digjitale dhe Platformës E-learning. 

Trajnohen 10-15% e punonjësve mësimorë dhe sigurohen materiale didaktike mësimore 

për shkollat e arsimit para universitar; 

Financimi i kontratave të punimeve në infrastrukturë në 35 objekte arsimore 

(shkolla/kopshte) të financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 2016-2017, si dhe projekte 

të reja infrastrukturore 

Financimi i Platformës E-learning, në kuadër të projektit me Qeverinë Austriake, si dhe 

pajisja me laboratorë kompiuterikë për nxënësit e klasave të 10-11-12, në arsimin e mesëm 

të përgjithshëm, ku garantohet pajisja me laboratorë për pjesën e mbetur  të shkollave të 

arsimit të mesëm, duke përfituar edhe rreth 5,000 punonjës mësimorë të këtij programi. 

Arsimi i Lartë  dhe Kërkimi Shkencor ka këto objektiva kryesorë: 

Sigurohen fondet e IAL-ve për financimin e veprimtarisë së IAL publike, si dhe fonde për 

shpenzime kapitale. 

Garantohen bursat e studentëve nga shtresat sociale në nevojë dhe studentëve ekselentë 

në IAL-të publike. 

Garantohet akomodimi i studentëve në “Shoqëritë e trajtimit të studentëve në Tiranë dhe 

rrethe”, ku do të akomodohen rreth 10,000-12,000  studentë.  

Garantohen bursat e studentëve ekselentë që ndjekin studimet në 15 universitetet më të 

mira, referuar renditjes së “Times Higher Education”, si dhe punonjësve të Administratës 

Publike, të cilët përfitojnë trajnime/kualifikime apo studime të ciklit të dytë dhe tretë në 300 

universitet më të mira të botës;  

Mbështetja financiare për marrëveshjen “Horizon 2020”, Programi i BE-së për Kërkim dhe 

Inovacion, i cili premton arritje të mëdha në kërkimin shkencor dhe synon sigurimin e 

konkurrueshmërisë së Europës në nivel global si dhe financimin e programeve për kërkimin 

shkencor dhe ekselencën, ku janë parashikuar afro 450 - 500 mln lekë për çdo vit, me synim 

trefishimin e këtij fondi; 

Sigurohet rikonstruksioni/rindërtimi i objekteve arsimore, duke ofruar standarde të lartë 

mësimdhënie dhe kërkimi për Institucionet publike të Arsimit të Lartë, për ndërhyrje në 268 

klasa /kabinete/laboratorë ku përfitues do të jenë rreth 9 mijë studentë që ndjekin studimet 

në tre ciklet e studimeve, si dhe punonjës kërkimorë shkencorë të brendshëm dhe të 

jashtëm të IAL publike. 

Blerje pajisjesh laboratori kërkimore-shkencore, si dhe ngritja dhe ristrukturimi i 

laboratorëve kërkimore -shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre. Është 

parashikuar  financim për 50 laboratorë mësimorë/ kërkimorë-shkencorë  ku parashikohet 

të përfitojnë rreth 1500 studentë. 

Zhvillimi i Sporteve ka si objektiva:  

Mbështetje financim i federatave sportive, sipas kritereve dhe standardeve të përcaktuara;  

Përmirësimi i infrastrukturës sportive me ndërtime/rehabilitime të rreth 20 terreneve 

sportive/palestra të mbyllura në shkollat e arsimit bazë dhe të mesëm, pjesë e projekteve 

ndërtimore të infrastrukturës shkollore në arsimin parauniversitar. 

Zbatimi i  fazës së dytë e ndërtimit të Parkut Olimpik të Tiranës. 
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III. Transporti dhe infrastruktura 

 

Shpenzimet totale të planifikuara për sektorin e transportit dhe 

infrastrukturës në PB2017 janë rreth 31.28 mld lekë, ose 20.56% më shumë se 

BR2016, në vlerë absolute rritja është në shumën  5.33 mld lekë.  

Në raport me PBB e projektuar për vitin 2017 shpenzimet për këtë sektor arrijnë në 

1.96%. Krahasuar me peshën e këtij sektori për buxhetin e vitit 2016 (1.73%) ky raport 

paraqitet me një rritje prej rreth 0.23%. Në këtë sektor janë përfshirë tetë programet 

buxhetore të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës të listruara në pasqyrën 

përkatëse në vijim.  

 

Tabela 5: Buxheti i Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës sipas 

kategorive kryesore për PB2017, BR2016 dhe BF2016 

 
Emërtimi i institucionit Shp. Korente Shp.kapitale 

  

Totali i shpenzimeve 

buxhetore 

Projekt buxheti 2017 3,741,000 27,538,339 31,279,339 

Buxheti i rishikuar 2016 3,224,300 22,720,178 25,944,478 

Buxheti fillestar 2016 2,862,400 21,126,597 23,988,997 

Ndryshimi PB 2017-BR2016 

(%) 16.03 21.21 20.56 

 

Figura 11: Buxheti i Ministrisë së Transportit dhe Infratruktures sipas zërave 

kryesorë PB2017, BR2016, BF2016 

 
 Burimi i të dhënave: Ministria e Financave 

 

Siç duket nga grafiku i mësipërm, për këtë sektor, shpenzimet korente kanë pasur 

rritje në krahasim me BR2016 me 516.7 mln lekë ose 16%. Rritja në shpenzimet 

kapitale është 4.8 mln lekë ose 21.2%. 

Shp. Korente Shp.kapitale Totali i
Shpenzimeve

Buxhetore

3,741

27,538.3,

31,279.3,

2,862

22,720.1,

3,224

21,126.6

26,944.3

Buxheti i Ministrisë së Transportit dhe Infrastruktures(në 
milion lekë)

Projekt buxheti 2017 buxheti i rishikuar 2016 buxheti 2016



 

29 

 

 

Tabela 6: Buxheti i MTI sipas programeve në PB2017, BR2016 dhe BF2016 (në 000 

lekë)  
Ministria e 

Transportit dhe 

Infrastrukturës 

PB2017 BF2016 BR2016 Ndryshimi 

PB2017 

dhe 

BF2016 

Ndryshi

mi 

PB2017 

dhe 

BR2016 

Ndrys

himi 

ne % 

PB201

7 dhe  

BR201

6 

Ndryshi

mi ne % i 

PB2017 – 

BF2016 

Totali 31,279,339 23,988,997 

25,944,47

8 

7,290,342 5,334,86

1 20.56% 30.39% 

Planifikimi, 

Menaxhimi dhe 

Administrimi 

415,000 451,000 441,000 -36,000 -26,000 -5.90% -7.98% 

Transporti rrugor 
19,402,729 14,126,810 

15,165,51

4 
5,275,919 

4,237,21

5 
27.94% 37.35% 

Mbështetje për 

Studime në Transport 
20,500 20,230 20,230 270 270 1.33% 1.33% 

Transporti Detar 
250,500 704,817 1,122,717 -454,317 -872,217 

-

77.69% 
-64.46% 

Transporti 

Hekurrudhor 
1,481,900 421,800 521,800 1,060,100 960,100 

184.00

% 
251.33% 

Transporti Ajror 23,510 27,510 25,510 -4,000 -2,000 -7.84% -14.54% 

Furnizimi me Ujë dhe 

Kanalizime 
8,996,000 7,836,830 8,411,707 1,159,170 584,293 6.95% 14.79% 

Menaxhimi i Mbetjeve 

Urbane 
689,200 400,000 236,000 289,200 453,200 

192.03

% 
72.30% 

Burimi: Ministria e Financave 

 

Buxheti i MTI për vitin 2017 paraqet ndryshime të qenësishme nga BR2016, në një 

vlerë prej rreth 5.3 mld lekë më shumë. Nga analiza e alokimit të shpenzimeve sipas 

programeve të  Ministrisë  së  Transportit dhe Infrastrukturës vihet re se rritja më e 

madhe në vlerë ka patur programi “Transporti rrugor” me rreth 4.24 mld lekë ose 

rreth 28% më shumë si pasojë e rritjes së investimeve në infrastrukturën rrugore të 

vendit si vëmendje e shtuar ndaj këtij sektori.  

Programi i dytë i cili paraqet rritje të konsiderueshme (pothuajse është trefishuar) 

është “Transporti hekurrudhor” me rritje prej 960 mln lekë ose 184 % më shumë. 

Rritje në mbështetjen buxhetore ka pasur edhe programi “Furnizimi me Ujë dhe 

Kanalizime” me 584 mln lekë ose rreth 7% më shumë krahasuar me BR2016 si dhe 

programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” me rreth 453 mln lekë ose rritje të 

konsiderueshme në përqindje me 192% krahasuar me BR 2016. 

Programi ”Transporti detar” është i vetmi zë që ka pësuar ulje të ndjeshme në 

mbështetjen buxhetore me 872 mln lekë ose rreth 78% më pak se BR2016.  
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Objektivat kryesorë që synohet të realizohen në sektorin e transportit për vitin 2017 

janë: 

Buxheti i vitit 2017 synon përmirësimin e cilësisë infrastrukturore në të gjitha nivelet 

transportit, atë rrugor, hekurudhor, detar, ajror, si dhe në përmirësimin e rrjetit të 

ujësjellës-kanalizimeve. Duke kontribuar kështu, në rrritjen e sigurisë në transport dhe 

përmirësimin e jetës së qytetarëve. 

Për vitin 2017, politika e transportit do të fokusohet: 

 Në përshpejtimin e përpjekjeve për të zbatuar reformën e sektorit hekurudhor, në veçanti 

duke siguruar pavarësinë e nevojshme të operacioneve të trenave nga menaxhimi i 

infrastrukturës në përputhje me acquis; 

 Në forcimin e kapaciteteve administrative për të gjitha llojet e transportit, në veçanti për 

të siguruar zbatimin e legjislacionit për mallrat e rrezikshme; 

 Në miratimin dhe zbatimin e strategjinë së transportit. 

 

 

III.6. Projekt-buxheti i vitit 2016 dhe buxheti vendor  

Shpenzimet e pushtetit vendor në projekt-buxhetin e vitit 2017 janë parashikuar në 

masën 50.7 mld lekë ose 3.1 për qind e PBB-së19. Në këtë zë për Njësitë e Qeverisjes  

Vendore është përllogaritur: 

 Fondi i transfertës së pakushtëzuar20  i cili për buxhetin e vitit 2017 do të  

llogaritet sipas formulës së re e cila do të bazohet në treguesit si popullsia 

relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi si dhe numri faktik i nxënësve në 

shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Transferta e pakushtëzuar e 

cila do të shpërndahet nëpërmjet formulës është rreth 14.3 mld lekë, e ndarë 

në transfertë të kufizuar për bashkitë në një fond prej 13.8 mld lekë dhe 

transfertë e kufizuar për qarqet në një fond prej 450 mln lekë. Në këtë shumë 

nuk përfshihen fondet e transferuara për konviktet, shërbimet sociale, për 

bashkitë të regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, si dhe 

fondet e rrugëve rurale rajonale, të cilat vitet e fundit kanë qenë përfshirë në 

transfertën e pakushtëzuar. Formula e re e ndarjes së transfertës së 

pakushtëzuar: 

o Transferta e pakushtëzuar për vitin 2017 e shpërndarë sipas formulës 

është 5.53% e të ardhurave faktike nga tatimet dhe doganat (TATD) të 

vitit 2015, sipas treguesve fiskalë të konsoliduar të publikuar nga 

Ministria e Financave.21 

o Fondi i Zhvillimit të Rajoneve22 i përbërë nga programi i zhvillimit të 

infrastrukturës vendore dhe rajonale, programi “Shqipëria dixhitale”, 

programi i Mbështetjes për Ekonominë. 

                                                        
19 Për më shumë detaje shiko: Relacioni për Projekt-buxhetin 2017, 
20 Aneksi 1 - Formula e transfertës së pakushtëzuar PB2017 
21 Për më shumë për funksionet e reja që u tranferuan tek bashkitë nga zbatimi i Reformës territoriale shiko: Relacioni I Projektligjit të 
Buxhetit 2017. 
22 Aneksi 3 – Fondi i Zhvillimit te Rajoneve  PB2017 
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o Transferta specifike 23  nga e cila financohen funksione te reja si 

konviktet e arsimit parauniversitar, Qendrat e Shërbimeve Sociale, 

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), Personeli 

mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli 

jomësimor në arsimin parauniversitar, rrugët rurale, Administrimi i 

pyjeve, Ujitja dhe Kullimi. 

 

 

Renta minerare dhe të ardhurat e veta 

Me buxhetin e vitit 2017, do të financohen funksionet e transferuara në 61 bashkitë, 

në vlerën 21.5 miliardë lekë,24 e përbërë nga transferta e pakushtëzuar prej 13.8 

miliardë,  lekë  dhe prej  transfertës specifike me vlerë prej 7.7 miliardë lekë,25 kjo 

transfertë do të shërbejë vetëm për financimin e funksioneve të reja të transferuara 

tek njësitë e vetëqeverisjes vendore.  

Nga analiza e buxhetit të vitit 2016-2017 për transfertën e pakushtëzuar rezulton se, 

për vitin 2016 fondi i vënë në dispozicion nga buxheti është 20 mld lekë prej të cilava 

9 mld lekë janë alokuar për “Fondin e Zhvillimit të Rajoneve”. Për vitin 2017 rezulton  

se fondi i vënë në dispozicion për transfertën e pakushtëzuar është 13.826 mld lekë 

por në këtë fond nuk është përfshirë “Fondi i  Zhvillimit të Rajoneve”. Me anë të 

formulës së re rezulton se kemi një rritje  në masën prej 2.5 mld lekë më shumë për 

vitin 2017, nga 11.3 mld lekë që ishte në buxhetin e vitit 2016, në 13.8 mld lekë në 

2017.  

Përsa i përket të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2017, 

parashikohen të jenë rreth 6.2% më të larta se ato të vitit 2016 ose 900 mln lekë më 

shumë se një vit më parë. Kjo rritje e të ardhurave do të vazhdojë si rrjedhojë e 

reformimit të tarifave të shërbimeve publike, ndarjes më të drejtë dhe transparente 

të financave për njësitë e vetëqeverisjes vendore, përmirësimit të vazhdueshëm të 

skemës së financimit të funksioneve të veta, si dhe krijimit të kadastrës fiskale. 

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, por nga analiza ky fond nuk del i specifikuar 

si pjesë e tabelës së fondeve të pakushtëzuara.  

 

 

 

 

 

                                                        
23 Aneksi 4 – Funksione qe financohen nga transferta specifike PB2017 
24 Tabela nr 3 Relacioni për Projekt-buxhetin 2017 
25 Për vitin 2017 = 1,766,344,000 lekë 
26 Për vitin 2017 = 13,861,913,000 lekë 
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PB 2017 ka paraqitur një sërë objektivash të cilat do të realizohen nëpërmjet 

buxhetit vendor si më poshtë: 

Objektivat kryesorë që synohet të realizohen për vitin 2017 janë: 

 Thellimit i Reformës Administrativo - Territoriale 27 . Në funksion të këtij objektivi 

transferta e pakushtëzuar do jetë 2.5 mld lekë më e lartë se ajo e vitit 2016 dhe do 

shkojë tërësisht në rritjen e portofolit të investimeve publike dhe shlyerjen  e 

detyrimeve të prapambetura për njësitë e qeverisjes vendore. 

 Reformë e decentralizimit fiskal me qëllim, rritjen e burimeve financiare në dispozicion 

për njësitë e qeverisjes vendore si dhe rritjen e eficencës dhe qendrueshëmrisë në 

funksionet dhe kompetencat e tyre.  

 Hyrja në fuqi e ligjit për financat e qeverisjes vendore, i cili pritet të ndikojë në buxhetin 

e vitit 2017, për njësitë e vetëqeverisjes vendore. 

 Rritja e autonomisë fiskale. 

 Rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJVQV-ve për të përmbushur nevojat 

financiare për ofrimin e më shumë shërbimeve.  

 Përmirësimi i qëndrueshmërisë, thjeshtësisë dhe barazisë në sistemin e transfertave, 

së bashku me rritjen e transparencës.  

 Përmirësimi i sistemit të administrimit të financave publike në nivel vendor. 

 Përmirësim i  procesit të planifikimit, hartimit dhe zbatimit të buxhetit.  

 Në kuadër të Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike (2014-2020) do të synohet 

garantimi i një menaxhimi financiar të shëndoshë në nivelin vendor. 

 Financime të integruara sipas instrumentit të Politikës së Zhvillimit Rajonal, duke 

siguruar transparencë dhe efikasitet në shpërndarje, si dhe bashkërendim me 

objektivat kombëtarë. 

 Për vitin 2017, investimet në nivel vendor do të inkuadrohen në programe strategjike 

të zhvillimit rajonal, të cilat garantojnë kohezion ekonomik dhe social midis rajoneve 

dhe zonave të ndryshme të vendit. 

 Financimi i funksionimit dhe mirëmbajtjes së aseteve (eskavatorëve) për funksionin e 

ujitjes dhe kullimit do të ketë efekte të drejtpërdrejta në sigurimin e pronës dhe rritjen 

e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. 

 Konsolidimi i funksioneve të reja të transferuara në njësitë e qeverisjes vendore. 

 Në vitin buxhetor 2017, do të ketë një politikë të re për rritjen e pagave, e cila synon 

rritjen e performancës së burimeve njerëzore në nivel vendor. 

 Disa bashki, që nuk kanë stacione të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, do të 

financohen me buxhetin e vitit 2017 për ngritjen e tyre.  

 

                                                        
27  Për më shumë detaje shiko: Relacioni për Projekt-buxhetin 2017, 


