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Rekomandime KI 2015-2020
REKOMANDIME SIPAS KATEGORISË
Strategjike
Legale
ëhat challenges
areInstitucionale
facing Transparencë
most
of agro processing companies?

Rekomandimet në nivel institucional zënë
peshën më të lartë mbi totalin 43% , ku theksi
jepet kryesisht në

10%
22%

o bashkëpunimin ndërinstitucional
o ngritjen e kapaciteteve të strukturave

operacionale

o qëndrueshmërinë e institucioneve

43%
25%

o rritjen e standartit dhe cilësisë së

shërbimeve

Rekomandime KI 2015-2020
REKOMANDIME SIPAS SEKTORIT

Challenge 2
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Bujqësi

Turizëm

BPO

TIK

Energji

Ndërtim

22% e total rekomandimeve të KI , adresojnë
ndërhyrje në drejtim të
dy sektorëve kryesorë si Turizmi dhe
Bujqësia duke synuar
o Rritje të nivelit të formalizimit të
sektorëve
o Incentiva për forcimin e sektorëve
o Ndërhyrje ligjore që do lehtësonin
bizneset e këtyre sektorëve

Rekomandime të plotësuara
të Këshillit të Investimeve 2015-2020
Aktualisht kemi 41% të Rekomandimeve të plotësuara. Ndërhyrje që janë
ndërmarrë në përmbushje të rekomandimeve, gjatë 2019-2020 përmendim:

Challenge
2
o Nxitjen e formalizimin në sektorin e turizmit -mundësuar përmes

kategorizimit të strukturave turistike (VKM 415 dt.19.06.2019) . Kategorizuar
në total 1178 struktura akomoduese.

o Unifikimin e praktikave administrative mbi inspektimet në nivelin qendror

dhe lokal. Hartimin e listave të verifikimeve për të gjithë inspektoratet dhe
trajnime të inspektorëve mbi proçesin e inspektimit online.

15%
41%

44%

o Nxitjen e punësimit përmes subvencionimit të bizneseve që synojnë të

ri/punësojnë punonjës-punëkërkues të papunë (VKM 17 DT 15.01.2020 )

o Përmirësim i platformës E-leje përmes saktësimit të afateve mbi

vendimarrjen për lejet e ndërtimit, shmangie të pezullimit të funksionalitetit
të platformës dhe definimin e rolit dhe përgjegjësive të institucioneve të
ndërlidhura në platformë.
Implementuar

Në Proçes

Jo implementuar

Rekomandime të plotësuara
të Këshillit të Investimeve 2015-2020
o Aprovim i “Planit kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm të infrastrukturës

digjitale broadband 2020–2025.

o Miratimi i Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të blerjes së energjisë

prodhuar nga fotovoltaikët

o Promovimi i incentivave që ofrohen në Shqipëri në bazë sektoriale,

informacion mbi skemat financiare në mbështetje të SME, udhëzuesa e kuadri
ligjor respektiv nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA),
përmes faqes së saj web.

o Publikimin e vizionit, misionit, objektivave dhe politikat në sektorin e turizmit

përmes aprovimit të "Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të
Turizmit 2019 - 2023".

o Thjeshtimin e proçedurave nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me

zbatimin e proçedurës "Dogana pa Letra"

o Mbështetje mbi inovacionin për rininë dhe kompanitë fillestare në sektorin e

TIK përmes nxitjes së investimeve të reja në qendra teknologjie informacioni
(IT Hubs). Draftimi I ligjit “ Mbi Start- up”

Rekomandime të paplotësuara
të Këshillit të Investimeve 2015-2020
Janë aktualisht 99 rekomandime të paplotësuara ku
ndër më kryesoret përmendim:

Rekomandime të paplotësuara sipas temës në %

Challenge
2
25%

Përgatitja dhe miratimi i një Strategjie të mirëfilltë
kundër ekonomisë informale

o

22%

20%
16%

15%

16%

o

Stabilizimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor fiskal

o

Dixhitalizimi i regjistrave të disa institucioneve
kyçe (si ASHK) që do lehtësonte barrën
administrative

15%
9%

10%
5%

3%
1%

1%

4%

3%
1%

5%
3%

o

0%

o

Forcimi i bashkëpunimit mes inspektorateve dhe
ndërmarrja e inspektimeve të përbashkëta
Përmirësimi i proçesit të apelimeve që duhet të
unifikohet për të gjithë inspektoratet.

Inisiativa të marra mbi përmbushjen e
Rekomandimeve të KI 2019- 2020
Ndërveprim intensiv mbi përmbushjen e rekomandimeve me :
MFE
MIE
MBZHR
SHOQATA E BANKAVE
SHOQATA BIZNESI
DHOMA TREGTIE
6 BASHKI

3 GRUPE PUNE

o MFE – MIE mbi Rekomandimet e
dhëna për sektorin e TIK
o MFE – MBZHR mbi rekomandimet
e dhëna për sektorin e Bujqësisë
dhe Agro përpunimit
o MFE – MIE mbi rekomandimet e
dhëna për sektorin e Energjitikës

GRUP PUNE MBI
BLLOKIMIN E
LLOGARIVE TE
BIZNESEVE
o Në përfundim të ndryshimve
të propozuara mbi
Udhëzimin e Ministrisë së
Financave nr 24 02.09.2008
o Draftim i ligjit “Për Regjistrin
Qëndror të Llogarive
Bankare

Development Partners
EBRD & SECO

GRUP PUNE MBI PROB.
NDERVEPRIM BASHKI
BIZNES
Ngritur një proçes hetimor mbi
problematikën e paraqitur nga
AREA me Bashkinë Kukës që
po ndiqet nga zyra e Avokatit të
Tatimpaguesit në MFE.

SUPORT TEKNIK PER
INSTITUCIONET
o Suport teknik për AZHT në përmbushje të
tre rekomandimeve të KI mbi përmirësimin e
platformës E-Leje
o Suport teknik për MFE në përmbushje të tre
rekomandimeve të KI mbi rritjen e aksesit të
bizneseve në TIK dhe në centralizimin nën
një platform të informacionin mbi grantet
suportuese

Sfida – Ndjekja e Rekomandimeve të KI
 Disa nga institucionet përgjegjëse nuk përgjigjen në

kohë ose nuk angazhohen në kthimin e përgjigjeve
në rrugë formale mbi rekomandimet qe u janë
adresuar.

 Mungesë publikimi të vlerësimeve të ndikimit që

kanë patur mbi bizneset -strategjitë, politikat,
incentivat apo planet e veprimeve të ndërmarra nga  Disa nga rekomandimet marrin shumë kohë për tu
institucionet qeveritare.
përmbushur, kjo ndikon në relevancën dhe impaktin
e tyre kur ato përmbushen me vonesë.
 Ndryshimet e bëra nga institucionet qeveritare,

promovohen në rrjete sociale e media vizive, por
dokumentacioni i saktë formal ku bazohen këto
ndryshime, publikohet me vonesë apo edhe nuk
publikohet fare.

