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1. Hyrje
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Duke qenë se afati i Strategjisë aktuale të Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve mbaron në  

vitin 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ndërmarrë hartimin e një Strategjie të re  

dhe Plani Veprimi për periudhën 2021 - 2027.

 SZHBI-ja përbën orientimin kryesor të Qeverisë Shqiptare për zhvillimin ekonomikafat-mesëm, 

duke u fokusuar te SME-të dhe investimet.

 Ajo është në linjë me strategjitë dhe programet gjithëpërfshirëse në nivel kombëtar dhe  

ndërkombëtar (p.sh të tilla si Strategjia Kombëtare përZhvillim dhe Integrim MAP REA).

 Ajo formon një lidhje qendrore brenda kuadrit strategjik duke u fokusuar në Nivelin horizontal dhe atë  

kombëtar.

 Kjo projekt-strategji është përgatitur në një proces bashkëpunues duke përfshirë p.sh grupet e  

punës me ekspertë.



2. Shpjegimi i Strategjisë së re të Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve
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Zinxhirët ndërkombëtarë të vlerave kanë hyrë në një periudhë transformimi e cila pritet të vazhdojë  

gjatë të gjithë këtij dhjetëvjeçari. Pavarësisht disa sfidave, ky transformim shpalos mundësi të reja  

zhvillimi. Shqipëria është e pozicionuar mirë dhe është e vendosur të përfitojë nga këto mundësi.

 Pandemia COVID-19nuk është vetëm njësfidë madhore për ekonominë botërore dhe atë shqiptare.

 Ajo gjithashtu po përshpejton transformimin e zinxhirit të vlerave ndërkombëtare i nxitur nga ndryshimet  

teknologjike, qeverisja ekonomike botërore dhe tendencat e qëndrueshmërisë.

 Pavarësisht sfidave të ndryshme, riformësimi i zinxhirit të vlerave ndërkombëtare do të gjenerojë mundësi  

të rëndësishme për zhvillimin e ardhshëm të ekonomisë shqiptare, duke përfshirë

Tërheqjen e projekteve në vendet e afërta duke zhvilluar industri dhe tregje të reja

Përfitim nga diversifikimi i zinxhirit të vlerave ndërkombëtare

Ndërtimi i zinxhirit rajonal të vlerave

 Shfrytëzimi i potencialeve që lidhen me kalimin në ekonominë e gjelbër dhe zinxhirë vlerash më të  

qëndrueshëm .
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Në parim, Shqipëria është e pozicionuar mirë për të përfituar nga transformimi i zinxhirit të

vlerave ndërkombëtare. Megjithatë, suksesi nuk do të vijë as automatikisht dhe as brenda

natës. Ai kërkon një qasje strategjike dhe afatgjatë. Përmes kësaj strategjie, Qeveria shqiptare

po e ofron këtë qasje.

 Pavarësisht disa dobësive të natyrës strukturore që duhen adresuar, pozicioni konkurrues i Shqipërisë

është përmirësuar ndjeshëm duke marrë në konsideratë proceset integruese në nivel rajonal dhe të

BE-së.

 Shfrytëzimi i mundësive dhe avancimi me ritmin e transformimit të zinxhirit të vlerave, i cili është  

përshpejtuar nga pandemia COVID-19 kërkon një qasje të targetuar dhe koherente …

Zhvillim përmes rrugëve më inovative dhe të bazuara në njohuri

Përqendrim në zinxhirët e vlerave që ofrojnë mundësitë më të mëdha,

Shpalosjee plotë e potencialit investues për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm

Vendosje e theksit në zhvillimin e ekosistemeve dinamike industriale, inovative dhe sipërmarrëse

Rritje e efektivitetit të mbështetjes për NVM-të si shtylla kurrizore e ekonomisë shqiptare

Eksplorimi i mënyrave të reja për të nxitur zhvillimin e kapitalit njerëzor bashkëpunues .
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Në këtë kontekst, bashkë me aktorët e përfshirë në procesin e hartimit të strategjisë, janë  

përcaktuar vizioni, fushat e ndërhyrjes dhe tematikat gjithëpërfshirëse si më poshtë:

Fushat subjekt i ndërhyrjeve dhe objektivat e politikës

Shpalosja e plotë e potencialit  

investues për zhvillim  

ekonomik dhe nxitja e  

integrimit në tregjet dhe  

zinxhirin e vlerave  

ndërkombëtare

Tërheqja e investimeve  
dhe ndërkombëtarizimi

Zhvillimi i një ekosistemi  
dinamik dhe të  

qëndrueshëm për  
sipërmarrjen dhe  

inovacionin

Zhvillimi i NVM-ve,  
sipërmarrja dhe  

inovacioni

Eksplorimi i mënyrave të  
reja për të nxitur zhvillimin  

e kapitalit njerëzor  
bashkëpunues

Zhvillimi i kapitalit  
njerëzor

Vizioni: Një ekonomi shqiptare konkurruese, e nxitur nga inovacioni dhe e bazuar në  njohuri, e cila krijon vende 
pune të reja dhe më cilësore, duke shfrytëzuar mundësitë që ofron transformimi i zinxhirit  të vlerave 
ndërkombëtare, me theksin mbi zhvillimin e qëndrueshëm, në integrimin Evropian dhe atë rajonal.

Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm

Nxitja e integrimit Evropian dhe rajonal

Tematika gjithëpërfshirëse

Nxitja e transformimit digjital

Përmirësimi i mjedisit të biznesit

Reduktimi i pabarazive mes rajoneve

Faqe 6 Qershor 2021 Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve



3. Fushat subjekt i ndërhyrjeve – Tërheqja e investimeve dhe ndërkombëtarizimi

Strategjia e re vendos theksin mbi rëndësinë strategjike të investimeve dhe integrimit në  

zinxhirin e vlerave dhe tregjet ndërkombëtare për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm.

 Investimet nxisin krijimin e vendeve të punës dhe rritjen e të  

ardhurave duke nxitur gjithashtu transferimin e teknologjisë, zhvillimin  

e aftësive, dhe eksportet.

 Integrimi në zinxhirin e vlerave ndërkombëtare luan një rol kritik  

nërritjen e eksporteve dhe forcimin e konkurrueshmërisësëNVM-ve.

 Ndërsakushtet  aktuale  janë të vështira , transformimi i zinxhirit të 

vlerave ndërkombëtare shpalos gjithashtu mundësi të reja .

 Në një situatë të tillë është thelbësore që ...

Mekanizmat politikë ekzistues të jenë sa më efektive

Gama e mbështetjes zgjerohet duke eksploruar hapësira të reja

Vihen në përdorim sinergjitë ndërmjet mekanizmave dhe  

sektorëve të ndryshëm.

Objektivi i  
politikës

Objektivat  
specifike

Shpalosja e plotë e potencialit  

investues për zhvillim ekonomik  

dhe nxitja e integrimit në tregjet  

dhe zinxhirin e vlerave  

ndërkombëtare

Rritja e efektivitetit dhe  

ndikimit të përpjekjeve për  

tërheqjen e investimeve duke  

mbështetur rimëkëmbjen dhe  

qëndrueshmërinë afatgjatë të  

ekonomisë.
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 Eksplorimi i hapësirave të reja

për të mbështetur

ndërkombëtarizimin e

NVM-ve dhe sipërmarrësve

duke promovuar ndërlidhjet

dhe zgjidhjet digjitale



3. Fushat që janë subjekt i ndërhyrjes– Zhvillimi i NVM-ve, sipërmarrja dhe  

inovacioni

Strategjia e re njeh dhe pranon kontributin e rëndësishëm që mund të japin NVM-të dhe  

startup-et për një ekonomi më inovative dhe të bazuar në njohuri, duke përmirësuar  

strukturën ekonomike.

 SZHBI-ja e re pranon se ekosistemi i sipërmarrjes dhe Inovacionit është në  

fazë të hershme.

 Gjithashtu, kjo lidhet me aksesin në financë dhe tregje, impaktin e 

pandemisë dhe adaptimin gjatë transicioneve. 

Për këtë është I nevojshëm:

 Rritja e aktivitetit të start-upeve dhe inovacionit dhe forcimi i specializimit

për të arritur një "masë kritike"

 Rritja e programe ekzistuese të financimit dhe hartimi I formave të reja të 

mbështetjes financiare.

 Forcimi i lidhjeve ndërmjet të gjithë aktorëve dhe komponentëve të  

ekosistemit.

Objektivi i  
politikës

Objektivat  
specifike

Zhvillimi i një ekosistemi  

dinamik dhe të qëndrueshëm  

për sipërmarrjen dhe  

inovacionin

 Rritja e efektivitetit të 

mbështetjes së NMV-ve dhe 

gjetja e potencialeve të mira

në fusha dhe zinxhirë të 

vlerës që kanë një shkallë të 

lartë rritje ekonomike dhe të 

punësimit

 Krijimi i mjedisit të mirë për

sipërmarrjen me qëllim rritjen

e aktivitetit të start-upeve dhe 

duke i ndihmuar organizatat

mbështetëse për të ruajtur

qëndrueshmërinë e tyre. 
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3. Fushat që janë subjekt i ndërhyrjes – Zhvillimi i kapitalit njerëzor

Në përputhje me parimet e Strategjisë për NVM-të dhe Agjendën për Aftësi të BE-së,  

SZHBI-ja e re thekson rëndësinë strategjike që ka zhvillimi i aftësive për sa i përket  

startup-eve, NVM-ve dhe investitorëve të mëdhenj

 Aftësitë po luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm si për  

konkurrueshmërinë e startup-eve dhe NVM-ve ashtu dhe për rritjen e  

atraktivitetit të Shqipërisë si destinacion investimi.

 Veprimtaritë arsimore dhe ato të rritjes së aftësive janë thelbësore për  

NVM-të në mënyrë që ato të jenë në gjendje të përballojnë transformimin  

e zinxhirit të vlerave ndërkombëtare, tregun e vetëm, specializimin

inteligjent si dhe tranzicionin e gjelbër dhe digjital .

 Duke marrë në konsideratë situatën aktuale dhe burimet e disponueshme,  

është e rëndësishme që zhvillimi i kapitalit njerëzor të vendoset në të  

njëjtin kontekst me fushat e tjera të ndërhyrjes dhe të ndiqet një qasje  

largpamëse dhe bashkëpunuese .

Objektivi i  
politikës

Eksplorimi i mënyrave të reja për  

të nxitur zhvillimin e kapitalit  

njerëzor bashkëpunues

Objektivat  
specifike

 Hartimi i programeve për të 

siguruar një forcë punëtore

të kualifikuar dhe zhvillimin e 

aftësive për specializimin e 

zgjuar

 Përmirësimi i inteligjencës së  

aftësive dhe përmirësimi i  

përputhshmërisë ndërmjet  

arsimit / trajnimeve dhe  

kërkesës nga bizneset
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4. Plani i veprimit

Plani i veprimit të strategjisë së re përdor sinergjinë  

brenda fushave të ndryshme të ndërhyrjes dhe  

sinergjinë ndërmjet tyre, me qëllim maksimizimin e  

ndikimit.
Strategjia e re është në përputhje me parimet moderne të

hartimit të strategjive për zhvillim ekonomik, dhe ndjek një

qasje koherente...

 Duke reflektuar spektrin e gjerë të tematikave (të reja)

Duke shfrytëzuar strukturat ekzistuese

 Duke zgjeruar fushën e ndërhyrjeve

 Duke gërshetuar llojet e ndryshme të ndërhyrjeve

 Duke shfrytëzuar potencialet e sinergjisë brenda dhe  
ndërmjet fushave të ndryshme të ndërhyrjes.

Fushat subjekt i ndërhyrjes, objektivat  

dhe veprimet prioritare të SZHBI-së së re
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4. Plani i veprimit

Veprimet prioritare Tiparet /hapat kryesore Objektivat e lidhura*

Rritja e efektivitetit dhe ndikimit të  
tërheqjes së investimeve

Promovimi /lehtësimi  
sistematik i investimeve  
të synuara

• Rishikimi i grupeve të synuara, zhvillimi i një strategjie promovimi koherente

• Zgjerimi i gamës së mjeteve për promovimin dhe lehtësimin, p.sh mjetet digjitale  

dhe krahasimi i përfitueshmërisë së projekteve model të investimit
• Zhvillimi në baza të rregullta i fushatave për promovimin e investimeve të synuara

Program i strukturuar  
për shërbimin e  
përkujdesjes së  
mëtejshme

• Intensifikimi i masave për përkujdesjen e mëtejshme duke u bazuar në akvitetet ekzistuese
• Rritja e numrit të klientëve për shërbimin e përkujdesjes së mëtejshme (investitorët

ekzistues)

• Zgjerimi i portofolit të shërbimit duke u përqendruar në ndërlidhjen me veprimet e tjera  

prioritare (p.sh. zhvillimi i aftësive, promovimi ndërlidhjeve)

Vlerësimi dhe  
reforma e  
programit të  
TEDA-ve

• Kryerja e vlerësimit të programit dhe kuadrit ligjor

• Hartimi i një strategjie për reformën, për të përshpejtuar zbatimin e saj dhe për  

të rritur efektivitetin e programit të TEDA - përfshirë konceptet e zhvillimit për  

zonat e zgjedhura

Programi i  zhvillimit të  
ofruesve

• Zhvillimi i një programi për të ndihmuar bizneset lokale të rrisin kapacitetet e  

tyre në përputhje me nevojat e investitorëve që operojnë në sektorin e

eksporteve

• Integrimi i programit në shërbimet e përkujdesjes së mëtejshme të AIDA-s, 

duke  përfshirë rekrutimin e specialistëve të zinxhirit të furnizimit

Rritja e efektivitetit dhe ndikimit të  
tërheqjes së investimeve

Rritja e efektivitetit dhe ndikimit të  
tërheqjes së investimeve

Eksplorimi i hapësirave të reja për  
të mbështetur ndërkombëtarizimin

* Fushat që janë  

subjekt i ndërhyrjes

Tërheqja e investimeve dhe ndërkombëtarizimi  
Zhvillimi i NVM-ve, sipërmarrja dhe inovacioni  
Zhvillimi i kapitalit njerëzor
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Eksplorimi i hapësirave të reja për  
të mbështetur ndërkombëtarizimin



4. Plani i veprimit
Veprimet prioritare

Objektivat e lidhura*
Strategjia e 
Eksporteve

Tiparet /hapat kryesore

• Identifikimi i produkteve të përzgjedhura të eksportit, shërbimeve dhe tregjeve me 

fokus në rritjen e sofistikimit të eksportit 

• Vlerësimi i potencialit të promovimit të mëtejshëm të eksportit dhe masave 

lehtësuese (p.sh. eksplorimi i tregut dixhital) 

Skema për  
mbështetjen e  
sipërmarrjes me  
bazë konkurrencën

• Kombinimi i granteve me mbështetje përmes trajnimeve, mentorimit dhe stërvitjes

• Dhënia ndihmë sipërmarrjeve për zbatimin e planit të biznesit duke zgjeruar

target grupet

Fuqizimi i
ekosistemit të 
start-upeve

• Forcimi i strukturave mbështetëse (përfshirë inkubatorët dhe  përshpejtuesit), 

kapacitetet dhe bashkëpunimin brenda ekosistemit
• Promovimi i ekosistemit / sipërmarrjes dhe tërheqja e talenteve
• Përmirësimi i bazës ligjore për aksesin në financë për startup-et

Integrimi  
ndërkombëtar i  
ekosistemit të  
startup-eve

• Zhvillimi i një iniciative rajonale për startup-et, duke integruar organizatat e  

startup-eve jo vetëm brenda rajonit por gjithashtu dhe në vendet e BE-së

• Përqendrimi, ndër të tjera, në mbështetjen e përbashkët për  

ndërkombëtarizimin dhe shërbimet e përshpejtimit për startup-et

Eksplorimi i hapësirave të reja për  
të mbështetur ndërkombëtarizimin

Krijimi i një mjedisi të  
favorshëm për sipërmarrjen

Rritja e efektivitetit të mbështetjes  
për NVM-të dhe nxitja e zhvillimit

të tyre

Krijimi i një mjedisi të  
favorshëm për sipërmarrjen

Eksplorimi i hapësirave të reja për  
të mbështetur ndërkombëtarizimin

Krijimi i një mjedisi të  
favorshëm për sipërmarrjen

Rritja e efektivitetit të mbështetjes për  

NVM-të dhe nxitja e zhvillimit të tyre

* Fushat që janë  

subjekt i ndërhyrjes

Tërheqja e investimeve dhe ndërkombëtarizimi  
Zhvillimi i NVM-ve, sipërmarrja dhe inovacioni  
Zhvillimi i kapitalit njerëzor
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Iniciativa e zhvillmit

të e-business
• Dizajnimi dhe implementimi i një iniciative sipas raporteve të fundit të Bankës

Botërore dhe BERZH

• Kombinimi i llojeve të ndryshme të mbështetjes (p.sh. faqja e internetit e 

informacionit, mjetet e vetëvlerësimit, trajnimi dhe grantet për NVM-të)



4. Plani i veprimit
Veprimet prioritare

Objektivat e lidhura*

* Fushat që janë  

subjekt i ndërhyrjes

Nisma për  
përmirësimin e  
zinxhirit të vlerave me  
bazë konkurrencën

Tiparet /hapat kryesore

• Ofrimi i granteve për konsorciumet, institucionet arsimore dhe kërkimore për  

projekte bashkëpunuese për rritjen e kapaciteteve

• Përfshin dy faza me fokus në sektorët dhe zinxhirët e vlerave me potencial më të  

lartë, duke u bazuar në Strategjinë e Specializimit Inteligjent

• Ridizajnimi i skemave mbështetëse ekzistuese duke krijuar fondin e posacëm

• Zhvillimi I platformës online për a për të lehtësuar informacionin dhe procesin

e aplikimit

• Hartimi i skemave të reja të tilla si garancitë e huasë

• Plotësimi i mbështetjes financiare me asistencë teknike të synuar dhe masa për 

ndërtimin e kapaciteteve 

• Zgjero sigurimin e trajnimit në bashkëpunim të ngushtë me dhomat, shoqatat 

dhe partnerët e tjerë

Rritje e aksesit në
financë për NVM-të

Programi për
zhvillimin e kapitalit
njerëzor

Skemë
mbështetëse për
zhvillimin e 
kapitali
bashkëpunues

Hartimi dhe zbatimii një skeme mbështetëse e cila përfshin:

• Ndihmë për NVM-të që punësojnë të diplomuar për projekte inovacioni

• Ndihma për Doktoranatët të punësuar në një NVM dhe të regjistruar në një 

universitet në të njëjtën kohë duke punuar në një projekt të përbashkët kërkimor 

Rritja e efektivitetit të mbështetjes për  

NVM-të dhe nxitja e zhvillimit të tyre

Rritja e efektivitetit të mbështetjes për  

NVM-të dhe nxitja e zhvillimit të tyre

Zhvillimi i aftësive për  
specializimin inteligjent

Përmirësimi i inteligjencës së  
aftësive dhe përputhshmërisë

Zhvillimi i aftësive për  
specializimin inteligjent

Rritja e efektivitetit të mbështetjes për  

NVM-të dhe nxitja e zhvillimit të tyre
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• Integrimi i zhvillimit të aftësive në shërbimet e kujdesit aftercare

• Ofrimi i trajnimeve të personalizuara në bashkëpunim të ngushtë me ofruesit privatë 

të trajnimit, dhomat dhe shoqatat 

• Vlerësimi i potencialit për një qendër të zhvillimit të aftësive bazuar në PPP

Programi i zhvillimit të 

forcës së punës për 

dhe me NVM-të dhe 

investitorët



4. Plani i veprimit

Veprimet prioritare Tiparet /hapat kryesore Objektivat e lidhura*

* Fushat që janë  

subjekt i ndërhyrjes

Tërheqja e investimeve dhe ndërkombëtarizimi  
Zhvillimi i NVM-ve, sipërmarrja dhe inovacioni  
Zhvillimi i kapitalit njerëzor

Vlerësim periodik i  
nevojave për  
trajnim

• Hartimi i një metodologjie dhe vlerësim vjetor i nevojave për trajnim, duke u  

fokusuar në nevojat afat-shkurtra për trajnim të NVM-ve

• Kryerja në mënyrë të rregullt e parashikimeve dhe alenjimi I kuriculave në

bazë të nevojave

Vlerësimi i 
nevojave për
trajnim

• Zhvillimi i një metodologjie dhe kryerja e vlerësimeve vjetore të nevojave për 

trajnim duke u përqëndruar në nevojat për trajnim afatshkurtër të NVM-ve

• Asistimi i NVM-ve në identifikimin e masave të përshtatshme të aftësive 

• Lancimi i një platforme në internet që ofron informacion mbi ofertën e trajnimit

Përmirësimi i inteligjencës së  
aftësive dhe përputhshmërisë

Zhvillimi i aftësive për  
specializimin inteligjent

Përmirësimi i inteligjencës së  
aftësive dhe përputhshmërisë

Rritja e efektivitetit dhe ndikimit të  
tërheqjes së investimeve
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6. Struktura e zbatimit dhe procesi i monitorimit

mundshme - Struktura me tre nivele përfshin…

Një grup drejtues ndër-institucionali cili kryen mbikëqyrjen dhe  

udhëheqjen strategjike (ekspertë të nivelit të lartë nga ministritë  

dhe agjencitë, akademia, sektori privat dhe partnerët  

ndërkombëtarë)

Një grup monitorimi dhe koordinimi i cili përgatit raporte  

monitorimi dhe garanton koordinimin efektiv në nivel operacional  

(të gjitha institucionet e përfshira në zbatim)

Institucioni kryesor i caktuar për çdo veprim prioritar, i cili  

është përgjegjës për zbatimin efektiv dhe mbledhjen e  

informacionit të nevojshëm për monitorimin.

 Bazuar në TKP-të e përcaktuara, janë parashikuar raporte progresi 

gjashtë-mujore dhe një rishikim afat-mesëm.

Për zbatimin dhe monitorimin e SZHBI-së së re parashikohet një strukturë me tre nivele.  

Është përcaktuar një strukturë e përqendruar për treguesit kryesorë të performancës (TKP),  

që lidhet me objektivat e politikës dhe veprimet individuale prioritare.

 Zhvillimi i strukturave ekzistuese - deri në atë masë që është e

i  
politikës

Objektivi •Fluksi i IHD-ve dhe eksporteve si %e

Veprimet  
prioritare

PBB-së

•Dendësia e startup-eve

•Përqindja e punësimit në profesione që  

kërkojnë intensitet njohurish

•Treguesit e politikës për NVM-të

•Nr. i fushatave për tërheqjen e investimeve

•Volumi i investimeve, Nr. / vendet e punës të

krijuara

•Nr. i zgjidhjeve të tregtisë elektronike që janë  

adoptuar nga NVM-të

•Qarkullimi / eksportet e NVM-ve në programin  

e zhvillimit të ofruesve

•Nr. i startup-eve të regjistruara, përqindja e  

mbijetesës

•Nr. i projekteve të inovacionit të përfunduara
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Treguesit tip
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Aktivitetet Përgjegjësitë Afatet
Nevojat për 

financim(million 
lekë)

Burimet e financimit(million lekë)

shtetërore

Ndërkombëtare
(hendeku 

financiar ngj të 
kuqe)

Promovimi /lehtësimi sistematik i 
investimeve të synuara

AIDA, MFE, MEFA, MIE, MTE, MARD, 
dhomat dhe shoqatat e biznesit

Në vazhdim 30.8 16.3 14.5

Program i strukturuar për shërbimin
e përkujdesjes së mëtejshme

AIDA, MFE, bashkitë, dhomat dhe 
shoqatat e tregtisë

Në vazhdim - - -

Vlerësimi dhe reforma e programit të 
TEDA-ve

MFE, Korporata Shqiptare e 
Investimeve

2021-22: Vlerësimi

2022-27: Zbatimi

11.8 - 11.8

Programi i zhvillimit të ofruesve AIDA, MFE 2022-24: Faza Pilot

2025-27: Zbatimi i plotë i 
programit

62.0 7.2 54.7

Strategjinë e Eksportit MFE, AIDA, KKLT, Dhomat e Biznesit 2022 0.1 0.1 -

Iniciativa e zhvillimit të biznesit
elektronik

MFE, AIDA, Dhomat e Biznesit 2021-24 49.2 46.2 3.0

Skema për mbështetjen e 
sipërmarrjes me bazë konkurrencën

AIDA, MFE, KM, MBZHR, MTM Në vazhdim 675.6 140.1 534.1

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe InvestimeveQershor 2021

Aneks: Përgjegjësitë, afatet, nevojat dhe burimet e financimit
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Aktivitetet Përgjegjësitë Afatet
Nevojat për 

financim(million 
lekë)

Burimet e financimit(million lekë)

shtetërore

Ndërkombëtare
(hendeku 

financiar ngj të 
kuqe)

Fuqizimi i ecosistemit të start-upeve MFE, MIE, MTM, MZHBR, Agjencia për
Mbështetjen e Startup-eve, Ministri i 
Shtetit për Mbrojtjen e SIpërmarrjes, 
inkubatorët, përshpejtuesit dhe 
organizatat e mbështetjes së 
mëtejshme

Në vazhdim 1,678.4 74.75 1,603.67

Integrimi ndërkombëtar i ekosistemit
të startup-eve

MFE, (planned) Agjencia e Start-upeve Në vazhdim: Diaspora 
mentorship initiative

2024-27: Regional startup 
initiative 

61.6 - 58

3.62 
(international)

Nisma për përmirësimin e zinxhirit

të vlerave me bazë konkurrencën
AIDA, MFE, MASR etj dhe organizata
të tjera mbështetëse

2022-24 367.0 - 367.0

Rritje e aksesit në financë për
NMVM-të

MFE, AIDA Në vazhdim 6,451.66 6,446.49 5.1

Program për aftësitë sipërmarrëse
për NVM-të

MFE, AIDA, AKPA, dhomat dhe 
shoqatat e tregtisë

Në vazhdim

që prej 2022

37.36 37.36 -

Skema e mbështetjes për zhvillimin e 
kapitalit njerëzor bashkëpunues

NASRI, AIDA, MFE, MESY 2023-27 108.0 - 108.0

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe InvestimeveQershor 2021

Aneks: Përgjegjësitë, afatet, nevojat dhe burimet e financimit
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Aktivitetet Përgjegjësitë Afatet
Nevojat për 

financim(million 
lekë)

Burimet e financimit(million lekë)

shtetërore

Ndërkombëtare
(hendeku 

financiar ngj të 
kuqe)

Program për zhvillimin e fuqisë
punëtore për dhe me NVM-të dhe 
investitorët

AIDA, MFE, AKPA, bashkitë, qëndrat e 
trajnimit, dhomat e biznesit dhe  
shoqatat

Në vazhdim 60.9 60.9 -

Sistemi i parashikimit të nevojave
për aftësi

AKPA, NAVETQ, MFE, MESY, 
chambers, associations, private sector

Në vazhdim 12.2 12.2

Vlerësim periodik i nevojave për
trajnim

AIDA, MFE, AKPA, chambers, 
associations

Në vazhdim - - -

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe InvestimeveJune 2021

Aneks: Përgjegjësitë, afatet, nevojat dhe burimet e financimit



FALEMINDERIT!
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