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I. OBJEKTI
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Të evidentojë  problematikat më të ndjeshme të biznesit mbi kuadrin ligjor 
ekzistues të investimeve (të reflektojë praktikat më të mira ndërkombëtare 
WIR 2018, RIRA)

Të diskutojë sa “motivues” dhe “lehtësisht i zbatueshëm” për investitorët 
vendas dhe të huaj është ky kuadër ligjor  për ta bërë Shqipërinë 
destinacion të investimeve të reja? 

Të strukturojë debatin dhe lehtësojë procesin e hartimit të një 
kuadri ligjor bashkëkohor të dakordësuar paraprakisht me palët.



Konteksti i Investimeve 2018 – motorrë të rritjes ekonomike
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Në terma makroekonomikë, rritja është ndihmuar nga: 

• besimi i përmirësuar i sektorit privat, 

• nga rritja e kërkesës së huaj,

• nivelet e larta të investimeve të huaja direkte, 

• si dhe nga kushtet e favorshme të financimit në 

vend.

Burimi :Banka e Shqipërisë Burimi: Ministria e Financave, INSTAT

Burimi :Ministria e Financave, INSTAT



Raportet Ndërkombëtare mbi Klimën e Investimeve  
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Sipas Doing Business 2018, 65/190 - Shqiperia
vlerësuar më pozitivisht në treguesin mbrojtja e
investitorëve të pakicave.

Raporti i Progresit të BE (2018) – vlerësim pozitiv për
klimën e biznesit dhe përpjekje të mëtejshme për
reduktimin e informalitetit.

Departamenti i Shtetit i SHBA (2017), - vlerësim
pozitiv dhe garancitë që ofron tek të gjithë
investitorët (persona fizik ose juridik) që duan të
investojnë në Shqipëri.

Sipas Indeksit të Konkurrueshmërisë Globale për
2017-2018, Shqipëria renditet në vendin e 75-të nga
137, rezultatin më të lartë në krahasim me vendet e
tjera të rajonit.



KUADRI AKTUAL LIGJOR MBI INVESTIMET- DINAMIKAT
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DEKLARATA PUBLIKE – Prill 2016 (KI)
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 Klima e biznesit, kushtëzohet nga reforma në drejtësi, administrata publike, lufta
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

 Paparashikueshmëri me administratën publike, vecanërisht tatimore.
 Pasiguri ligjore dhe paparashikueshmëri e politikave ekonomike.
 IHD-të në Shqipëri pengohen nga mungesa e projekteve fizibël mbi produktet

konkrete.
 Rritja ekonomike e rajonit u mbështet fuqishëm nga një rigjallërim i dukshëm i

investimeve, veçanërisht të investimeve private, si vendase ashtu edhe të huaja.
 Shqipëria ka potencial të lartë rritjeje, nëse marrim në konsideratë pozicionin e saj

gjeografik dhe strukturën e popullsisë.
 Rritje më e shpejtë pritet në 2016 e mbështetur nga përmirësime të ambjentit të

jashtëm dhe fillimit të punimeve të mëdha të ndërtimit, si TAP.

Kërkohet një përqasje strategjike e qeverive të vendeve të Ballkanit Perëndimor
në rritjen e kapaciteteve të nëpunësve civil, profesionalizmit të institucioneve
publike, përmirësim të koordinimit ndër–ministror dhe forcim të mekanizmave
të konsultimit midis aktorëve.

FIAA

AmCHAM

EBRD

DIHA

BB

ATTSO 

OECD/EU
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Komente për kuadrin ligjor…

Siguria ligjore - Ka disa mospërputhje midis ligjit "Për investimet e
huaja" (1993) dhe ligjeve sektoriale.

Objekti - Ligji aktual mbulon vetëm investitorët e huaj. Praktikat më
të mira sugjerojnë se ky ligj duhet të mbulojë investitorët vendas
dhe të huaj.

Garanci - Ligji aktual garanton mënyrën e zbatimit të parimit të
shpronësimit për interes publik (nëpërmjet një proçesi të rregullt
ligjor, kompensimit të drejtë dhe jo-diskriminues) megjithatë nuk
mbulon parimin e shpronësimit indirekt.

Trajtimi i kombit më të favorizuar – një koncept që do të thotë se
vendet nuk mund të diskriminojnë ndërmjet partnerëve të tyre
tregtarë.
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Komente për kuadrin ligjor…

Grievance mechanism. Ky mekanizëm që mungon aktualisht mund të
shërbejë si një mjet efektiv duke ofruar ndryshime sistemike për
problematika sistemike të investitorëve.

Ligji aktual nuk ka reflektuar disa parime dhe përkufizime: (a) liria për të
investuar; (b) liria për të menaxhuar sipërmarrjen; (c) detyrimet e
investitorëve.

Marrëveshje Bilaterale të Investimeve – Shqipëria gjithashtu është palë në
43 Marrëveshje Bilaterale të Investimeve (BIT) të nënshkruara gjatë viteve
1993-2013 me shtetet e tjera.

Ligji “Për Investimet e Huaja” (1993) parashikon vetëm ICSID si arbitrazh
ndërkombëtar, ndërkohë në BIT dhe praktikë rezultojnë dhe forume të
tjera si ICC Paris etj.
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Komente nga konsultimet…

 Ligj i ri për investimet apo përmirësim ligji ekzistues? Harmonizim me ligjet 
sektoriale ?!

 IGM në kuadrin e ligjit të investimeve, POR në varësi të vullnetit Administratës 
 alternativë për zgjidhjen mosmarrëveshjeve investitor-institucionet 

shtetërore 
 instrument për zgjidhje sistemike të  problematikave të investitorëve –

sfidë për institucionet dhe administratën, mungesa e instrumentit ligjor të 
vetë-korrigjimit 

 Procedura e IGM të hartohet  e detajuar dhe transparente, kujdes me 
mbivendosjet institucionale!

Rritje e transparencës dhe aksesit në incentiva konkrete te investimeve
Qartësimi i objektivave strategjike të politikës mbi prioritetet e investimeve – p.sh. 

publike infrastrukturë për të mbështetur turizmin?
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Përfundime…

LIGJORE

• Thjeshtëzim, harmonizim i kuadrit ligjor për 
investimet Shqipëri – Rajon;

• Qartësi ligjore dhe zbatim kontratash, siguri ligjore; 

• Trajtim i drejtë dhe i barabartë për investuesit e huaj 
dhe vendas; 

• IGM - mekanizmat e ankimimit;

• Ligj i detajuar apo kuadër?
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Përfundime…

• Ndërgjegjësim institucional për trajtim të barabartë 
dhe të drejtë të investitorëve;

• Forcimi institucioneve, parakusht për te siguruar 
zbatimin e duhur te kuadrit ligjor;

• “Grievance mechanism”- alternativë për zgjidhjen 
sistemike të problemeve.

INSTITUCIONE DHE 
ADMINISTRATË
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Përfundime…

• Qëndrueshmëri dhe koherencë e politikave
ekonomike, p.sh. ku do të fokusohet strategjia për të
rritur vlerën e shtuar në ekonomi, avantazhet
konkurruese - krahu i lirë i punës apo edhe avantazheve
natyrore (p.sh. mineralet, green energy, burimet ujore)
dhe orientimi i investimeve publike në funksion të
zhvillimit të avantazheve konkuruese;

• Qartësim objektivash të reformave strukturore, nëse
do i jepet prioritet modelit të biznesit të vogël e të
mesëm apo do të mendohet për një scale-up të
strukturës ekonomike drejt bizneseve të mëdha.

POLITIKAT



Sfidat për vendimmarrje - Keep up the momentum 

Shqipëria aktualisht ka një “hendek të madh të investimeve publike” si edhe një numër
të limituar projektesh green field (IMF, 2018).

 Çfarë mund të përmirësohet për “tërhequr dhe mbajtur” investimet?

o Argument për harmonizimin e kuadrit ligjor dhe një “impuls” të ri për investimet në
vend,

o Institucione dhe Administratë e përgjegjshme/aftë për të ndarë vizionin e ligjit dhe të
Qeverisë.

o IGM dhe incentivat konkrete/lehtësisht të zbatueshme si motivim për investitorët e
rinj dhe përmirësim.

 Si të krijojmë një mjedis optimal që mbështet dhe garanton investimet? (ruajtja e
stabilitetit makro, qëndrueshmëria e legjislacionit dhe institucioneve, informaliteti,
konsolidim i “shtetit të së drejtës”).


