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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XV 

Klima e Investimeve 2018 – Mbi Inspektimet 

Tiranë, 29 janar 2019, 15:30 – 17:10 

 

Takimi u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF) dhe u kryesua nga 
Znj. Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë, me pjesëmarrjen e 12 Anëtarëve të KI. 
Në takim morën pjesë rreth 35 vëzhgues që përfaqësonin komunitetin e biznesit, shoqatat e 
biznesit vendas dhe të huaj dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore. 

 

I. Hapja e Mbledhjes dhe Fjala e Ministres Anila Denaj, Kryetare e KI 

Në takimin e parë me komunitetin e biznesit, në tryezën e Këshillit të Investimeve Ministrja e 
Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj, theksoi se një nga prioritet e qeverisë  mbetet krijimi 
i një klime  të favorshme  për biznesin, si edhe falenderoi  anëtarët përfaqësues nga biznesi,  për 
pjesëmarrjen e vazhdueshme dhe bashkëpunimin me Këshillin e Investimeve gjatë këtyre viteve, 
si nëpërmjet anketave e konsultimeve, ashtu edhe prezencën e tyre në mbledhjet e Këshillit të 
Investimeve. Qeveria në këto vite ka ndërmarrë reforma të rëndësishme me synim krijimin e 
hapësirave të reja për rritjen e biznesit dhe krijimin e vendeve të punës në ekonomi si p.sh. lehtësimi 
i procedurave tatimore dhe ulja e barrës fiskale për pjesën dërrmuese të biznesit, vecanerisht 
reduktimi i tatimit mbi të ardhurat në masën 5% për biznesin e vogël në fashën 8-14 milion lekë. 
Një reformë tjetër e rëndësisshme ka qënë reforma e Derregullimit, e lancuar në 2014 me arritjet 
dhe sfidat e veta e cila rezultoi në rishikimin dhe lehtësimin e 136 autorizimeve dhe që do të 
vazhdojë me rishikimin e mëtejshëm të autorizimeve si edhe lejeve e licencave me qëllim 
shfuqizimin e atyre që do të konsiderohen të panevojshme. Shembull suksesi është dixhitalizimi i 
shërbimeve për tatimpaguesit nga ana e Administratës Tatimore, ku një numër i konsiderueshëm 
shërbimesh jepen tashmë në kohë reale, në rrugë elektronike, me firmë dhe vulë dixhitale dhe pa 
kosto për të gjithë përdoruesit. Në këtë linjë lehtësuese dhe partneriteti me biznesin është dhe 
analiza mbi inspektimet.  

Gjatë fjalës së saj, Ministrja Denaj, shprehu një vlerësim të veçantë për BERZH, për mbështetjen 
e ofruar ndaj Këshillit të Investimeve në funksion të përmirësimit të klimës së biznesit dhe nxitjes 
së qeverisjes së mirë. Znj. Denaj shprehu mirënjohje edhe për SECO (Sekretariatin Shtetëror 
Zvicerian për Çështje Ekonomike) i cili së bashku me BERZH do të mbështesin edhe për 3 vitet 
e ardhshme punën e Sekretariatit dhe këtij Këshilli. Sikurse është diskutuar edhe në mbledhjet e 
mëparshme të Këshillit të Investimeve, kanë përfunduar përgatitjet për një Ligj të Unifikuar për 
Investimet, drafti i të cilit në momentin që do të përfundojë plotësisht do të jetë objekt konsultimi 
nëpërmjet Këshillit të Investimeve, me të gjithë ekspertët, shoqatat e biznesit dhe grupet e interesit. 

 

II. Prezantim ‘Mbi Inspektimet"- Sekretariati i Këshillit të Investimeve 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, mbajti një prezantim për anëtarët e KI mbi temën e mbledhjes. 
Prezantimi u nda në tri pjesë: i) Objektivi dhe Metodologjia, ii) Konteksti, iii) Gjetjet dhe 
Rekomandimet (Qasja Strategjike, Detyrimet Ligjore, Kapacitetet Institucionale/Ankimimi) të përgatitura 
nga Sekretariati i KI-së në bashkëpunim të ngushtë me ekspertë, kompani, shoqata biznesi dhe 
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institucione. Përveç kësaj, znj. Leka paraqiti disa komente dhe çështje të ngritura nga komuniteti i 
biznesit në anketën e KI (2015-2018). 

Z. Elvis Zerva, Sekretariati i KI, prezantoi disa nga gjetjet e identifikuara gjatë analizës së Sekretariatit 
në lidhje me inspektimet në RSh, si edhe rekomandimet konkrete për adresimin e këtyre gjetjeve, 
veçanërisht rekomandimet që lidhen me përmbushjen e detyrimeve ligjore të parashikuara në 
legjislacionin aktual për inspektimet. 

 

III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Znj. Anila Denaj, MFE, falenderon Sekretariatin për prezantimin. Gjetjet e analizës së Sekretariatit 
janë të mirëpritura nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për të intensifikuar punën me 
unifikimin e metodologjive për të gjithë inspektoriatet, në varësi të ministrisë. Ky proces do të ketë 
dy objektiva kryesore: i) nxitjen e formalizimit dhe rregullave të qarta të lojës për të gjithë, ii) rritjen 
e cilësisë së inspektimeve, jo domosdoshmërisht shoqëruar me një frekuencë më të lartë të 
inspektimeve. Në Ministri është duke u diskutuar se si mund të fillohet me një plan analize dhe më 
pas harmonizimi i politikave aktuale – ndoshta edhe me një ndihmë në të ardhmen nga partnerët tanë. 
Ministrja inkurajon anëtarët të parashtrojnë elementë të tjerë që nuk u parashtruan gjatë 
prezantimit të Sekretariatit. 

Znj. Laura Qorlaze, IFC, falenderon Sekretariatin për përgatitjen e analizës për një çështje kaq të 
rëndësishme siç është inspektimi. Inspektimi ushtrohet në shumë sektorë të rëndësishëm si p.sh. 
siguria ushqimore, shëndetësia, etj., dhe për rrjedhojë, ka një impakt të drejtpërdrejtë në jetën dhe 
mirëqenien e qytetarëve. Në lidhje me treguesin e analizës për uljen e numrit të inspektimeve, 
ekziston në anën tjetër edhe një perceptim apo mesazh nga biznesi, që është rritur shpeshtësia e 
inspektimeve. Ky mund të jetë tregues i problematikave të tjera. Prandaj do ishtë me rëndësi dhe 
interes që të bëhet një analizë e mëtejshme e këtij treguesi. Mund të ndodhë qe ulja e numrit të 
inspektimeve të vijë edhe nga mungesa e kapaciteteve njerezore në inspektoriate. Në fillim të 
reformës u bë një ri-strukturim i inspektoriateve, një ulje e numrit të tyre e shoqëruar edhe me 
uljen e kapaciteteve njerëzore, gje e cila mund të ketë sjellë uljen e numrit të inspektimeve. Por, 
ndërkohë, ky mund të jetë tregues edhe i mangësive në metodologji. Ndodh rëndom që për 
mungesë të një metodologjie të saktë bazuar në vleresim risku, inspektoriatet të kontrollojnë 
vazhdimisht të njëjtat subjekte. 

Në projektin “Klima e Investimeve dhe Konkurrenca”, financuar nga SECO, ndër disa komponentë, 
është edhe asistenca ndaj AKU, ku IFC është përfshirë. Asistenca e IFC konsiston në hartimin dhe 
dizenjimin e një metodologjie të inspektimeve që bëhen mbi bazë risku. Pra, inspektimet të mos 
bëhen mbi një përzgjedhje të rëndomtë, por mbi një përgjedhje në bazë risku. Tri elementët 
kryesorë: metodologji, udhëzime zbatuese si dhe një sërë trajnimesh. Nëse inspektimet do të 
kryheshin në bazë risku, burimet njerëzore të AKU (apo edhe të inspektoriateve të tjera) do të 
përdoreshin në mënyrë më efikase dhe eficente. Në anën tjetër, kjo do të lehtësonte barrën e kohës 
dhe koston financiare të bizneseve. Për këtë arsye, znj. Qorlaze sugjeron që këto dy parametra të 
merren si indikatorë në analizën që do të kryejë vetë Ministria e Financave. 

Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL, përgëzon Ministren Denaj për detyrën e re. Gjithashtu falenderon 
Ministrin Shalsi për bashkëpunimin e deritanishëm dhe detyrën e tij të re. Tema aktuale është 
ndoshta një nga temat më të rëndësishme që është prekur ndonjëherë nga KI. Znj. Muçostepa 
përgëzon Sekretariatin për prezantimin ku janë përmbledhur të gjitha problematikat që ka sjellë 
sipërmarrja deri më sot. Nuk mund të ketë konkurrueshmëri të lirë apo formalitet në treg n.q.s nuk 
i bihet pas problematikave të inspektimeve. Dikur inspektimet ishin një revansh ndaj biznesit, 
tashmë nuk është ajo qasja e egër karshi sipërmarrjes. Sipërmarrja ka ofruar mbështetjen e saj, 
ndërkohë që kërkon që inspektimet të bëhen në mënyrë transparente dhe efikase. Znj. Muçostepa 
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thekson së është e rëndësishme që të intensifikohet puna e përbashkët, pasi shpesh sipërmarrja 
gjendet përpara normativave apo proceseve të ndryshme legjislative të cilat fillojnë me konsultime 
shumë të pakta. Kjo ka qenë një nga kërkesat kryesore të ngritura nga sipërmarrja. Dialogu 
paraprak me sipërmarrjen do të zgjidhte një pjesë të madhe të tyre. 

Znj. Zsuzsanna Hargitai, BERZH, shprehu gatishmërinë e BERZH për mbështetje në këtë fushë. 
BERZH ka mbështetur gjatë dy vitet e fundit reformën e inspektimeve në Serbi, një reformë që 
kërkon shumë përpjekje ndërkohë që efektet nuk janë të menjëhershme. Bazuar në këtë 
eksperiencë, zj. Hargitai përmendi si element të rëndësishëm krijimin e grupeve të punës mes 
agjencive përgjegjëse dhe biznesit për të pasur një konsultim të plotë. Gjithashtu ajo nënvizoi 
rëndësinë e planifikimit në inspektime për të shmangur ngarkesat e tepërta për bizneset, si edhe 
nevojën për transparencë mbi metodologjinë dhe gjetjet e vendimet e inspektimeve. 

Në Serbi, BERZH ka mbështetur koordinimin e inspektoriateve, hartimin e metodologjive të 
ndryshme, dhe së fundi krijimin e një shërbimi call center për përdoruesit mbi inspektimet në mënyrë 
që të sigurohet informimi i plotë i bizneseve dhe mbledhja e ankesave prej tyre. Znj. Hargitai shtoi 
gjithashtu se Autoritetet duhet të vendosin rëndësinë e duhur mbi pagat dhe trajnimet e 
vazhdueshme të inspektorëve. Në emër të BERZH, znj. Hargitai shprehu gatishmërinë për të 
punuar me Ministrinë e Financave, për implementimin e rekomandimeve që mund të dalin nga kjo 
mbledhje dhe nga konsultimi i vazhdueshëm me biznesin, duke shpresur se reforma e inspektimeve 
në Shqipëri do të realizohet plotësisht në një kohë të shkurtër.  

Znj. Anila Denaj, MFE, u shpreh se sikurse paraqitur edhe në prezantimin e Sekretariatit, një 
element shumë i rëndësishëm është edhe mënyra se si apelohen dhe trajtohen raportet e 
inspektimit. Procedurat e ndjekura gjatë shqyrtimit të apelimeve janë shumë të rëndësishme. Ato 
tregojnë ose jo një shkallë të lartë komunikimi nga ana e inspektoriateve. Në platformën e 
komunikimit të inspektoriateve të nxiten edhe instrumentet se ku mund të apelohet, 
dokumentacioni i kërkuar dhe afatet kohore, elementë të cilët duhet të jenë transparentë. Kjo do 
të ndikonte në mirë-menaxhimin e proceseve të brendshme të administratës. 

Z. Ertan Güngör, BKT, u shpreh se në Shqipëri ka mjaft ligje, por kur vjen puna tek aktet nën-ligjore 
apo manualëve të zbatimit mungojnë shumë gjëra. Ndoshta edhe kjo është një problematikë, pasi 
mungesa e tyre çon në keqinterpretime, më pas në mosmarrëveshje dhe në afat më të gjatë në 
korrupsion. 

Z. Agim Ismaili, AKU, u shpreh se AKU ka ulur numrin e inspektimeve në krahasim me planin  
bazuar në një plan kombëtar mbi bazë risku. AKU ka futur në praktikë një risi gjatë vitit 2018 që 
është vetë-kontrolli. Në një letër që iu është dërguar mijëra subjekteve në emër personal, iu është 
kërkuar vetëkontrollimi dhe sipas ligjit të njoftojnë vetë n.q.s. nuk janë komfort standardeve ose 
të njoftojnë afatet kur ata kthejnë në përputhshmëri të plotë n.q.s. nuk janë shkelje shumë 
alarmante. Kjo metodë e shoqëruar edhe me një komunikim të vazhdueshëm me biznesin, 
shoqëruar gjithashtu me ndëshkim të plotë sipas ligjit për shkeljet ka dhënë rezultat. Të gjithë 
treguesit tregojnë se bizneset kanë investuar shumë për standartin e sigurisë, dhe sot kjo është një 
çështje e ditës për të cilën flitet gjatë. Sipas z. Ismaili, biznesi nuk ka parashtruar vërejtje në lidhje 
me komunikimin me AKU. Rreth 70-80% e akteve të AKU ankimohen në strukturën e apelimit, 
dhe në gjyq mbi 85% janë fituar nga AKU. Edhe për ato raste kur AKU ka humbur, është bërë 
kallëzim për gjygjtarët në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Janë marrë masa për të ndërmarrë 
procedim administrativ. Metoda kryesore ka qenë vetë-kontrolli, ndërkohë ka pak bashkëpunim 
ndër-institucional, sikurse shpjeguar edhe gjatë takimeve me Sekretariatin. Për rrjedhojë, kur të 
gjitha institucionet nuk kryejnë punën që iu takon, ka patur raste kur AKU ka inspektuar 4 herë të 
njëjtin subjekt, për shkak se ka bërë 4 herë shkelje. Janë marrë masa që dënimi administrativ të ketë 
peshë dhe impakt.  
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Më tej, z. Ismaili  shpjegoi se në kufij, kontrolli i AKU ka një tjetër natyrë, krahasuar me inspektimin 
në terren, pasi kontrollohen të gjithë njerëzit që hyjnë e dalin. Kontrolli bëhet për shkak të riskut 
të tepërt. Patjetër që ka nevojë për përmirësim, dhe prandaj po bashkëpunohet me IFC për të rritur 
indikatorët e riskut, si dhe në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me kapacitetet për të bërë analiza, 
etj. 

Znj. Anila Denaj, MFE, shprehet se së fundmi MFE është duke diskutuar harmonizimin e 
metodologjive brenda institucioneve të tatimeve dhe doganave. Kjo duhet të jetë një metodë 
sistematike. Sistematizimi do të ishte fjala për të cilën do të punohet këtë vit, në mënyrë që edhe 
puna të realizohet me burime më të ulëta njerëzore, në mënyrë më efektive dhe biznesi ta ndjejë  
peshën e inspektimeve në mënyrë proporcionale dhe jo vetëm me sezone. Ndoshta në lidhje me 
këtë, do të ketë më shumë inpute në mbledhjen e ardhshme. 

Z. Eduard Shalsi, MSHMS, shpreh kënaqësinë dhe privilegjin për të qenë pjesë e KI. Inspektimet 
janë një fushë e cila prej kohësh ka qenë një shqetësim për të gjithë. Ka patur progres të dukshëm 
në punën e deritanishme krahasuar me inspektorët dhe inspektoriatet e shumë viteve të 
mëparshme. Por ende nuk jemi aty ku duhet. AKU ka pas qenë një institucion pak i degraduar. 
Nuk ka arsye për të fshehur problemet e AKU dhe sa shqetësime kanë krijuar. Drejtori i AKU, ka 
filluar një kthesë në filozofinë e AKU, gjë për të cilën duhet inkurajuar. Në anën tjetër, AKU është 
një institucion i cili ka nevojë për mbështetje edhe më të madhe nga pikëpamja logjistike dhe nga 
pikëpamja e burimeve njerëzore. Dikur, në këto institucione ka patur shumë ndërhyrje politike, me 
emërime të militantëve të paaftë për të cilat ende ndjehen pasojat. Vendi ka nevojë për institucione 
të qëndrueshme, dhe kjo do të jetë e pamundur nëse ambjentet e punës nuk janë të përshtatshme 
ndërkohë që sfida më e madhe mbeten burimet njerëzore (të cilët duhet të zgjidhen mbi bazën e meritave, 
jashtë ndërhyrjeve partiake) dhe forcimi institucional. Pjesa e transparencës është gjithashtu shumë e 
rëndësishme. Inspektoriati i Punës ka lançuar së fundmi një program bazuar në teknologjinë e 
informacionit i cili do të sjellë ecuri në transparencën e institucionit duke i dhënë mundësi biznesit 
të vetë-korrigjohet. Pra, teknologjia e informacionit sot ofron mundësinë për t’u afruar më shumë 
me biznesin, për të komunikuar në mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe për hequr reputacionin e keq 
të inspektoriateve tek bizneset. Ka ende shumë për të bërë në lidhje me komunikimin ndër-
institucional. Roli i Inspektoriatit Qendror është pikërisht për të koordinuar inspektorët dhe 
inspektoriatet në punët e tyre me njëri-tjetrin. Analiza e Sekretariatit është interesante dhe është 
një material i cili shërben për një proces brain-storming, për t’u analizuar dhe kuptuar, dhe për të 
nxjerrë disa konkluzione konkrete me afate konkrete në lidhje me punën e inspektoriateve. Në 
mbyllje të fjalës së tij, z. Shalsi inkurajon të gjithë për të përdorur teknologjinë e informacionit për 
të komunikuar me institucionet. 

Z. Edmond Spahiu, Albstar, falenderon Sekretariatin për materialin e përgatitur, i cili përcjell shumë 
qartë mesazhin që si formalizimi, konkurrenca e ndershme, inspektimet por edhe koordinimi dhe 
ndër-veprimi institucional janë hallka të barazvlefshme të zinxhirit që përcakton qartë klimën e 
investimeve. Mbi pjesën e inspektimeve, rekomandimet që jepen nga KI mbi çfarë mund të bëhet 
më mirë në të ardhmen, tregon se kjo reformë që është bërë për inspektimet funksionon, por 
nevojitet të reflektohet mbi cilësinë. Si përfaqësues i një biznesi relevant në vend, hallka e 
inspektimeve funksionon, por duhet thënë që është çështje besimi dhe ndjesie reciproke ndërmjet 
biznesit dhe gjithë faktorëve të tjerë të mësipërm që janë plotësues dhe të barazvlefshëm në gjithë 
këtë zinxhir. Eshtë fakt dhe standard që ajo që secili biznes kërkon nga vetja do që ta perceptojë 
dhe ta ndjejë të standardizuar në gjithë klimën e biznesit pasi është shumë e rëndësishme për 
biznesin konkurrenca e ndershme. Këtë lloj ndjesie çdo biznes do ta marrë jo si rezultat 
përfundimtar të procesit por si një proces të vazhdueshëm dhe në dinamikë. Duhet menduar 
mënyra se si mund të standartizohet. Ndoshta me publikime të rezultateve periodike të 
inspektimeve të ndryshme që bëhen, të problematikave që kanë patur inspektimet, të efekteve 
përmirësuese që ato kanë. Në fund të fundit, çdo biznes në mënyrë individuale mëson edhe nga 
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kontrollet dhe inspektimet që bëhen nëpër biznese të tjera duke evidentuar problemet që ato kanë 
patur dhe efektin e kontrolleve të inspektimeve që bëhen. 

Znj. Diana Leka, Sekretariat, shprehet se në rekomandimet e përgatitura nga Sekretariati është 
kërkuar që të publikohet metodologjia, vendimet e ankimimeve dhe ndoshta centralizimi i 
ankimeve, për të cilën ka edhe debate midis disa aktorëve. Publikimi në një farë mënyre edhe 
edukon. Ka një element shumë të rëndësishëm tek inspektimet që është sektori. Sektorët që kanë 
risk si ai ushqimor, shëndetësor, ndoshta publikim është domosdoshmëri si pjesë e specifikimeve 
teknike. Sekretariati në këtë punim e ka ndjekur problematikën në makro. 

Z. Agim Rrapaj, KASH, falenderon BERZH për mbështetjen e dhënë ndaj këtij Këshilli. KI është 
realisht një tryezë ku biznesi ndihet mirë. Shpreh dakordësinë për konkluzionet, vendimet dhe 
rekomandimet që dalin nga tryza e KI. Z. Rrapaj shprehet se punën e Këshillit e ka ndjekur që në 
fillimet e tij dhe ka gjithmonë një rritje të cilësisë në veprimtarinë e tij. Për këtë arsye në këto lloj 
takimesh është kënaqësi pjesëmarrja. Në lidhje me temën, është mirë që të përmenden edhe 
inspektimet vendore, për t’iu kushtuar rëndësinë e duhur. Inspektimet vendore kanë një 
mbivendosje me inspektimet qendrore dhe kjo krijon shpeshherë një bezdi tek bizneset. Z. Rrapaj 
shpreh dakordësi me komentin e z. Ismaili në lidhje me vetë-korrigjin e biznesit. Materiali i 
detajuar, dërguar nga AKU, do të botohet së shpejti edhe në gazetën e Agrobiznesit në 3.000 kopje 
e cila do t’i shpërndahet të gjithë anëtarëve, duke përbërë një ndihmë reale. Ka një ndryshim 
rrënjësor në sjelljen e inspektorëve. Nuk janë më “grabitqarët” e dikurshëm, tek e tuk ata 
ekzistojnë, por ka një ndrydhje dhe frikësim të tyre gjë që lehtëson shumë punën e biznesit. 
Element tjetër i rëndësishëm është mbështetja e fuqishme nga ana e biznesit dhe kërkon një analizë 
nga ana e Ministrisë së Financave mbi eficencën e investimeve që janë bërë për laboratorët. Nëse 
nuk do të bëhet kjo do të mbetemi shumë gjatë në këtë nivel të kësaj pune të nisur. Në fund, z. 
Rrapaj falenderon iniciativën e ndërmarrë nga Inspektoriati i Punës për dixhitalizim. Në fillim, kjo 
shihet paksa e vështirë dhe e pakuptueshme, por dihet realisht se sa efekte pozitive do të ketë ajo. 
Për këtë arsye, shpreh mirënjohjen ndaj z. Seferi, drejtues të këtij institucioni, pasi ishte diçka midis 
teknologjisë së përparuar dhe asaj që mund të perceptohej. Ndoshta edhe BERZH mund të 
ndikojë pozitivisht tek ky dixhitalizim pasi ia lehtëson shumë punën biznesit. 

 

IV. Raportim mbi Statusin e Rekomandimeve të Mëparshme të KI 

Z. Elvis Zerva, Sekretariati i KI, bëri një prezantim të shkurtër në lidhje me aktivitetin 3 vjeçar të KI 
(2015-2018) në shifra, fushat e gjetjeve të trajtuara në KI si edhe ecurinë e rekomandimeve më të 
rëndësishme, duke falenderuar gjithashtu edhe institucionet e administratës, veçanërisht ato që janë 
anëtarë të përhershëm të KI për informacionin e detajuar që kishin vënë në dispozicion të 
Sekretariatit gjatë periudhës dhjetor 2018 – janar 2019. 

Znj. Ledia Muço, Delegacioni i BE-së, shpreh dakordësinë për gjetjet e analizës së Sekretariatit në lidhje 
me shqetësimet e biznesit në fushën e inspektimeve, si p.sh. për nevojën për ngritjen e kapaciteteve 
institucionale. Një rast i tillë është Inspektoriati i Mbikëqyrjes së Tregut i cili momentalisht po merr 
një mbështetje në këtë aspekt nga fondet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, e gjithë reforma e 
administratës publike është në vëzhgimin e proceseve të integrimit. Znj. Muço ngriti një koment 
në lidhje me vlerësimin e prezantuar nga Sekretariati mbi statusin e rekomandimit të KI për ecurinë 
e konsultimit publik të akteve ligjore. Në formatin e konsultimeve të Delegacionit të BE-së në 
lidhje me raportimin e ecurisë së reformave ekonomike, me komunitetin e biznesit, ku merr pjesë 
edhe Sekretariati, përpos faktit që ligjet publikohen online, perceptimi i bizneseve nuk është se ka 
një përmirësim shumë të madh në lidhje me konsultimin e ligjeve. Për këtë arsye, të thuhet që është 
bërë “progres” ndoshta ka nevojë të rishikohet. Ndërkohë, pjesë e konsultimit institucional është 
RIA (Regulatory Impact Assessment), një proces i cili duhet të marrë më shumë praktikë në punën 
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institucionale midis vetë institucioneve kur ndërmarrin një proces legjislativ apo rregullator për të 
konsultuar paraprakisht me institucionet e tjera efektet që dalin si rezultat. Për shembull, një 
rregullim që mund të ndikojë në politikat tregtare apo efekte të tjera. Pra shumë institucione duhet 
të përfshihen në politikat e konkurrueshërisë. 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, u shpreh se kur KI filloi punën në 2015, Qeveria kishte kaluar në 
nëntor 2014, Ligjin 44/2014 “Mbi Konsultimin Publik”. Deri në gjysmën e dytë të 2015, ligji 
ekzistonte por zbatimi ishte i dobët. Në atë kohë ky ishte një nga ligjet e para në Ballkan. Në 
momentin që Sekretariati vlerëson progresin e rekomandimeve, analiza është kundrejt 2015. 
Patjetër që ka shumë probleme, por duhet të artikulohet mirë se deri ku mund të shtrijmë metrin. 
Një donator ka bërë një vlerësim të numrit të ligjeve që kanë kaluar, dhe numrin e ligjeve që janë 
konsultuar. Në analizën e Sekretariatit, nuk ka qenë e lehtë marrja e informacionit publik. Çdo gjë 
që raportohet nga Sekretariati është mbi bazën e të dhënave zyrtare, por ka një ndryshim, dhe 
baseline është 2015. Nga monitorime të Sekretariatit vërehet publikimi online i projektligjeve por 
mungojnë komentet nga aktorët. Ndoshta kjo ka nevojë për një analizë më të thelluar statistikore. 

Z. Eduard Shalsi, MSHMS, shprehet se ka një problem në pjesën e konsultimit me biznesin. Gjatë 
ditëve të fundit, bashkë me Ministren e Financave po bëhet një përpjekje tejet e fortë, pasi disa 
masa të ndërmarra kanë dalë përtej synimit të qeverisë. Komenti i Delegacionit të BE-së ka 
ngacmuar për një tjetër hap. Ajo që po diskutohet në koordinim me Ministrinë e Financave është 
se nëse kemi ligjin të publikuar, dhe sikur vërejtur nga Sekretariati në shumë raste nuk merret 
feedback, duhet të jemi pak më pro-aktiv. Të çojmë mesazhe tek bizneset që preken nga ligji për të 
shmangur justifikime. Me paketën e re fiskale janë marrë disa vendime që tashmë kanë prekur më 
shumë biznese nga sa ishin parashikuar dhe duke përmirësuar bazën e të dhënave të arrihet të 
mundësojmë që për ligjin që prek kategori të caktuara biznesi të njoftohet paraprakisht. Do të ishte 
luks në këto momente pasi nuk e kemi biznesin të ndarë sipas kategorive me shumë detaje. Kjo do 
të kërkojë një angazhim serioz për një bazë më të saktë të dhënash. Mbetet e vërtetë që ka shumë 
mundësi për të përmirësuar konsultimin me biznesin. 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, shprehet se nëse rekomandimet e propozuara miratohen nga 
Anëtarët e KI, ato do t’i dërgohet Qeverisë për ndjekje. Në një approach pak më pragmatik, nga kjo 
tryezë mund të dilet që të paktën për disa inspektoriate të cilat janë në varësi të institucionit për të 
cilin po flasim, të paktën të bëjmë një hap ndaj një bashkëpunimi më të strukturuar për të dhënë 
një model se si mund të ecet përpara. Së dyti, sikurse parashtruar edhe tek rekomandimet, 
inspektoriati është një nocion shumë teknik dhe ka shumë elementë brenda. Ndoshta të shihen ato 
sektorë për të cilët ne jemi konkurrues, si p.sh. ndërtimi, shëndetësia, etj. Disa kohë më parë 
komunikimi midis inspektoriatit të punës dhe tatimeve ishte shumë i vështirë. 

 

V. Tematike të Mundshme për Axhendën e KI 2019 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, prezantoi rreth 13 tema të mundshme për Axhendën e KI për 
2019. Lista e temave të propozuara nga Sekretariati do t’i dërgohet anëtarëve për votim dhe pas 
konsultimit në javët në vijim me anëtarët e rinj të KI për vitin 2019, do të përcaktojë temat konkrete 
dhe perfundimtare që do të jenë në axhenden e punes se KI per 2019. 

 

VI. Mbyllja e takimit   

Ministrja Denaj falenderoi Sekretariatin për të gjithë punën e kryer. Gjithashtu, në mbarim të 
mandatit 1-vjeçar të anëtarësimit në KI, znj. Denaj falenderon anëtarët nga komuniteti i biznesit 
për kontributin e tyre gjatë kësaj periudhe dhe i inkurajon të vazhdojnë bashkëpunimin me KI në 
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formate të tjera. Znj. Denaj shpreh disponibilitetin për të dëgjuar çdo koment tjetër përtej tryezës 
së KI. Data për mbledhjen e ardhshme do të njoftohet në vijim nga Sekretariati.  

Mbledhja konsiderohet e mbyllur në 17:10. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësuese të qeverisë 

1. Znj. Anila Denaj, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
3. Z. Xhavit Curri, Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve në mungesë të znj. Vasilika Vjero, 

Drejtore e Përgjithshme e Tatimeve 
4. Z. Arben Seferi, N/Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit Administrativ, në mungesë të 

znj. Belinda Ikonomi, Drejtore e Përgjithshme e Doganave 
 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Edmond Spahiu, Drejtor Ekzekutiv, Alb-Star Sh.p.k. 
2. Z. Tom Kristian Larsen President i FIAA-s 
3. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
4. Z. Ertan Güngör në mungesë të z. Seyhan Pencabligil, Drejtor Ekzekutiv, BKT 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Znj. Zsuzsanna Hargitai, Drejtoreshë Rajonale për Ballkanin Perëndimor, BERZH 
2. Znj. Ledia Muço, Këshilltare për Çështje Ekonomike, në mungesë të znj. Olga Anghelakis, 

Shefe e Seksionit të Operacioneve për Reformën Ekonomike dhe Infrastrukturën, 
Delegacioni Evropian në Shqipëri 

3. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 
4. Znj. Hilda Shijaku, Ekonomiste pranë Bankës Botërore në Shqipëri 

 
 

Pjesëmarrës të tjerë në tryezë 

1. Z. Philipp Keller,  Zëvendës Drejtues Misioni pranë Ambasadës Zviceriane në Shqipëri, 
në emër të SECO 

2. Z. Agim Ismaili, Drejtor i Përgjithshëm, AKU 
3. Z. Arben Seferaj, Drejtor i Përgjithshëm, Inspektoriati Shtetëror i Punës 
4. Z. Agim Rrapaj, Kryetar, Këshilli i Agro-biznesit Shqiptar (KASH) 

 
 
 
Nuk morën pjesë: 

1. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
2. Z. Sokol Nano, Drejtor Ekzekutiv, AIDA 
3. Z. Grigor Joti, Kryetar i Shoqatës Bashkimi Tregtar i Shqipërisë 
4. Z. Isuf Ferra, Drejtor Ekzekutiv, Ferraco  

 


