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Matrica e Rekomandimeve “INOVACIONI NË SIPËRMARRJE, SI NJË SFIDË PËR RRITJEN E KONKURRUESHMËRISË DHE NXITËS I RRITJES 
EKONOMIKE!”, ka për qëllim 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 janë rezultat i analizës dhe konsultimeve të Sekretariatit të KI me një numër të madh aktorësh dhe ekspertësh si në sektorin privat ashtu edhe 
në atë publik (por nuk parashikojnë zgjidhje shteruese për problemet dhe çështjet e ngritura). Duke qënë se tashmë ka disa iniciativa strategjike në proces, si kombëtare dhe 
rajonale - objektivi kryesor i studimit ishte (në afatshkurtër) - të përshpejtojë agjendën kombëtare për inovacionin në sipërmarrje me qëllim maksimizimin e impaktit te 
inisiativave strategjike si edhe mbeshtetjeve që vendi ka ndërmarrë. Ndërkohë, në afatmesëm synonte stimulimin e vëmendjes dhe të debatit midis palëve të interesuara mbi 
atë se si bizneset shqiptare të jenë jo vetëm “konsumatore” të inovacionit, por edhe “prodhuese” të tij në kontekstin e ekonomisë dixhitale ku inovacioni mund të sjellë edhe 
goditje të mëdha për hir të dinamikave të tregut, veçanërisht për COV19. Për të mos krijuar përsëritje, nuk kemi përfshirë në këtë seksion rekomandime të tjera të miratuara 
në mbledhjet e mëparshme të KI, disa prej të cilave mbeten ende koherente dhe të rëndësishme. 
 

FUSHA E NDËRHYRJES / REKOMANDIMI 
INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS 
AFATI 

1. QEVERISJA – KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATOR 

Rekomandim 1: Fuqizimi i ekosistemit të inovacionit dhe lidhjet midis palëve të interesuara përmes një kornize 
gjithëpërfshirëse ligjore dhe rregullative që konsiston në: Përshpejtimi i miratimit të projektligjit "Për Mbrojtjen 
dhe Zhvillimin e Start-up Inovative" që mundëson: 

 një listë të konsoliduar të incentivave jodiskriminues administrative dhe financiare në dispozicion të 
investitorëve të huaj dhe vendas si një parakusht për konkurrencën e ndershme. 

 një regjim vetë-rregullues të qeverisjes së ekosistemit bazuar në struktura si psh Bordi i Vlerësimit për 
bizneset Inovative start-up me anëtarë të shumicës nga sektori privat. 

 një portal elektronik në internet, i hapur, transparent dhe lehtësisht i aksesueshëm për Start-Ups 
Inovative. 

 
 
 
 

KM/MFE/MSHMS 

 
 
 
 

Afatshkurtër 
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 krijimin e një Fondi Kombëtar për Inovacionin që mbështet aksesin në kreditim për inkubatorët e 
çertifikuar dhe start-up inovativë përmes garancive për huatë bankare. 
 
 

Rekomandim 2: Konsolidimi dhe harmonizimi i iniciativave qeveritare në lidhje me transformimin dixhital, 
teknologjik dhe inovacionin nga një institucion kryesor përgjegjës për koordinimin e politikave sektoriale për 
të nxitur: 

A. Kërkesën për zgjidhje inovative mbi problemet qeverisëse1:  

 përmes mekanizmave të Prokurimit Para-Komercial / Inovacionit që i mundëson sektorit publik të blejë 
shërbime kërkimore dhe zhvillimore (R&D) për probleme praktike dhe/ ose sektoriale. Ligji i miratuar 
së fundmi nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik" miraton konceptin e partneritetit për inovacionin të 
prezantuar dhe miratuar më parë nga Direktivat e BE-së. Për më shumë informacion mbi modelet e 
suksesshme të prokurimit para-komercial në nivelin e BE-së klikoni ketu. 

 përmes mbështetjes së projekteve që mundësojnë zgjidhje të zgjuara (smart) për shembull në menaxhimin 
e mbetjeve, ekonominë e gjelbër (përmes inovacionit në energji, përfshirë por pa u kufizuar në aktivitetet 
e mëposhtme ndriçimi LED, instalimi diellor, stacionet e karikimit të Automjeteve Elektrik (EV), njësite 
inteligjente, drejtuesit e frekuencës së ndryshueshme dhe ndërtimin e analizave) industria e TIK2 dhe 
projektet Agro 3 që krijojnë zgjerim të tregjeve lokale e ndërkombëtare si dhe vlerë të shtuar. 
 

 Zgjerimi i mëtejshëm i numrit dhe cilësisë së shërbimeve publike të dixhitalizuara përmes platformave 
qeveritare. (p.sh. shkëmbimi në kohë reale i të dhënave midis institucioneve që u mundësojnë 
përdoruesve marrjen e shërbimit/informacionit në kohë reale.) 

 Forcimi i përdorimit të dokumenteve elektronike, nënshkrimeve elektronike dhe dixhitale në aktivitetet 
tregtare/administrative në përputhje me strategjinë për administrim pa letra, përfshirë agjensitë 
ekzekutive dhe sistemin gjyqësor. 

 
B. Ofertën për zgjidhje inovative nga bizneset 4: 
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Afatmesëm 

 
 
 

Afatmesëm  
  
 
 

 
 

Afatmesëm  
   
 

 
 
 
 

Afatmesëm  
 
 
 

Afatmesëm  
 
 

                                                 
1Fillimi i proçesit të fiskalizimit nga qeveria është një shembull i iniciativave që nxisin anën e kërkesës për zgjidhje inovative duke nxitur tregun përmes qeverisë, për të adresuar informalitetin, menaxhimin e 
taksave etj. Deri më sot, janë çertifikuar 29 kompani për ofrimin e zgjidhjeve inovative në lidhje me procesin e fiskalizimit. 
2 TIK ka potencialin të zhvillojë zgjidhje dhe shërbime të sofistikuara softuerike, për shkak të numrit në rritje të start-up, frymës sipërmarrëse dhe interesit në rritje të të rinjve në TIK. 
3 Mundëson që produktet ushqimore shqiptare të hyjnë në tregjet e përparuara si organike dhe me vlerë të shtuar më të lartë lokale, ndërsa prodhimi vendas kthehet në prodhim të teknologjisë së lartë dhe eko i 
qëndrueshëm. 
4 Si mundet Legjislacioni i BE-së të shtyjë /frenojë Inovacionin- Komisioni Europian 2014 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pre-commercial-procurement-showcases
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 përmes stimujve për rritjen e investimeve Kërkimore & Zhvillimore dhe shpenzimeve të marketingut; 
psh. Qeveria duhet të marrë në konsideratë kapacitetin e inovacionit të firmave ekzistuese dhe nevojën e 
tyre për të përmirësuar prodhimin dhe proceset e tyre të biznesit si dhe portofolin e produkteve. P.sh. 
përmes fondit të garantimit që subvencionon 50% të kostove për kërkimin dhe zhvillimin dhe punën 
kërkimore me interes praktik. 

 përmes sigurimit të fondeve të dedikuara në formën e borxhit ose kapitalit, ose përmes përjashtimit nga 
rregullat e përgjithshme si në rastin e transferimit të teknologjisë. 

 mjete të tjera bashkëpunimi, p.sh. iniciativat e Inovacionit të Korporatave (Universitete- Biznes-
Donatorë) që ulin kostot e inovacionit dhe ndajnë rreziqet. 

 
KM/ MFE/ MASR/ 

AKKSHI/AIDA 
 
 

MFE/KM/DONATORË 
 

MFE/KM/DONATORË 
 

   
          
          Afatmesëm  

 
 

Afatmesëm  
 

Afatmesëm  
 

   

Rekomandim 3:  Promovimi tek investitorët seriozë të huaj dhe vendas i përfitimeve dhe mundësive që ofron 
ligji nr. 9789, datë 19.07.2007 "Për Zonat e Zhvillimit Ekonomik Teknologjik" dhe përafrimi i tij me kërkesat e 
ekosistemit për krijimin e "Zonave të dedikuara të Inovacionit". Kjo e fundit shihet nga aktorët e ekosistemit si 
një mjet efiçent për të tërhequr përsosmërinë e biznesit në fushën e inovacionit dhe teknologjisë së lartë, e cila mund të 
shërbejë më tej si një pikë referimi për zgjerimin e numrit të ndërmarrjeve të reja dhe bizneseve që mbështesin 
inovacionin dhe/ose prezantojnë teknologji të lartë. Për këtë qëllim, mund tia vlejë të eksplorohen mundësitë që rrjedhin 
nga Ligji 9789/2007 në mbështetjen e idesë së krijimit të Zonave të dedikuara të Inovacionit dhe /ose zgjerimit të 
bashkëpunimeve në formën e grupeve industriale rajonale si modele funksionale dhe të qëndrueshme. 
 

 
 
 
 

KM/ 
MFE/MASR/Universite

te/AIDA 
 

 
 
 
 

Afatmesëm  

Rekomandim 4: Mbështetje e targetuar për procesin e ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve fillestare(Start Up) 
nga AIDA (ose institucioni i ngarkuar për inovacion) përfshirë ndihmën në aktivitetet ligjore, të korporatave 
dhe fiskale, si dhe çështjet e pasurive të patundshme dhe të kreditimit. Përveç kësaj, start-up inovativë mund të 
përfitojnë nga pjesëmarrja falas në panaire dhe evente ndërkombëtare, si dhe nga iniciativa ndërkombëtare që synojnë 
favorizimin e rrjetëzimit me investitorët e mundshëm. 

 
 

MFE/AIDA/MSHMS 
 

 
 

Afatgjatë  

   

2. BASHKËPUNIMI “QUADRUPLE HELIX”  (QEVERI - UNIVERSITET –BIZNES – SHOQËRI CIVILE/MEDIA) 

Rekomandim  5: Përshpejtimi i strukturimit të një arsimi modern dhe të përqendruar në industri që të ofrojë 
punë me cilësi dhe me aftësi të lartë, duke kontribuar kështu në një rritje më të madhe, të qëndrueshme dhe më 
të shpejtë të kompanive. Si një çështje e gjerë, ajo duhet të ndihmojë në lidhjen më të mirë të fakulteteve akademike, 
instrumenteve të shkencës dhe teknologjisë (psh parqe, qendra shkencore etj), përmes bashkëpunimit të tyre me industrinë, 
pasi synon krijimin e një personeli shumë të aftë dhe zhvillimin e njohurive bazë të shoqërisë. 

 

 
 

MASR/MFE/Universitete 
AKKSHI 

 
 

Afatmesëm 
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Rekomandim  6: Strukturimi i marrëdhënies dhe formatit të bashkëpunimit Universitet - Biznes, nga 
institucioni përgjegjës siç identifikohet qartë në Strategjinë e Specializimit të Zgjuar që po hartohet. Disa 
forma të mundshme të bashkëpunimit janë (1) krijimi i një platforme online ku çështjet e biznesit mblidhen dhe ndahen 
me universitetet bazuar në fushën e tyre të specializimit dhe bazuar në këto çështje orientohen temat e 
diplomimit/master ose doktoraturës bazuar në çështjet praktike/problemet/nevojat për të dhëna - ngritur nga sektori 
privat (2) orë të hapura me biznesmenë inovatorë ish-studentë, të cilët kanë provuar të jenë të suksesshëm në jetën e tyre 
profesionale të ftohen nga universitetet për të ndarë përvojën, sfidat dhe suksesin e tyre në një diskutim të hapur me 
studentët (3) përmirësimi i kurrikulës duke e adaptuar me aftësitë e kërkuara nga tregu duke filluar nga shkollat e mesme 
e në universitete duke zgjeruar aftësitë praktike së bashku me teorinë (4) Orientim i rregullt i studentëve drejt tregut të 
punës, përmes konsultave periodike me shoqatat e biznesit 
 

 
 

MASR/MFE/MSHMS/A
KKSH 

Universitete/Shoqatat e     
Biznesit 

 
 

Afatmesëm 

Rekomandim 7:  Stimulimi i edukimit të NVM-ve përmes përdorimit të medias (vizuale / sociale) si një mjet i 
fuqishëm për të tërhequr vëmendjen e përdoruesit në temat përkatëse siç është Inovacioni. Programet 
Ekonomike të sponsorizuara nga qeveria mund të përdoren për të rritur ndërgjegjësimin e NVM-ve mbi Inovacionin 
dhe rëndësinë e bashkëpunimit me akademinë si mënyra më e mirë për të ndikuar në të ardhmen e biznesit të tyre. 
 

 
MFE/MSHMS 

 
Afatmesëm 

Rekomandim  8:  Nxitja e bashkëpunimit midis universiteteve duke krijuar një konsorcium të bazuar në 
fushat specifike te specializimit të universiteteve anëtare. Ky konsorcium i bazuar në disa ekspertiza, do të shërbejë 
si një qendër praktike trajnimi për ndërmarrjet dhe do të mundësojë qëndrueshmërinë e njohurive të transferuara nga 
projektet që mbështesin inovacionin në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. 
 

 
MASR/MFE/MSHMS/U

niversitete/Shoqata 
Biznesi/AKKSHI/ 

Donatorë 

 
 

Afatmesëm 

Rekomandim  9: Strukturimi i lidhjeve mes akademisë / bizneseve dhe institucioneve financiare për të gjetur 
mënyra për të financuar idetë e studentëve për S, tart-up bazuar në nevojat e identifikuara të NVM-ve. Një 
shembull i agjentëve ndërmjetësues mund të jenë strukturat e Zhvillimit Ekonomik Lokal (psh Auleda/Vlore ose 
Teuleda/ Shkoder) që mund të thjeshtojnë proceset e ndërmjetësimit dhe monitorimit/ndjekjes. 
 

 
MASR/MFE/MSHMS/U

niversitete/Shoqata 
Biznesi/AKKSHI 

 
 

Afatmesëm  

3. AKSESI NË FINANCIM 

Rekomandim 10: Amplifikimi i aksesit të thjeshtuar në skemat e garantimit të kredisë ose burimeve të tjera të 
financimit të NVM-ve në nivel kombëtar/ndërkombëtar përmes: (1) krijimit të fondeve shtetërore/donatorëve të 
garantimit të kredive në bazë ndarje risku ose ngritja e skemave të subvencionimit të interesave (2) Krijimi i Fondit të 
Përbashkët të Inovacionit Publik - Privat për të investuar në inovacion që mbulon të gjithë sektorët ekonomikë (3) 
Promovimi i këtyre skemave përmes një platforme kombëtare të unifikuar për lehtësinë e përdoruesve. 

 
MFE/AIDA/MSHMS 
Donatorë/Shoqata e 

bankave 
 

 
Afatgjatë 
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Rekomandim 11: Sigurimi i këshillimit, trajnimit, krijimit të rrjetizimit dhe mbështetjes së bashkëpunimit për 
NVM-të e inovacionit dixhital që kërkojnë fonde dhe rritjen e ndërgjegjësimit mbi (1) dispozitat e Ligjit Nr. 
66/2020 "Për Tregjet Financiare të Bazuara në Teknologji të Regjistrave të Shpërndarë" (blockchain) i cili mundëson 
përfshirje më të madhe të fondeve të mundshme nga FINTECH dhe përdorimi i teknologjisë DLT; gjetja e burimeve 
financiare të huaja alternative dhe ulja e kostove të shërbimeve të pagesave (2) Nxitja e opsioneve alternative të 
financimit si Crowdfunding si "praktika e financimit të një projekti ose sipërmarrjeje duke mbledhur shuma të vogla të 
parave nga një numër i madh njerëzish ("turma"), zakonisht përmes Internetit (platformave online). Platformat e 
Crowdfunding  në modelet e tyre të ndryshme (të bazuara në donacione, në shpërblime, në kapital dhe në hua) janë një 
burim i ri i fuqishëm i financimit alternativ që u lejon start-up mbledhjen e fondeve pa kolateralin që u kërkohet nga 
bankat. 
 

 
 

MFE/MSHMS/AIDA/ 
BSH/Shoqata e 

Bankave/Donatorë 

 
 

Afatmesëm 

Rekomandim 12: Pas miratimit të Ligjit "Për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Start-Up", të identifikohen një rrjet 
investitorësh të engjëjve të biznesit dhe identifikimi i iniciativave të mundshme ligjore të cilat mund të 
lehtësojnë dhe mbështesin investimet e tyre në ide inovative. 

 
MFE/MSHMS/AIDA/

AMF 

 
Afatgjatë 

4. NXITJA E POTENCIALEVE TË EKONOMISË DIXHITALE DHE KRIJIMI I SINERGJIVE MIDIS PALËVE TË INTERESUARA 

 

Rekomandim 13: Mbështetja e ekonomisë dixhitale (ekonomia e internetit) duke vendosur masa ligjore dhe 
rregullatore që lehtësojnë të bërit biznes në platformat dixhitale dhe  internet. Platformat online tashmë janë 
aktorë të rëndësishëm ekonomikë, duke ndërlidhur të gjitha palët dhe duke rritur efikasitetin, përmes inovacionit dhe 
zhvillimit të modeleve të reja të biznesit veçanërisht gjatë krizës Covid-19. Masat ligjore dhe rregullatore duhet të 
përqendrohen ndër të tjera në (1) mbikëqyrjen e tregtisë elektronike përmes një identifikimi të qartë të aktorëve të tregtisë 
elektronike, rolin e tyre, aktivitetin dhe ndikimin e përgjithshëm të ekonomisë dixhitale në ekonominë shqiptare (2) 
përgatitjen e udhëzimeve të thjeshta për kompanitë e tregtisë elektronike në lidhje me kategorizimin e shërbimeve të tyre 
për qëllim të shpenzimeve të zbritshme (p.sh. blerja e softuerëve për shkarkim) si dhe si të komunikohet mbi 
operacionet tatimore dhe doganore. Masa të tilla janë mjete për të mbështetur formalizimin sistematik, pastrimin e 
kuadrit të tyre të operacioneve dhe për të ulur burokracinë dhe pasigurinë. 

 
 
 

KM/MFE/MSHMS/ 
MIE/DPT 

 
 
 

Afatmesëm  

Rekomandim 14: Miratimi i legjislacionit sekondar në lidhje me zbatimin e Ligjit Nr. 55/2020, datë 30.04.2020 
"Për Shërbimet e Pagesave" që u mundëson një grupi më të madh të institucioneve/agjentëve të liçensuar 
fillimin e pagesave elektronike; Ai do të mundësojë rritjen e konkurrencës dhe do ta bëjë tregun më fleksibël duke 
lehtësuar bashkëpunimin tregtar midis bankave dhe operatorëve të tregtisë elektronike në krijimin e platformave të 
tregtisë elektronike të lehta dhe të besueshme për përdoruesit. 

 
 

MFE 

 
 

Afatmesëm 

Rekomandim 15: Në mbështetje të tregtisë elektronike, Banka e Shqipërisë dhe bankat tregtare duhet të marrin në 
konsideratë forma alternative të kleringut për transfertat lokale në EUR, në mënyrë që të ulin kostot e larta të 
ngarkuara nga rrjeti bankar korrespondent, për shembull Sistemi i Kleringut ose Sistemi i Pagesave të menjëhershme në 

 
MFE/BSH/Shoqata e 

Bankave 

 
Afatmesëm 
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Euro. Një studim i fizibilitetit në lidhje me vëllimin e transaksioneve lokale të euros midis klientëve në Shqipëri, mund të 
jetë i dobishëm për të kuptuar më mirë nevojat e tregut në lidhje me kostot e transaksioneve.  

 

Rekomandim 16: Nxitja e formalizimit duke kufizuar dhe dekurajuar pagesat e parave me lek në dorë (cash). 
Masa për tu konsideruar janë: a) një kufizim më i lartë i transaksioneve me para, duke inkurajuar bizneset dhe qytetarët të 
përdorin sistemin zyrtar bankar ose pagesa alternative elektronike dhe b) zhvillimi i legjislacionit për të lehtësuar dhe 
zgjeruar sistemet e pagesave elektronike në një shkallë shumë më të madhe se aktualisht. Përgatitja e një plani veprimi për 
përmirësimin e përfshirjes financiare dhe uljen e kostove për qasjen në bankë, për të rritur përdorimin e kartave të kreditit 
/ debitit dhe zgjerimin e depërtimit/përdorimit të POS, për shembull, vendosja e një sistemi të përpunimit dhe pastrimit 
të kartave brenda vendit në bashkëpunimi me kompanitë e Kartave (Visa / Master) mund të ulte kostot dhe të 
përmirësonte përdorimin e mjeteve të pagesave elektronike. Më shumë informacion mbi këtë temë është dhënë nga 
Sekretariati i IC në rekomandimin 9 për Takimin nr. XIV- Informaliteti në Turizëm. 

 

 
 
 

MFE/BSH/Shoqata e 
Bankave 

 
 
 

Afatmesëm 

Rekomandim 17: Nëse aprovohet ndonjë plan veprimi që adreson gjetjet e Raportit Diagnostikues të Bankës 
Botërore mbi Tregtinë Elektronike (Shtator 2020), ai duhet të botohet dhe shpërndahet publikisht si një mjet 
për të rritur ndërgjegjësimin mbi sfidat dhe mundësitë e tregtisë elektronike dhe për të monitoruar fazat e zbatimit.  
 

 
 

MFE/AIDA 

 
 

Afatmesëm 

 
 

 
SUGJERIME TË TJERA  

 

 
SUBJEKTI 

(1) Nevoja më e madhe për Shqipërinë është të arrijë pjesën tjetër të Evropës. Kjo do të thotë, që si hap i parë, të 
futen dhe përshtaten koncepte dhe teknologji që kanë funksionuar tashmë në vendet më të zhvilluara5; dhe si një 
hap i dytë, të përfshihen biznese që janë në rritje në “ekonominë e vjetër” sesa (ose, të paktën jo vetëm) kompani 
start-up të profilit teknologjik; 

FIAA- Shoqata e Investitorëve të huaj në 
Shqipëri 

(2) Në nivel qendror, të konsiderohen politika fiskale nxitëse për ato ndërmarrje që kanë një buxhetim dhe një 
numër të caktuar të punonjësve të dedikuar për K&ZH. 

Banka e Shqipërisë 

                                                 
5 Sjellw si një referencë nga një rekomandim i ngjashëm ngritur në një “Raport të Tranzicionit” të BERZH-it 
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(3) Projekti “EU for Innovation” duhet të orientohet disi edhe nga universitetet për t’i angazhuar ata në mënyrën 
e duhur si në drejtim të gjenerimit të kurrikulave por edhe të bashkëpunimit 

MASR 

 

SHKURTIME:  

KM- Këshilli i Ministrave 

MFE- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

MSHMS – Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

MBZHR- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

MTM – Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

MASR- Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve 

MIE  – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

AKKSHI- Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit  

AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimi të Investimeve 

BSH – Banka e Shqipërisë 

FIAA- Shoqata e Investitorëve të huaj në Shqipëri 

APP – Agjencia e Prokurimit Publik 

UCCIAL – Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë 

AMF –Autoriteti i Mbikqyrjes Fianciare 

DPT –Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

AFATI: 

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


