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Këshilli i Investimeve (KI) ka si qëllim rritjen
e besimit të ndërsjellë midis biznesit dhe
qeverisë duke kontribuar në institucionalizimin
e dialogut mbi politikat në vend. Kontribuon në
reformat kombëtare dhe procesin e tranzicionit
ekonomik duke ndihmuar në përmirësimin e
institucioneve, ligjeve dhe politikave që
promovojnë mirëfunksionimin e tregut.
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Profili i rekomandimeve të dhëna
sipas sektorit, 2015-2020
33% e totalit të rekomandimeve
të KI, adresojnë ndërhyrje në dy
sektorët kryesorë si Turizmi dhe
Bujqësia duke synuar:
Rekomandimet sipas sektorit

» Rritje të nivelit të
formalizimit të sektorëve
» Incentiva për forcimin e
sektorëve
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» Ndërhyrje ligjore që do
të lehtësonin bizneset e
këtyre sektorëve
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» Incentiva për të rritur
vlerën e shtuar të sektorit
agro-përpunues për
investime

Profili i rekomandimeve të dhëna
sipas kategorisë 2015-2020
Rekomandime sipas kategorisë
Strategjike

Legale

Institucionale

Transparencë

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

2% 9%

22

%

43%
24%

Politika

» bashkëpunimin
ndërinstitucional
» ngritjen e kapaciteteve të
strukturave operacionale
» qëndrueshmërinë e
institucioneve
» rritjen e standartit dhe cilësisë
së shërbimeve
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Përafrimi me dokumentet
strategjike të vendit
Integrimi i rekomandimeve të KI në procesin e përgatitjes
së dokumenteve strategjike të vendit, si për shembull:
- Programi i Reformës Ekonomike
2021. Ne nxitëm materializimin e një pjese
të parashikimeve të Programit të Reformës
Ekonomike (ERP), specifikisht përshpejtuam
krijimin e një platforme dixhitale të centralizuar
që përmban informacion mbi skemat dhe
burimet e financimit ekzistuese dhe të
ardhshme, si një mjet i rëndësishëm online për
të përmirësuar aksesin në financë të NVM-ve.

- Përshpejtimi i agjendës
dixhitale dhe nevojave të NVMve. KI nxiti institucionet publike të
marrin në konsideratë stimulimin e
investimeve publike në rrjetet me brez
të gjerë (broadband) si dhe rishikimin
e legjislacionit që aktualisht dublikon
pagesat edhe në bashki edhe në buxhetin
e shtetit (brenda një viti).

- Strategjia e re e Biznesit dhe
Investimeve (BITS 2021 - 2027) e
hartuar nga MFE dhe GIZ. Inpute të
veçanta të KI-së lidhen me rekomandimet
e KI-së të përqendruara në stimulimin dhe
tërheqjen e investimeve, sektorët prioritarë
për rimëkëmbjen post-Covid-19, TEDA-t
, rëndësinë e rritjes së cilësisë së aftësive
profesionale, etj.

- Një sinergji më e mirë midis
Axhendës së KI 2021 dhe Axhendës
Ekonomike Rajonale (MAP REA, etj.),
si pjesë e instrumentit të politikës rajonale
të investimeve në Ballkan, në kontekstin
e Planit të Veprimit të Zonës Ekonomike
Rajonale me fokus “Hapësirën Rajonale të
Industrisë dhe Inovacionit” , nën portofolin
e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Fushat kryesore
të ndërhyrjeve nga
rekomandimet e
implementuara
Implementuar

Në Proçes

Jo implementuar

14%
38%
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48%

38% Rekomandime të plotësuara,
14% në proçes:
» Punësimi dhe ngritja e kapaciteteve
të kapitalit njerëzor - Katër VKM u
miratuan gjatë vitit 2020 me synim stimulimin
e punësimit përmes subvencionimit të
bizneseve për të punësuar e trajnuar
punëkërkues të papunë.
» Konkurrenca e Sektorit të Turizmit
- Përmirësimi i konkurrencës dhe forcimi i
formalizimit në sektor përmes identifikimit dhe
klasifikimit të strukturave turistike.
» Avancimi i Reformës së Deregulimit Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve online
të ofruara përmes platformës elektronike
për lejet e ndërtimit duke specifikuar afatet
për vendimmarrje për lejet e ndërtimit, duke
shmangur pezullimin e funksionalitetit të
platformës, duke përcaktuar rolin/përgjegjësitë
e institucioneve të ndërlidhura në platformë.
» Stimulimi Fiskal - Nxitja e investimeve
të sektorit agro-prodhues përmes
subvencionimit të naftës.
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Fushat kryesore të ndërhyrjeve
nga rekomandimet e implementuara
Përputhshmëria rregullatore - kompletimi
i kornizës ligjore dhe rregullatore si parakushte
për inkurajimin e investimeve në sektorë të
rëndësishëm siç janë komunikimet elektronike
dhe sektori i energjisë së rinovueshme (p.sh.
mundësuar aprovimi i metodologjisë së
përcaktimit të çmimit të blerjes së energjisë të
prodhuar nga fotovoltaikët).

Mbështetja e teknologjisë dhe
inovacionit - stimulimi i ekspozimit
të popullatës ndaj potencialeve të TIK
përmes bashkëpunimeve me bizneset
për të subvencionuar kostot e pajisjeve
dixhitale si laptopë, smartphone, etj., si
pajisjet e para me të cilat njerëzit qasen
në internet.

Forcimi i sektorit të shërbimeve të
nënkontraktuara të biznesit (BPO) përmirësimi i aftësive profesionale të punonjësve,
krijimi i sindikatës së punonjësve të qendrave të
thirrjeve /shërbimeve (call centers), promovimi
i sektorit si një mundësi pozitive për investime
përmes platformës së unifikuar Global Digit
City, rishikimi i kornizës ligjore dhe ndërmarrja e
veprimeve për të ulur informalitetin e sektorit.

Transparencë e incentivave - rritja e
transparencës dhe promovimi më i mirë
i incentivave të ofruara në Shqipëri mbi
baza sektoriale, informacion mbi skemat
financiare në mbështetje të NVM-ve,
udhëzimet dhe kornizës ligjore përkatëse
nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të
Investimeve (AIDA), përmes faqes së saj
të internetit.

117 rekomandime të
paplotësuara aktualisht,
ku ndër më kryesoret
përmendim:

Nevojë për ndërhyrje
të mëtejshme

» Përgatitja dhe miratimi i
një strategjie të mirëfilltë
kundër ekonomisë
informale.

Rekomandime të paplotësuara sipas temës në %
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» Dixhitalizimi i regjistrave
të disa institucioneve
kyçe (si Agjencia
Shtetërore e Kadastrës)
që do lehtësonte barrën
administrative.
» Forcimi i bashkëpunimit
mes inspektorateve dhe
ndërmarrja e inspektimeve
të përbashkëta.
» Përmirësimi i procesit të
apelimeve që duhet të
unifikohet për të gjithë
inspektoratet.
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» Stabilizimi i kuadrit ligjor
dhe nënligjor fiskal.
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Iniciativa të marra
mbi përmbushjen e
Rekomandimeve të KI,
2019- 2020
Ndërveprim intensiv
mbi përmbushjen e
rekomandimeve

MFE
DPT
SHOQATA E
BANKAVE

SHOQATA BIZNESI
MFE
GRUPE PUNE

DHOMA TREGTIE
BASHKIA TIRANË

MFE – MIE mbi
rekomandimet e
dhëna për sektorin
e TIK.

GRUP PUNE MBI
BLLOKIMIN E
LLOGARIVE TË
BIZNESEVE

MFE – MBZHR
mbi rekomandimet
e dhëna për
sektorin e
bujqësisë dhe
agro-përpunimit.

Përfunduar
ndryshimet e
propozuara
mbi Udhëzimin
e Ministrisë së
Financave nr. 24,
datë 02.09.2008.

MFE – MIE mbi
rekomandimet e
dhëna për sektorin
e energjitikës.

Draftim i ligjit “Për
Regjistrin Qendror të
Llogarive Bankare”.

BERZH

MFE

SECO
SUPORT
TEKNIK PËR
INSTITUCIONET
Suport teknik
për AZHT në
përmbushje të tre
rekomandimeve
të KI mbi
përmirësimin e
platformës e-Leje.
Suport teknik
për MFE në
përmbushje të tre
rekomandimeve
të KI mbi rritjen
e aksesit të
bizneseve në
TIK dhe në
informacionin
mbi grantet
mbështetëse.

MSHMS
5 BASHKI
SHOQATA E DHOMA
BIZNESI
GRUP PUNE MBI
PROBLEMATIKËN QE KA
TË BËJË ME
NDËRVEPRIMIN
BASHKI-BIZNES
Ngritur një proces
hetimor mbi
problematikën e
paraqitur nga AREA
me Bashkinë Kukës
që po ndiqet nga
zyra e Avokatit të
Tatimpaguesit në
MFE.

Publikuar nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve (SKI), Dëshmorët e Kombit, Tiranë, Shqipëri, T. +355 692631300
info@investment.com.al / www.investment.com.al / SKI është përgjegjës për përmbatjen e këtij publikimi.

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO).

