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◉ VIZIONI

Qasje e mençur për të stimuluar
inovacionin dhe afatin 7 vjeçar -
Sugjerojmë të shtohet në
material “sektori privat është
vital për rritjen ekonomike të
Shqipërisë, kontribues kryesor në
të ardhurat buxhetore, me anë
të të cilave qeveria mundëson
shërbimet ndaj shoqërisë në
arsim, shëndetësi, etj.”

◉ MIRËQEVERISJA

Qëndrueshmëria e
institucioneve të konsiderohet si
fushë e katërt e objektivave të
politikës - Si është menduar të
adresohet në nivel hierarkik
domosdoshmëria e koordinimit
institucional dhe
qëndrueshmëria e institucioneve
të parashikuara për të ndjekur
zbatimin e Strategjisë?

◉ POLITIKA FISKALE

Qëndrueshmëria, harmonizimi,
thjeshtimi i masave të politikës
fiskale ndaj investimeve dhe
NMVM – moment për të
menduar një “reformë fiskale
gijotinë/reformë thelbësore”.

◉ INFORMALITETI

“Gangrenë“ e 
konkurrueshmërisë, me 
daljen nga pandemia, 
kushtëzon sfidën e një tregu 
lokal në koherencë me 
standardet europiane, 
perditesim i te dhenave 

◉ DIGITAL & GREEN  
TRANSFORMATION  

Qartësimi i ndërlidhjes dhe 
promovimit më të mirë të 
koncepteve,  mundësimi i 
masave konkrete qe lidhen  me 
ndërgjegjësimin e biznesit në 
lidhje me “ transformimet”,  
aksesin në fonde që mundësojnë 
investime të reja në teknologji, 
dixhitalizim/inovacion. 

◉ VIJUESHMËRIA  

Midis strategjisë së re dhe 
inisiativave ligjore & rregullatore 
të ndërmarra  se fundmi për të 
përmirësuar klimën e 
investimeve,  transparencë e 
statusit të tyre aktual për të 
rritur besimin ndaj 
institucioneve te palët e 
interesuara të përfshira. 

3

SUGJERIME TE PËRGJITHSHME

◉ STANDARTIZIMI I 
KONSULTIMIT TË
QEVERISJES 

Bazuar në rezultate konkrete 
duke shmangur “boom”-in dhe 
mbivendosjen e platformave 
“ad hoc”, pa rezultate   si edhe 
identifikimi në mënyrë të qartë 
i risqeve që shoqërojnë 
strategjinë dhe hartimi i planit 
të mitigimit të tyre.
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TËRHEQJA E INVESTIMEVE DHE 
NDËRKOMBËTARIZIMI 

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

të reja 

Vlerësojmë promovimin por do 
sugjeronim paraprakisht përgatitjen e 

projekteve/ofertave solide, të 
besueshme për investitorë seriozë 

Transparencë, qëndrueshmëri dhe 
bashkërendim të planeve të 

investimeve publike si faktorë të 
rëndësishëm në tërheqjen e 

investimeve private

Identifikimi i modeleve për 
internacionalizimin e biznesit në 

zinxhirin ndërkombëtar të vlerës do të 
plotësonte vizionin strategjik

ZHVILLIMI I NMVM-VE, 
SIPËRMARRJA DHE INOVACIONI 

Integrimi i sipërmarrjeve shqiptare në 
zinxhirët ndërkombëtarë të vlerës 
kërkon mbeshtetje për NVM qe të 
strukturohen dhe  mirëqeverisjen

A ka plane për rivitalizimin e 
industrive të reja  apo sektorëve të 

caktuar 

ZHVILLIMI I KAPITALIT 
NJERËZOR

Si parashikohet manaxhimi i sfidës e 
uljes së popullsisë aktive për punë si 

rezultat i plakjes së popullsisë 
shqiptare, dhe emigracionit të 

popullsisë në moshë të re

OBJEKTIVAT SPECIFIKE 



KONTRIBUT 
- ANKETA E KI COVID-19 (MAJ 2021)

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

ekonomisë

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

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 ana e qeverisë

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

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

Orientimi i kompanive drejt inovacionit dhe 
shërbimeve online - në përputhje të plotë me 
objektivin 2 të strategjisë/shërbimet online 

COVID-19 evidentoi se roli dhe 
ndihma e shtetit është e 

pazëvendësue-shme në sigurimin e 
vijimësisë së biznesit 
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Strategji koherente dhe e 
qëndrueshme promovimi 

Qëndrueshmëria e investimeve afatgjata  
përmes hartimit të një master-plani afatgjatë 
(10-15 vite) të zhvillimit të territorit 

Konsolidimi dhe bërja transparente e një
kalendari të panaireve ndërkombëtare që të
sigurojë qasje në kontrata dhe tregje të reja

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

Implementimi i TEDA-ve

- Informimi e transparenca mbi konceptin e 
zhvillimit të këtyre zonave  

- Replikimi i modeleve të suksesshme

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"

Zhvillimi i ekonomisë 
digjitale 

- Mbikëqyrja e tregtisë 
elektronike 

- Hartimi i një plani konkret 
masash për uljen e 
informalitetit nga shitjet online

Përgatitja e udhëzimeve të
thjeshta për kompanitë e
tregtisë elektronike

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

Aftësitë 
sipërmarrëse për 

NMVM

Stimulimi i edukimit të 
NMVM-ve përmes 
përdorimit të medias 
(p.sh. përmes 
programeve ekonomike 
të sponsorizuara nga 
qeveria)

SUGJERIME BAZUAR NË 
REKOMANDIMET E KI (2015 – 2021)
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Strategjia e eksportit 

- Konsolidimi i sektorëve 
me vlerë të lartë të 
shtuar
- Përfshirja e të gjithë 
aktorëve
- Stimulimi i eksporteve 
duke forcuar kornizën 
rregullatore dhe 
institucionale

Rritje e aksesit në 
financë për NMVM-të 

Thjeshtimi i procedurave
dhe ulja e kostove
administrative të
skemave mbështetëse

Krijimi i Fondit të
Përbashkët të Inovacionit
Publik - Privat për të
investuar në inovacion që
mbulon të gjithë sektorët
ekonomikë

Programi i startup-eve dhe 
inovacionit 

Fuqizimi i ekosistemit të
inovacionit përmes një kornize
gjithëpërfshirëse ligjore dhe
rregullative

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

Përmirësimi i zinxhirit 
të vlerave me bazë 

konkurrencën

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. 

Mbështetje për 
zhvillimin e kapitalit 

njerëzor

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

Krijimi i një formati
bashkëpunimi
sistematik mes
shkollave dhe bizneseve
dhe krijimin e
konsorciumeve mes tyre

SUGJERIME BAZUAR NË 
REKOMANDIMET E KI (2015 – 2021)
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GJETJET E ANKETËS
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