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Kontrolli i ndihmës shtetërore 

Ndihma shtetërore i referohet subvencioneve, lehtësimeve tatimore, garancive 
publike, injeksioneve të kapitalit me kushte të veçanta dhe formave tjera të 
ndihmës qeveritare për përfitim të disa firmave dhe, për këtë arsye, mund të 
ndikojnë negativisht në firmat e tjera. Ndihma shtetërore e parregulluar mund 
të ketë një efekt përfundimtar të shtrembërimit serioz të konkurrencës, duke 
ndikuar në marrëdhëniet tregtare dhe duke dëmtuar mirëqenien e 
konsumatorit. 

Sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore, "ndihma shtetërore" përcaktohet si: 

“çdo shpenzim aktual apo shpenzim i mundshëm, apo reduktim i të ardhurave 
të shtetit, e dhënë në çfarëdo forme nga ana e dhënësit ose që mund t’i 
atribuohen shtetit, e cila drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë 
shtrembëron ose rrezikon ta shtrembërojë konkurrencën duke favorizuar 
përfitues të caktuar të ndihmës shtetërore ose prodhime të mallrave dhe 
shërbimeve të caktuara, dhe që bie ndesh me obligimet ndërkombëtare të 
Republikës së Kosovës,”1 

Në përgjithësi, ligji ndalon shumicën e formave të ndihmës shtetërore përveç 
nëse masa e planifikuar e ndihmës njoftohet paraprakisht pranë 
Departamentit të Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së Financave, Punës dhe 
Transfereve, dhe më pas miratohet nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore i 
Republikës së Kosovës. Një masë e ndihmës shtetërore mund të jepet 
ligjërisht vetëm nëse i plotëson kërkesat e Ligjit për Ndihmën Shtetërore2 dhe 
nëse është miratuar nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore.  

Sigurisht, të gjitha qeveritë japin ndihmë shtetërore në mënyra të ndryshme 
(përfshirë subvencionet, lehtësimet tatimore dhe masa të tjera më pak të 
drejtpërdrejta mbështetëse) dhe për qëllime të ndryshme. Këto qëllime 
përfshijnë ndihmën ndaj sektorëve industrialë, firmave të veçanta, zhvillimit 
rajonal, inovacionit, investimeve, zhvillimit të tregtisë, zhvillimit të biznesit të 
vogël dhe sektorëve kryesorë siç janë transporti, bujqësia dhe industritë e 
mbrojtjes. Shumë prej tyre mund të jenë shumë të dobishme duke adresuar 
dështimet e tregut ose duke promovuar barazi ose mundësi më të mëdha. Nga 
ana tjetër, masat e ndihmës shtetërore të konceptuara keq mund të kenë 
ndikime negative në konkurrencë, zhvillim, tregti dhe menaxhim të financave 
publike. 

                                                                            
1 Ligji (Nr. 05 / L - 100) për Ndihmën Shtetërore në fuqi që nga 7 Shkurt 2017. Neni 3 (1) përcakton 
përkufizimin. Për një rishikim më të hollësishëm të përkufizimit, shihni broshurat në këtë seri, për 
Konceptin e Ndihmës Shtetërore, Si Vlerësohet Ndihma Shtetërore në Kosovë dhe Ndihma De Minimis e 
Shpjeguar. 
2 Ligji (Nr. 05 / L - 100) për Ndihmën Shtetërore, në fuqi që nga 7 Shkurt 2017. 
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Logjika e Ligjit të Ndihmës Shtetërore 

Kontrolli i ndihmës shtetërore në Kosovë, siç përcaktohet në Ligjin për 
Ndihmën Shtetërore, u vu në funksion kryesisht për të qenë në përputhje me 
disa marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës. Këto 
janë Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë (2016), Marrëveshja e 
Tregtisë së Lirë e Evropës Qendrore (2006) dhe Traktati i Komunitetit të 
Energjisë (2006). Në secilën nga këto raste, Kosovës i kërkohet të themelojë 
organe rregullatore të ndihmës shtetërore dhe të rregullojë ndihmën 
shtetërore në përputhje me rregullat mbizotëruese, të ardhshme dhe me gamë 
të gjerë, të BE-së për ndihmën Shtetërore. 

Përveç domosdoshmërive që dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare, 
kontrolli i ndihmës shtetërore në Kosovë është i mirë për Kosovën për një varg 
arsyesh. Në veçanti, një sistem i fuqishëm i kontrollit të ndihmës shtetërore: 

1) Rrit nivelin e konkurrencës në ekonomi duke zvogëluar rastet kur një 
avantazh konkurrues artificial u jepet disa firmave, pa qenë e 
nevojshme. 

2) Ndihmon për të siguruar që masat mbështetëse për sektorin e 
biznesit (në çfarëdo forme) të jenë të justifikuara mirë dhe të kenë gjasa 
për sukses në arritjen e rezultateve të prekshme ekonomike. 

3) Kontribuon në funksionimin e ekonomisë së tregut në Kosovë duke 
racionalizuar modernizimin e ardhshëm industrial, zhvillimin 
ekonomik dhe politikat e investimeve të huaja të drejtpërdrejta në 
përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. 

4) Ndihmon për të arritur standarde më të larta në menaxhimin e 
financave publike, duke përfshirë shmangien e përsëritjeve ose të 
shpenzimeve të kota nga shpenzimet publike. 

5) Kontribuon në përpjekjet anti-korrupsion të Kosovës duke i dhënë 
fund subvencioneve sekrete ose subvencioneve për firma specifike që 
nuk kanë justifikim. 

Dhe, sigurisht, sistemi përmbush angazhimet ndërkombëtare të ndërmarra nga 
Kosova në lidhje me mbështetjen e shtetit për sektorin e biznesit dhe 
industrisë sipas marrëveshjeve të përmendura më lart. 

Nga një këndvështrim teknik, kontrolli i ndihmës shtetërore në Kosovë kërkon 
të sigurojë që ndihma shtetërore është me të vërtetë e nevojshme (si përgjigje 
ndaj një problemi legjitim ekonomik ose ndaj një dështimi të tregut), që ajo 
është proporcionale (d.m.th. që të mos jepet ndihmë e tepërt) dhe që është e 
kufizuar në kohë (në vend që të krijohet një varësi nga ndihma shtetërore ose 
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një rrjedhje e pafund e burimeve publike). Kontrolli i ndihmës shtetërore ka 
gjithashtu kujdes të veçantë për të shmangur çdo shtrembërim të padrejtë të 
tregut të lirë dhe në tregtinë e brendshme ose të jashtme me vendet e tjera.  
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Efektet pozitive dhe negative të ndihmës shtetërore 

Në terma të pastër të tregut të lirë, e gjithë ndihma shtetërore ka potencialin 
të dëmtojë konkurrencën dhe tregtinë sepse u jep një avantazh selektiv në 
treg disa ndërmarrjeve dhe jo tjerave. Sidoqoftë, ekzistojnë rrethana të 
ligjshme kur ndërhyrja e shtetit, në formën e ndihmës shtetërore, mund të jetë 
përndryshe edhe diçka e mirë. 

Nga një këndvështrim ekonomik teknik, arsyetimi për ndërhyrjen e shtetit në 
ekonomi lidhet me efikasitetin e ekonomisë (duke trajtuar dështimet e tregut 
ose jo-efikasitetin në shpërndarjen e burimeve) dhe objektivat e barazisë 
(promovimi i një drejtësie më të madhe në ekonomi). 

Veprimi për të adresuar një dështim të tregut është arsyetimi kryesor për 
ndihmën shtetërore. Kjo i referohet një situate ekonomike ku ka një 
shpërndarje joefikase të mallrave dhe shërbimeve në një treg përndryshe të 
lirë. Në situatat kur ekzistojnë një ose më shumë dështime të tregut, ndërhyrja 
e shtetit mund të jetë e nevojshme dhe e justifikuar në aspektin ekonomik për 
të përmirësuar nivelin e efikasitetit të ekonomisë. Burimet e dështimeve të 
tregut përfshijnë: eksternalitetet, nevoja për të mira publike, informacion i 
papërsosur dhe probleme në koordinim. 

Eksternalitetet mund të jenë negative ose pozitive. Një shembull i një 
eksternaliteti negativ është situata kur prodhuesi nuk i merr parasysh efektet 
anësore mjedisore. Si një shembull i një eksternaliteti pozitiv, kur një kompani 
ndërmerr  K&ZH, kjo veprimtari mund të ketë efekte pozitive në shpërndarjen 
e rezultateve për kompanitë e tjera (në formën e përhapjes së njohurive; 
përparimeve teknologjike etj.). Prandaj, mbështetja e qeverisë për të 
promovuar K&ZH mund të jetë efikase, veçanërisht kur është specifike për 
aktivitetin dhe e disponueshme për të gjitha firmat e përfshira në një aktivitet 
të veçantë prodhimi, veçanërisht kur firmat nuk sigurojnë në mënyrë 
adekuate investime për të ardhmen, siç mund të jetë rasti për K&ZH. Të mirat 
publike (ose shërbimet) janë gjithashtu një lloj eksternaliteti ekstrem pasi 
furnizuesit e mallrave ose shërbimeve të tilla nuk mund t'i përvetësojnë 
përfitimet ndaj të tjerëve. Një mall ose një shërbim publik është i tillë që 
përfitimet e plota të të cilit nuk mund të çmohen në treg pasi është e vështirë 
ose e pamundur të përjashtosh dikë nga përdorimi i mallrave ose shërbimeve. 
Si rezultat, të mirat publike nuk sigurohen normalisht nga tregu. Sipas 
ekonomisë së mirëqenies, financimi publik i mallrave ose shërbimeve të tilla 
mund të jetë një përgjigje efikase për të korrigjuar problemin e mangësive në 
sigurimin e të mirave publike dhe për të arritur një rezultat më efikas. Shembuj 
të kësaj përfshijnë mbrojtjen kombëtare, shërbimet e transmetimit publik dhe 



7 
 

shërbime të caktuara me interes të përgjithshëm ekonomik. Për shumë të mira 
publike, të tilla si ndriçimi i rrugëve, arsimi, etj., modeli tradicional ka 
konsistuar me pronësinë e shtetit dhe financimin nga tatimi. Sidoqoftë, 
gjithnjë e më shumë, sigurimi i mallrave të tilla i lihet sektorit privat (shpesh të 
rregulluar) me subvencione të paguara për prodhuesit nëse është e 
nevojshme. Subvencione të tilla mund të marrin formën e mbështetjes së 
drejtpërdrejtë për një firmë ekzistuese (p.sh. një subvencion specifik për 
firmën) ose mundësitë për të ofruar shërbimin mund të vendosen në tender. 

Një lloj tjetër i dështimit të tregut lidhet me informacionin jo të përsosur në 
treg që buron nga një mospërputhje midis informacionit në dispozicion në 
njërën anë të tregut (p.sh. nga ana e furnizimit) dhe informacionit në 
dispozicion në anën tjetër të tregut (nga ana e kërkesës) . Kjo mund të çojë në 
mungesë të efikasitetit në treg në formën e furnizimit të pakët të mallrave të 
caktuara ose sigurimit të mangët të  shërbimeve të caktuara në mungesë të 
ndërhyrjes së shtetit. Në situata kur ka informacione të mangëta, tregu nuk do 
të arrijë një rezultat efikas. Kjo shpesh mbrohet si arsye nga dështimi i tregut 
për të mbështetur investimet e huaja të drejtpërdrejta dhe ndihmën 
shtetërore për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në lidhje me 
marrëdhëniet e tyre në treg me huadhënësit bankarë. 

Megjithatë, në disa situata, edhe nëse efikasiteti i ekonomisë është 
përmirësuar ose nuk është në diskutim, rezultati në lidhje me shpërndarjen e 
mallrave ose shërbimeve mund të perceptohet ende si i padrejtë. Prandaj, 
arsyeja e dytë që shteti të ndërhyjë është të sigurojë një rezultat më të mirë në 
shpërndarje (objektivat e barazisë). Kjo siguron një arsyetim ekonomik për 
ndërhyrjen e shtetit në bazë të barazisë, p.sh. në formën e ndihmës sociale ose 
rajonale dhe një sërë masash të llojit të mirëqenies sociale, disa prej të cilave 
mund të përbëjnë ndihmë shtetërore. 

Në rastin e të ashtuquajturave "shërbime universale", duke përfshirë disa 
shërbime thelbësore të tilla si shërbimet postare, furnizimi me energji 
elektrike ose telekomunikacioni, është e nënkuptuar se konsiderohet e 
dëshirueshme që të gjithë në shoqëri të kenë qasje me të njëjtin çmim, 
pavarësisht nëse kostoja e furnizimit ndryshon3. Sigurimi i një shërbimi të tillë 
mund të kërkojë që, për disa konsumatorë, çmimi të jetë më i ulët se kostoja 
dhe prandaj ndihma e drejtpërdrejtë për furnitorët mund të jetë e ligjshme për 
të mbuluar koston shtesë. Në raste tjera, furnizuesit mund të lejohen të 

                                                                            

3 Për shembull, ofrimi i shërbimeve të tilla është më i shtrenjtë në zonat rurale, por tarifat e lidhjes 
shpesh janë të njëjta si për abonentët rurale poashtu edhe për ata urbanë.  
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ngarkojnë një margjinë mbi koston për disa klientë në mënyrë që të 
subvencionojnë ata për të cilët furnizimi është më i kushtueshëm.  

Një formë e dytë e rishpërndarjes ka të bëjë me barazinë rajonale: ku 
mbështetjet qeveritare përdoren (në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar) për 
të transferuar burimet nga rajonet më të pasura të ekonomisë në rajone më të 
varfra. Në këtë skenar, pikëpamja ekonomike është që, në vend që të bëjë 
pagesa për kokë banori në rajonet më të varfra, shteti mund të zgjedhë në 
mënyrë të ligjshme t’u japë subvencione prodhuesve, në mënyrë që të rrisë ose 
të ruajë nivelet e punësimit. Një rast i veçantë shfaqet në lidhje me 
ristrukturimin industrial atëherë kur, për shembull, një rajon ka një industri 
mbizotëruese që shkon drejt rënies dhe, nëse fuqia punëtore është e 
palëvizshme gjeografikisht dhe për sa i përket aftësive, rënia e industrisë do të 
ketë pasoja afatgjata në mirëqenien e rajonit saqë forcat e tregut nuk do ta 
korrigjojnë shpejt. Rishpërndarja ekonomikisht racionale në këtë rast mund të 
marrë formën e mbështetjes për industrinë në rënie, si një masë afatshkurtër 
ose në formën e ri-trajnimit të forcës punëtore ose si subvencione për firmat e 
reja për të inkurajuar punësimin e ri në rajon. 

Ndërkohë që ndihma shtetërore e projektuar dhe e zbatuar siç duhet mund të 
çojë në përfitime të rëndësishme pozitive për zhvillimin ekonomik, 
inovacionin, krijimin e punësimit etj., në disa rrethana ajo ka mundësi të ketë 
efekte të rëndësishme negative. Për shembull, shpëtimi i përsëritur dhe i 
pakontrolluar i ndërmarrjeve, përndryshe të falimentuara (publike ose 
private), ndërhyn padrejtësisht në procesin normal të daljes nga tregu për disa 
firma dhe të hyrjes në treg nga të tjera. Për më tepër, ndihma shtetërore mund 
të ndikojë gjithashtu në sjelljen ose performancën e firmave përfituese; në 
mënyrë të tillë që përfituesit e ndihmës mund të jenë më pak të interesuar për 
të kontrolluar kostot ose për të qenë inovativ sepse nëse bëhen gabime biznesi 
sigurohet ndihma shtetërore.  

Këto lloje konsideratash ofrojnë logjikën bazë për sistemin e kontrollit të 
ndihmës shtetërore të BE-së që ekziston për mbi 60 vjet dhe 
shumëllojshmëria e tij në rregullat e hollësishme se kur ndihma shtetërore e 
llojeve të veçanta dhe në rrethana të veçanta mund të pranohet si e 
arsyeshme. 

Ligji për Ndihmën Shtetërore pasqyron këtë qasje dhe, në parim, zbaton të 
njëjtat rregulla. 

Prandaj, ndërkohë që sipas ligjit shumica e formave të ndihmës shtetërore 
është e ndaluar, ato mund të vlerësohen dhe miratohen si të arsyeshme në 
procesin e kontrollit të ndihmës shtetërore të funksionalizuar nga Komisioni i 
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Ndihmës Shtetërore dhe Departamenti i Ndihmës Shtetërore. Normalisht, kjo 
fillon me një njoftim paraprak të masës së ndihmës shtetërore (një skemë ose 
një ndihmë individuale), një vlerësim nga Departamenti i Ndihmës Shtetërore 
(duke zbatuar rregullat përkatëse të BE-së për rastin) dhe një vendim nga 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore për të miratuar masën (me ose pa kushte) ose 
për të mos miratuar masën (një vendim negativ). Kontrolli i ndihmës 
shtetërore shtrihet gjithashtu në monitorimin e ndihmës shtetërore në 
Kosovë përmes raportimit vjetor në bashkëpunim me ofruesit e ndihmës 
shtetërore dhe përmes mbikëqyrjes së rasteve kur ndihma shtetërore nuk 
është njoftuar ose kur është keqpërdorur. 
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Për më shumë informacione: 

Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni Komisionin e Ndihmës Shtetërore 
në http://www.knsh-rks.net, Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së 
Financave, Punës dhe Transfereve në dnsh.mf@rks-gov.net ose vizitoni faqen e 
internetit të Departamentit:  https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,130. 

 

http://www.knsh-rks.net/
mailto:dnsh.mf@rks-gov.net
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,130
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