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Përmbledhje e Minutave të Mbledhjes 

KËSHILLI I INVESTIMEVE, MBLEDHJA IV 

2 Mars 2016, ora 15:00 – 17:00 

Tiranë, 2 Mars 2016 

Mbledhja u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes (MZHETTS),  kryesuar nga Znj. Milva Ekonomi, Ministër i MZHETTS. 

I. Hapja e Mbledhjes 

Ministrja për Zhvillimin Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, e sapo emëruar, dhe 

njëkohësisht Kryetare e Këshillit të Investimeve, Znj. Milva Ekonomi, mirëpriti pjesëmarrësit, 

dhe hapi mbledhjen duke përmendur gjithashtu që kjo periudhë përkonte me përvjetorin e 

pare të Këshillit të Investimeve, një platformë e rëndësishme për vendosjen e dialogut të 

vërtetë midis qeverisë dhe biznesit me fokus në klimën e investimeve. Kryetarja shprehu 

vlerësimin e saj dhe falenderoi Këshillin e Investimeve për punën e deritanishme.. 

II. Ecuria e Rekomandimeve të Mbledhjeve të Mëparshme  

Drejtoresha e Sekretariatit, Znj. Diana Leka informoi shkurtimisht mbi statusin dhe ecurinë e 

rekomandimeve nga mbledhjet e mëparshme të Këshillit të Investimeve, si psh.:  

i) Reforma Derregullatore – miratuar ligji, emëruar Drejtori i ri i QKB, përgatitur një 

draft-autorizim për rishikim nga KPS; 

ii) Kontrolli Tatimor – shumë përpjekje janë në vazhdim, përfshirë një propozim për 

“Business Ombudsman”- “Avokati i Biznesit”; 

iii)  Draft Ligji mbi Falimentimin -  një version i përfunduar i është dërguar nga Ministria 

e Drejtësisë, ministrive të linjës për komente përfundimtare, dhe se ka shumë të 

gjasa që t’i dërgohet së shpejti Këshillit të Ministrave; 

iv) Informaliteti – një draft-plan veprimesh është përgatitur nga qeveria dhe ka shumë 

gjasa që të miratohet në javët e ardhshme. 

III. Gjetjet Kryesore mbi Mekanizmat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve midis Biznesit 

dhe Administratës Publike   

Drejtoresha e Sekretariatit, Znj. Diana Leka prezantoi shtyllat kryesore të analizës kryer nga 

Sekretariati, duke u fokusuar mbi kontekstin, metodologjinë (konsultimin), dhe së fundmi 

mbi gjetjet kryesore dhe rekomandimet.  

Të përmbledhura në vijim, komentet krysore që u adresuan gjatë Mbledhjes:  

- Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, deklaroi se 

shumica e bizneseve nuk janë plotësisht në dijeni të të drejtave të tyre, si të 

mbrohen kundër institucioneve dhe administrates publike. Z. Jaka mbështeti gjetjet 
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dhe rekomandimet e Sekretariatit si të sakta. Në vazhdim, ai nënvizoi shqetësimet e 

komunitetit të biznesit mbi numrin më të ulët të vendimeve në favor të biznesit 

përsa i përket ankimimeve administrative, si nga administrata publike ashtu edhe 

nga gjykatat administrative. Z. Jaka vuri në dukje disa elementë të rëndësishëm, si 

psh.: 1) forcimi i pavarësisë institucionale i strukturave të apelimit, duke u fokusuar 

në riorganizimin e Drejtorisë së Apelimit Tatimor sipas modelit të Komisionit të 

Prokurimeve Publike; 2) riorganizimin e gjykatave administrative duke ngritur gjykata 

administrative të apelit pranë çdo shkalle apelimi, 3) zbatimin në praktikë të 

parashikimeve të Ligjit “Mbi Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, duke theksuar 

nevojën për të konsultuar me biznesin të gjithë projekt-ligjet e përpara miratimit të 

tyre në kuvend. Gjithashtu, Z. Jaka parashtroi një propozim konkret në lidhje me 

ngritjen e institucionit të Ombudsman për Biznesin. Z. Jaka propozoi që ky institucion 

të propozohet nga komuniteti i biznesit (dhomat e tregtisë) dhe të miratohet nga 

Kuvendi i Shqipërisë nëpërmjet një ligji të veçantë. 

- Znj. Elira Sakiqi, Përfaqësuese nga IFC, mbështeti rekomandimet e Sekretariatit dhe 

Dhomës së Tregtisë dhe rekomandoi që të grupohen sipas tematikës, në mënyrë që 

biznesi të asistohet sa më mirë dhe Këshilli i Investimeve të fokusohet në zbatimin e 

rekomandimeve kryesore. Gjithashtu, Znj. Sakiqi theksoi nevojën për të ndjekur se 

çfarë do të bëhet më tej me statusin e rekomandimeve.  

- Kryetarja e KI, informoi që Delivery Unit si Njësi ngritur pranë Kryeministrisë duhet të 

informohet dhe të ndjekë prioritetet e ngritura nga kjo Mbledhje. Në vend që 

problemet të zgjidhen midis personave kërkohet që zgjidhja të bëhet nëpërmjet 

sistemeve duke synuar veçanërisht informatizimin e tyre si një hap shumë të 

rëndësishëm. Gjithashtu, besimi institucional që gjërat te merren seriozisht është 

gjithashtu shumë i rëndësishëm, ndaj Qeveria duhet të lehtësojë barrën 

administrative të biznesit. Në sistemin tatimor, ka pasur përmirësime gjatë viteve të 

fundit sidomos në lidhje me raportimin online të të gjitha detyrimeve fiskale. Ajo 

çfarë përbën një problem të vërtetë është nëse subjektet fizike dhe juridike janë në 

dijeni të shërbimeve të ofruara nga sistemi dhe nëse janë në gjendje të jenë në 

koherencë me modernizimin. Ekzistojnë çështje në gjykatat administrative dhe 

çeshtje te tjera tatimore të cilat duken të  “thjeshta”, prandaj është e nevojshme që 

këto jo  vetëm të zgjidhen por edhe të sillet një model ku zgjidhja te behet më e 

shpejtë dhe në bashkëpunim me biznesin.  

- Ministri Çuçi, nënvizoi që Këshilli i Investimeve është shprehja e vullnetit të Qeverisë 

Shqiptare për të ndarë me bizneset të gjitha shqetësimet dhe pengesat që kanë dalë 

dhe dëmtojnë klimën e investimeve. Në lidhje me rekomandimet e propozuara, një 

pjesë e mirë e tyre janë shkëmbyer me të gjithë aktorët, por është e rëndësishme që 

të nxirret një paketë rekomandimesh të cilat janë të mundshme  të zbatohen duke 

sugjeruar reduktimin e rekomandimeve në disa prej tyre, dhe me pas për t’i 

shndërruar ato në akte rregullatore.  
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- Z. Christoph Denk, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Tiranë, falenderoi Sekretariatin për 

analizën konçize, të thellë dhe të strukturuar mirë. Në vijim, Z. Denk shprehu dëshirën 

për të dëgjuar edhe zërin e institucioneve të përfshira në këtë çështje, sidomos të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, e cila mesa dukej e kishte të pamundur 

pjesëmarrjen në mbledhje, pasi sipas tij ato duhet të shprehin mendimin e tyre mbi 

këto gjetje. 

- Z. Gazmend Kadriu, Zv/Kryetar i Bordit Drejtues të AAB dhe Drejtor Ekzekutiv i Union 

Bank, krahasoi marrëdhëniet e bankave (krahasuar si biznese) me organin e tyre 

rregullator i cili është Banka e Shqipërisë. Në vetvete, Banka e Shqipërisë nuk ka një 

infrastrukturë të rregulluar për ankimim administrativ, megjithatë kjo nuk përbën 

ndonjë ndryshim pasi marrëdhëniet e Bankave me Bankën e Shqipërisë janë shumë 

profesionale dhe të kënaqshme. Organet administrative duhet të ndërgjegjësohen se 

ka gjithmonë vend për përmirësim ndaj klientëve të tyre, që në rastin tonë janë 

bankat, pasi ankimi administrativ është një mjet shumë përfitues i cili asiston 

administratën të kuptojë ku janë problemet dhe mangësitë dhe se ku çalon sistemi. 

Numri i lartë i gjobave nga një trup administrativ si psh administrata tatimore është 

një provë e dështimit të organeve administrative për të siguruar konformitet nga ana 

e bizneseve. Ndërkohë, këto biznese duhet të konsiderojnë për të përmirësuar më tej 

cilësinë e punës së tyre, përfshirë të kuptuarit e objektivave të tyre dhe përmbushjen 

e pritshmërive.  

- Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë, shtoi se ajo e 

pranon që informatizimi sjell efiçencë, megjithatë nuk duhet të anashkalohet 

rëndësia  ligjore i dokumentit të hartuar nga administrata publike pasi një pjesë e 

mire e ankimeve administrative vjen pikërisht nga mungesa e përgjegjësisë në 

lëshimin e dokumentave mbi baza elektronikeautoritet, si për shembull titujve të 

pronësisë të lëshuara nga zyrat e Hipotekës. 

-  Znj. Sagita Muço, Përgjegjëse për Operacionet pranë Bankës Botërore, nxori në pah 

diskutimet midis grupit ndërministror për Raportin Doing Business, veçanërisht në 

lidhje me zbatueshmërinë e kontratave si një nga treguesit më problematikë. Ajo 

shprehu gatishmërinë e BB për të asistuar Ministrin e Drejtësisë në lidhje me këtë. 

Një tjetër aspekt që BB është duke punuar ka lidhje me ankimimin ndërkombëtar 

pranë Gjykatave të Arbitrazhit. Shqipëria ka numrin më të madh të ankimeve, 

krahasuar me vendet e tjera të rajonit, nga investitorë të huaj gjë që e cila po i 

shkakton një kosto të lartë Shtetit dhe Investitorëve si edhe ndikon në perceptimin e 

investitorëve të huaj mbi klimën e investimeve në vend.  

- Z. Juraj Strasser nga BERZH, prezantoi idenë konceptuale të BERZH-it për ngritjen në 

Shqipëri të institucionit të ombudsman të biznesit, i cili është diskutuar tashmë edhe 

me Qeverinë Shqiptare dhe Bankën Botërore. Qëllimi i Avokatit të Biznesit si një 

institucion i pavarur, do të jetë të rishikojë çështje individuale për t’u investiguar 

dhetrajtuar si edhe të ofrojë rekomandime mbi ndryshime sistematike.  
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- Z. Jan Rudolph nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri nënvizoi asistencën e BE për vendin 

në lidhje me administratën publike, anti-korrupsionin dhe reformën në drejtësi të 

cilat do të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë mbi klimën e biznesit në Shqipëri, 

tërheqjen e investimeve dhe gjenerimin e më shumë vende pune dhe prospetitet.  

- Z. Luan Muça nga Delta Group deklaroi se administrata duhet të kuptojë 

problematikat kryesore se ku fillon një mosmarrëveshje. Si shembull, Z. Muça 

përmendi veprimtaritë e doganës kur bizneset penalizohen për mospërputhje me 

kodin doganor/fatura e biznesit shqiptar me vendet e BE. Ekziston nevoja që 

administrata të trajtojë këto çështje dhe të jetë konkrete në mënyrë që të gjejë 

zgjidhjet e duhura.  

- Z. Altin Bozgo nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nënvizoi nevojën për 

dixhitalizimin e sistemit të apelimit për të siguruar një zgjidhje të shpejtë dhe të 

përshtatshme. Vendimeve e doganave duhet të jenë elektronike së bashku me 

njoftimin online të bizneseve. Ky proçes do të lehtësonte gjithashtu punën e 

gjykatave për të rishikuar çështjet dhe për të përshpejtuar vendimet. Një tjetër 

aspekt i përmendur ishte nevoja për të pasur struktura të dedikuara apelimi brenda 

insitucioneve publike si në rastin e Doganave për të ndjekur në detaj çështjet e 

biznesit.  

IV. Aprovimi i Rekomandimeve  

U ra dakort që Sekretariati t’i japë kohë të mjaftueshme anëtarëve të Këshillit për të 

votuar online opsionet mbi afat kohore (shkurtër/mesatar/gjatë) për secilin nga 

rekomandimet. Gjithashtu, Drejtoresha e Sekretariatii rekomandoi përdorimin dhe 

komunikimin nëpërmjet faqes zyrtare të Këshillit të Investimeve si një mjet efiçent në 

lidhje me këtë. 

V. Mbyllja e Mbledhjes 

Mbledhja u konsiderua e mbyllur në orën 17:00. Mbledhja e ardhshme do të mbahet më 

28 prill 2016.  
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Lista e Pjesëmarrjes 

Përfaqësues nga Qeveria 

1. Znj. Milva Ekonomi, Kryetar i Këshillit të Investimeve/Ministër i Zhvillimit Ekonomik, 

Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

2. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë, në mungesë të 

Z. Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë 

3. Z. Bledi Çuçi, Ministër i Shtetit për Çështjet Vendore/Koordinator Kombëtar i 

Strategjisë kundër Korrupsionit 

4. Z. Genti Beqiri, Drejtor Ekzekutiv i AIDA-s 

5. Z. Altin Bozgo, Drejtor Ligjor I Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, në mungesë 

të Znj. Pranvera Behushi (Fagu), Drejtoreshë e Përgjithshme e Doganave. 

Partnerë Ndërkombëtarë  

1. Z. Jan Rudolph,  Shef i Departamentit për Çështjet Politike, Ekonomike dhe 

Informacionit pranë Delegacionit të BE në Shqipëri 

2. Z. Christoph Denk, Shef i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 

3. Znj. Elira Sakiqi, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Tiranë 

4. Znj. Hilda Shijaku, Ekonomiste për Shqipërinë dhe Znj. Sagita Muço, Përgjegjëse për 

Operacionet pranë Bankës Botërore, në mungesë të Znj. Tahseen Sayed, Drejtoreshë 

e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri 

Komuniteti i Biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrise, Tiranë 

2. Z. Silvio Pedrazzi, President i FIAA 

3. Z. Gazmend Kadriu, Zv/Kryetar i Bordit Drejtues të AAB dhe Drejtor Ekzekutiv i Union 

Bank, në mungesë të Z. Christian Canacaris, Kryetar i Shoqatës së Bankave në 

Shqipëri 

4. Z. Luan Muça, President i Delta Group 

Nuk morën pjesë: 

1. Znj. Ermonela Felaj, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin 

2. Znj. Brisida Shehaj, Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 

3. Znj. Lindita Legisi, Presidente e Omega shpk 

4. Z. Adamantios Frantzis, Drejtor i Përgjithshëm i TITAN ANTEA CEMENT 

 

Të ftuar të veçantë:  

1. Z. Franklin Steves, Këshilltar – BERZH 

2. Z. Juraj Strasser, Këshilltar – BERZH 

3. Znj. Anastasia Rodina, Këshilltare – BERZH 

4. Z. Lorenc Gjoni, Drejtor Ekzekutiv I Dhomës Amerikane të Tregtisë  

5. Z. Ilir Zela, Drejtor I Inspektoriatit Qendror 

6. Ministria e Drejtësisë 


