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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XX 

“Sfidat e Sipërmarrjes në Kontekstin e Pandemisë COVID-19 dhe  

Masat e Ndërmarra nga Qeveria” 

Tiranë, 14 prill 2020, 15:00 – 17:00 

 

Mbledhja u mbajt në formën e një video-konference dhe u kryesua nga Ministrja e Financave dhe 
Ekonomisë, Znj. Anila Denaj. Në mbledhje morën pjesë të shtatëmbëdhjetë anëtarët e KI 
(pjesëmarrje e plotë) dhe rreth 30 vëzhgues – përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas dhe të 
huaj dhe institucioneve shtetërore si edhe përfaqësues të Agjencive të Huaja në Shqipëri. Kjo 
mbledhje e jashtëzakonshme u thirr nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, në vijim të kërkesës 
për zhvillimin e një anketimi nga Këshilli i Investimeve mbi vlerësimin e impaktit të pandemisë 
COVID-19 mbi biznesin në Shqipëri. 

 

I. Hapja e Mbledhjes nga Ministrja Anila Denaj, Kryetare e KI 

Në hapje të Mbledhjes së Këshillit të Investimeve, Ministrja Anila Denaj u shpreh se objektivi i 
kësaj mbledhje të jashtëzakonshme ishte komunikimi mes palëve në formatin e Këshillit të 
Investimeve, tashmë një platformë e përhershme dialogu mes biznesit dhe qeverisë, për tema të 
cilat shqetësojnë në mënyrë të vazhdueshme, veçanërisht sipërmarrësit. 

Referuar anketimit, zhvilluar me rreth 360 biznese, Ministrja vlerësoi se ky numër i 
konsiderueshëm i bizneseve pjesëmarrëse tregon së pari interesin për të dialogur me qeverinë, 
ndërsa shtoi, se rezultatet e anketimit tregojnë se në përgjithësi bizneset vlerësojnë masat e 
ndërmarra deri më tani nga qeveria. 

 

II. Prezantim i Sekretariatit të Këshillit të Investimeve mbi Gjetjet e Anketës 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, dha një prezantim të shkurtër mbi gjetjet dhe rekomandimet 
kryesore të anketës përgatitur nga Sekretariati i KI të shpërndara paraprakisht përpara fillimit të 
mbledhjes tek të gjithë anëtarët. Kampioni vlerësohet si përfaqësues me pjesëmarrjen e subjekteve 
nga e gjithë Shqipëria, ndërkohë që vlera e shtuar e kësaj ankete është se vjen në momentin e duhur 
në kuadër të një krize me përmasa globale. 
  

III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Ministër Eduard Shalsi, MSHMS, u shpreh se kontakti me biznesin ka qenë si asnjeherë kaq i 
ngushtë. Gjatë 5 viteve të fundit janë rreth 1.341 kontakte të drejtëpërdrejta me biznesin vetëm 
nga Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes (MSHMS). Kërkesat aktuale të raportuara nga 
KI dhe shoqatat e ndryshme të biznesit në kuadër të krizës kanë të përbashkëta por dhe dallime 
mes tyre. Paketa e dytë financiare ka adresuar një pjesë të çështjeve të biznesit, bazuar në disa 
analiza vërtet interesante nga disa grupe interesi. Në vetëm 1 ditë nga lancimi i kësaj pakete, 
komentet duket se janë pozitive. Gjithsesi, nuk jemi ende në gjendje të japim një përgjigje për çdo 
lloj pyetje. Aktualisht, po punohet në dy beteja në të njëjtën kohë: i) me shëndetin dhe ii) ajo 
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ekonomike, të cilat jo domosdoshmërisht konvergojnë me njëra tjetrën. Anketat e kryera nga KI, 
MSHMS dhe disa shoqata të tjera, kanë mundësuar për të krijuar një panoramë të problematikave, 
për të cilat qeveria është munduar t’i adresojë në paketën e dytë financiare, duke marrë si referencë 
jo vetëm vendet e rajonit por edhe të Evropës. 

Dr. Constantin Von Alvensleben, FIAA, ngriti disa pika si më poshtë: 

 Mbështetje e plotë ndaj 8 pikave të parashtruara nga UCCIAL. FIAA mendon se një fillim 
gradual i ekonomisë është “ilaçi” më i mirë i mundshëm për të gjithë subjektet e prekura, dhe rifillimi 
i punës në të gjithë sektorët do të jetë një frymëmarrje për ekonominë e vendit; 

 Shqetësimi kryesor i FIAA-s ka të bëjë me gjendjen financiare të shumë punëdhënësve. Që prej muajit mars 
shumë sektorë janë tërësisht të mbyllur, dhe pjesa më e madhe e tyre është tashmë pa punëtorë. 
Asnjë punëdhënës nuk është në gjendje të parashikojë situatën në të ardhmen, prandaj edhe 
rrogat nuk do të mund të paguhen të plota.  FIAA i sugjeron qeverisë shqiptare ndërmarrjen e 
masave financiare, sikurse po aplikohet nga vende evropiane, ku për periudha 3-mujore 
bizneseve ju paguhet 30% e rrogës së punonjësve, e cila zakonisht përbëhet nga sigurimet 
shoqërore; 

 Pagimi i taksave bazohet mbi fitimin e vitit të mëparshëm, por kjo krijon vështirësi edhe pse pagesa e taksave 
është shtyrë në afat. Për pjesën më të madhe të bizneseve, viti 2019 ka qenë një vit i suksesshëm, 
por për vitin 2020, të ardhurat janë reduktuar shumë që prej mesit të muajit mars. Prandaj një 
ndihmesë në këtë aspekt do të ishte me tepër vlerë; 

 Gjithashtu, volumi i garancisë sovrane mund të jetë tepër i vogël për të mbuluar nevojat për garanci më të 
gjata; 

 Trafiku ajror është tepër i rëndësishëm për ekonominë të ecë përpara, pasi prek edhe sektorë të tjerë si ai i 
hotelerisë dhe akomodimit. Rihapja e trafikut ajror duhet të bëhet me kujdesin maksimal për mos 
ri-importimin e virusit, duke kërkuar jo vetëm vullnetin e qeverisë shqiptare, por edhe atyre të 
vendeve të tjera. Hapja e Aeroportit të Rinasit do të shënojë një moment të madh për të gjithë 
ekonominë shqiptare. 

 Industritë e turizmit, hoterisë dhe fluturimeve ajrore do të ndihmoheshin mjaft nëse qeveria 
shqiptare do të konsideronte pezullimin për një periudhe 1.5 vjeçare (deri në tetor 2021) të taksës prej 
EUR 10 për pasagjer, e cila do të hiqte një barrë të madhe financiare dhe do të ndihmonte në 
rimëkëmbjen e të gjithë ekonomisë. 

Z. Enio Jaço, AmCham, falenderoi për organizimin e kësaj mbledhje, edhe pse ndoshta duhej të ishte 
mbajtur përpara se të nxirrej paketa e dytë financiare. Shoqatat e biznesit e kanë të nevojshme të 
shqyrtojnë dokumentin zyrtar të paketës së dytë financiare njoftuar një ditë më parë, pasi janë 
vërejtur disa interpretime të ndryshme. Gjatë kësaj periudhe, AmCham ka qenë shumë e shqetësuar 
në lidhje me impaktin e e situatës mbi ekonominë në përgjithësi, por gjithashtu edhe tek anëtarët 
e saj. Masat drastike në lidhje me distancimin social kanë dhënë efekte në aspektin shëndetësor, 
por kanë qenë shumë penalizuese për biznesin.  

 AmCham ka si shqetësim kryesor papunësinë dhe efektin e papunësisë mbi anëtarët e saj. Statistikat 
e papunësisë dalin 3 muaj me vonesë dhe ato sërish mund të jenë larg numrit real. Për këtë 
arsye, AmCham iu ka kërkuar anëtarëve të saj një anketim të shpejtë për të kuptuar numrin e 
vërtetë të papunësisë tek ta dhe planet e tyre për javët e ardhshme.  

 Disa zhvillime pozitive në paketën e dytë financiare: i) shtyrja e pagesës së taksave ka qenë 
gjithashtu një nga kërkesat kryesore të biznesit, ii) mbulimi i pagesës të papunësisë, i cili mesa duket 
është zgjeruar në këtë paketë, iii) adresimi i mungesës së likuiditet për disa biznese, kryesisht ata të 
cilët janë të interesuar për të mbajtur punonjësit e tyre. 

 Ndarja mes bizneseve të vogla dhe atyre të mëdha nuk është shumë ndihmuese në këtë periudhë sepse 
punonjësit janë njësoj të prekur nga situata. 
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 Mbështet komentin e ngritur nga FIAA, që fondi i garancisë mund të jetë pak i vogël për të mbuluar 
të gjithë këtë nevojë, por nevojitet të shihen të gjitha detajet e paketës II për të komentuar më 
saktë. 

Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL, u shpreh se kjo mbledhje vjen në një moment të mirë për të diskutuar 
gjithashtu edhe paketën e dytë ekonomike të shpalluar nga Kryeministri.  

 Ka pasur vërtet debat për masat ekonomike të paketës së parë dhe pritshmëri për paketën e dytë. Paketa e 
parë u konsiderua si një paketë relativisht sociale dhe disi e kufizuar duke bërë një ndarje mes 
biznesit të vogël dhe biznesit të mesëm dhe atij të madh, ndërkohë që bizneset duhet të jenë 
në të njëjtën fashë pa ndarje të kategorisë A dhe B. Pati kundërshtime përsa i përket mënyrës 
së konceptimit të kontratës së kredisë në paketën e parë, shohim që në paketën e dytë ka një 
ndryshim sepse ndryshohet pjesa e objektit, tashmë shtrirë në tre sektorë të cilët vërtet e kanë 
ndjerë krizën. Kishim propozuar që kostot për përdorimin e këtyre kredive të ndaheshim midis 
shtetit dhe bankës dhe tani presim ta shohim të konkretizuar formalisht.  

 Mos-përfshirja e sektorëve të tjerë (p.sh. transporti, agro, etj.) në paketën e dytë përsa i përket pjesës së kredive. 
Sektori agro pritet të ketë probleme serioze së shpejti, ndërsa sektori i transportit me VKM 
është krejtësisht i bllokuar.  

 Problematikë madhore është ajo e të punësuarve të cilët janë ende në listëpagesat e bizneseve me një kosto 
goxha të madhe dhe pritej që tek kjo paketë të ishin marrë parasysh. Ne kishim propozuar që 
shteti të mbulonte pagën minimale të punonjëseve, në mënyrë që kompanitë t’i mbanin ende 
në listë pagesë punonjësit. 

 Kemi kërkuar të ofrohet mbështetje për çdo biznes pa ndarje fashe dhe kategorie; të arrihej një pakt social 
kjo për t’i ardhur në ndihmë të gjitha kompanive të mbyllura apo ato që vazhdojnë të 
funksionojnë.  

 Biznesi ka ende kërkesa për shtyrje të pagesave të detyrimeve fiskale. Ndërkohë është pranuar kërkesa 
për shtyrje të kësteve të tatim-fitimit, pritet informacion mbi mënyrën.  

 Të gjithë së bashku të forcojmë në këtë moment prodhimin/konsumin/turizmin “Made in Albania”. 
Nevojiten fushata sensibilizimi për ta ndërmarrë këtë iniciativë. 

 Donacionet të njihen si shpenzime të zbritshme, për të gjithë ato kompani që në këto moment kanë 
kërkuar të jenë solidare me Shqipërinë dhe të përkrahin atë pjesë të shqiptarëve që kanë nevojë. 
 

Z. Nikolin Jaka, DHTI Tirana, shprehu falenderim për nismën e MFE dhe të KI për sondazhin e 
ndërmarrë. Dhomat e tregtisë dhe shoqatat e sipërmarrjes shqiptare janë unifikuar nën ombrellën 
e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë, të cilës i kemi dërguar një paketë me 8 pika pas një punë 2-
javore për të thithur të gjithë problematikën që kanë sipërmarrjet private dhe në sektorë të veçantë. 
Në prezantimin e paketës së dytë, duket se shumë pak gjëra janë përfshirë. Nuk hiqet dorë nga 
kërkesat nëse nuk ulemi në një dialog, mbase të organizuar edhe në këtë formë, në mënyrë që të 
gjitha pikat të rishikohen me rradhë. Ndërmarrja private sot është pasuri kombëtare. Referuar 
paketës së dytë, z. Jaka shprehet se mund të bëhen ende rregullime, pa dalë akti normativ, i cili do 
të detajojë, edhe destinacionet e paketës financiare të prezantuar së fundmi. Në këtë kuadër, 
propozoi: 

1. Të përfshihet sektori i transportit; 
2. Duhet të përfshihen jo vetëm sektorët që iu pezullohen detyrimet fiskale, por të gjitha 

sipërmarrjet që kanë një rënie më shumë se 20% të të ardhurave krahasuar me muajin janar 
dhe shkurt. Pra, duhet të përcaktohet shtyrja e afateve të pagesave deri në shtator jo sipas sektorëve, por sipas 
rënies së xhiros; 

3. Bizneset që kanë rënie të të ardhurave më shumë se 30% nga marsi i vitit të kaluar krahasuar me muajin 
janar dhe shkurt, duhet që të paktën 50% - 80% e pagës së punonjësve t’iu kompesohet.  
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4. Si qeveria vendore ashtu edhe ajo qendrore të shtyjnë detyrimet fiskale (gjithashtu edhe gjetje e anketës), 
pra nuk duhet të ketë detyrime qoftë në sistemin fiskal edhe në respektim të kontratave për 
veprat publike që janë në funksion. 

5. Nevojitet një paketë të re, pasi paketa e dytë ka shumë mangësi. Paketat duhet të jenë të paktën të 
ngjashme më rajonin. 

Shoqatat/dhomat e tregtisë në bashkëpunim edhe me institucionet qendrore të gjejnë mekanizmat 
e duhur, duke i bërë thirrje edhe organizmave ndërkombëtarë për të mundësuar donacione dhe 
financime që i duhen sipërmarrjes. Janë rreth 43.000 sipërmarrje mbi 14 milionë lekë xhiro në vit. 
Vetëm 1.000 janë VIP, nga të cilat jo më shumë se 300 mund ta përballojnë situatën nga 3 deri në 
4 muaj. Gjithë pjesa tjetër pra, 42.700 kompani janë në momentet më delikate të ekzistencës së 
tyre.  

Znj. Linda Shomo, Easy Pay, u fokusua tek Anketa e KI duke iu referuar përgjigjeve të biznesit në 
lidhje me teknologjinë: 

1. Në lidhje me gjetjet për përdorimin e shërbimeve on-line, 83% e bizneseve kanë arritur të 
përdorin shërbimet on-line ndërsa 77% do të donin t’i përdornin në të ardhmen - duhet të 
kuptohet çfarë i referohet biznesi me përdorimin e shërbimeve on-line, duke qenë se kuptimi për on-line 
është shumë i gjerë. Ideja është që të kuptojmë se sa të dixhitalizuar janë bizneset dhe çfarë 
kupton biznesi në lidhje me këtë, cilat kategori të shërbimeve qeveritare kanë përdorur, apo 
nëse ju referohen shërbimeve e-banking. Gjetjet në këtë drejtim do të kenë interes për 
ekosistemin në fushën e dixhitalizimit dhe teknologjisë. 

2. Në kuadrin e shërbimeve qeveritare duhet të evidentohen cilat janë shërbimet më të përdorura sepse këto 
shërbime janë tashmë një trend shtesë si për biznesin edhe për qeverinë. Në bazë të shërbimeve 
të përdorura ne mund të mendojmë për të ardhmen, për përdorimin e shërbimeve dixhitale. 

3. Gjetja që evidenton se 87% e bizneseve nuk kanë një “business continuity plan” është domethënëse. 
Kjo ka lidhje direkt me menaxhimin e rikut dhe kjo shifër është e frikshme; duhet kuptuar cilat 
janë arsyet dhe çfarë mund të bëhet për t’u fokusuar. 

4. 42% e bizneseve thonë se do të orientohen drejt shërbimeve elektronike, ndërkohë diku tjetër 
77% do të donin t’i përdornin ato. Këto shifra kanë nevojë për sqarim. Shifrat gjithsei janë 
shumë optimiste.  

5. Çfarë mendohet për papunësinë? Kriza do të sjellë rritje të saj. Kjo papunësi mund të vijë nga 
brenda (pushimet nga puna) dhe faktori i jashtëm (kriza në vendet e tjera). Kriza jashtë mund 
të sjellë shumë diasporë dhe emigrantë të kthehen në Shqipëri. Çfarë do ndodhë me ta? Për 
fondet e alokuara nga qeveria të mos planifikohet vetëm për emergjencen, por edhe për 
mbijetesën e mendjes, të rinjtë të rrijnë në Shqiperi dhe të mos kete flukse emigratore. Të 
shfrytëzohet momenti për trajnimin e tyre dixhital. 

6. Incentivat për kalimin dixhital. Përgëzon Bankën e Shqipërisë për marrjen e vendimit për heqjen 
e komisioneve për transfertat lokale bankare brenda vendit - iniciativë pozitive që ka rritur 
shumë përdorimin e shërbimet e-banking. Por kemi vënë re që disa banka aplikojnë tarifa për 
transferta brenda për brenda bankës gjë e cila nuk bën shume sens. Duhet menduar dhe kjo 
gjë në favor të biznesit. Menaxhimi i mirë i situatës është shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet 
ta humbim këtë moment. 

Z. Mirush Bejko, Agrotech, u shpreh se sektori i bujqësisë dhe blegtorisë është shumë delikat për 
shkak të sezonalitetit që nuk mund të kthehet mbrapsht. Ky sektor i është përgjigjur kërkesave të 
tregut pa pezulluar aktivitetin dhe nuk ka abuzuar në lidhje me cmimet.  

1. Rritja e çmimeve të lëndëve të para, misri, gruri, soja etj. Plus edhe rritja e kursit të këmbimit të euros 
nga 3% deri ne 5% Kjo rritje do ketë impakt negativ tek zinxhiri i agrobiznesit dhe blegtorisë; 
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2. Sektori i bujqësisë & blegorisë mbështet masat e marra në kuadrin e paketave, por duhet menduar 
në lidhje me objektivat dhe masat në afatgjatë, pasi pasojat do të shfaqen për një periudhë afatgjatë. 
Sugjerime janë dhënë tek anketa e KI; 

3. Kërkesat si agrobiznes: 
- Për taksat vendore - paguhen taksa vendore për ndërtesa, kapanone dhe stalla në të njëjtën 

vlerë siç paguajnë, hotelet, qendrat e biznesit, depot farmaceutike. Kjo është e 
pafavorshme; 

- Subvencione minimalisht sa vendet e rajonit për sektorin e blegtorisë (për rritje për mish të 
shpendëve). Për shembull, Maqedonia e Veriut i ka disafish më të larta se Shqipëria 
mbështetjet dhe subvencionet; 

4. Gatishmëri për diskutime të tjera në të ardhmen për detaje mbi propozimet e sektorit.  

 

Z. Matteo Colangeli, BERZH, u shpreh se për biznesin masat për likuiditet janë një prioritet i 
menjëhershme, me qëllim mbrojtjen e punësimit. Më konkretisht, ai theksoi tre çështje: 

1. Informim sa më i qartë mbi masat dhe afatet kohore të lidhura me disponueshmërinë e fondeve, në mënyrë 
që bizneset të kuptojnë sa më mirë se çfarë pritet të vijë dhe kur. 

2. Rëndësia e koordinimit midis paketave mbështetëse dhe nismave ekzistuese për të forcuar aksesin në financim 
për bizneset. Për shembull, programi për ndarjen e riskut që Qeveria ka në bashkëpunim me 
BERZH dhe një numër bankash të nivelit të dytë për sektorin e agrobiznesi, të shtrihet edhe 
në sektorin e turizëm, me mbështetjen e BE-së. 

3. Bizneset që janë në gjendje të paguajnë dhe përmbushin detyrimet e tyre në kohë të inkurajohen për ta realizuar 
këtë nëpërmjet incentivave të duhura. 

Në aspektin e së ardhmes, kjo krizë pritet të sjellë me vete mundësi. Zinxhirët e furnizimit global 
do të shkurtohen dhe shumë prodhues evropianë pritet të afrojnë prodhimin më pranë vetes. 
Dixhitalizimi do të përshpejtohet edhe më tej. Turizmi dhe industria ushqimore kanë gjasa të 
pësojnë ndryshime të thella. Tani është koha për të filluar të mendohet se si Shqipëria do të mund 
të përfitojë sa më shumë nga këto mundësi. 

 

Z. Mario Mariani, Delegacioni i BE-së, theksoi rëndësinë e dialogut me biznesin, ndërkohë që 
parashtroi disa çështje të rëndësishme për mbështetjen e biznesit:  

 Propozimet dhe masat për të mbajtur në punë punonjësit janë shumë të rëndësishme (rrogat e 
të punonjësve, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, etj.); 

 Rëndësia e shlyerjes në kohë e detyrimeve të administratës ndaj biznesit; 

 Biznesi duhet të informohet dhe sqarohet në formë sa më të thjeshtë dhe të kuptueshme; 

 Për të shmangur kundërshtimin ndaj skemave dhe masave mbështetëse në nivel qendror dhe 
lokal për kategoritë e ndryshme të biznesit (në vijimësi të paketave 1, 2 dhe 3), duhet që masat 
të shihen në tërësi për të kuptuar panoramën e plotë; 

 Ndërkohë që masat adresojnë krizën aktuale, ato duhet të mbështesin proceset e reformave 
mbi të cilat është punuar prej vitesh, si p.sh. për formalizimin e ekonomisë. Pra, masat afat 
shkurtra në kuadër të krizës (si p.sh. ato për përjashtimin nga TVSH krijojnë ngatërresa dhe vështirësi 
në përmbushjen e detyrimeve tatimore), duhet të shihen në funksion të masave dhe reformave për t’u 
zbatuar në një afat më të gjatë. 

 Të lehtësohet barra mbi bizneset për një numër procesesh, procedurash, afatesh kohore – të 
cilat administrata publike mund t’i adresojë shumë mirë për kategori të ndryshme biznesesh. 

 Ndërhyrja e partnerëve ndërkombëtarë është e fokusuara në (1) orientimin e programeve për 
rritjen e likuiditetit, (2) diskutime mbi asistencën makro-financiare që BE do të ofrojë së bashku 
me FMN, (3) ndihmë e menjëhershme për grupet më vulnerable, (4) mbështetje për bizneset dhe 
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rekuperimin e ekonomisë duke shtuar fonde në buxhet me rreth 15 milionë euro, duke filluar nga viti aktual 
dhe për vitin e ardhshëm (pra mbështetje në kënvështrimin afat-shkurtër por në të njëjtën kohë edhe mbështetje 
në këndvështrimin afatgjatë në kuadër të reformave të iniciuara tashmë). 

 

Z. Brian Williams, OKB, u shpreh se fokusi i agjencisë UN gjatë kësaj krize ka qenë tek individët që 
janë më në rrezik, por është gjithashtu interesante të shihet situata në këndvështrimin e biznesit 
përderisa ka një impakt të drejtëpërdrejtë në punësimin e njerëzve. Në veçanti fokusi duhet të jetë 
tek punëtorët informalë të cilët gjithsesi duhet të marrin mbështetje. Gjithashtu, në disa sektorë si 
p.sh. të turizmit dhe transportit, duhet dialog jo vetëm midis sektorit privat dhe MFE apo MSHMS 
por të përfshihet edhe Ministria e Shëndetësisë. Sektorë të tillë janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj 
virusit gjë që mund të sjellë ndryshimin e sjelljes së tyre për të ofruar masa sigurie ndaj 
mospërhapjes së virusit. 

 

Z. Artan Xhiani, Confindustria Albania, u shpreh se pritshmëritë janë për më shumë mbështetje nga 
qeveria por gjithsesi merren parasysh edhe vështirësitë financiare që ka qeveria. Mund të merren 
disa masa që nuk kanë nevojë domosdoshmëri për fonde financiare.  

 Lehtësia e përdorimit të TVSH-së së kreditueshme për shlyerjen/kompensimin e detyrimeve 
të biznesit dhe kontrollet tatimore mund të bëheshin në një moment të dytë.  

 Të shikohet çështja e bllokimit të llogarive në lidhje me detyrimet e kompanive të cilat janë 
shkaktuar nga situata, apo ngaqë administratorët e shoqërisë shtetas të huaj janë larguar dhe 
nuk janë të pranishëm.  

 Në lidhje me deklarimin e pasaktë nga ana e bizneseve - të shikohet mundësia që p.sh.: në 
rastin e deklarimeve të gabuara, për pagesa deri në 20% të vlerës së detyrimeve të evitoheshin 
gjobat dhe penalitetet. 
 

Z. Ardian Lekaj, Dhoma e Biznesit të Diasporës, shprehu inkurajimin e tij në lidhje me analizat që 
ndërmerren për të gjetur zgjidhje për këtë situatë. Kjo është një krizë që ka prekur ofertën dhe 
kërkesën në të gjithë botën.  

 Sa i përket hartimit të një strategjie rimëkëmbjeje, nënvizoi nevojën për krijimin e një grupi 
kombëtar ekspertësh.  

 Është me rëndësi të kuptohet çdo ndërhyrje nga shteti pasi në sistemin financiar mund të ketë pasoja. 
Bankat, shteti dhe bizneset duhet të ndajnë riskun e humbjeve dhe që PPP–të që ende nuk janë 
aktive të rishikohen e të shtyhen për një periudhë 1-2 vjeçare.  

 Masat duhen vlerësuar në një analizë shumëdimensionale për tregun dhe operatorët e tij. Në 
thelb të të gjitha masave, duhet të jetë ruajtja e konsumatorit dhe politikat e marra në këtë 
drejtim, ndaj sugjerohet krijimi i një agjencie koordinimi dhe monitorimi që do të kontrollojë tregun e 
brendshëm dhe rregullat e lojës që do rrjedhin nga strategjia e rimëkëmbjes ekonomike. 

 

Znj. Natasha Ahmetaj, Banka e Shqipërisë, theksoi se sistemi bankar është një partner i rëndësishëm 
për të ndihmuar në rimëkëmbje. Banka e Shqipërisë e ka marrë me shumë seriozitet rolin e saj mbi 
politikën monetare por edhe me pozicionimin e saj mbi sistemin banker që monitoron. Miratimi i 
shtyrjeve të kësteve të kredisë që nuk mund të paguhen si pasojë e situatës së emergjencës, ka 
reduktuar në mënyrë të ndjeshme interesat e transaksioneve në distancë por sidomos duke shërbyer 
me orar të zgjatur dhe në kushte të ndjeshmë të riskut për punonjësit e bankave. Por duke qënë se 
edhe bankat janë biznes që kanë kostot dhe detyrimet e tyre ndaj aksionerëve dhe rregullatorit, ato 
kanë ndjerë nevojën e mbështetjes nga autoriteti rregullator që kujdeset për stabilitetin financiar të 
vendit dhe i janë drejtuar BSH me një listë të gjatë kërkesash të cilat janë marrë parasysh dhe një 
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pjesë të konsiderueshme të tyre po bëhen gati në mënyrë që sistemi bankar të ketë më shumë 
kapacitet për t’i shërbyer qoftë bizneseve private, por edhe qeverisë në këto kushte partneriteti, 
kështu që nuk mundon as dëshira as mundësia për t’i bërë ballë këtyre sfidave të gjithë bashkë, por 
pa cënuar stabilitetin financiar. 

 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, shprehu gatishmërinë e Sekretariatit për të dhënë kontributin e tij 
brenda kapaciteteve dhe në bashkëpunim me donatorët për të mbështetur në kapërcimin e kësaj 
situate. Gjithashtu, znj. Leka informon se data 15 prill 2020 përkon me 5-vjetorin e KI dhe 
përgëzoi stafin dhe të gjithë aktorët për mbështetjen gjatë këtyre viteve, pa bashkëpunimin e të 
cilëve, Sekretariati nuk do kishte mundur të ecte përpara. 

 

Ministrja Anila Denaj, MFE, në përfundim të diskutimeve dhe kërkesave ngritur nga anëtarët, 
përmblodhi në dy grupe çështjet për veprim të menjëhershëm dhe afatmesëm. Sipas tematikave të 
diskutimit, Ministrja Denaj sqaroi si më poshtë: 

 Papunësia – një element ekonomik por edhe social që përmes dy paketave të prezantuara, 
qeveria po përpiqet t’i amortizojmë sa më shumë. Në paketën e parë u mbështetën 60.240 
persona kryesisht punonjës të biznesit të vogël (me pagë minimale), ndërsa në paketën e dytë 
mbështetja u zgjerua si për biznesin e vogël ashtu edhe për biznesin e madh me xhiro mbi 14 
Mil ALL. Nevojitet edukim profesional në mënyrë që punonjësit e larguar nga puna të kenë mundësi të 
përfitojnë aftësi të reja dhe të mund të punësohen në të ardhmen në sektorë me më shumë kërkesa 
punësimi. Një grup teknik është duke punuar për hapjen graduale të bizneseve ku Zv/Ministrja 
Belinda Ikonomi (MFE) është pjesë e tij dhe në varësi të gjendjes të reflektuar merren vendime 
javë pas jave.   

 Mbi Çështjet e taksimit – Ministrja Denaj përmendi kryesisht ato që lidhen me tarifat, gjobat 
apo rimbursimin e TVSH-së dhe u ndal tek kjo e fundit duke sqaruar se po punohet që prej 
vitit të kaluar që të gjitha bizneset pas kontrollit respektiv të përfitojnë rimbursimin e TVSH-
së me 0 ditë vonesë, sipas metodologjisë së kontrollit FIFO (first-in, first-out). Drejtoresha e 
Përgjithshme e Tatimeve shumë shpejt do ta njoftojë publikun në mënyrë që pjesa e 
rimbursimit të TVSH të jetë më automatike sidomos për bizneset që kanë risk të ulët. Sa i 
takon shtyerjes së disa tarifave, taksave në aspektin vendor, Ministrja Denaj kërkon që të 
konsiderohet për zgjidhje në afatmesëm pasi duhet pak kohë që kjo të negociohet duke qënë 
se bashkitë që prej vitit 2016 gëzojnë një nivel autonime në vendimmarrje. Sa i përket pushtetit 
qendror, ajo qartëson që është bërë një rivlerësim mbi qasjen ndaj këtij propozim dhe është 
arritur në vendimin që të shtyhej pagesa e tatim fitimit në vitin e ardhshëm 2021 edhe për 
biznesin e vogël. Elementët e tjerë që u përmendën si ai i gjobës apo mosbllokimi i llogarive 
do të shyrtohen në vijim dhe do dilet me një vendim mbi to. Vlen rekomandimi i z. Colangeli 
mbi çështjen e incentivave, por këto do jenë afatmesme dhe sigurisht do trajtohen sërish për 
të vlerësuar se cili është momenti më i duhur.       

 Likuiditeti është një element mjaft i rëndësishëm për shumë biznese si për pagesën e pagave 
ashtu edhe për kapitalet qarkulluese. Më 14 prill 2020, u bë firmosja me bankat mbi fondin e 
garancinë sovrane prej 11 Mld lekesh të paketës së parë dhe ndërkohë është përfunduar gjithë 
pjesa administrative brenda një jave duke mundësuar që një skemë e tillë të jetë brenda të gjithë 
parametrave të riskut. Tashmë shtohet dhe një element më shumë që është ndarja e riskut, që 
lidhet kryesisht me faktin që përtej fondit prej 15 Mld Lek që u vu në dispozicion nga qeveria, 
bankat mund të shtojnë shumat e tyre dhe kështu rritet vlera totale që ka të bëjë me garancinë 
sovrane të paketës së dytë në mënyrë që t’u sigurohet bizneseve likuiditet dhe kapital 
qarkullues.  
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 Mbi Subvencionet kryesisht në bujqësi, Ministrja Denaj i konsideron si afatmesëm në drejtim 
të të cilave ka pasur iniciativa edhe në vitet e mëparshme. Mbështetja në këtë drejtim (referuar 
edhe skemave përmendur nga z. Colangeli), po ridimensionohen jo vetëm për bujqësinë por 
edhe për turizmin dhe po bëhen gati edhe dokumentat e fundit nga ministritë përgjegjëse. 
Subvencionet e bujqësisë duhet të shkojnë paralelisht me modernizimin e gjithë instrumenteve 
që do ta bëjnë bujqësinë më produktive, “Made in Albania” të jenë konkurruese cilësore dhe 
skemat e IPARD te jenë 100% të absorbuara. 

Ministrja Denaj bëri gjithashtu transparencë mbi situatën e buxhetit të shtetit pas ndërmarrjes 
së dy paketave, ku theksoi që referuar defiçitit buxhetor dhe kuadrit makro-fiskal, në revizim të 
paketës së parë të aktit normativ u shtuan 12 Mld lek shpenzime dhe u ulën të ardhurat me 20 Mld 
lek. Aktualisht janë në përgatitje e sipër të një akti normativ të dytë me një ulje akoma më të madhe 
të të ardhurave, kjo edhe nga ndikimi i mospagimit të TVSH që ka një kontribut kryesor në të 
ardhurat e shtetit. Prandaj në muajin qershor, do të propozohet një paketë përmes një akti normativ 
ku të ardhurat tatimore e doganore do të jenë shumë më të reduktuara se ato të paraqitura në aktin 
e parë normativ, të paktën me një shifër tre herë më shume së 20 Mld lek pra diku te 60 MLd lek 
minus. Ndaj paralelisht me rritjen e shpenzimeve për arsye të dy paketave, defiçiti buxhetor nuk 
do të jetë më 4% por diku te 7%. Kjo përbën vështirësi mbi ridimensionimin e gjithë këtyre 
elementeve dhe nga ana tjetër të injektohen në ekonomi të gjitha pagesat e për muajin mars dhe 
prill duke qënë se tavanet buxhetore nuk janë reduktuar. Sqarohet se janë në kushte negocimi pesë 
kontrata konçesionare për të cilat janë reduktuar tavanet e tyre buxhetore dhe në paketën e dytë 
janë diskutuar edhe dy kontrata të tjera për të ulur këto shpenzime. Po kursehet edhe në kostot 
operative të cilat nuk do të ndodhin, ndaj po rialokohen fondet dhe në qershor do rishikohen 
sërish tavanet nëse do jetë e nevojshme. Rritja ekonomike me aktin normative të muajit mars do 
rishikohet në aktin e dytë në qershor në më pak se 2%.  

Ministrja Anila Denaj, MFE, i bëri thirrje donatorëve dhe anëtarëve të Këshillit të investimeve që të 
mbështesin qeverinë dhe bizneset me ridimensionimin e nismës së ndërmarrë në mbledhjen e fundit të viti 
2019 të KI ku u krijuan tre grupe teknike të punës me tre ministri të përbashkëta dhe mundësisht përmes 
Sekretariatit të dilet me një propozim ndaj qeverisë për rimëkëmbjen e tre sektorëve prioritarë: bujqësi, turizëm 
dhe energji. Pas këtij propozimi teknik, të vijohet me një aprovim mes gjithë anëtarëve, për ta 
formalizuar dhe mundësisht brenda muajit prill të fillojë puna në mënyrë që në muajin qershor, të 
ketë një strategji mbi një plan të zhvillimit ekonomik afatmesëm i negociuar me palët dhe i 
diskutuar me ta. Ne të kemi mundësi që, për atë që u njoftua si paketa e tretë, të flasim për një 
paketë rimëkëmbje të një zhvillimi afatmesëm të sektorëve kyç, me mësime se si këto sektorë mund 
të ridimensionohen në të ardhmen, rivlerësimi i të gjithë paketës fiskale, e orientuar kryesisht nga 
FMN, në atë që është strategjia afatmesme e të ardhurave. 

 

IV. Mbyllja e mbledhjes 

Në mbyllje të mbledhjes, me rastin e pesëvjetorit të KI (15 Prill 2015 – 15 Prill 2020), Ministrja 
falenderoi anëtarët për kontributin e vyer, në veçanti për sjelljen në një nivel më të lartë modelin e 
dialogut publik-privat në vend, në përmbushjen e objektivave të përbashkëta të të dyja palëve 
transpozuar në masa efektive, si dhe dëshirën për bashkëpunim të vazhdueshëm edhe në të 
ardhmen. 

Ministrja Denaj falenderoi pjesëmarrësit dhe të ftuarit për pjesëmarrjen dhe kontributin në 
diskutime dhe propozoi që mbledhja e ardhshme të organizohet në fund të muajit maj.  
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues të qeverisë 

1. Znj. Anila Denaj, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Z. Sokol Nano, Drejtor Ekzekutiv, AIDA 
5. Znj. Blerina Turdiu, Drejtor Ekzekutiv, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës 

 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Dr. Constantin Von Alvensleben, President, FIAA 
3. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
4. Z. Artan Xhiani, Ortak Themelues i Confindustria Albania, deleguar nga Presidenti i 

Confindustria Albania, z. Sergio Fontana 
5. Z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham  
6. Znj. Stephanie Sieg, Presidente e Dhomës Gjermane të Tregtisë (DIHA) 
7. Z. Ardian Lekaj, Përfaqësues Ligjor, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës 
8. Znj. Linda Shomo, CEO, Easy Pay (ad-hoc) 
9. Z. Mirush Bejko, CEO, Agrotech (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Z. Mario Mariani, Shefi i Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së 
3. Znj. Hilda Shijaku, Ekonomiste, Banka Botërore në Tiranë 
4. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 

 
Të ftuar të veçantë: 

1. Z. Brian Williams, Koordinator Rezident i OKB-së në Shqipëri 
2. Z. Patrik Meier, Zëvendës Shef Misioni, pranë Ambasadës së Zvicrës në Shqipëri 
3. Znj. Petra Burcher, Shefe e Bashkëpunimit për Zhvillim në Ambasadën Suedeze 
4. Znj. Fioralba Shkodra, Shefe e Zyrës së Kordinatorit Rezident të OKB-së në Shqipëri 

 
 
 
 
 


