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I. KOMENTE TË SEKRETARIATIT MBI SZHBI 2021-2027 
 

A. KOMENTE TË PËRGJITHSHME 

 
1) Vizioni i Qeverisë Shqiptare për stimulimin e investimeve, NMMVve dhe kapitalit 

njerezor. Vlerësojmë qasjen e mençur të qeverisë përsa i përket angazhimit që ka ndërmarrë për 
të stimuluar inovacionin në mbështetje të NMMVve dhe tërheqjes se investimeve, por edhe afatin 
7 vjeçar të kohëzgjatjes së kësaj strategjie. Ky vlerësim bazohet në sugjerimet e anëtarëve të KI dhe 
për ringjalljen e ekonomisë (Mbledhja e KI, Tetor 2019), ku është prioritizuar nevoja për 
“qëndrueshmëri në kohë të politikave kombëtare dhe qartësinë e vizionit të qeverisë” si parakushte për të zbutur 
riskun dhe stimuluar investimet private. Ndërkohë, do të sugjeronim që të njihet shprehimisht roli 
i sektorit privat për rritjen ekonomike të vendit. Për këtë sugjerojmë që të shtohet në material 
“sektori privat është vital për rritjen ekonomike të Shqipërisë, si kontribues kryesor në të ardhurat buxhetore, ne 
anë të të cilave qeveria mundëson shërbimet ndaj shoqerisë në arsim, shëndetësi, etj 
 

2) Mirëqeverisja dhe qëndrueshmëria e institucioneve të konsiderohej si objektiv specifik i 
SZHBI 2021-2027 ose fushë e katërt e objektivave të politikes. Argumenti lidhet me faktin që 
qëndrueshmëria institucionale dhe mirëqeverisja apo koordinimi ndërinstitucional janë elemente 
thelbësor për realizimin e objektivave dhe planit të veprimit të strategjisë. Mungesa e koordinimit 
institucional ka rezultuar si problematike në shumë reforma apo çështje të diskutuara/analizuara 
në këto 6 vite të aktivitetit të Këshillit të Investimeve. Arsyet për këtë janë të ndryshme dhe mund 
të grupohen në: (a) mbivendosje e kompetencave midis institucioneve; (b) axhenda të ndryshme 
mbi ndjekjen e prioriteteve të vendosura ku institucione të ndryshme kanë objektiva të ndryshme 
sektorialë; (c) mungesa e resurseve buxhetore apo në burime njerëzore; (d) reformat e shpeshta 
institucionale të cilat shoqërohen me ndryshime të akteve ligjore/nënligjore dhe krijimin e 
strukturave të reja. Strategjia 2021-2027 nënvizon disa nga sfidat kryesore të evidentuara gjatë 
vlerësimit të SZHBI 2014 – 2020 ku midis të tjerave përmendet se: “Asnjë koordinim jo vetëm brenda 
partnerëve të përfshirë në zbatimin e strategjisë, por edhe me donatorë dhe organizata të tjera që operojnë në fushën 
e promovimit të biznesit…”. Pavarësisht nga kjo, Strategjia dhe Plani i Veprimit nuk parashikojnë 
ndonjë masë konkrete për të adresuar mungesën e koordinimit midis institucioneve të varësisë (në 
nivel vertikal) apo institucioneve të tjera (në nivel horizontal) të cilat do të jenë përgjegjëse për 
realizimin në praktikë dhe monitorimin e këtyre masave. Si është menduar të adresohet në nivel hierarkik 
domosdoshmëria e koordinimit institucional dhe qëndrueshmëria e institucioneve të parashikuara për të ndjekur 
zbatimin e Strategjisë? 

 
3) Qëndrueshmëria, harmonizimi dhe thjeshtimi i masave të politikës fiskale ndaj 

investimeve dhe NMVM – mund të jetë momenti për të menduar një “reformë fiskale gijotinë/reformë 
thelbësore”: Stabilizimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor fiskal1. Ndryshimet e shpeshta përgjatë këtyre 
viteve, edhe pse në shumicën e rasteve kanë konsistuar në parashikimin e incentivave dhe masave 
lehtësuese për kategori të caktuara tatimpaguesish, kanë krijuar shumë përjashtime dhe 
fragmentime tatimore, rregulla dhe kritere specifike të zbatueshme sipas kategorive të 
tatimpaguesve, të cilat nëse nuk mirëadministrohen mund të krijojnë efektin e kundër dëshiruar sa 
i përket formalizimit të ekonomisë. Mirëadministrimi i tyre në afatshkurtër kërkon: (1) dedikimin e 
burimeve shtesë, një administratë efikase, e shpejtë, joburokratike dhe e përgjegjshme; (2) 
transparencë të incentivave sektoriale të zbatueshme për investitorët dhe palët e interesuara 
nëpërmjet përgatitjes së një inventari sistematik (të përditësuar në mënyrë periodike). Ndërsa në 
një kontekst afatmesëm, sugjerohet rishikimi themelor i ligjeve të tilla si: ligji 9920/2008 “Për 
Procedurat Tatimore”, ligji 9632/2006 “Për sistemin e taksave vendore” dhe veçanërisht ligjit 
8438/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i cili ka qenë edhe më herët objekt diskutimi dhe nuk 

                                                           
1 Këtu bëhet fjalë veçanërisht për procedurat tatimore dhe udhëzimet përkatëse të cilat janë ndryshuar më shumë se 17 herë sa herë që është 

parë e nevojshme të adresohet një problematikë ad-hoc dhe jo në mënyrë integrale duke krijuar mospërputhje në disa raste midis ligjit dhe 

udhëzimeve 
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reflekton si duhet kontekstin ekonomik të biznesit dhe të individëve. Ky komponent është mjaft i 
rëndësishëm dhe duhet të jetë pjesë e angazhimit serioz të qeverisë dhe MFE si institucioni përgjegjës për SZHBI 
për të mundësuar që përpjekjet të japin rezultatin e parashikuar si edhe të rrisin besimin ndaj institucioneve dhe 
qeverisjes pas krizes shëndetsore COVID-19 dhe tërmetit të nëntorit 2019. 
 

4) Informaliteti mbetet një nga “gangrenat“ e konkurueshmërisë, e cila me daljen nga pandemia, 
kushtëzon sfidën e një tregu lokal në koherencë me standardet europiane. Përfshirja e luftës ndaj 
informalitetit dhe qëndrueshmëria e politikës fiskale do të sugjeronim të ishin pjesë e një objektivi 
specifik të strategjisë (sikundër përmendur në pikën 2, Objektiv specifik 4).  
 

5) Domosdoshmëria e qartësimit të ndërlidhjes dhe promovimit më të mirë të koncepteve të 

“digital transformation” dhe “green transformation”. Ndërsa Strategjia evidenton rolin e 

transformimit digjital në rritjen e konkurrueshmërisë së sipërmarrjeve shqiptare dhe të qënurit 

parakusht për integrimin e NMVM në zinxhirin rajonal dhe ndërkombëtar të vlerës, nuk evidenton 

mirë ndërlidhjen e saj me zbatimin dhe investimin në teknologji të gjelbra – (green transition) dhe 

as parashikon masa konkrete në planin e veprimit. Strategjia reflekton EU Industrial Strategy 2020, 

ndërkohë që lidhja midis digital transformation dhe green transformation evidentohen më qartë në 

ndryshimet që janë bërë në “EU Industrial Strategy” 2020 nga KE në 20212 në kuadër edhe të 

impaktit të COVID-19 në vendet anëtare të BE. Në këtë kuptim Strategjia duhet të mundësojë masa 

konkrete që mund të lidhen më së shumti me ndërgjegjësimin e biznesit në lidhje me këto transformime dhe aksesin 

e biznesit në fonde të disponueshme kombëtare dhe ndërkombëtare të cilat mundësojnë investime të reja në teknologji, 

dixhitalizim/inovacion. 

6) Vijueshmëria midis strategjisë së re që propozohet dhe iniciativave ligjore dhe rregullatore 
të ndërmarra vitet e fundit për të përmirësuar klimën e investimeve, duke bërë 
transparencën e statusit të tyre aktual për palët e interesuara të përfshira. Ndërsa Strategjia 
evidenton lidhjen e saj me objektivat strategjikë të qeverisë shqiptare dhe kuadrin ligjor kombëtar 
dhe ndërkombëtar, nuk evidenton disa nga iniciativat ligjore tashmë në proces si psh: draft-ligjin 
“Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Startup-ve Inovative”, apo draft-ligjin e “Unifikuar të 
Investimeve” të cilat janë konsultuar më herët gjerësisht dhe në mbledhje të veçanta të KI. Nuk 
është e qartë nëse vizioni strategjik në lidhje me kuadrin ligjor orientohet drejt zgjatjes së afatit si 
deri më sot të ligjit 55/2015 “Për Investimet Strategjike” dhe mbajtjes në fuqi të ligjit 7764/1993 
“Për Investimet e Huaja” apo miratimit të draftit tashmë të përgatitur me asistencën e IFC të Ligjit 
të Unifikuar të Investimeve. Gjithashtu megjithëse Strategjia ka një pjesë të veçantë raportimi për 
ecurinë e TEDA (Zonat e Zhvillimit Ekonomik dhe Teknologjik), nuk paraqet një qasje të 
konsoliduar strategjike apo plan, mbi mënyrën e vënies në zbatim të tyre sipas kuptimit të ligjit3, 
thithjes së investimeve të huaja në këtë fushë dhe as një ndërlidhje me masat strukturore siç është 
krijimi në 2019 i Korporatës së Investimeve Shqiptare4.  
 

7) Standartizimi i konsultimit dhe dialogut të qeverisjes (qëndrore dhe lokale) me grupet e 
interesit (biznesi) bazuar në rezultate konkrete duke shmangur mbivendosjen e platformave “ad 
hoc” dhe duke rritur transparencën e procesit si një parakusht themelor në përcjelljen e zërit të 
biznesit ndaj të gjitha iniciativave qeveritare, si edhe të SZHBI 2021-2027. 
 

                                                           
2 Maj 2021- Përditësimi i Strategjisë së Re Industriale 2020: Ndërtimi i një Tregut të Vetëm për Rimëkëmbjen e Evropës:  Komisioni Evropian 

nënvizon se: “Evropa duhet të shfrytëzojë potencialin e transformimit dixhital, i cili është një mundësues kryesor për arritjen e objektivave të Green Deal”. 
Kjo ide është përforcuar në Strategjinë e Re Industriale për Evropën, ku nënvizohet se tranzicioni ekologjik dhe dixhital do të prekë çdo pjesë të ekonomisë, 
shoqërisë dhe industrisë. Teknologjitë e reja të gjelbërta do të ndihmojnë për të trajtuar sfidën më të madhe të kohës sonë: ndryshimet klimatike. Komisioni 
Evropian ka promovuar prej kohësh transformimin dixhital për të rritur konkurrencën ekonomike, ndërsa ka njohur gjithashtu që dixhitalizimi mund 
të kontribuojë në qëllimet e qëndrueshmërisë dhe të mundësojë ndryshimet e nevojshme për një “tranzicion të gjelbër”. 
3 Ndryshuar me ligjin 54/2015 
4 Objekti kryesor i veprimtarisë së saj është edhe Zhvillimi i Zonave të Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik. Strategjia mjaftohet me trajtimin e saj 
vetëm në kuadër të masës 1.1.3 - Vlerësimi dhe reforma e programit të TEDA-ve. 
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8) Identifikimi në mënyrë të qartë i risqeve që shoqërojnë strategjinë dhe hartimi i planit të 

mitigimit të tyre. 

 

B. KOMENTE MBI OBJEKTIVAT SPECIFIKE TË SZHBI 2021-2027 

 

B.1 TËRHEQJA E INVESTIMEVE DHE NDËRKOMBËTARIZIMI  

 Orientimi strategjik mbi prioritizimin se cilat investime do “targetojmë”, si bazë për 

“screening” dhe standartin e investimeve të reja. Do të sugjeronim fokus në invetitore serioze 

për të tërhequr “investime smart” si psh, të saktësohet stimulimi i investimeve që janë në harmoni 

me mbrojtjen e natyrës apo kohëzionit social për të mos lejuar hyrjen e pakontrolluar të çdo lloj 

investitori apo investimi në vend. Nëse kjo është tashmë e theksuar në ligje apo dokumenta të tjera, 

do të sugjeronim që këtu të vendoseshin referencat përkatëse. E rëndësishme është edhe nevoja 

për transparencë ndaj planeve për zgjidhjen e qëndrueshme të problemit të tokës, si edhe 

infrastrukturës së energjisë elektrike dhe ujësjellsit. 

 Vlerësojmë promovimin e vendit por do të sugjeronim paraprakisht përgatitjen e 

projekteve/ofertave solide dhe të besueshme për të tërhequr investitorë seriozë që do të vijnë 

në vend për periudha afatgjata dhe që respektojnë interesat dhe standardet kombëtare. 

 Transparencë, qëndrueshmëri dhe bashkërendim të planeve të investime publike si faktorë 

të rëndësishëm në tërheqjen e investimeve private. Në sugjerimet e anëtërave të KI, përfshirë 

edhe anketën e fundit COVID-19, theksohet kosto e transportit, ujit dhe energjisë si faktorë që 

limitojnë potencialin e investimeve. 

 

 Identifikimi i modeleve për internacionalizimin e biznesit në zinxhirin ndërkombëtar të 

vlerës do të plotësonte vizionin strategjik. Kjo fushë e ndërhyrjes e vendos theksin mbi 

rëndësinë strategjike të investimeve dhe integrimit në zinxhirin e vlerave dhe tregjet ndërkombëtare 

për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm. Pavarësisht se strategjia e ka identifikuar me të drejtë si një 

ndër tre objektivat e saj specifikë, ajo elaboron në një masë tashmë të konsoliduar vetëm modelin 

e eksporteve si opsion për integrimin në tregjet e huaja5. Ndërkohë nuk elaboron ndonjë vizion për 

internacionalizim të ndërmarrjeve shqiptare, nëpermjet modelit të investimeve të huaja apo modelit 

miks në vendet e rajonit nëpërmjet investimeve “brownfield” apo “greenfield” dhe as ndonjë masë 

strategjike nëpermjet të cilës kjo mund të realizohet në një plan më të gjerë. Është tashmë fakt që 

disa kompani shqiptare, kanë investuar në vendet e rajonit në sektorë të ndryshëm (ndërtim, tregti, 

njësi shërbimi etj.). Ky model pozitiv i ofruar prej tyre sugjerojmë që të njihet nga Strategjia dhe të eleborohet më 

tej në kuadër të masave potenciale të mbështetjes. 

 

B.2 ZHVILLIMI I NMVM-VE, SIPËRMARRJA DHE INOVACIONI  

 

 Integrimi i sipërmarrjeve shqiptare në zinxhirët ndërkombëtarë të vlerës kërkon kompani 

të strukturuara mirë dhe të qeverisura mirë. Ndërsa korporatat kryesore shqiptare mund të jenë 

më të përditësuara me nevojën për të sofistikuar qeverisjen e tyre të brendshme të korporatave dhe 

mund të kenë në dispozicion burimet e duhura për ta bërë këtë (si burimet financiare ashtu edhe 

ato njerëzore), NDVM-të kanë mangësi për ekspertizë menaxheriale dhe ngritjen e strukturave të 

qeverisjes së korporatave, për pasojë kanë kapacitetet të kufizuara për të eksploruar potencialin e 

                                                           
5 Ka gjithmonë e më tepër fokus nga ana e Qeverisë për rritjen e eksporteve nëprmjet masave mbështetëse, p.sh. në bujqësi. 
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mëtejshëm për rritje dhe më shumë investime. Është fakt i njohur se kompanitë e qeverisura mirë 

demonstrojnë rezultate më të mira financiare afatgjata6. Ato rriten më shpejt dhe në mënyrë më të 

qëndrueshme7. Sidoqoftë, Strategjia parashikon disa masa për të trajtuar trajnimin e burimeve 

njerëzore dhe aftësitë sipërmarrëse të NMVM-ve8, por nuk ka ndonjë parashikim masash specifike 

që mund të adresojnë në mënyrë efektive praktikat më të mira të qeverisjes së mirë për NMVM-të. 

 A ka plane për rivatilizimin e industrive apo sektorëve të caktuar. Strategjia përmend sektorë, 
investime dhe grupe të synuar, por nuk specifikon industritë apo sektorët e synuar dhe nëse stimulimi do të 
bëhet me mbështetje buxhetore apo do të jenë pjesë të zhvillimit të TEDA-ve. 

 

B.3 ZHVILLIMI I KAPITALIT NJERËZOR 

 

 Sfida e uljes se popullsisë aktive për punë si rezultat i plakjes së popullsisë shqiptare, uljes 

së normës së lindshmërisë dhe emigracionit të popullsisë në moshë të re. Strategjia nuk ka 

të parashikuar aktivitete për adresimin e kësaj problematike të evidentuar tashmë nga nje sërë 

dokumentash zyrtare ndërkohë që vlerësojmë faktin që sasia dhe cilësia e fuqisë punëtore është një 

objektiv më vete i kësaj strategjie. 

 

II. KOMENTE MBI SZHBI 2021-2027 BAZUAR NË ANKETEN E KI Maj 2021 

 

Për të përditësuar debatin, më poshtë po japim shkurtimisht disa nga gjetjet kryesore të anketes së KI mbi 

COVID-19, Prill – Maj 2021: 

 Orientimi i kompanive drejt inovacionit në përputhje të plotë me objektivin 2 të strategjisë. 

COVID-19 nxori më në pah mungesën e përgatitjes së biznesit në përballjen me situatat e 

emergjencës. 52% e të anketuarve deklarojnë që do të miratojnë plane emergjence në veprimtarinë 

e tyre, ku sektorët Bujqësi, Tregti dhe Turizëm kanë përqindjen më të lartë të gadishmërisë. 

Pandemia duket se ka përshpejtuar nevojën e kompanive për t’u përqëndruar në inovacion, 57% e 

të anketuarve thonë se i ndryshuan planet e tyre të investimeve drejt inovacionit, kryesisht në 

teknologji të reja dhe menaxhim risku. Çuditërisht, bujqësia është sektori më i gatshëm për të 

përqafuar inovacionin (70% e kompanive). 

 Duke u përballur me mbylljen totale gjatë COVID-19, kompanitë po mendojnë rimodelim 

të tregjeve dhe Shqipëria mund të konsiderohet një alternativë investimi ndaj tregjeve të 

largëta. 57% e kompanive të intervistuara deklarojnë se kanë ndryshuar vendet e tyre të importit, 

duke lëvizur më afër Evropës dhe rajonit. 21% e kompanive që operojnë kryesisht në Tregti dhe 

Shërbime deklarojnë se kanë zëvendësuar importet me produkte vendase. 

 Alternimi i punës online dhe pranisë fizike në ambientet e punës po bëhet i pranueshëm 

nga kompanitë. Më shumë se 52% e kompanive që deklarojnë se kanë përdorur punën në internet 

gjatë COVID-19, deklarojnë se do të vazhdojnë të përdorin këtë alternative edhe në të ardhmen. 

Kompanitë i kanë përdorur shërbimet onlinë të ofruara dhe janë të predispozuara t’i ri-përdorin 

ato edhe në të ardhmen. Kryesisht janë përdorur shërbimet onlinë të ofruara nga qeveria. 

 Mungesa e likuiditetit vazhdon të jetë problem për shumicën e kompanive pavarësisht 

madhësisë apo sektorit dhe aksesi në financim mer një rëndësi të veçantë adresimi nga 

                                                           
6 Sekretariati i KI ka identifikuar në disa tema gjatë 2015-2021 (Aksesi në Financa, Inovacioni, Informaliteti në Ekonomi, Potencialet e Aftësive 

etj.) dhe në Anketat Periodike të Biznesit, se NDVM-ve shqiptare në veçanti u mungon sofistikimi kur bëhet fjalë për organizimin 
7 IFC 
8 Plani i Veprimit, Masat 1.3 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/450154b3-4033-41de-80ff-9dbfd8a24ffb/CG_SMEs_fact_sheet_May2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mH7fLxr
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ana e qeverisë. Për të siguruar vazhdimësinë e tyre, kompanitë kryesisht do të mbështeten në të 

ardhurat e akumuluara nga periudhat e kaluara (39% e kompanive të intervistuara), ndërsa burime 

të tjera financimi ngelen të dytët, vetëm 26% e kompanive do të mbështeten tek Bankat. 

 Sektori i bujqësisë po ndryshon sjelljen, drejt përshtatmërisë dhe inovacionit duke 

evidentuar faktin e faktorizimit të sektorëve më kontribues në ekonominë e vendit. Duke 

qenë një sektor me një kontribut rreth 18% në PBB dhe rreth 40% në forcën e punës, orientimi i 

bujqësisë drejt inovacionit dhe teknologjive të reja merr një rëndësi të veçantë. 70% e ndërmarrjeve 

bujqësore të anketuara deklarojnë se kanë ndryshuar planet e tyre të investimeve, duke u 

përqëndruar kryesisht në forcimin e kanaleve të tregtisë, menaxhimin e rriskut, trajnimin dhe 

teknologjitë e reja. 

 Mbajtja parasysh në SZHBI të ndikimit të ndryshëm të COVID-19 në sektorët e 

ekonomisë. Sektori i ndërtimit është më pak i ndikuari nga efektet e pandemisë COVID-19, i 

ndjekur nga shërbimet dhe bujqësia, ndërsa sektori i turizmit (ku 24% e kompanive deklarojnë një 

humbje në të ardhurat e tyre më shumë se 50%), Tregtia dhe Industria janë më të prekurat. 

 COVID-19 evidentoi se ndihma e shtetit është e pazëvendësueshme në sigurimin e 

vijimësisë së biznesit. 55% e kompanive deklarojnë se kanë përfituar nga ndihma qeveritare pas 

mbylljes, kryesisht "pagën e luftës". Vetëm 8% kanë përdorur garancinë sovrane, kryesisht sektori 

i industrisë dhe ndërtimi; ndërsa skemat e punësimit u përdorën më së shumti nga sektori i turizmit. 

 

III. KOMENTE MBI SZHBI 2021-2027 BAZUAR NË REKOMANDIMET E KI  
 

Në 6 vite të funksionimit të tij, KI ka sjellë në vëmendje të anëtarëve dhe bashkëpunëtorëve një varietet 

çështjesh që janë marë në konsiderate pjesërisht ose në terma të përgjithshëm në SZHBI 2021-2027. Më 

specifikisht, vlerësojmë që SZHBI 2021-2027 ka marrë në konsideratë rekomandime të miratuara në KI të 

tilla si: 

 Prioritizimi i digjitalizimit dhe inovacionit që është theksuar në vizionin e kësaj strategjie dhe masat konkrete 

implementuese; 

 Promovimi sistematik i potencialeve për investime sipas një një strategjie koherente promovimi; 

 Vënia në funksion e TEDA-ve;  

 Vënia në fokus e ekonomisë digjitale dhe mbështetje qeveritare në këtë drejtim; 

 Identifikimi i produkteve, shërbimeve dhe tregjeve më potenciale për rritjen e eksporteve si dhe hartim i strategjive 

dhe incentivim specifik i tyre; 

 Rritja e akesit në financë për NMVM-të dhe mundësimi i skemave9 të reja me suportin e qeverisë; 

 Thjeshtëzim dhe koordinim sa më i mirë i informacionit mbi projektet suportuese me grante dhe përqëndrimi i 

informacionit në një portal të vetëm që të rritet niveli i informimit, aksesueshmëria në kohë e tyre dhe cilësia e 

aplikimeve të biznesit në fonde; 

 Mbështetje e targetuar për fuqizimin e ndërmarrjeve fillestare (Start Up); 

 Rritja e aksesit të NMVM-ve në TIK nëpërmjet mbështetjes qeveritare me fokus nevojat specifike të NMVM-ve;  

 Krijimi i një kuadri ligjor për kapitalin sipërmarrës, ëngjëjt e biznesit dhe financimet e turmës; 

 Hartimi i politikave nxitëse për ndërmarrjet që janë të angazhuara në K&ZH; 

 Përmirësimi i zinxhirit të vlerave me synim rritjen e konkurrueshmërisë; 

 Evidentimi i nevojës për mbështetje të strukturuar për zhvillimin e kapitalit njerëzor të NMVM-ve; 

                                                           
9në fokus të diskutimeve  të KI që në vitin 2016. Nevoja për përmirësimin e edukimit financiar dhe rritjes së informimit mbi skemat mbështetëse e grandet 

ka qënë një rekomandim që me iniciativën e sekretariatit të KI i’u propozua MFE, AIDA e BERZH zhvillimi i një platforme qendrore online të 

aksesueshme nga të gjithë NDVM-të dhe me detajim të proceseve të aplikimit në këto skema, gjë e cila u realizua gjatë muajit Maj 2021. 
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Ndërkohë, do të sugjeronim edhe disa ndërhyrje shtesë/opsionale për t’u marrë parasysh në versionin 
final të kësaj strategjie apo në planet specifike të veprimit. Më konkretisht: 

(1) promovimi sistematik i investimeve të synuara përmes një strategjie koherente promovimi 

- do të sugjeronim që të mbahen parasysh edhe (a) qëndrueshmëria e investimeve afatgjata  përmes 

hartimit të një master-plani afatgjatë (10-15 vite) të zhvillimit të territorit (në nivel qendror dhe 

lokal) i bërë transparent për investitorët potencialë (b) konsolidimi dhe bërja transparente e një 

kalendari të panaireve ndërkombëtare që të sigurojë qasje në kontrata dhe tregje të reja (c) rritja e 

përfshirjes së ambasadave tona në “diplomacinë ekonomike” duke promovuar “Made in Albania” 

dhe lehtësimin e lidhjeve midis kompanive shqiptare dhe të huaja. 

(2) vlerësimi dhe reforma e programit të TEDA-ve10 - Theksojmë se mjaft me rëndësi është (1) 

informimi e transparenca mbi konceptin e zhvillimit të këtyre zonave si dhe replikimi i modeleve 

të suksesshme (2) përafrimi i ligjit nr.9789, datë 19.07.2007 "Për Zonat e Zhvillimit Ekonomik 

Teknologjik" me kërkesat e ekosistemit për krijimin e "Zonave të dedikuara të Inovacionit". 

(3) zhvillimi i ekonomisë digjitale - sugjerojmë që të mbahen parasysh (a) mbikëqyrja e tregtisë 

elektronike përmes identifikimit të qartë të aktorëve të tregtisë elektronike dhe hartimi i një plani 

konkret masash për uljen e informalitetit nga shitjet online (b) përgatitja e udhëzimeve të thjeshta 

për kompanitë e tregtisë elektronike dhe komunikimi mbi operacionet tatimore dhe doganore (c) 

përgatitja e një plani veprimi për përmirësimin e edukimit, përfshirjes financiare dhe uljen e kostove 

për qasjen në bankë dhe për transfertat lokale në Euro. 

(4) strategjia e eksportit - vlerësojmë faktin që në SZHBI 2021-2027, theksohet se në vitin 2021 do 

të ketë një strategji të re për eksportet si pjesë e kësaj strategjie ombrellë. Ndërkohë theksojmë se 

KI ka dhënë rekomandime në parim që “fokusi të jetë tek zhvillimi i eksporteve shqiptare në BE dhe në 

tregje të tjera me vlerë të lartë”. Për këtë mund të ketë konsultime në vijim, por sjellim në vëmendje 

rëndësinë e konsolimit të sektorëve me vlerë të lartë të shtuar, gjithëpërfshirjes së aktorëve dhe 

incentivimin e eksporteve përmes përforcimit të kuadrit rregullator dhe institucional. 

(5) rritje e akesit në financë për NMV-të - Përtej diversifikimit të propozuar në strategji të 

instrumentave të garancisë (si ai i manifakturës), me rëndësi janë konsideruar në KI edhe (a) 

thjeshtimi i procedurave dhe ulja e kostove administrative të skemave mbështetëse që t’i bëjë ato 

më tërheqëse dhe të lehtësojë qasjen në financim për një numër më të madh biznesesh.(b) krijimi i 

Fondit të Përbashkët të Inovacionit Publik - Privat për të investuar në inovacion që mbulon të 

gjithë sektorët ekonomikë (b) plotësimi i kuadrit rregullator dhe promovimi i FINTECH.  

(6) programi i startup-eve dhe inovacionit – sugjerojmë që qasja ndaj inovacionit të jetë e trajtuar 

më gjerësisht se sa thjesht i lidhur me start- up, por e parë në tërësinë e të gjithë sektorëve dhe të 

ndikimit në të gjithë ekonominë shqiptare. Sikurse propozuar në KI theksojmë (a) rëndësinë e 

fuqizimit të ekosistemit të inovacionit dhe lidhjet midis palëve të ndërlidhura përmes një kornize 

gjithëpërfshirëse ligjore dhe rregullative (përfshirë, por jo vetëm - ëngjëjt e biznesit dhe financimet 

e turmës) (b)strukturimi i formateve Triple-Helix si lidhjet mes akademisë, bizneseve dhe 

institucioneve financiare për të diversifikuar financimin e Start - up bazuar në nevojat e 

identifikuara të NMVM-ve. 

(7) përmirësimi i zinxhirit të vlerave me bazë konkurrencën – sikurse propozuar edhe në KI dhe 

përfshirë në SZHBI 2021-2027, domosdoshmëri është ofrimi i grandeve për konsorciumet, 

institucionet arsimore dhe kërkimore për projekte bashkëpunuese për rritjen e kapaciteteve. Do 

propozonim që strategjia të konsiderojë që 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.  

(8) aftësitë sipërmarrëse për NMVM-të kanë rezultuar si një nga problematikat kryesore në anketat 

e KI referuar mendësisë së sipërmarësve sidomos drejt inovacionit dhe mungesa e kapaciteteve për 

                                                           
10 është trajtuar në katër mbledhje të KI ku është evidentuar interesi i bizneseve për të shfrytëzuar potencialet që ofrojnë zonat e lira 

ekonomike në disa sektorë si TIK, Bujqësi, Turizëm e Industri përpunuese. 



 

9 
 

të gjeneruar aplikime të sakta për financime. Ndaj ofrimi i asistencave teknike të targetuara dhe 

marrja e masave për zhvillimin e kapaciteteve të NMVM-ve, kanë qënë në fokus të disa mbledhjeve 

të KI. Përtej zgjerimit të trajnimeve në bashkëpunim me dhomat e tregtisë, shoqatat dhe partnerë 

të tjerë, do sugjeronim edhe stimulimin e edukimit të NMVM-ve përmes përdorimit të medias (vizuale/sociale) 

dhe rëndësinë e bashkëpunimit me akademinë si mënyra më e mirë për të ndikuar në të ardhmen e 

biznesit të tyre (psh përmes programeve ekonomike të sponsorizuara nga qeveria). 

(9) mbështetje për zhvillimin e kapitalit njerëzor - Nga anketat e sekretariatit të KI, rezulton se 

kryesisht në sektorët e Turizmit, BPO, TIK e Industri përpunuese bizneset ngrenë më tepër 

shqetësimin mbi vështirësinë e gjetjes së stafit të kualifikuar dhe plotësimin e hendekut ekzistues 

mes ofertës dhe kërkesës për punë duke përshtatur kurrikulat edukuese me nevojat specifike të 

tregut. Sidomos pas situatës pandemike, do sugjeronim që (a) në strategji të kishte një qasje 

sektoriale mbi përshtatjen e politikave të punësimit dhe përmirësimin e aftësive të fuqisë punëtore 

në drejtim të sektorëve prioritare për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik (b) krijimi i një formati 

bashkëpunimi sistematik mes shkollave dhe bizneseve dhe krijimin e konsorciumeve me aktorë 

bizneset- ofruesit e shërbimeve profesionale-shoqëri civile, zyra pune, zyra karriere etj.  që operojnë 

në sektorët prioritare. Paralelisht me rritjen e kapaciteteve të kapitalit njerëzor ne sektorin privat, 

duhet patjetër të konsiderohet fuqizimi i administratës, konsolidimi dhe “depolitizim” i 

institucioneve publike në koherencë me sektorët prioritarë për të siguruar “memorien 

institucionale” dhe arritur potencialin e zhvillimit të qëndrueshëm. 

 


