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MATRICA E REKOMANDIMEVE 
RIMËKËMBJA EKONOMIKE 

Shqipëria post-COVID-19 

SEKRETARIATI KËSHILLI I INVESTIMEVE 
QERSHOR 2020 

 

Matrica e Rekomandimeve RIMËKËMBJA EKONOMIKE Shqipëria post COVID-19 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 si dhe shërben edhe si një Plan i Brendshëm Monitorues i Sekretariatit 
në mënyrë që të ndjekë zbatimin e tyre.                                                                                                                     

Rekomandimet e mëposhtme, reflektojnë qasjen për të identifikuar tre sektorët mbi të cilat mund të mbështetet rimëkëmbja ekonomike. Këtu nuk janë përfshirë ato 
rekomandime dhe masa të miratuara më herët nga KI në funksion të përmirësimit të klimës së biznesit dhe që synojnë: thjeshtimin e procedurave administrative, stabilitetin 
e kuadrit ligjor dhe nënligjor fiskal, uljen e fragmentimit fiskal, formalizimin e ekonomisë, përdorimin efikas të burimeve natyrore dhe tërheqjen e investimeve të reja. 

 

 

SEKTORI 

 

 

REKOMANDIMI 

 

INSTITUCIONI 
PËRGJEGJËS  

 

AFATI 

 

 
 

 
 

BUJQËSI 
 

AGROPËRPUNIMI  
 

Rekomandim 1. Për të optimizuar potencialin që ekziston në sektorin e bujqësisë, 

agropërpunimit (shifra në rritje të eksporteve të fruta/perime, bimë medicinale, etj.) si edhe 
agroturizimit, të përgatitet një studim i thelluar me synim dhënien e rekomandimeve specifike që stimulojnë 
prodhimin vendas me objektiv “zëvendësimin e importit”. Me specifikisht, produkti i studimit do të 
jetë: evidentim i të paktën 3 produkteve specifike që prodhohen dhe kanë potencial për t’u përpunuar në 
vend në të gjitha fazat e zinxhirit, dhe ndoshta edhe për t’u branduar si markë shqiptare dhe eksportuar 
në tregjet globale (ek Për këtë, brenda grupit teknik të punës MFE & MBZHR të punohet me 
ekspertë dhe të analizohen si më poshtë: 

 trendi në vite i eksporteve, të dhënat mbi investimet e AZHBR, përjashtimet nga 

doganat për makineri dhe pajisje, mbështetjet e sektorit nga IPARD, skemat 

kombëtare, skemat lokale, fondet e AIDA-s, etj. 

MBZHR/MFE  

 

Afatshkurtër 
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 inventar i projekteve (përfshirë edhe format e mbështetjes si p.sh. garancitë, etj.) 

dhe studimeve në këtë drejtim si edhe fondet e dhëna nga qeveria (qendore dhe 

lokale) dhe donatorët. 

 të jepen në mënyrë grafike dhe transparente hapat që duhet të ndiqen duke filluar 

nga prodhimi, transporti, grumbullimi dhe futja ne treg e produktve si dhe 

strukturat përgjegjëse. 

 lista e procedurave thjeshtësisht të aksesueshme nga një investitor vendas apo i 

huaj i interesuar për të investuar në agropërpunim apo prodhim. 

 Informacioni i përshtatur për këto produkte në lidhje me sigurinë ushqimore dhe 

aksesin për certifikimet si GAP (veçanërisht për produktet bio apo organike).  

 potenciali në lidhje me stimulimin e përpunimit vendas, përfshirë edhe produktet 

blegtorale dhe peshkimin nëpërmjet TEDA-s, për të kaluar në prodhim industrial 

si edhe investime në dhoma frigoriferike, për të optimizuar zinxhirin, etj. 

çdo informacion tjetër relevant për arritjen e objektivit të grupit të punës. 

Rekomandim 2. Subvencionimi i naftës për fermerin. Përgatitja e një analize kosto – përfitim 
për buxhetin e shtetit dhe fermerin, në lidhje me subvencionimin e çmimit të naftës. 
Argumenti për mbështetje në këtë drejtim lidhet me (i) përdorimin e këtij instrumenti për 
të nxitur formalizimin e fermerëve, (ii) mbështetjen e investimeve të fermerëve, (iii) 
shembulli i peshkimit ku përdorimi i këtij instrumenti ka dhënë rezultate në formalizimin 
dhe rritjen e përpunimit të peshkut dhe nga ana tjetër kostot në buxhet kanë qënë minimale, 
(iv) pothuajse të gjitha vendet e rajonit e replikojnë një instrument të tillë. 

MBZHR/MFE Afatshkurtër 

Rekomandim 3. Përditësimi dhe transparenca në kohë në lidhje me përfundimin e hartës së 

tokës bujqësore dhe qartësimin e pronësisë në zonat me potencial ekonomik më të madh, aty ku 
prodhimi dhe impakti është më i madh, p.sh. Fieri, Lushnja si edhe juglindja e vendit, zona 
e Korçës. 

MBZHR/ ASHK Afatmesëm 

Rekomandim 4. Referuar kërkesave mjaft rigoroze që skemat IPARD kanë, 

problematikë mbetet klasifikimi i të gjitha fermave për të përfituar nga ato, ndaj negocimi nga 
ana e institucioneve përgjegjëse për përfshirjen e të gjithë fermerëve tek këto skema mbetet 
sfidë dhe detyrë për t’u ndjekur me prioritet tek negociatat për IPARD3 

MBZHR/AZHBR Afatgjatë 
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Rekomandim 5.      Monitorim dhe koordinim institucional mes MBZHR, DPT dhe mbikqyrje e 

farmacive bujqësore në drejtim të kufizimit të përdorimit të pakontrolluar e të rrezikshëm të pesticideve dhe 
për të frenuar njëkohësisht informalitetin. 

MBZHR/DPT Afatshkurtër 

Rekomandim 6.   Analizim i formave të organizimit të fermereve që të mund t’u 

lehtësohet aksesi në financim disa kategorive. BSH dhe përfaqësues nga partnerë 
ndërkombëtarë për zhvillim, MFE dhe MBZHR të analizojnë problematikat për të rritur 
portofolin e kredisë në këtë sektor dhe të konsiderojnë politikat e kreditimit si dhe të 
gjenden forma inovative financimi për këtë sektor që konsiderohet me risk 

MFE/MBZHR/BSH/ 

SHOQATA E BANKAVE 

Afatmesëm 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURIZËM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomandim 7:  Diversifikimi i ofertës turistike, përmes integrimit në zinxhirë më të gjerë 
(globale) turistike të shoqërohet me uljen e nivelit të informalitetit në sektor. Nga pikëpamja 
strategjike, duhet reduktuar varësia e të ardhurave të turizmit nga sektorët e tjerë, rritja e 
vlerës së shtuar të shërbimeve turistike të ofruara, krijimi i destinacioneve/paketave të 
diversifikuara përveç detit e diellit duke zgjeruar edhe sezonin turistik.  

 

MTM/AGJENCIA 
KOMBËTARE E 

TURIZMIT/AGJENCIA 
KOMBËTARE E 
BREGDETIT/ 

SHOQATA SHQIPTARE 
E TURIZMIT 

Afatmesëm 

Rekomandim 8: Incentivimi i sektorit në drejtim të zgjatjes së sezonit turistik p.sh. përmes ofrimit 

të subvencioneve në një masë prej 10-20 Euro për dite/pushues për pushimet më të gjata 
se 3 ditë, për periudhën prill-maj dhe shtator-tetor. Kjo do të ndikonte në rritjen e fluksit 
turistik në periudha jo-pik, e cila mundëson angazhimin e punonjësve të ketij sektori për 

një sezon më të gjatë. Gjithashtu mund tw konsiderohet edhe zgjerimi pwrmes gwrshetimit me 
sektorin e shëndetësisë, pra pika turistike tw reja në formatin e qendrave të rehabilitimit – kjo 
kwrkon marrveshje qeveritare mes shteteve qw tw nxitet investimi e frekuetnimi I 
tyre.   

MTM Afatshkurtër 

Rekomandim 9: Cilësia e shërbimit në turizëm. Më shumë se zgjerimi, sektori duhet të ngrejë 

standardin dhe cilësinë e produktit që ofron, duke e zgjeruar paketën. Për këtë, ndoshta do të ishte 
e efektshme një kërkesë rregullative nga ana e agjencisë shtetërore licencuese, e detyrueshme për të lejuar 
hyrjen në industri. Agjencia shtetërore duhet të luajë rolin e trajnuesit, informuesit dhe 
koordinuesit në nivel kombëtar. 

MTM Afatshkurtër 

Rekomandim 10:  Prioritet i veçantë dhe harmonizim në kohë, transparenca dhe 

konsultimi i planeve lokale dhe kombëtare për investime publike në infrastrukturë në sektorin e turizmit. 

Biznesi duhet te dijë çfarë do bëhet e kur do bëhet në strategjitë kombëtare të investimeve 

publike (uje, kanalizime, energji, etj). Për shembull, nëse është prioritet kombëtar si sektor, 

ndërtimi i hotelerisë mund të fillojë kur zona vetë ka akses në ujë e drita që të përballojë 

MTM/MFE/AIDA Afatmesëm 
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investimet e reja në kapacitete. Kjo ndihmon dhe biznesin që në avancë të krijojë planet e 

fizibilitetiti dhe të investimit.  Me specifikisht, investimet publike të synojnë a) Shkurtimin 

e kohës së udhëtimit për në destinacionet turistike veçanërisht ato ujore, përmes projekteve 

madhore infrastrukturore (autostrada/aeroporte), b) ndërtimin e një sistemi cilësor 

shkollash hotelerie, veçanërisht për zonat bregdetare me kurrikula fleksibile që mundësojnë 

një shërbim cilësor në afatgjatë hotelerie për përgatitjen e të rinjve për të shërbyer në këtë 

industri, c) krijimin e planeve rajonale për zona turistike specifike me fokus ruajtjen e 

standarteve ekologjike e mjedisore. 

Rekomandim 11:  Implementimi i iniciativës “fllucka e udhëtimit”, që konsiston në hapjen e kufijve 
midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përjashtuar detyrimin e karantinës 14 ditore, gjë e cila do 
të ishte një stimul për sektorin e turizmit aktualisht.  

MTM Afatshkurtër 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIK & INOVACION 

 

 

 

 

Rekomandim 12: Prioritizimi i dixhitalizimit dhe përshpejtimi i zgjerimit të mbulimit në nivel 

kombëtar me broadband dhe sigurimi i platformës Cloud  - iniciimi i ndërhyrjes për ato zona të 

vendit ku aktualisht kemi një prezencë të lartë të NVM-ve apo që janë më tepër të banuara 

(veçanërisht nga të rinj), pasi mbartin potenciale për të përmirësuar produktivitetin dhe 

eficencën e industrive dhe NVM-ve. Për të arritur këtë, është e nevojshme të fillojë përgatitja 

e hartave rajonale ku të jepet niveli i përqendrimit të NVM-ve për të mundësuar optimizimin e 

investimeve në infrastrukturë dhe për të rritur konkurrueshmerinë e këtyre bizneseve.  

MFE/MIE 

Afatshkurtër 

Rekomandim 13: Saktësimi dhe harmonizimi i të dhënave statistikore kombëtare referuar nivelit të 

përdorimit dhe të aksesueshmërisë në TIK nga ana e bizneseve. Të dhënat duhen elaboruar dhe 
monitoruar bazuar në indikatorë  të qartë si shërbimet e përdorura nga Bizneset, zonat që 
mbulohen, shpejtësia e mbulimit, etj. dhe të publikohen në mënyrë që 
bizneset/investitorët të adoptojnë planet e tyre të investimeve. Për më tepër, monitorimi i 
cilësisë së shërbimit (Akep) për një internet broadband me shpejtësi të lartë do t’u mundësonte 
shërbime cilësore si bizneseve/qytetarëve, edhe shkollave, universiteteve, qendrave 
shëndetësore, institucioneve financiare, etj. 

MIE/MFE/INSTAT/ 

AKEP 

Afatgjatë 

Rekomandim 14: Të koordinohen modele (p.sh.Kosova) të bashkëpunimit qeveri-biznes-partnerë 

ndërkombëtarë për të financuar kostot e investimit në sektor duke qënë se për buxhetin e shtetit, pas 

tërmetit dhe COVID-19 mbetet sfidë. Të konsolidohet më tej mbështetja në drejtim të 

zhvillimeve teknologjike dhe inovacion përmes granteve apo skemave të subvencioneve.  

MIE/MFE/ 
DONATORË 

Afatgjatë 
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Rekomandim 15: Rritja e aksesit të NVM-ve në TIK, nëpërmjet hartimit të politikave 

specifike qeveritare me fokus nevojat specifike të NVM-ve. Thjeshtëzim dhe koordinim sa më i mirë 

i informacionit mbi projektet evropiane (përqendrim në një portal të vetëm) me nevojat e 

NVM-ve lokale - që të rritet niveli i informimit, aksesueshmëria në kohë e tyre dhe cilësia e 

aplikimeve të biznesit në fondet e BE-së. 

MIE/DHOMA E 
SHOQATA 

BIZNESI/DONATORË 

Afatshkurtër 

Rekomandim 16: Stimulimi i ekspozimit të popullsisë ndaj potencialeve TIK përmes bashkëpunimeve 

edhe me bizneset për të subvencionuar kostot e pajisjeve dixhitale si laptop, telefona smart, etj. si 

pajisjet e para me të cilat njerëzit qasen në internet. 

MINISTRITË/ 
BIZNESE/SHOQATA E 

DHOMA BIZNESI 
Afatshkurtër 

 Rekomandim 17: Për rritjen e aftësive në këtë sektor, nevojiten paketa trajnimesh online 

falas dhe certifikime respektive në aftësim dixhital, sipërmarrje, edukim financiar, të rinjtë 

dhe gratë, etj. Një formë stimulimi mund të jetë edhe krijim i një platforme online qeveritare (p.sh. 

Albania Digital Solidarity)  ku të listohen kompanitë që ofrojnë shërbime të tilla online me çmime të 

reduktuara ose falas. 

MFE/AIDA/ 

DONATORË/AKSHI 

Afatshkurtër 

 Rekomandim 18: Shfrytëzimi i potencialeve që ofrojnë zonat e lira ekonomike TEDA si një 

mundësi ku mund të vendosen kompani si për trajnimet ashtu edhe për zhvillimin e 

teknologjive që lidhen me sektorin TIK. 

MFE/AIDA/MIE/ 

BIZNESE 
Afatgjatë 

 Rekomandim 19: Stimulimi i e-commerce, formalizimi ligjor i tij, si model potencial i ofrimit të 

shërbimeve/produkteve. 
MFE/BSH/DONATORË

/BIZNESE Afatgjatë 

 

 

 

 

 

 
SUGJERIME TË TJERA  

 

 
SUBJEKTI 
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Nevojitet një publikim (nga AIDA apo kanaleve të tjera dixhitale) për të qartësuar strategjinë e investimeve publike - pra 
një roadmap të qartë të tyre (rrugët, uji, kanalizimet, portet, aeroportet), me afatet se kur do të realizohen nga shteti, në mënyrë që 
investitorët të paraqesin interesa konkrete për investime në sektorët specifikë. 

Balfin Group 

Të hartohet një politikë më e mirë dhe efikase në drejtim të përdorimit të fondeve publike në afatmesëm dhe afatgjatë me qëllim 
stimulimin e punësimit të qëndrueshëm. 

Confindustria Albania 

Thjeshtimi i ekosistemit dixhital të vendit nëpërmjet thjeshtimit të rregullave krijuar prej shumë kohësh. Ende ka një debat 
rreth ligjit për nënshkrimin dixhital, por nëse kjo çështje zgjidhet, transaksionet do të bëhen më të lira, më të shpejta, 
më të mira dhe në rast të një valë të dytë të krizave klientët nuk do te detyroheshin të vizitojnë dyqanet për të bërë 
ndonjë lloj transaksioni. Nënshkrimi dixhital kërkon shumë pak investime, por ofron një ndryshim të madh. 

Vodafone Albania, 

Bankat të fillojnë të mendojnë mbi diversifikimin e mënyrës tradicionale të financimit, të heqin frikën e të gërshetojnë adoptimin e 
teknologjisë së informacionit me planet e tyre të politikës së riskut, ta zgjerojnë këtë si në raport me bujqësinë me zinxhirët e 
vlerave e të mos e lënë një garanci bankare katër vite pa u përdorur (nuk është pak 180 mil euro me 40 mil të 
përdorura në katër vite), duke përdor garancitë në maksimum. Problematikat kryesore kanë të bëjnë me 
institucionet, qasjen e politikave dhe gërshetimin e tyre në të njëjtën kohë. 

IC Chair 

 

SHKURTIME:  

MFE- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

MIE – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës 

MBZHR- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

MTM- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

DPT- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  

ASHK – Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimi të Investimeve 

AKEP – Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare 

AZHBR – Agjencia e zhvillimit bujqësor rural 

INSTAT – Instituti i Statistikave i Shqipërisë 

BSH –Banka e Shqipërisë 
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AKSHI – Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

DIHA- Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri 

SAM WEAR – kompani private prodhimi veshjesh 

 

AFATI: 

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


