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REKOMANDIMI 

 

INSTITUCIONI 
PËRGJEGJËS  

 

AFATI 

 

 
 

 
 

I. 
NË PLANIN 
STRATEGJIK 

 

 

Rekomandim 1. Iniciimi i debatit mbi modelin ekonomik të Shqipërisë dhe sektorët më prioritarë 
që mundësojnë zhvillim të qëndrueshëm e që mund të konsiderohen si “niche unike” për vendin në 10-
15 vitet  që vijnë.  

Shtyllat kryesore qe duhet të konsiderohen: 

a) mbështetja e SME-ve të jenë fokusi kryesor i modelit dhe i politikave 
mbështetëse për zhvillim të qëndrueshëm, 

b) mirëadministrimi fiskal si faktor thelbësor  i përmirësimit të klimës së biznesit në 
vend. 

 

 

KM/KoM/MFE/ 

MSHMS/ MIE           
MTM/MBZHR/ 

SHOQATAT E     
BIZNESIT  

DHOMA TREGTIE 

AKADEMIA 

 

 

 

Afatshkurter 

 

 

Rekomandim 2. Saktësimi i vizionit mbi fokusin e prioriteteve (në nivel qëndror dhe vendor). Për 
shembull, Vizioni “Shqiperia 2030”- ku të përcaktohen sektorët që konsiderohen si potencialet unike 
dhe motorrët e rritjes. 

a) Konteksti specifik për vendin (transparenca dhe finalizimi i projekteve të mëdha 
infrastrukturore/integrimi ne BE);  Vendet e rajonit po konsolidojnë përpjekjet 
në tregun rajonal/konkurrencë agresive; 

 

KM/KoM/MFE/ 
MSHMS 

INSTAT/ 

 

 

 

Afatgjatë 
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b) Qasje strategjike e tërheqjes së IHD-ve në koherencë me sektorët prioritare dhe 
hartimin e një modeli ekonomik të matjes së impaktit të IHD  me synim,  rritjen 
e vlerës së shtuar në vend dhe integrimin në tregun e teknologjisë dixhitale 
moderne Evidentimin e mundësive të targetimit p.sh. sektorët të shërbimeve 
(duke qënë se problematika e pronës mbetet një pengesë thelbësore për tërheqjen 
e investimeve serioze). 

c) Evidentohet mungesa e të dhënave koherente dhe të agreguara, kapaciteteve 
njerëzore  e financiare për analiza të thelluara dhe matjen e impaktit. Ndaj 
rekomandohet krijimi i një platforme ekspertësh, me një plan konkret veprimesh që të 
evidentojë të dhënat e munguara,  mundësojë analiza të detajuara për impaktin e 
investimeve (si p.sh.  opsionet e zëvendësimit apo reduktimit të importeve kryesore, 
opsionet e rritjes dhe diversifikimit të eksporteve, etj.), në indikatorët kryesorë 
ekonomike në koherencë me sektorët prioritarë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afatmesem 

 

 

Rekomandim 3. Konsolidimi  dhe “depolitizim” i  institucioneve në koherencë me sektorët prioritarë 
për të siguruar “memorien institucionale” dhe arritur potencialin e zhvillimit të qëndrueshëm, p.sh.: 
AKBN, AKU, AIDA (mungesë/zgjerim kapacitetesh), MIAP (shkrirje strukture). 
 

KM/KoM 

MINISTRITË 

Afatgjatë 

 

Rekomandim 4. Monitorim dhe transparencë i bashkërendimit të Investimeve Publike (qëndrore 
dhe vendore) në koherencë me kërkesat e strategjive të sektorëve prioritare, për të mundësuar optimizim 
të Investimeve; 

 
 

 

MFE/MIE/MBZHR/ 

MTM/MEPJ/ MSHMS 
/INSPEKTORIATE, 

BASHKI/FSHZH 

Afatgjatë 

 

Rekomandim 5. Rritja e bashkëpunimit të biznesit në nivel sektorial për të mundësuar aplikime 

në fonde të inovacionit dhe teknologjisë së informacionit, kërkim e zhvillim në fonde të partnerëve në 

zhvillim si psh. COSME etj. Gjenerimin e projekteve të reja (në nivel kombëtar dhe ndër-

rajonal) që ndikojnë në nxitjen e investimeve dhe rritjen e aftësisë përthithëse të fondeve 

nga BE, ËBIF etj 

MFE/MIE/MBZHR/ 

MTM/MEPJ/ 
MSHMS/SHOQATA 
BIZNESI/ DHOMA 

TREGTIE 

Afatgjatë 
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Rekomandim 6. Përgatitja dhe Publikimi i fondit të pasurive të paluajtshme shtetërore në 
dispozicion të investimeve (sipas Nenit 31 të Ligjit Nr.55/2015 “Për Investime Strategjike” dhe 
VKM Nr.1030 Datë 16.12.2015) 

 

ASHK/AIDA 

 

Afatgjatë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

NË PLANIN 
SEKTORIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ENERGJI 

Rekomandim 7: Plotësimi i kuadrit ligjor mbi sektorin e energjisë së rinovueshme (Miratimi i 

Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të blerjes së energjisë prodhuar nga fotovoltaikët (prodhuesit 

konsumatorë, sipas Udhëzimit të MIE, Nr. 33, datë 20.6.2019). 

Rekomandim 8: Bërja efektive e tregut të liberalizuar të energjisë dhe Bursës së Energjisë. Investimi 

në rrjetin e shpërndarjes së energjisë për të përmirësuar aksesin teknik për prodhuesit vendorë të energjisë 

diellore dhe të erës. 

Rekomandim 9: Ngritja e grupeve të përbashkëta të punës MiE-MFE-Biznes për të dialoguar mbi 

sfidat e sektorit në koherencë me strategjinë e Energjisë 2018-2030.  

 

 

 

 

MIE/MFE/ 

 

 

MIE/MFE/SHOQATA 
BIZNESI/ DHOMA 

TREGTIE 

 

 

 

 

Afatgjatë 

 

 

(2) AGROPËRPUNIMI  

Rekomandim 10: Masa nxitëse mbi de-fragmentizimin e tokës bujqësore dhe nxitjen e 

konkurrueshmerisë së prodhimit vendas. 

Rekomandim 11: Bërja transparente në lidhje me sa më poshtë: 

a) informacioni dhe progresi mbi politikat mbështetëse për sektorin e bujqësisë/agropërpunimit 

nga donatorët; 

b) ecuria e investimeve të dhëna me kontrata shtet – private në sektor. 

 

 

 

MBZHR/MFE/ 

DONATORËT 

 

 

 

Afatgjatë 

 

 

(3) DIXHITALIZIMI 
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 Rekomandim 12: Fokusimi në krijimin e kushteve rregullatore për shërbime cilësore në fushën e 

komunikimeve elektronike (broadband/5G). 

Rekomandim 13: Plotësimi i kuadrit rregullator dhe promovimi i FINTECH. 

Rekomandim 14: Ngritja e një institucioni/platforme që të mundësojë koordinimin ndër-sektorial 

e të shtyjë përpara axhendën digjitale, kërkim dhe zhvillim dhe rritjen e kapaciteteve drejt sofistikimit 

të biznesit (psh Maqedonia e Veriut, Gjermania, Irlanda). Kjo platformë:  

a) të përbëhet nga ekspertë të fushës, të adoptojë nje filozofi ekosistemi ose zinxhiri vlerash (të ketë 

ndërveprim mes telekomunikacionit, medias, industrise IT, infrastrukturës, përdorueshmërisë) 

b) të bashkëveprojë me një rrjet aktorësh: Akademi, biznes, shoqëri civile, start up, qeveri, media 

me fokus impaktin e digjitalizimit në Shqipëri në arsim, ekonomi, punësim, aspekte sociale 

etj. 

Rekomandim 15: Krijimi i politikave konkrete incentivuese mbi arsimin profesional me fokus IT 

dhe aftësitë dixhitale. 

 

KoM/MIE 

 

 

Afatgjatë 

 

 
(4) TEDA  

Rekomandim 16: Nga konsultimet direkte, rezulton se  aktualisht ka interes nga aktivitete te 

ndryshme në sektorin e përpunimit (p.sh. sektorë si agro, gjysëm produkte të gatshme, apo edhe të 

teknologjive të informacionit dhe dixhitalizimit etj.) për të shfrytëzuar potencialet që ofrojnë zonat e lira 

ekonomike. Si rrjedhim do të rekomandomin bërjen aktive sa më parë të TEDAve për të shfrytëzuar 

potencialet që ato mund të ofrojnë.  

 

 

 

 

KM/KoM 

MINISTRITË  

 

 

 

Afatgjatë 

 

 

(5) EDUKIMI DHE PUNËSIMI 

Rekomandim 17: Qasje sektoriale mbi përshtatjen e politikave të punësimit dhe përmirësimin e 

aftësive të fuqisë punëtore në drejtim të sektorëve prioritare për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Kjo 

duhet bërë përmes : 

 

 

 

 

 

 

Afatgjatë 
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a)një kuadri të qartë regullator por edhe përmes vendosjes së standarteve e kritereve për implementim, 

sikurse dhe përmes instrumentave incentivuese. 

b)Krijimi i një formati (platforme) bashkëpunimi sistematik mes shkollave dhe bizneseve me qëllim që 

të krijohen konsorciume me aktorë bizneset-ofruesit e shërbimeve profesionale-shoqëri civile, zyra pune, 

zyra karriere etj. që operojnë në sektorët prioritare. 

Rekomandim 18: Qeveria të mundësojë dhënien me qera të godinave shtetërore në suport të krijimit 

të qëndrave të trajnimit për ridimensionimin e aftësimit të fuqisë punëtore në përputhje me kërkesat e 

tregut.  

 

KoM/MFE/MASR/ 
SHOQATA BIZNESI 
DHOMA TREGTIE 

DONATORË 

 

 

 
SUGJERIME TË TJERA  

 

 
SUBJEKTI 

Tërheqja e investitorëve të huaj në vend duhet të fokusohet në bizneset e mesme, të cilat zakonisht kanë prirjen të 
kthehen në viktimat e para të korrupsionit nga ana e administratës. Bizneset mikro duhen ndihmuar që të mos 
mbeten thjesht një biznes familjar - ky është hapi i parë i aksesit në financim. 

                
                                EBRD 

Incentivat që duhet t’i jepen bujqësisë duhet të jenë në drejtim të formalizimit të tij. MBZHR 

Përzgjedhja e farave për mbjellje duhet të jetë një nga prioritetet e shtetit dhe kjo duhet të bëhet në formë të 
kontrolluar. Ministria e Bujqësisë duhet të punojë me fermerët shqiptarë për t’i ofruar rekomandime të duhura sipas 
nevojave të tregut. Gjithashtu, ka interes për përfshirje në sektorin e agro-turizmit duke shfrytëzuar lëndët e para 
të vendit. Kjo është e mundur të arrihet nëse shteti krijon incentiva për ta nxitur këtë. 

“TEUTA” SHPK 

Në kuadër të diplomacisë ekonomike, DHTI TR propozon ndërmarrjen e tre aksioneve konkrete: i) krijimin e një 
modeli te ri dinamik komunikimi me tregues të matshëm (p.sh. mungon një studim mbi numrin e invetitorëve të 
huaj që kanë ardhur në Shqipëri); ii) hapjen e pavioneve për promovimin e produkteve shqiptare, ndoshta në 
formën e një “info date” dedikuar Shqipërisë—këtu të përfshihet evidentimi dhe nxitja e potencialit të diasporës 
për investime; iii) integrimi i ekonomisë shqiptare në tregun rajonal— 

DHTI TR 

Të krijohet një bankë zhvillimi për bizneset, ndërkohë që problematikë madhore mbetet pasiguria juridike e pronës.  DHTI TR 
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Dhomat e tregtisë të përcjellin jo vetëm problematika por edhe propozime konkrete si zgjidhje e problemeve si në 
nivel strategjie ashtu edhe politikash e proçedurash brenda një afati 3-mujor të të gjithë elementëve të përmendur. 
Për shembull, më konkretisht: 

a. të punohet për zbatimin e firmës dixhitale, për rritur efektshmërinë e platformës e-Albania – nga 

ku bizneset mund të përfitojnë rreth 90%-93% të shërbimeve të disponueshme pa kontakt me 

administratën dhe me kosto të reduktuara.  

b. Shkollat profesionale (54% mbuluar nga MFE) të fokusohen në çfarë i nevojitet realisht biznesit. 

MFE/MIE/MSHMS 

Dhënia e burimeve natyrore (hidrokarburet) nuk mund të jetë më e fragmentuar sikurse bërë deri më sot. Jemi në 
proces të një ndryshimi të thellë të ligjit të hidrokarbureve i cili në formatin aktual nuk rezulton në favor të shtetit 
shqiptar, si shumë ligje apo kontrata koncesionare. Kërkohet mbështetja e partnerëve ndërkombëtarë financiarë 
dhe e zërave të fortë të fushës së biznesit. 

DHTI TR/MIE 

Finalizimi i projektit për furnizimin e fermerëve me karta elektronike, realizimi i të cilave do të sillte rezultate vërtet 
shumë pozitive, duke sjellë njëkohësisht edhe formalizim të procesit 

KASH 

Ndryshimi i formës së organizimit në sektorin e bujqësisë, është e nëvojshme nxitja e sipërmarrjeve të mesme gjë 
e cila mundësohet përmjes ndryshimit të legjislacionit aktual si p.sh. ligji për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor 

KASH 

Të organizohen aktivitete promovuese për turizmin dhe të bashkëpunohet  me shoqata të tjera për organizimin e 
një forumi të madh biznesi (në vend të forumeve të vogla që bëhen zakonisht) 

Përveç qeverisë, edhe shoqata & dhomat duhet të luajnë një rol për tërheqjen e investitorëve të huaj. Kompanitë e 
huaja, pavarësisht qëllimit të tyre primar për të fituar, duhet që njëkohësisht të ndihmojnë vendin të rritet 
ekonomikisht. 

DIHA 

Ngritja e tre grupe pune në nivel teknik për tre sektorë prioritarë me përfaqësues të çdo ministrie 
përkatëse (përfshirë MFE), ku diskutimi i kësaj mbledhje të përkthehet në diçka më konkrete 

MFE 

 

Matrica e Rekomandimeve MBI POTENCIALET E INVESTIMEVE DHE SEKTORËT PRIORITARË është rezultat i Notës Teknike përgatitur 

nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve. Qëllimi i Matricës është të përmbledhë Rekomandimet dhe Zgjidhjet e propozuara në Notën Teknike. 

Gjithashtu, Matrica shërben edhe si një Plan i Brendshëm Monitorues i Sekretariatit në mënyrë që të ndjekë zbatimin e Rekomandimeve.                                                                                                                     
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SHKURTIME:  

KM- Kryeministria 

KoM – Këshilli i Ministrave 

MFE- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

MSHMS- Ministri i shtetit për sipërmarrjen 

MIE – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës 

MBZHR- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

MTM- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

MASR – Ministria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve 

MEPJ- Ministria për Evropën dhe punët e jashtme 

ASHK – Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimi të Investimeve 

INSTAT – Instituti i Statistikave i Shqipërisë 

DHTI TR – Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 

KASH- Këshilli i agrobiznesit shqiptar 

DIHA- Shoqata Gjermane e Industrise dhe Tregtise ne Shqiperi 

FSHZH – Fondi Shqiptar i zhvillimit 

 

AFATI: 

 
Afatshkurtër- periudhë nga 1 muaj në 6 muaj.                                  
Afatmesëm – periudhë nga 6 muaj në 1 vit.  
Afatgjatë - periudhë mbi 1 vit. 


