
 
 
 
 
 

PËRMBLEDHJE E SUGJERIMEVE TË REZULTUARA GJATË MBLEDHJES 

SË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE (KI) 

 “Sfidat e Sipërmarrjes në Kontekstin e Pandemisë COVID-19 dhe  

Masat e Ndërmarra nga Qeveria” 

Tiranë, 14 prill 2020, 15:00 – 17:00 

 

Fushat e ndërhyrjes 
Institucioni 
sugjerues 

Masa e sugjeruar 

Mbështetje për 
punonjësit 

FIAA 
Për një periudhë 3-mujore bizneseve tu paguhet 30% e rrogës së punonjësve, (nga fondi i 
sigurimeve shoqërore) 

UCCIAL 

Problematikë madhore është ajo e të punësuarve të cilët janë ende në listëpagesat e bizneseve 
me një kosto goxha të madhe dhe pritej që tek kjo paketë të ishin marrë parasysh. Ne kishim 
propozuar që shteti të mbulonte pagën minimale të punonjëseve, në mënyrë që kompanitë t’i 
mbanin ende në listë pagesë punonjësit. 

DIHA 

Krijimi i një kuadri ligjor për pagën mujore të reduktuar në bazë të orarit të punës së 
reduktuar për bizneset e prekura nga masat e karantinës. 
 

DHTIT 

Të përfshihet kush ka rënie të të ardhurave më shumë se 30% nga marsi i vitit të kaluar krahasuar 
me muajin janar shkurt, duhet që të paktën 50 deri 80% e pagës të kompesohet.  

Likuiditet 
FIAA 

Volumi i garancisë sovrane mund të jetë tepër i vogël për të mbuluar nevojat për garanci më të 
gjata; 

DHTIT 

Shoqatat/dhomat e tregtisë në bashkëpunim edhe me institucionet qendrore të gjejnë 
mekanizmat e duhur, duke i bërë thirrje edhe organizmave ndërkombëtarë për të mundësuar 
donacione dhe financime që i duhen sipërmarrjes 



 
 
 
 
 

EBRD 
Informim sa më i qartë mbi masat dhe afatet kohore të lidhura me disponueshmërinë e 
fondeve, në mënyrë që bizneset të kuptojnë sa më mirë se çfarë pritet të vijë dhe kur. 

DHOMA E 
BIZNESIT TË 
DIASPORËS 

Bankat, shteti dhe bizneset duhet të ndajnë riskun e humbjeve dhe që PPP–të që ende nuk janë 
aktive të rishikohen e të shtyhen për një periudhë 1-2 vjeçare 

Mobilitet 
FIAA 

Trafiku ajror është tepër i rëndësishëm për ekonominë të ecë përpara, pasi prek edhe sektorë të 
tjerë si ai i hotelerisë dhe akomodimit.  

DIHA 

Duhet të hartohet një plan strategjik për 
reduktimin e masave të karantinës për hapjen e sektorëve të caktuar, hap pas hapi. 
 

DHTIT  Të përfshihet sektori i transportit tek paketat e suportit  

Taksimi & Tarifimi 

UCCIAL Biznesi ka ende kërkesa për shtyrje të pagesave të detyrimeve fiskale.  

DHTIT 

 Duhet të përfshihen jo vetëm sektorët që iu pezullohen detyrimet fiskale, por të gjitha 
sipërmarrjet që kanë një rënie më shumë se 20% të të ardhurave krahasuar me muajin janar, 
shkurt. Pra duhet të përcaktohet shtyrja e afateve të pagesave  deri në shtator jo sipas sektorëve, 
por sipas rënies së xhiros.  

DHTIT 

Si qeveria vendore ashtu edhe ajo qendrore të shtyjnë detyrimet fiskale (gjithashtu edhe gjetje e 
anketës), pra nuk duhet të ketë detyrime qoftë në sistemin fiskal edhe në respektim të kontratave 
për veprat publike që janë në funksion. 

AGROTECH SHPK 
Paguajmë taksa vendore për ndërtesat për kapanone dhe stalla në të njëjtën vlerë sic paguajnë, 
hotelet, qendrat e biznesit, depot farmaceutike. Kjo është e pafavorshme.  

BE  Shlyerja në kohë e detyrimeve të administratës ndaj biznesit; 



 
 
 
 
 

CONFINDUSTRIA 

Lehtësia e përdorimit të TVSH-së së kreditueshme për shlyerjen/kompensimin e detyrimeve të 
biznesit dhe kontrollet tatimore mund të bëheshin në një moment të dytë.  

CONFINDUSTRIA 

Në rastin e deklarimeve të gabuara, për pagesa deri në 20% të vlerës së detyrimeve të evitohen 
gjobat dhe penalitetet. 

 ANKETA E 
SEKRETARIATI KI 

Mos shpërndarja e dividentit 

 ANKETA E 
SEKRETARIATI KI 

Shtyrja e projektit të fiskalizimit 

 ANKETA E 
SEKRETARIATI KI 

Miratimi sa më shpejt i amnistisë fiskale 

ANKETA E 
SEKRETARIATI KI 

Donacionet e sipërmarrjes në ndihmë përballimit të situatës Covid-19, te njihen si shpenzim i 
zbritshëm 

ANKETA E 
SEKRETARIATI KI 

Në nivel lokal - reduktimi/fshirja e tarifave të shërbimeve për  periudhën e pandemisë  

Subvencione/ 
Incentiva/Masa  

FIAA 

Pezullimin për një periudhe 1.5 vjeçare (deri në tetor 2021) të taksës prej EUR 10 për pasagjer, 
e cila do të hiqte një barrë të madhe financiare dhe do të ndihmonte në rimëkëmbjen e të gjithë 
ekonomisë. 

UCCIAL 

Të gjithë së bashku të forcojmë në këtë moment prodhimin/konsumin/turizmin “Made in 
Albania”. Nevojiten fushata sensibilizimi për ta ndërmarrë këtë iniciativë. 

AGROTECH SHPK 
Mbajtja ne kontroll e çmimeve të lëndëve të para misri, gruri, soja etj pasi rritja e këtyre 
çmimeve do ketë impakt negativ tek zinxhiri i agrobiznesit dhe blegtorisë në tërësi 

AGROTECH SHPK 

 Subvencione minimalisht sa i kanë vendet e rajonit për blegtorinë (për rritje për mish të 
shpendëve). P.sh Maqedonia i ka disa fish më të larta se ne mbështetjet dhe subvencionet. 

DIHA 

Aktivizimi i menjehershëm i Fondit të Rindërtimit nga tërmeti si dhe përshpejtimi i 
procedurave për dhënien e lejeve të ndërtimit si një mjet i rëndësishëm për nxitjen e 
sektorit të ndërtimit. 
 



 
 
 
 
 

EBRD 

 Bizneset që janë në gjendje të paguajnë dhe përmbushin detyrimet e tyre në kohë të inkurajohen 
për ta realizuar këtë nëpërmjet incentivave të duhura. 

Unifikim/Koordinim 
strategjik/proçedurial 

e operacional 

UCCIAL 

Të ofrohet mbështetje për çdo biznes pa ndarje fashe dhe kategorie; të arrihej një pakt social kjo 
për t’i ardhur në ndihmë të gjitha kompanive të mbyllura apo ato që vazhdojnë të funksionojnë.  

EBRD 

Zinxhirët e furnizimit global do të shkurtohen dhe shumë prodhues evropianë pritet të afrojnë 
prodhimin më pranë vetes. Dixhitalizimi do të përshpejtohet edhe më tej. Turizmi dhe industria 
ushqimore kanë gjasa të pësojnë ndryshime të thella. Tani është koha për të filluar të mendohet 
se si Shqipëria do të mund të përfitojë sa më shumë nga këto mundësi. 

AMCHAM 

Ndarja mes bizneseve të vogla dhe atyre të mëdha nuk është shumë ndihmuese në këtë periudhë 
sepse punonjësit që janë njësoj të prekur nga situata. 

BE 

Masat afat shkurtra në kuadër të krizës, duhet të shihen në funksion të masave dhe reformave 
për t’u zbatuar në nje afat më afat-gjatë. 

DHOMA E 
BIZNESIT TË 
DIASPORËS 

Sa i përket hartimit të një strategjie rimëkëmbjeje, nënvizojmw nevojën për krijimin e një grupi 
kombëtar ekspertësh. 

DHOMA E 
BIZNESIT TË 
DIASPORËS 

Krijimi i një agjencie që do të kontrollojë tregun e brendshëm dhe rregullat e lojës që do rrjedhin 
nga strategjia e rimëkëmbjes ekonomike. 

UN 

Në disa sektorë si p.sh. të turizmit dhe transportit, duhet dialog jo vetëm midis sektorit privat 
dhe MFE apo MSHMS por të përfshihet edhe Ministria e Shëndetësisë. Sektorë të tillë janë 
veçanërisht të ndjeshëm ndaj virusit gjë që mund të sjellë ndryshimin e sjelljes së tyre për të 
ofruar masa sigurie ndaj mospërhapjes së virusit. 

SEKRETARIATI I 
KI Të përmirësohet funksionimi i platformës E-Albania lidhur me pagesën e papunësisë. 



 
 
 
 
 

Ngritje Kapacitetesh  

EASY PAY 

Për fondet të planifikohet për emergjencen, por edhe për mbijetesën e mendjes, të rrijnë të rinjtë 
në Shqiperi dhe të mos kete flukse emigratore. Të shfrytëzohet momenti për trajnimin e tyre 
dixhital. 

Bankat e nivelit të dytë 

EASY PAY 
Disa Banka zbatojnë tarifa për transferta brenda për brenda bankës gjë e cila nuk bën shume 
sens.  

CONFINDUSTRIA 

Të shikohet çështja e bllokimit të llogarive në lidhje me detyrimet e kompanive të cilat janë 
shkaktuar nga situata, apo ngaqë administratorët e shoqërisë shtetas të huaj janë larguar dhe nuk 
janë të pranishëm.  

SEKRETARIATI KI Kredi me proçedura lehtësuese 

Roli i Bankës së 
Shqipërisë 

AGROTECH SHPK Të kontrollohet luhatja e konsiderueshme e kursit të këmbimit te euro  

ANKETA E 
SEKRETARIATI KI 

Forcimi i monedhës shqiptare; 

EBRD 

Rëndësia e koordinimit midis paketave mbështetëse dhe nismave ekzistuese për të forcuar 
aksesin në financim për bizneset. Për shembull, programi për ndarjen e riskut që Qeveria ka në 
bashkëpunim me BERZH dhe një numër bankash të nivelit të dytë për sektorin e agrobiznesi, 
të shtrihet edhe në sektorin e turizëm, me mbështetjen e BE-së. 

ANKETA E 
SEKRETARIATI KI Mbajtja nën kontroll e inflacionit 

ANKETA E 
SEKRETARIATI KI Hedhja e parasë së re në treg për të rritur konsumin 

 


