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PROBLEMI: Disa piketa mbi
RIMËKËMBJEN  EKONOMIKE 

Cilat mund të jenë ndërhyrjet konkrete ose reformat prioritare në nivel
politikash mbi bazën e të cilave ekonomia mund të lulëzojë në planin
afatmesёm/afatgjatё.

Prioritizimi i masave dhe ndёrhyrjet konkrete sektoriale, me nje fokus -
mundёsia reale e zgjerimit tё zinxhirit tё operacioneve nё Shqipёri pёr tё
pёrmbushur kёrkesat sektoriale.
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1. Përqasja horizontale

2. Përqasja sektoriale

3. Sfidat e punësimit & etj.



Potencialet dhe Fokusi i Rimëkëmbjes 
Ekonomike:
Sfidat UNIKE të ekonomisë shqiptare në përballje me tërmetin dhe 

pandeminë COVID19

Rekomandime të sektorit privat mbi shtyllat kryesore ku duhet të 
mbështeten reformat dhe sektorët prioritarë
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OBJEKTI



• Vlerësime mbi sfidat ekonomike të rajonit dhe Shqipërinë, bazuar në 
raporte kombëtare dhe ndërkombëtare 

• Konsultim dhe monitorim i akteve ligjore dhe nënligjore përkatëse

• Matricë Rajonale e vendeve të Ballkanit &Shqiperia 

Desk-research

•Pyetësor i strukturuar paraprakisht drejtuar antarëve dhe partnerëve të KI; 

•Anketa e Sekretariatit të KI në bashkëpunim me MFE;

•Disa Mbledhje në nivel teknik në bashkëpunim me MFE, MBZHR dhe MEI 
mbi bazën e grupimit të problematikave dhe sugjerimeve

Konsultime dhe Grupe Pune
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METODOLOGJIA



II.KONTEKSTI: SFIDAT – RAPORTET 
NDERKOMBETARE

Parashikimet mbi rritjen ekonomike variojnë nga -5% sipas BB në -9% sipas 
BERZH ndërkohë ka një dakortësi mbi:

 Sektorët ku prodhimi dhe turizmi parashikohen të prekin më shumë uljen në punësim.

 Sfidat unike të ekonomisë shqiptare pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 me impakt 
ekuivalent 7,5% të PBB (raport Qeveria Shqiptare në bashkëpunim me UN, EU, BB).

 Recensionin e pritshëm në ekonomi
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II. KONTEKSTI: Krahasimi i Paketave Financiare 

Masat e ndërmarra në fazën e emergjencës kanë synuar ruajtjen e punësimit dhe likuiditetin në ekonomi



II. KONTEKSTI :  PAKETAT FINANCIARE - SHQIPËRIA

PAKETA 1

19 MARS

Fokus biznesi i vogël

3,5 Mld shtesë për 
shëndetësinë

6,5 Mld paga e luftës, ndihma 
sociale dhe papunësia

11 Mld Lekë(0,6 % PBB)                   
Garanci Shtetërore 

Përgjysmim i pagave

PAKETA 2

13 PRILL

Fokus më i zgjeruar

7 mld Lekë (0.4% e PBB-së)-
pagesë 40,000 Lekë

Shtyrja e afateve të pagesës së 
kësteve të tatim-fitimit pas 30 

Shtatorit

Pagesat e parapagimit   T Th 
Fitimit për 2020 nuk do paguhen

Garanci Shtetërore prej 150 Mln 
USD



III. GJETJE – COVID - 19 ANKETA E KI

• Ka prekur çdo sektor të ekonomisë shqiptare, në veçanti Turizmin

• Gjysma e ekonomisë shqiptare ndali plotesisht, përveç Bujqësisë

• Ulje më shumë se 20% rënie të xhiros vjetore, pavarësisht madhësisë apo sektorit

• Ndikimi i COVID-19 në ekonomi do të zgjasë deri në një vit

NDIKIMI

• Sfidoi seriozisht vazhdimësinë e biznesit  - ne te ardhmen kryesisht ne burimet e 
veta dhe shkurtime nga puna (kredia opsion I 3)

•Te papergatitura per manaxhimin e burimeve njerezore  - pushime nga puna, leje 
zakonshme, pune nga shtepia 

• Importuesit  po konsiderojne gjetjen e burimeve të reja për lëndët e para ne vend

• Kompanite pa plane te manaxhimit të rriskut dhe emergjencës 

SFIDAT

• COVID-19 ndërgjëgjësoi kompanitë për efikasitetin e përdorimit të shërbimeve 
online

• Ndryshoi planet e investimeve në drejtim të teknologjive të reja, forcimit të 
kanaleve të shitjes, menaxhimi i riskut

INOVACIONI

• Mbështetja e qeverisë dhe bashkëpunimi   faktorë të pazëvendëshueshëm në 
përballimin e situatave të panjohura për të siguruar vazhdimësinë e biznesit

• Pagesa e pagave dhe garancia sovrane 
PAKETAT MBËSHTETËSE  
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III. SUGJERIMET E KI: REFORMAT PRIORITARE NË 
NIVEL POLITIKASH (QASJA HORIZONTALE)
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ALBANIA - THE GATEWAY TO BALKAN

• Ndërtimi i strategjisë së Marketingut “Albania-The Gateway to Balkan” dhe i një
pakete konkrete dhe efikase për nxitjen e investimeve të huaja

• Hartimi i një liste me të gjitha objektet industriale që nuk janë privatizuar ende, ku të
shikohet mundësia e përthithjes së investitorëve të huaj.

• Hartimi i një plani nxitës për tërheqjen e investimeve të reja në ato zona ku ka
potencial njerëzor, por mungojnë vendet e punës.

• Shkurtimi i procedurave të investimit referuar hapave dhe kohës deri në finalizimin e
investimit, duke synuar rritjen e konkurrueshmërisë në rajon

• Koordinimin me Diasporën dhe transparencë e planeve të investimeve publike

• Përshpejtimi i zgjidhjes së problematikave të pronësisë në zonat prioritare



III. SUGJERIMET E KI: REFORMAT PRIORITARE NË 
NIVEL POLITIKASH (QASJA HORIZONTALE)
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KUADËR LIGJOR 

REFORMË FISKALE 

• Përshpejtimi i Reformës në Drejtësi – garanci per investitorëve te huaj dhe zbatueshmëria e
kontratave

• Hartimi i një reforme fiskale që nxit konkurrueshmërinë, adoptimi sa më shpejt i strategjisë
afatmesme të të ardhurave, me fokus të vecantë “tax expenditures

• Procedura transparente për vlerësimin e të gjitha investimeve që përfshijnë fonde publike

• Hartimi dhe aplikimi i një sistemi taksimi të shkallëzuar mbi pasurinë dhe vlerën e bilancit

• Rishikimi tërësor i realizimit të performancës për të gjitha marrëveshjet koncesionare për
pasuritë kombëtare të dhëna me koncesion



III. SUGJERIMET E KI: REFORMAT PRIORITARE NË 
NIVEL POLITIKASH (QASJA HORIZONTALE)
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INFORMALITET 

LIKUIDITET

•Strategji afatgjatë për uljen e informalitetit në mënyrë që të shmanget 
konkurrenca e pandershme dhe të fokusohemi në pagesat elektronike 

•Krijimi i nje fondi garancie për kreditimin e sektorëve ekonomik prioritar

•Krijimin e një banke zhvillimi me kapital të injektuar nga qeveria, investime të tjera
dhe me masën monetare të përftuar prej aplikimit të një amnistie të plotë të parasë

•Të incentivohen bizneset që i drejtohen tregut të kapitaleve për të kërkuar fonde
duke u listuar ne bursë



III. SUGJERIMET E KI: REFORMAT PRIORITARE NË 
NIVEL POLITIKASH - (QASJA HORIZONTALE)

13

FUQI PUNËTORE

PRODUKTE SHQIPTARE 

• Incentivimi i Eksporteve dhe produkteve Made in Albania dhe Nxitja e një 
bashkëpunimi të shpejtë ekonomik me Kosovën 

• Promovimi I vendit si një destinacion tërheqës për investime dhe industri përpunuese, 
mjaft afër tregjeve të vendeve të EU

• Harmonizimi në kohë midis nevojave për fuqi punëtore në sektorët më prioritarë me 
masat stimuluese për orientimin e edukimit profesional të të rinjve dhe trajnimin e 
forcës punëtore

• Marrja e masave afatshkurtra për ruajtjen e normës së punësimit duke përdorur 
skema të punësimit afatshkurtra



A - REKOMANDIME- AGROPËRPUNIMI

Evidentim i 3 produkteve specifike,  me potencial për t’u përpunuar në vend për t’u branduar si markë 
shqiptare dhe eksportuar

Analize kosto – përfitim për buxhetin e shtetit dhe fermerin, në lidhje me subvencionimin e çmimit të 
naftës

Përditësimi dhe transparenca në kohë në lidhje me përfundimin e hartës së tokës bujqësore

Negocimi  për përfshirjen e të gjithë fermerëve tek IPARD3

Mbikqyrje e farmacive bujqësore /kufizim të përdorimit të pakontrolluar e të rrezikshëm të pesticideve/
informalitetin 

Analize e formave të organizimit të fermereve që të mund t’u lehtësohet aksesi në financim disa kategorive



B - REKOMANDIME - TURIZMI

Diversifikimi i ofertës turistike, përmes integrimit në zinxhirë më të gjerë (globale) turistike

Incentivimi i sektorit në drejtim të zgjatjes së sezonit turistik

Cilësia e shërbimit në turizëm. 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. 

Harmonizim në kohë, transparenca dhe konsultimi i planeve lokale dhe kombëtare për investime 
publike në infrastrukturë në sektorin e turizmit

Implementimi i iniciativës “fllucka e udhëtimit”, që konsiston në hapjen e kufijve midis vendeve të 
Ballkanit Perëndimor, duke përjashtuar detyrimin e karantinës 14 ditore



C - REKOMANDIME- INOVACION & TIK

Prioritizimi i dixhitalizimit dhe përshpejtimi i zgjerimit të mbulimit në nivel kombëtar me broadband dhe sigurimi i platformës Cloud

Saktësimi /harmonizimi i të dhënave statistikore kombëtare referuar nivelit të përdorimit dhe të aksesueshmërisë në TIK nga 
ana e bizneseve

Të hapet debate mbi modelet e financimit (p.sh.Kosova) të bashkëpunimit qeveri-biznes-partnerë ndërkombëtarë për 
kostot e investimit në sector

Rritja e aksesit të NVM-ve në TIK, nëpërmjet hartimit të politikave specifike qeveritare me fokus nevojat specifike të NVM-
ve

Stimulimi i ekspozimit të popullsisë ndaj potencialeve TIK përmes bashkëpunimeve edhe me bizneset për të 
subvencionuar kostot e pajisjeve dixhitale

Krijimi 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 (si në Poloni/Itali)

Shfrytëzimi i potencialeve që ofrojnë zonat e lira ekonomike TEDA



DISKUTIME

Ndërhyrjet afatmesme të Qeverisë të fokusohen në sektorët më të prekur nga COV19. Cilat reforma sugjerohen të 
mbeten prioritare në nivel politikash? Punësimi? Energjia?

A mund të jetë një moment unik për të tërhequr tregje të veçanta në kuadrin e delokalizimit? Cilat mund të 
jenë shanset për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve shqiptare? Cilat ndërhyrje janë të nevojshme 
për të konsoliduar mbështetje të teknologjisë së NVM-ve? 

A duhet bërë një transparencë paraprakisht mbi ecurin e koncensioneve mbi pasuritë kombëtare e më tej 
një strategji? Si të  maksimizojmë potencialin me fokus imazhin e vendit, informalitetin, rritjen e aksesit 
në financim, përgatitjen e fuqisë punëtore?

ALBANIA – GATEWAY IN THE BALCAN 

Sa të avancuar jemi kundrejt instrumentave që lehtësuan jo vetëm të bërit biznes në vend (p.sh. pagesat online, 
teknologji) por edhe aspektet sociale gjatë COVID-19? 
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