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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XIII 

 

Kuadri ligjor për investimet në Shqipëri, 

Debatet dhe Sfidat 

 

Tiranë, 18 qershor 2018, 12h15 – 13h15 

 

Mbledhja u kryesuar nga z. Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë, me 
pjesëmarrjen e veçantë të Zv/Presidentit të BERZH-it për Sektorin Bankar, z. Alain Pilloux dhe 
Drejtoresha e sapoemëruar e BERZH-it për Ballkanin Perëndimor, znj. Zsuzsanna Hargitai.  

 

I. Hapja e mbledhjes dhe fjalimi i Kryetarit të KI, Ministri Arben Ahmetaj 

Kryetari i KI, Ministri Arben Ahmetaj, hapi mbledhjen duke falenderuar pjesëmarrësit dhe në 
veçanti Zv/Presidentin e BERZH-it, z. Alain Pilloux për pjesëmarrjen e tij në këtë mbledhje të 
posaçme. Fokusi i takimit ishte klima e investimeve dhe debatet për përmirësimin e kuadrit ligjor 
të investimeve. Ministri Ahmetaj theksoi se Këshilli i Investimeve tashmë është një sukses i 
dukshëm, i prekshëm nga sipërmarrja dhe nga qeveria. Në tryezën e Këshillit të Investimeve janë 
diskutuar, debatuar dhe vendosur shumë çështje që nga ato fiskale, proceduriale dhe deri tek 
elementë të klimës së investimeve në funksion të rritjes së investimeve në tërësi dhe investimeve 
të huaja në veçanti. Këshilli i Investimeve është kthyer në një avokat të drejtpërdrejtë të 
investitorëve të sipërmarrjes, jo thjesht duke iu referuar çështjeve specifike, por duke iu referuar 
çështjeve organike të përmirësimit të klimës së biznesit. 

Sipas Ministrit Ahmetaj, gjatë tremujorit të parë të vitit 2018, flukset hyrëse të investimeve të 
huaja direkte në Shqipëri, shënuan shifrën 284 milionë euro, një rritje e konsiderueshme vjetore 
prej 62% ose në nivelin më të lartë të 8 viteve të fundit. Ndërkohë, viti 2017 u mbyll me 
investime të huaja në nivelin 907 milionë euro. Nëse i referohemi ecurisë dhe krahasueshmërisë 
së tremujorit të parë të këtij viti me tremujorin e parë të vitit 2017, atëherë pritet që ky vit do të 
jetë sërish një rekord, me gati 1 miliard dollarë investime të huaja. Ka një interes të shprehur 
drejtpërsëdrejti në një sërë sektorësh strategjikë për vendin: turizmi, ICT, energji, bujqësi, 
infrastrukturë, manifakturë. 

Në ndryshim nga vendet e tjera të rajonit, të cilat politikën e nxitjes së investimeve e bazojnë 
vetëm në aspektin fiskal, Qeveria Shqiptare ka zgjedhur një kombinim, midis incentivave fiskale, 
rritjes së produktivitetit të sektorëve dhe përmirësimit të shërbimeve publike. Në aspektin fiskal, 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë është duke diskutuar dhe konsultuar së fundmi edhe 
paketën fiskale për 2018, me lehtësim të rëndësishëm për sipërmarrjen në disa sektorë. 

Prej disa kohësh tashmë MFE është në një diskutim me AIDA-n apo me institucione të tjera për 
ligjin e ri të investimeve. Ministri Ahmetaj shprehu anazhimin e tij personal, që nga viti 2015 në 
hartimin e një kuadri të plotë nxitës për investimet e huaja, që përfshin katër ligje, shtylla të 
rëndësishme: Ligji për Zonat e Zhvillimit Teknologjik dhe Ekonomik, referuar ndryshe si Ligji i 
Zonave të Lira; Ligji për Turizmin; Ligji për Partneritetin Publik Privat; dhe Ligji për Investimet 
Strategjike. Shqipëria ka adoptuar prej kohësh një legjislacion liberal dhe veçanërisht sa i takon 
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investimeve të huaja në vend, i mbështetur në parimin e mosdiskriminimit ndërmjet investitorëve 
vendas dhe të huaj. Ligji për investimet strategjike parashikon statusin e veçantë, ku kontratat 
miratohen potencialisht në Parlament, në bazë të kërkesës së investitorëve. Arbitrazhi është një 
format kryesor sot i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Koncepti i avokatit të biznesit në Shqipëri 
është rregulluar me Avokatin e Tatimpaguesve për çështjet e lidhura me Tatimet, ndërsa 
themelimi i Gjykatës Administrative i jep zgjidhje çështjeve të kësaj natyre. 

Ndryshe nga disa vende të rajonit, të cilat nuk e kanë një ligj të veçantë për investimet, siç është 
Kroacia dhe Maqedonia, Shqipëria ka institucionalizuar dhe një sërë mekanizmash mbrojtës për 
investitorët. Së fundmi, me formatimin e ri të kabinetit qeveritar ka një Ministër Shteti për 
Sipërmarrjen që mbron interesat dhe nxit dialogun mes palëve. 

E rëndësishme për shtetin është që në çdo zhvillim te kornizës ligjore të garantohet qartësi, 
transparencë dhe parashikueshmëri për çdo investitor që dëshiron të investojë në Shqipëri. Në 
këtë fushë, parimi kryesor i zhvillimit të legjislacionit, është të identifikohen bashkarisht të gjithë 
elementët e kornizës aktuale dhe të bëhen ndryshimet përkatëse nëse duhet, për të përmirësuar 
funksionimin e tyre dhe jo vetëm, por edhe të vendoset për elementë të rinj të kuadrit ligjor, që i 
paraprijnë qëllimeve ambicioze të qeverisë për rritjen ekonomike, diversifikimin, rritjen e 
konkurrueshmërisë së ekonomisë, dhe rrjedhimisht mundësive për investime të rëndësishme e 
punësim. 

   

II. Mbështetja e BERZH-it për Biznesin në Shqipëri 

Z. Alain Pilloux, BERZH, u shpreh se Shqipëria mbetet një vend shumë i rëndësishëm për 
BERZH-in. BERZH ka mbështetur funksionimin e KI, dhe përgëzon për punën e kryer. 
Rekomandimet e KI janë konkrete, të bazuara në argumente, të cilat janë zbatuar apo marrë në 
konsideratë nga Qeveria. Duke u shprehur në emër të BERZH-it, z. Pilloux inkurajon qeverinë 
për të përmirësuar klimën e investimeve, si një faktor shumë i rëndësishëm për nxitjen e 
investimeve, për të adresuar çështje të tilla si ato të të drejtave të pronësisë, informalitetin, 
mosmarrëveshjet tregtare, mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, pronësia e tokës, 
kapaciteti i administratës publike etj., trajtuar gjithashtu edhe nga KI.  

Së dyti, z. Pilloux u shpreh se të gjithë aktorët dhe institucionet duhet të punojnë së bashku, për 
të mbështetur rritjen e sektorit privat në ekonominë shqiptare, dhe në veçanti në sektorë shumë 
të rëndësishëm si turizmi dhe bujqësia. BERZH synon ta zbatojë këtë mbështetje nëpërmjet 
ndarjes së rrezkut me bankat tregtare në vedn, edhe për ti inkurajuar ato të rrisin huadhënien 
ndaj ekonomisë, veçanërisht në monedhën vendase.  Kjo do të vazhdojë të bëhet në 
bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë. 

BERZH po planifikon me qeverinë dhe BE një program pionier me bashkëfinancim nga 
BERZH dhe BE, me gjithsej rreth 100 milionë EUR. Ky program do të synojë zhvillimin e 
konkurrueshmërisë së sektorit të turizmit, në veçanti duke investuar në përmirësimin e 
infrastrukturës, si p.sh. rrugë rurale,  dhe infrastrukturë bashkiake,. Granti i EU-së do të përdoret 
gjithashtu edhe për të restauruar pasuritë kulturore dhe natyrore. BERZH po konsideron edhe 
mbështetje me këshilim dhe financim  të kanalizuar nëpërmjet bankave për për bizneset mikro 
dhe SME. Kjo është hera e parë që një program i tillë zbatohet nga BERZH në rajon, dhe z. 
Pilloux falenderon Ministrin e Financave dhe BE për bashkëpunimin me Bankën në lidhje me 
këtë.  

BERZH ka punuar gjithashtu me shumë investitorë të huaj, disa të ulur në këtë tryezë, jo vetëm 
për te ofruar mbështetje financiare por gjithashtu për të zbutur rreziqet. Kjo do të vazhdojë në të 
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gjithë sektorët e ekonomisë, përfshirë sektorin e energjisë së rinovueshme i cili duket se vazhdon 
të tërheqë investime.   

Në infrastrukturë, BERZH ka qenë veçanërisht e angazhuar për zhvillimin e rrugëve, 
hekurudhave, në  portin e Durrësit, dhe aeroportin e Tiranës. Bashkëpunimi i mirë vazhdon 
gjithashtu me KESH dhe me investitorë privatë në sektorin e energjisë së rinovueshme. 
Infrastruktura do të vijojë të mbetet një prioritet për Bankën.  

 

III. Prezantim mbi ‘Kuadrin Ligjor mbi Investimet në Shqipëri, shtyllat kryesore të 
debatit aktual’ – Sekretariati i Këshillit të Investimeve  

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, bëri një prezantim të shkurtër, konsideruar që materialet e 
mbledhjes ishin dërguar paraprakisht tek anëtarët e KI. Raportet ndërkombëtare tregojnë një 
përmirësim të renditjes së Shqipërisë në indikatorë të ndryshëm. Znj. Leka paraqiti disa çështje 
mbi klimën e investimeve dhe kuadrin ligjor vlerësuar nga Sekretariati gjatë 3 viteve punë, sikurse 
edhe disa komente dhe çështje të ngritura nga komuniteti i biznesit gjatë tryezës së organizuar në 
bashkëpunim me MFE dhe IFC më 23 maj 2018. Këto komente janë grupuar nga Sekretariati në 
Dokumentin Përmbledhës, në i) aspektin ligjor, ii) institucione dhe administrata, dhe iii) politikat. 
Në përfundim, Sekretariati ngre disa pyetje për diskutim midis pjesëmarrësve. 

 

IV. Përmbledhje e komenteve kryesore të ngritura gjatë mbledhjes 

- Nuk duhet të ekzistojë dallimi midis investitorëve vendas dhe atyre të huaj. Është e 
rëndësishme për të gjithë investitorët të të gjitha kategorive (vogla, mesme, mëdha) që të jenë 
të mbrojtur. Gjithashtu, shumë e rëndësishme është garancia e dokumenteve të prodhuar nga 
shteti. Nëse shteti lëshon leje ndërtimi apo një akt pronësie nuk duhet të ketë kthim 
mbrapsht. Këto përbëjnë rreth 90% të problematikave të hasura nga investitorët e huaj dhe 
vendas në të gjitha llojet e investimeve, veçanërisht në turizëm dhe bujqësi. Çdo dokument i 
lëshuar nga shteti duhet të ketë garancitë që ligji parashikon. 

- Një tjetër çështje e ngritur kishte të bënte me taksën me impakt në infrastrukturë. Ekzistojnë 
modele në rajon, ku rreth 40% e taksës së infrastrukturës shkon drejtëpërsëdrejti për 
investim në infrastrukturë, ndërsa 60% shkon për buxhetin e pushtetit lokal. Prandaj, 
propozohet që për investimet në sektorin e turizmit, një pjesë e taksës së infrastrukturës 
duhet të lidhet me investimin e miratuar. Për shembull, aktualisht për një investim prej 100 
milionë EUR, taksa e infrastrukturës paguar nga investitori, përkatësisht 10 milionë EUR, 
shkon tërësisht për përmirësimin e furnizimit me ujë të fshatit, e cila nuk ka aspak të bëjë me 
investimin e kryer. Për këtë arsye, kjo çështje nevojitet të rikonsiderohet nga qeveria. 

- Përsa i përket çështjes nëse ligji i ri do të jetë një ligj kuadër apo shterues, u sugjerua se ligji i 
ri i investimeve mund të ketë karakter sqarues, për të rregulluar disa akte ku një pjesë e tyre 
janë në proçes miratimi apo përshtatjeje. U ngritën disa pyetje mbi objektivin e ligjit: A do të 
jetë ky një ligj incentivues me incentiva të qarta financiare për lloje të ndryshme investimesh? 
A do të ketë tendencë për të ulur më shumë nivelin e diskrecionit vënë në dukje gjithashtu në 
Ligjin e Investimeve Strategjike? Shqetësime janë ngritur në KI, në administratën publike dhe 
në forume të ndryshme biznesi, veçanërisht përsa i përket taksave indirekt. Modeli i zbatimit 
të taksave indirekt nuk është në harmoni me direktivat e BE-së të aplikueshme në vendet 
evropiane për disa industri të caktuara. 

- Në lidhje me ligjin e ri të investimeve, u ngrit pyetja nëse kuadri i ri ligjor do të marrë në 
konsideratë gjithashtu kontekstin dhe iniciativat rajonale, në mënyrë që edhe ato vende të 
cilat nuk kanë një ligj mbi investimet, të kenë një politikë të përbashkët në këtë aspekt. Një 
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falenderim i veçantë iu drejtua BERZH-it për mbështetjen e dhënë për sektorin privat në 
rajon, dhe më specifikisht për mbështetjen e fundit në lidhje me Platformën Rajonale të 
Investimeve.  

- Sigurimi i hapave, elementeve dhe qëllimeve për përmirësimin e investimeve të huaja dhe 
klimës së investimeve në vendit, është shumë inkurajues për investitorët e huaj pasi sjell 
qartësi, transparencë si dhe fokus mbi incentivat. Megjithatë, mbetet shumë e rëndësishme 
për t’u fokusuar në zbatimin e tyre. Ndonëse mund të ekzistojë një ligj i mirë, është e 
rëndësishme të kuptohet dhe zbatohet nga të gjitha institucionet, pa krijuar konflikt me 
rregulla dhe ligje të tjera në vend. Një ditë Shqipëria do të bëhet vend i BE-së, dhe pyetja 
është nëse ky ligj do të krijojë konflikte me rregullat dhe ligjet e BE-së?  

- Në lidhje me garancitë për investitorët, incentivat dhe qartësinë e kuadrit të detajuar, është e 
rëndësishme të shikohen vendet e tjera, pasi jemi në një mjedis konkurrues. Çfarëdo lloj 
kuadri që të ofrohet, duhet të jetë konkurrues me vendet e tjera gjithashtu. U kërkua që 
projekt ligji të ndahet në kohë me investitorët për komente dhe mendime nga ana e tyre. 

 

Minister Arben Ahmetaj shprehu dakordësinë se garancia e dokumenteve të lëshuara nga shteti 
është një çështje thelbësore. Mbrojtja e investitorëve të huaj dhe vendas nga pikëpamja ligjore 
është e konsoliduar. Në lidhje me problematikat e pronësisë dhe garancia për dokumentet 
administrative të lëshuara nga shteti, është një element i cili ia vlen të konsiderohet në ligjin e ri. 
Debati është nëse ky do të jetë një ligj kuadër apo një ligj i detajuar dhe shterues. Asnjë 
përfundim nuk është arritur ende. Në lidhje me taksën e infrastrukturës, Ministri u shpreh se 
është një çështje që mund të merret në konsideratë nga qeveria. Në lidhje me konceptet rajonale, 
ai u shpreh se vetëm parimet të cilat duhet të jenë në legjislacionet vendase merren në 
konsideratë dhe ato duhet të reflektojnë praktikat më të mira ndërkombëtare. Asnjë ligj rajonal 
nuk është i mundur për shkak të shumë faktorëve si p.sh. sovraniteti, etj. Të gjitha ligjet në 
Ballkanin Perëndimor duhet të reflektojnë parimin e mos-diskriminimit, procedurat më të mira 
ndërkombëtare për licencim, etj. Çdo investitor në rajon do të ketë të njëjtin trajtim në aspektin e 
mbrojtjes, transparencës, procedurave fiskale, apo transferimit të kapitalit dhe fitimit, etj. 

Në lidhje me ligjin, Ministri Ahmetaj thekson se ai nuk do të përmbajë incentiva financiare apo 
diskriminim pozitiv të sektorëve. Këto janë politika të cilat do të trajtohen në ligje specifike, si 
p.sh. paketa për turizmin. Në ligjin e ri të investimeve do të konsolidohen parimet kryesore, si 
p.sh. mos-diskriminimi (barazia), transferimi i kapitalit dhe fitimit, njohja e të drejtave të 
pronësisë, garancitë në rast të mosmarrëveshjeve post licencim apo post autorizim, si p.sh. 
konfliktet për dokumentet e pronësisë. Elementë specifikë nuk janë parashikuar të përfshihen në 
këtë ligj. Termi ‘shterues’ nënkupton në kuadrin organik të investimeve të huaja. 

Znj. Monika Bylaite, Delegacioni i BE-së, përgëzon Ministrin Ahmetaj për përpjekjet e tij në 
përmirësimin e klimës së investimeve në vend dhe gjithashtu për konsultimin e legjislacionit 
përkatës me biznesin dhe anëtarët e KI. Ekonomia e vendit është duke u zgjeruar falë kërkesës 
vendase por gjithashtu edhe për shkak të rolit kyç të IHD-ve, ku BE mbetet burimi më i madh, 
me mbi 50% të totalit të stokut. Për të mbajtur rritjen e këtij fluksi, ka ende disa elementë të cilët 
nevojiten të adresohen duke filluar nga trajtimi i barabartë i kompanive dhe transparenca e 
ndershme mbi politikat e investimeve, dhe në veçanti duke nënvizuar nevojën për një kadastër 
tërësisht funksionale, çështja e pronësisë së tokës etj. Gjithashtu, znj. Bylaitte theksoi rëndësinë e 
ecurisë së reformës në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit. 

Minister Arben Ahmetaj, shprehu entuziasmin e tij për projektin e madh mbi turizmin të financuar 
nga BERZH dhe Delegacioni i BE. Ai përmendi gjithashtu edhe projekte të tjera në turizëm apo 
infrastrukturë, edhe me partnerë të tjerë ndërkombëtarë, si Banka Botërore.. Ministri Ahmetaj 
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shprehu qëndrimin e tij kundër konkurrencës së vendeve në aspektin tatimor pasi kjo dëmton 
ekonominë dhe shtrembëron konkurrencën. Përfundimisht, shumë vende janë kthyer në 
stabilitetin makro. Shteti i së drejtës, reforma në drejtësi dhe infrastruktura janë elementët 
kryesorë, dhe sigurisht qartësia e legjislacionit dhe parimet kryesore të trashëguara në praktikat 
më të mira janë padyshim për t’u përshirë në legjislacionin tonë. 

 

V. Mbyllja e mbledhjes  

Ministri Ahmetaj tha se proçesi i mbledhjes së komenteve do të mbetet i hapur për më shumë 
kohë dhe inkurajoi biznesin të bashkëpunojë me KI për çdo koment shtesë. Projekt ligji do të 
shpërndahet tek të gjithë kontribuesit e mundshëm në kohën e duhur dhe do të prezantohet 
gjithashtu në një nga mbledhjet e ardhshme të KI.  

Mbledhja u mbyll në orën 13:15. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues nga Qeveria 

1. Z. Arben Ahmetaj, Kryetar i Këshillit të Investimeve/Ministër i Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
3. Znj. Vasilika Vjero, Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 
4. Përfaqësues, në mungesë të Znj. Belinda Ikonomi, Drejtoreshë e Përgjithshme e 

Doganave, 
5. Z. Genc Çeli, në mungesë të Drejtorit Ekzekutiv të AIDA-s, z. Sokol Nano 

 

Komuniteti i Biznesit 

1. Z. Edmond Spahiu, CEO, Alb-Star Sh.p.k. 
2. Z. Turker Sengonul, Zv/President i FIAA, në mungesë të Presidentit të FIAA-s, z. Tom 

Kristian Larsen, 
3. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë 

(UCCIAL) 
 

Partnerë Ndërkombëtarë  

1. Z. Alain Pilloux, Zëvendës President i BERZH-it për Sektorin Bankar 
2. Znj. Monika Bylaite, Drejtuese e Sektorit të Politikave, Ekonomik dhe Informacionit, 

Delegacioni Evropian në Shqipëri 
3. Znj. Maryam Salim, Menaxhere e Përgjithshme e Bankës Botërore për Shqipërinë 

 

Ish Anëtarë të KI nga Komuniteti i Biznesit, 2015-2017 

1. Z. Samir Mane, President i Balfin Group 
2. Z. Dritan Nako, Antea Cement Sh.A. 

 
 
Nuk morën pjesë: 

1. Z. Grigor Joti, Kryetar i Shoqatës Bashkimi Tregtar i Shqipërisë 
2. Z. Seyhan Pencabligil, CEO, BKT 
3. Z. Isuf Ferra, CEO, Ferraco  
4. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 


