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KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) ka si qëllim rritjen e besimit të ndërsjellë 
midis biznesit dhe qeverisë duke kontribuar në institucionalizimin e dialogut 
mbi politikat në vend. KI kontribuon në reformat kombëtare dhe procesin e 
tranzicionit ekonomik duke ndihmuar në përmirësimin e institucioneve, ligjeve 
dhe politikave që nxisin mirëfunksionimin e tregut. KI kryesohet nga ministri 
përgjegjës për ekonominë dhe ka në përbërje përfaqësues të qeverisë, sektorit 
privat dhe partnerëve për zhvillim. Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria 
e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për 
Çështje Ekonomike (SECO).

Materiali është përgatitur nga ekspertët e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve, 
znj. Xaira Shurdha, Eksperte e Ndërlidhjes dhe Monitorimit nën drejtimin e Drejtores 
së Sekretariatit, znj. Diana Leka (Angoni) me mbështetjen e z. Elvis Zerva, Ekspert 
Ligjor e Rregullator dhe znj. Elida Fara, Eksperte Ekonomie. Redaktimi i materialit 
dhe koordinimi për përgatitjen e dizajnit nga znj. Elisa Lula, Oficere Administrative 
dhe Komunikimit pranë Sekretariatit.

Informacioni i përmbledhur në këtë raport është përpiluar bazuar në komentet e 
bashkëpunëtorëve të Këshillit të Investimeve të kontaktuar përmes një pyetësori 
online1, dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e BERZH-it apo 
SECO-s. Materiali (tekst apo imazh), nuk mund të përdoret për ndonjë qëllim 
tjetër përveç atij të specifikuar në të.    

1  Në zbatim të rregullave të distancimit social nga situata e krijuar nga Covid-19.
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Konteksti
01

K
ëshilli i Investimeve është një platformë dialogu publik-privat, që synon t’i japë 
sektorit privat më shumë zë e përfshirje në procesin e reformimit ekonomik 
dhe strukturor të vendit, në përpjekje të zhvillimit të një mjedisi të favorshëm, 
transparent dhe miqësor ndaj investimeve në të gjithë sektorët ekonomikë të 

vendit.
Përmbushja e misionit të Këshillit të Investimeve, ndërlidhet ngushtë me përfshirjen aktive 
të anëtarëve të tij, por edhe me angazhimin e shumë bashkëpunëtorëve që operojnë në sfera 
të	ndryshme,	si	biznesmenë	të	 të	gjithë	sektorëve,	ekspertë	 të	 fushave	 ligjore,	financiare,	
të teknologjisë së informacionit apo edhe sektoriale, universitete, institucione kërkimore, 
shoqëri civile e media.
Këshilli i Investimeve ka vijuar me intensitet takimet në platformën online edhe gjatë 
periudhës së pandemisë Covid-19 (2020 – 2021), duke angazhuar në çdo mbledhje 18 
anëtarë (ku përfaqësues të komunitetit të biznesit janë 7 shoqata e 2 kompani private) dhe 
me	risinë	e	përfshirjes	që	nga	fillimi	i	2020,	të	dy	institucioneve	përfaqësuese	të	diasporës,	
përkatësisht Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Dhoma e Biznesit të Diasporës. 
Përfaqësuesit nga komuniteti i biznesit kanë kontribuar në mënyrë aktive si në prioritizimin 
e problematikave kryesore e hartimin e axhendës së KI, ashtu edhe në konsultimet, anketat 
e përvitshme apo edhe në dhënien e rekomandimeve konkrete për problematika të klimës 
së investimeve.

Hartimi i një materiali të tillë me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të punës së KI bazuar 
në analizën, vlerësimin e pikëpamjet e anëtarëve dhe bashkëpunëtorëve të tij, është një 
nismë e Sekretariatit që prej vitin 2016 2. Veçantia e analizës së periudhës 2020-2021 është (1) 
përgatitja	paraprake	e	pyetjeve	të	specifikuara	sipas	shtyllave	kryesore	të	punës	së	KI	(për	
të mundësuar një analizë më të thelluar), (2) organizimi në formatin e një ankete online për 
shkak të kushteve të jashtëzakonshme të Covid-19, dhe (3) zgjerimi i numrit të të kontaktuarve 
jo vetëm me anëtarë të KI3, por edhe bashkëpunëtorë e partnerë që përcollën komentet e tyre 
mbi cilësinë e punës së Këshillit të Investimeve, metodologjinë e punës, formatin e përbërjen 
e	KI,	eksperiencën	personale		me	KI,	vizibilitetin	dhe	influencën	në	dialogun	mbi	klimën	e	
investimeve në vend si edhe në sugjerime për përmirësime të mëtejshme të punës.
Në përputhje  me këtë metodologji dhe standardin e punës së KI, gjatë periudhës maj - 
qershor 2021, u kontaktuan 21 anëtarë e bashkëpunëtorë të KI, dhjetë nga komuniteti i 
biznesit/shoqatat dhe dhomat e tregtisë e industrisë, tre nga partnerët për zhvillim, katër 
përfaqësues nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e 
Sipërmarrjes, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe katër përfaqësues nga pushteti 
vendor, media, akademia e shoqëria civile.  

2  Për raporte të mëparshme, kliko linkun https://www.investment.com.al/sq/komente-nga-anetaret-e-ki/ 

3  Praktikë e viteve të mëparshme 
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Mesazhet 
Kryesore

02

P
eriudha e vlerësuar në këtë analizë, u karakterizua nga një dinamikë e ndryshme 
nga vitet e mëparshme, por besimi i krijuar ndër vite nga partnerët e anëtarët e KI, u 
dëshmua qartazi edhe në kontekstin e situatës së jashtëzakonshme të shkaktuar 
nga Covid-19. Fleksibiliteti në adoptimin me kushtet e reja të organizimit të 

dialogut e konsultimit në distancë, përshtatja e axhendës përkatësisht, si dhe reagimi i 
shpejtë i të gjithë aktorëve të platformës të angazhuar nga KI, ishin disa tipare që  mundësuan 
evidentimin	e	sfidave	të	biznesit	në	sektorë	të	ndryshëm	dhe	ofrimin	e	sugjerimeve	konkrete	
mbi kapërcimin e situatës dhe rimëkëmbjen ekonomike, gjatë dy mbledhjeve të dedikuara. 
Për më tepër, angazhimi (edhe pse online) në koordinimin e disa grupeve pune, mundësoi 
arritjen e rezultateve më të shpejta në përmbushjen e rekomandimeve. 
Duke vlerësuar maksimalisht angazhimin e të intervistuarve për të ofruar pikëpamjet e 
tyre mbi pyetjet e detajuara (sidomos ato narrative), veçojmë më poshtë disa nga mesazhet 
kryesore:  

• KI ndikon në përmirësimin e dialogut mbi klimën e investimeve në drejtim 
të nxitjes së institucioneve publike apo faktorëve ndërkombëtarë për 
reagim ndaj kërkesave të biznesit dhe për përmbushjen e rekomandimeve 
të KI, gjithashtu edhe në rritjen e ndërgjegjësimit dhe përmirësimin e 
konsultimit.

• KI është një format i cili krijon komunikim, ndërveprim dhe transparencë 
mbi politikat e nxitjes së investimeve, ndaj duhet parë si një institucion i 
qëndrueshëm	e	të	forcohet	influenca	e	tij	në	nivelet	qeveritare	e	aktorët	e	
tjerë të tregut.

• Niveli i angazhimit, efektiviteti i organizimit, si edhe cilësia e 
dokumenteve të prodhuara është mjaft i lartë dhe e dallon Këshillin e 
Investimeve nga formate të tjera të ngjashme. Sikurse edhe evidentuar në 
vitet e mëparshme, edhe këtë vit, më shumë se gjysma e të intervistuarve kanë 
vlerësuar punën aktive të Sekretariatit, analizat dhe punën studimore të 
përcjellë përmes materialeve analitike si pika më e fortë e KI.

• Pjesëmarrja e Ministres së Financave dhe Ekonomisë në çdo takim tregon për 
rëndësinë e angazhimit të qeverisë në këtë dialog me biznesin. Kompozimi 
i pjesëmarrësve në KI dhe mbështetja  e BERZH-it si aktor ndërkombëtar i 
jep vlerë të shtuar KI dhe dialogut publik-privat. Theksojmë se ky koment 
na është përcjellë edhe në vitet e mëparshme dhe vijon të konsiderohet si një 
nga pikat më të forta të KI.  

• Përtej trajtimit në nivel makro të tematikave të diskutuara në KI, vlerësohet 
edhe qasja sektoriale dhe fokusimi në problematika konkrete 
shqetësuese për biznesin.

Gjithashtu, çmojmë edhe sugjerimet e dhëna  në drejtim të përmirësimit të punës së KI:

• Intensifikimi	i	aktiviteteve	konsultative	dhe	komunikimit me aktorët e 
Triple Helix,	për	të	arritur	reflektime	në	vendimmarrje	konkrete.

• Zgjerimi i bazës së pjesëmarrjes përmes forcimit të komunikimit të 
drejtpërdrejt me rrjetet e biznesit në të gjithë vendin. Me mjaft rëndësi  
do ishte edhe vlerësimi i impaktit të ndryshimeve e politikave të reja 
rregullatore tek biznesi. 

• Është thelbësore që institucionet qeveritare të përmirësojnë nivelin e 
angazhimit të tyre si në dialog ashtu edhe në reagim më të shpejtë mbi 
implementimin e rekomandimeve.

• KI duhet të vijojë të funksionojë në afatgjatë si një organ i pavarur dhe i 
mbështetur nga faktori ndërkombëtar.

• Të konsiderohet përfshirja si anëtarë e më shumë përfaqësueseve gra, të 
Shoqatës së Bashkive, Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe universitetet.

• Të mbahet në konsideratë që diskutimet të jenë të fokusuara e jo shumë të 
gjata.

• Në vëmendje të KI për bashkëpunime në vijim, të jetë edhe komuniteti i 
startup-eve. 
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Raportimi i progresit të rekomandimeve

Numri i anëtarëve të KI

Cilësia e informacionit në materialet analitike

 Saktësia e të dhënave të paraqitura në materialet…

Cilësia e rekomandimeve

Metodologjia e punës me qasje nga poshtë-lart

Vrojtimet periodike, prezantimi i gjetjeve

 Përshtatshmëria e rekomandimeve

Ndjekja e progresit të rekomandimeve

 Raportimi tek anëtarët përmes Raporteve Vjetore

Miratimi i axhendës

• Rezultatet e punës kërkimore duhet të publikohen edhe në revista 
ndërkombëtare prestigjioze, revista online e media vizive.

• Prezenca më e lartë si edhe promovimi i aktivitetit të KI në rrjetet sociale 
të aktorëve të biznesit dhe botës akademike, do ndihmonte në rritjen e 
vizibilitetit. Nevojiten takime të targetuara me grupet e interesit që mund të 
mos e njohin KI dhe përfshirja e tyre në analiza të ndryshme nga SKI.

Referuar komenteve nga raportet e viteve të mëparshme, theksojmë që disa nga sugjerimet 
e dhëna janë marrë tashmë parasysh nga Sekretariati dhe anëtarët e KI gjatë viteve 2020-
2021, konkretisht:

• Adoptimi i axhendës së KI në përshtatje me situata specifike siç ishte edhe 
rasti i dy mbledhjeve gjatë vitit 2020 të kushtëzuara nga situata pandemike 
jashtë axhendës që ishte miratuar paraprakisht.

• Ri-sjellja në vëmendje gjatë mbledhjeve të KI, të disa tematikave/
çështjeve të trajtuara në mbledhjet e mëparshme akoma të paplotësuara 
nga institucionet përgjegjëse. Ky sugjerim është marrë në konsideratë duke u 
përfshirë në axhendë gjatë disa mbledhjeve, si dhe në raportimet për ecurinë e 
rekomandimeve të KI. 

• Konsolidimi i angazhimit të sektorit privat nëpërmjet përcjelljes së 
komenteve me shkrim dhe në mënyrë të strukturuar nga drejtuesit e dhomave 
dhe	shoqatave	të	biznesit	duke	reflektuar	problematikat	konkrete	të	bizneseve	
të tyre. 

• Rritja e nivelit të pjesëmarrjes dhe përfaqësimit në KI edhe  me 
përfaqësuesit e biznesit të diasporës. Theksojmë se  niveli i anëtarësisë në 
raportet e mëparshme ka qenë konsideruar i kënaqshëm.

Në seksionet e mëposhtme sjellim në mënyrë të detajuar pikëpamjet dhe sugjerimet e 
bashkëpunëtorëve sipas komponentëve kryesorë të trajtuar.

N
ën këtë komponent, të intervistuarit shprehën opinionin e tyre mbi (1) Anëtarësinë 
e KI, (2) Axhendën/Tematikat e trajtuara nga KI, (3) Metodologjinë e punës, (4) 
Cilësinë e materialeve analitike, (5) Rekomandimet, (6) Avokimin e çështjeve të 
trajtuara/Ndjekjen e diskutimeve, dhe (7) Proçesin e raportimit tek Anëtarët e KI.

Metoda e vlerësimit të pikave të mësipërme u bë përmes përzgjedhjes së pesë opsioneve: 
‘’duhet përmirësuar”, “mirë”, “kënaqshëm”, “shumë mirë”, “shkëlqyeshëm”, dhe vetëm në 
rastin e përzgjedhjes së opsionit “duhet përmirësuar”, të intervistuarit kishin mundësinë të 
shprehnin	komente	specifike.	
Evidentohet kryesisht  vlerësimi  “shumë mirë” në disa prej kategorive, si “saktësia dhe 
cilësia e informacionit të materialeve analitike”, “cilësia e rekomandimeve”, “raportimi i 
progresit	të	rekomandimeve”,	dhe	“”numri	i	anëtarëve	të	KI”.	Më	poshtë	një	paraqitje	grafike:

Grafiku 1: Kategoritë e vlerësuara me “Shumë Mirë”

Formati & 
Organizimi i 
KI si një kanal 
efektiv dialogu
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Metodologjia
Temat e trajtuara sistematikisht

Gjithëpërfshirja e anëtarësisë
Analiza e puna studimore

Rekomandimet dhe ndjekja e tyre
Vëmendja e anëtarëve të qeverisë (MFE)

Prioritizimi i veprimeve të Qeverisë
Sekretariati i kualifikuar e serioz

Mbështetja e BERZH rrit reputacionin
Përzgjedhja e tematikave me votim

Debati më përfaqësim mendimesh të ndryshme 
Transparencë përmes publikimit të materialeve

Platformë e mirëkonsoliduar
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-

Tematikat e trajtuara dhe metodologjia
e votimit të temave nga anëtarët

Metodologjia e punës, ndjekja e çështjeve
dhe insistimi në realizimin e objektivit

Vëmendja e aktorëve kryesorë të qeverisë
përmes pranisë së përhershme të

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Gjithëpërfshirja, angazhimi dhe tërheqja e
vëmendjes së përfaqësuesve kryesorë

të qeverisë, bizneseve e donatorëve

Puna aktive e Sekretariatit, analiza
dhe puna studimore e përcjellë

përmes materialeve të çdo mbledhjeje

Rekomandimet dhe ndjekja e tyre

Ndërmjetësimi me aktorët përgjegjës për të
përshpejtuar përmbushjen e rekomandimeve

Mbështetja e BERZH si një faktor i rëndësishëm
paanshmërie, reputacional dhe serioziteti

Balancimi i duhur i përfaqësimit qeveri-biznes

Transparenca përmes publikimit
të të gjithë materialeve të prodhuara

Prania e Ministrit të Shtetit
për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Me një vlerësim “shkëlqyeshëm” janë konsideruar nga disa prej të intervistuarve: 
“përzgjedhja e tematikave për diskutim” (7 të intervistuar), “publikimi i rekomandimeve” (10 
të intervistuar) dhe “raportimi përmes publikimit të buletinëve informues” (7 të intervistuar).  
Ndërsa referuar komponentit të Avokimit të çështjeve të trajtuara në KI, nga të intervistuarit 
rezultojnë dy kategori të vlerësuara “kënaqshëm”,	 sikurse	paraqitet	 edhe	në	 grafikun	e	
mëposhtëm përkatësisht: 

• Koordinimi i grupeve të punës për zgjidhjen e problematikave të ngritura në 
mbledhje (7 të intervistuar) 

• Lobimi	me	aktorët	me	influencë	për	t’i	nxitur	në	përmbushje	të	
rekomandimeve (8 të intervistuar).  Komentet në lidhje me këto komponentë 
i referohen kryesisht nevojës për përmirësim të mëtejshëm të angazhimit të 
vendimmarrësve kryesorë qeveritarë në gjetjen e zgjidhjeve reciproke dhe zbatimin 
e drejtë e të shpejtë të tyre në praktikë. 

Grafik 2: Rekomandimet dhe Avokimi

Informacion më të detajuar për të gjithë kategoritë e vlerësuara nga të intervistuarit gjeni ne 
shtojcën 2.  

Cilat do t’i konsideronit si 3 pikat më të forta të KI?
Sikurse edhe evidentuar në vitet e mëparshme, edhe këtë vit, më shumë se gjysma e të 
intervistuarve kanë vlerësuar “punën aktive të sekretariatit, analizat dhe punën studimore të 
përcjellë përmes materialeve analitike” si pika më e fortë e KI (11 të intervistuar). Gjithashtu 
“gjithë-përfshirja, angazhimi, tërheqja e vëmendjes së përfaqësuesve kryesorë të qeverisë 
dhe Ministrit të MFE, bizneseve e donatorëve” është konsideruar nga 10 pjesëmarrës si mjaft 
e rëndësishme. Komponenti i tretë më i vlerësuar është  “balancimi i duhur qeveri-biznes” (8 
të intervistuar).  

Grafik 3. Pikat më të forta të KI 2018-2019

Grafik 4. Pikat më të forta të KI 2020-2021
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KOMENTE NGA ANËTARË E BASHKËPUNËTORË
TË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

N
ën këtë komponent të intervistuarit shprehën pikëpamjet e tyre mbi përfshirjen 
e komunitetit të biznesit dhe mbi përfshirjen e agjencive/institucioneve 
qeveritare në KI.
Referuar komunitetit të biznesit, u vlerësuan me “shumë mirë” nga shumica 

(mbi 50%) e të intervistuarve: “numri i përfaqësuesve”, “përbërja e anëtarësisë së biznesit” (si 
në	nivel	sektorial	ashtu	edhe	në	shtrirje	gjeografike)		dhe	“kontributi	i	shoqatave	të	biznesit	
në dialog” mbi problematikat më të rëndësishme të anëtarëve të tyre. Ndërsa u konsiderua 
“kënaqshëm” nga 10 të intervistuar “përbërja e anëtarësisë nga pikëpamja gjinore”. 
Mbi përfshirjen e agjencive/institucioneve qeveritare në KI - u konsideruan me “shumë 
mirë” nga shumica (mbi 50%) e të intervistuarve: Numri i përfaqësuesve, “Përbërja e 
anëtarësisë dhe niveli i përfaqësimit”, “Përbërja e anëtarësisë nga pikëpamja gjinore” 
dhe “Kontributi në dialog mbi problematikat më të rëndësishme të anëtarëve”. Ndërsa 
12 të intervistuar treguan se ka vend për përmirësim mbi “Shpejtësinë e reagimit për 
përmbushjen e rekomandimeve”, duke e vlerësuar këtë komponent si “duhet përmirësuar”(2 
të intervistuar) “Mirë”(3 të intervistuar) e “Kënaqshëm” (7 të intervistuar), gjë që evidentohet 
edhe	në	grafikun	2	“Rekomandimet	dhe	Avokimi”	ku	nga	komentet	e	të	intervistuarve	del	
në pah nevoja për përmirësim të mëtejshëm të nivelit të angazhimit të vendimmarrësve 
kryesorë qeveritarë.

Pyetjes “A do sugjeronit të shtohej ndonjë anëtar tjetër në KI?”, pjesëmarrësit në vlerësim 
iu përgjigjën duke sugjeruar disa pjesëmarrës potencialë si:

• Përfaqësues të pushtetit vendor si “Shoqata për Autonomi Vendore”;

• Nga sektori privat duhen konsideruar edhe kategori të cilat nuk janë 
përfaqësuar	deri	më	sot,	nga	sektorë	specifikë	e	që	t’i	përshtaten	temave	
specifike	që	diskutohen;

• Duhen	përfshirë	në	mënyrë	të	përhershme	edhe	aktorët	e	tregut	financiar	si	
p.sh.	Shoqata	e	Bankave,	Shoqata	Shqiptare	e	Mikrofinancës;

• Të konsiderohen për përfshirje edhe përfaqësues nga bota akademike dhe 
universitete të ndryshme.

Cilësia dhe niveli 
i përfaqësimit të 
partnerëve

04

(shoqata biznesi, kompani 
private, institucione shtetërore, 
partnerë në zhvillim)
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KOMENTE NGA ANËTARË E BASHKËPUNËTORË
TË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

K
omponenti i vizibilitetit, këtë vit është zgjeruar me më shumë pyetje se në 
vlerësimet e viteve të shkuara duke e parë si një kategori të rëndësishme për të 
rritur	ndërgjegjësimin	mbi	punën	e	KI,	influencën	e	tij	dhe	bërjen	transparente	
të materialeve të prodhuara e të diskutuara në këtë platformë. Më konkretisht 

pyetjet	specifike	detajohen	si	më	poshtë:

A mendoni se Këshilli i Investimeve është i njohur mjaftueshëm në nivel kombëtar nga një listë 
aktorësh?
Bashkëpunëtorët e intervistuar mendojnë se KI njihet konsiderueshëm nga partnerët në 
zhvillim (67% e të intervistuarve), institucionet qeveritare (57%) dhe mjaftueshëm nga 
sektori privat (38%). KI konsiderohet të jetë më pak i njohur nga bota akademike (24%) dhe 
shoqëria civile (10%).

Çfarë mjetesh promocionale mendoni se janë më efiçente për t’u adaptuar që të përmirësojmë 
vizibilitetin e punës së KI?

• Prezenca më e lartë si edhe promovimi i aktivitetit të KI në rrjetet sociale 
të aktorëve të biznesit dhe botës akademike, do ndihmonte në rritjen e 
vizibilitetit;

• Takime të targetuara me grupet e interesit që mund të mos e njohin KI dhe 
përfshirja e tyre në analiza të ndryshme nga Sekretariati; 

• Komunikim i rregullt me   agjencitë qeveritare dhe rrjetet e biznesit në nivel 
vendor e në të gjitha rrethet në mbarë vendin;

• Rezultatet konkrete të punës do e bëjnë më të njohur si p.sh. përmes 
publikimit të tyre në një revistë online, promovim në kanale televizive, takime 
me grupet e interesit.

A mendoni se faqja e internetit e KI jep informacion të mjaftueshëm dhe lehtësisht të 
aksesueshem?
86% e të intervistuarve e konsiderojnë faqen e internetit të KI si lehtësisht të aksesueshme 
dhe me informacion të mjaftueshëm. 14% nuk e ndjekin ose nuk janë në dijeni për faqen e KI.

A mendoni se profilet e KI në rrjetet sociale (FaceBook/LinkedIn/Twitter) japin informacion të 
mjaftueshëm dhe lehtësisht të aksesueshëm?
Rezulton që 67% e të intervistuarve i ndjek rrjetet sociale të KI dhe e konsideron të mjaftueshëm 
informacionin e ndarë përmes tyre. 33% nuk e ndjekin ose nuk kanë informacion mbi 
prezencën e KI në mediat sociale. 

Cilin informacion keni më shumë interes të lexoni online?
Tre materialet që kryesojnë në interesin e bashkëpunëtorëve janë “Përmbledhjet periodike 
mbi treguesit makroekonomikë”, “Lajmet më të fundit” dhe “Raportet e monitorimeve mbi 
ecurinë e rekomandimeve”. 

Graiku 5. Informacionet me më interes

Vizibiliteti i KI
05
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KOMENTE NGA ANËTARË E BASHKËPUNËTORË
TË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

A mendoni se puna e Këshillit të Investimeve bën diferencë nga formate të tjera të dialogut publik 
– privat?
81% e të intervistuarve është përgjigjur se KI bën diferencë nga formate të tjera të ngjashme, 
duke komentuar që: 

• Niveli i angazhimit, efektiviteti i organizimit si edhe cilësia e dokumenteve të 
prodhuara është mjaft e lartë dhe e dallon Këshillin e Investimeve nga formate 
të tjera të ngjashme;

• KI ndihmon në dialogun publik-privat nisur nga kompozimi i KI dhe prezenca 
e shumë palëve në tryezë. Gjithashtu, mbështetja e BERZH-it si aktor 
ndërkombëtar i jep vlerë të shtuar KI dhe dialogut publik-privat;

• Takimet mbahen në nivel strategjik, janë interaktive dhe të fokusuara vetëm 
mbi çështjet që trajtohen ne mbledhje. Biseda është e drejtpërdrejt mes gjithë 
aktorëve dhe jepet mundësia për dhënien e mendimeve dhe dakordësi për 
forma alternativa të zgjidhjeve;

• Puna e KI bazohet në punë kërkimore dhe analitike, çka e bën atë relevante, 
koherente dhe me një kontribut të vërtetë. Bëhet një punë cilësore, me shumë 
efektivitet dhe e koordinuar;

• Vlerësojmë edhe diskutimet në nivel sektorial dhe problematikat konkrete të 
ngritura në takime;

• Prezenca e Ministres së Financave dhe Ekonomisë në çdo takim tregon për 
rëndësinë e angazhimit të qeverisë në këtë dialog me biznesin. 

• Është një platformë shumë e ekuilibruar me një strukturë të kombinuar të 
palëve të interesuara.

A ka ndikuar KI në përmirësimin e dialogut për klimën e investimeve në Shqipëri? Nëse po 
konkretisht në çfarë drejtimi?
Të gjithë të intervistuarit pohojnë ndikimin e KI në përmirësimin e dialogut mbi  klimën 
e investimeve në Shqipëri dhe vlerësuan kontributin e KI në drejtim  të (a) nxitjes së 
institucioneve publike për reagim ndaj kërkesave të biznesit, (b) nxitjen e institucioneve 
publike për reagim ndaj rekomandimeve të dhëna në KI apo nga faktorët ndërkombëtar, (c) 
në nivel politikash, (d) në kuadrin rregullator, (e) në kuadrin ligjor, (f) në përmirësimin e 
konsultimit,	(g)	në	rritje	ndërgjegjësimi,	(h)	në	ndërhyrje	fiskale,	dhe	(i)	në	përmirësimin	e	
transparencës. 
Në	grafikun	më	poshtë	shprehet	më	i	detajuar	opinioni	i	të	intervistuarve	për	secilën	nga	
kategoritë e mësipërme.

Grafik 6. Ndikimi në përmirësimin e dialogut për klimën e investimeve

Në opinionin tuaj, sugjeroni si mund të matet më mirë influenca e punës së KI ndër vite dhe 
kontributi në përmirësimin e klimës së investimeve? (p.sh. transparencën, konsultimin, 
ndërgjegjësimin, etj.)

• Ka vlerë të shihet ndikimi i rekomandimeve në kohë, anketa pranë shoqatave 
dhe bizneseve për të parë nëse puna e KI ka ndihmuar bizneset dhe shoqatat 
përkatëse për ndjekjen apo adresimin e çështjeve të rëndësishme. Gjithashtu, 
me rëndësi do ishte të matet impakti në përmirësimin e klimës ekonomike 
dhe transparencës në vend;

Ndikimi i KI 
në Klimën e 
Investimeve
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TË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

• Nëpërmjet punës kërkimore krahasuese, si dhe publikimit të rezultateve 
kërkimore edhe në revista ndërkombëtare prestigjioze;

• Rezultatet dhe konsultimi janë dy elementë që e bëjnë Këshillin e Investimeve 
një faktor zhvillimi në vend;

• Përmes rritjes së promovimit të punës së KI dhe bërjen transparent të 
informacionit të akumuluar;

• Opinionet dhe pikëpamjet e mbledhura nga aktorët pjesëmarrës në tregun 
shqiptar	janë	indikatorë	të	saktë	të	influencës	së	punës	së	KI.	Ky	pyetësor	
është	një	shembull	i	mirë	sesi	mund	të	matet	indikatori	në	fjalë;

• Nëpërmjet rritjes së numrit të investimeve në sektorin privat në Shqipëri.

• Përmes ndërgjegjësimit  e konsultimit të të gjithë aktorëve;

• Përmes ndjekjes së procesit të zbatimit të rekomandimeve dhe efektivitetit 
që	kanë	pasur	në	rritjen	e	efiçencës	në	sektorët	përkatës	ku	është	propozuar	
ndërhyrja.

Gjatë eksperiencës suaj me Këshillin e Investimeve, çfarë konsideroni si përfitimin tuaj më të 
madh nga ky angazhim?
Nga	 të	 intervistuarit	 u	 cilësuan	 disa	 përfitime	 si	 p.sh.	 13	 nga	 	 pjesëmarrësit	 vlerësuan	
Informimin, 11 të intervistuar vlerësuan Avokimin publik, 9 bashkëpunëtorë konsideronin 
Ndarjen e eksperiencave dhe 2 nga të intervistuarit vlerësonin më shumë Rrjetëzimin nga 
takimet e mbajtura të KI. 

Cili mendoni se ka qenë kontributi juaj kryesor në punën e KI?

Grafik 7. Inputi i bashkëpunëtorëve në punën e KI

Eksperienca 
personale dhe 
profesionale me KI

07
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KOMENTE NGA ANËTARË E BASHKËPUNËTORË
TË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

Cili është sugjerimi juaj mbi opsionet e qëndrueshmërisë në afatgjatë të formatit të Këshillit të 
Investimeve – dhe të Sekretariatit - për të siguruar dialog në një format sa më transparent dhe të 
balancuar publik-privat? 
Të gjithë të intervistuarit e konsiderojnë Këshillin e Investimeve si një platformë afatgjatë 
dialogu dhe me interes për biznesin. Mbi opsionet e qëndrueshmërisë së këtij formati në të 
ardhmen u propozuan disa sugjerime:

• Të vijojë mbështetja e BERZH, të monitorohen rezultatet e punës së KI në interes 
të palëve (publik-privat); të qëndrojë sa më afër biznesit dhe problematikave të tij;

• Komunikimi me aktorët e Triple Helix dhe kontributi në konsultime për të arritur 
reflektime	në	vendimmarrje	konkrete.	Të	përfshihen	më	shumë	universitetet;

• Është një format i cili krijon komunikim, ndërveprim dhe transparencë në 
politikat e nxitjes së investimeve, dhe duhet parë si një institucion i qëndrueshëm, 
i	cili	duhet	të	forcojë	influencën	e	tij	në	nivelet	qeveritare	dhe	aktorët	e	tregut;

• Vazhdimi i qasjes së problematikave me interes për palët dhe ndjekja e ecurisë së 
tyre, informimi i vazhduar dhe me bazë të gjerë në mënyrë që biznesi, qeveria por 
edhe shoqëria civile të shikojë interes tek KI dhe të investojnë për të mbajtur KI si 
strukturë	me	përfitim	për	të	gjitha	palët;

• Format	i	pavarur,	me	financim	nga	institucione	ndërkombëtare;

• Zgjerimi i rrjetit dhe bazës së pjesëmarrjes, bashkëpunim i ngushtë e komunikim 
i drejtpërdrejt me biznesin, si dhe vlerësimi vjetor i impaktit të ndryshimeve të 
vazhdueshme rregullatore tek biznesi.

Si e shikoni në vazhdim bashkëpunimin tuaj me Sekretariatin dhe Këshillin e Investimeve? A do 
ishit të gatshëm: (1) të  merrnit iniciativën që të orientonit Sekretariatin e KI për të ngritur një  temë 
specifike për diskutim në KI? (2) të përfshinit Sekretariatin e KI në mbledhje si p.sh. pjesëmarrës 
në mbledhje bordi/pjesë e komiteteve tuaja/evente të orientuara mbi klimën e investimeve të  
organizuara nga ju? (3) të ndani me Sekretariatin e KI, materiale analitike apo dokumentuese të  
problematikave të  hasura nga ju, për shqyrtim në  KI apo ndjekje të  mëtejshme?
Nga të gjithë të intervistuarit u shpreh gatishmëria e vijimit të bashkëpunimit dhe 
komunikimeve të vazhdueshme edhe përmes  sugjerimeve të temave konkrete për t’u 
trajtuar, përfshirjes së KI në aktivitete të tyre dhe ndarjen e materialeve me KI.

Qëndrueshmëria 
e platformës
së KI

08
Vijueshmëria e 
bashkëpunimit tuaj 
me KI/anëtarët e KI

09
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TË KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

Sektori Privat

• Dhoma Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA) – Bledar 
Mankollari, Drejtor Ekzekutiv

• Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AMCHAM) -  Ilir Trimi, Drejtor 
Ekzekutiv

• Confindustria	Shqipëri	–	Gerta Bilali, Drejtore Ekzekutive

• Shoqata e Investitorëve të Huaj në Shqipëri (FIAA) -  Dr. Constantin von 
Alvensleben, President dhe Anëtar Bordi 

• Dhoma e Biznesit të Diasporës – Ardian Lekaj, Kryetar   

• Innvest Fund – Fabiola Duro, Drejtore Ekzekutive

• Easy Pay – Linda Shomo, Drejtore Ekzekutive

• Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH) – Agim Rrapaj, Kryetar 

• Shoqata Shqiptare e Bankave  – Brunilda Kostare, Konsulente Ligjore

• Shoqata	Mikrofinanca	Shqiptare	(AMA)		–	Brunilda Isaj, Sekretare e 
Përgjithshme 

Sektori Publik

• Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Ermira Gjeçi, Zevendësministre 
MBZHR

• Ministria e Financave dhe Ekonomise – Eralda Shtylla, Përgjegjës Sektori i 
Nxitjes së Biznesit, Drejtoria e Politikave të Zhvillimit Ekonomik

• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes – Aleko Polo, Drejtor Kabineti 
MSHMS 

• Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes  - Mimoza Kalia, Këshilltar i 
jashtëm MSHMS  

Partnerët për Zhvillim

• Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri – Ledia Muço, Këshilltare për 
Çështjet Ekonomike dhe Tregtisë

• Banka Botërore – Keler Gjika, Ekspert i Sektorit Financiar

• Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar AASF/ BERZH – Adela Leka, 
Drejtuese e Programit 

Bashkëpunëtorë të tjerë

• Shoqata për Autonomi Vendore – Adelina Farriçi, Drejtore Ekzekutive 

• Universiteti Epoka – Alba Kruja, Koordinator Akademik i Programit të 
Informatikës së Biznesit

• Risi Albania – Edlira Muedini, Menaxhere Projekti

• Revista Monitor – Ornela Liperi, Kryeredaktore 

Shtojca 1.
Anëtarë e 
Bashkëpunëtorë të 
intervistuar të Këshillit 
të Investimeve      
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Shtojca 2.
Grafikë të kategorive të 
vlerësuara mbi “Formatin & 
Organizimin e KI si një kanal 
efektiv dialogu”

Grafiku 8. Si e vlerësoni formatin e Këshillit të Investimeve në lidhje me Antarësinë?

Grafik 9. Si i vlerësoni Tematikat e trajtuara në Këshillin e Investimeve ?

Grafik 10. Si e vlerësoni Metodologjinë e punës?

Grafik 11. Si e vlerësoni cilësinë e materialeve analitike?

Grafik 12. Procesi i raportimit tek Anëtarët e KI
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Axhenda /Tematikat e trajtuara nga KI 

A. Tematikat e përzgjedhura

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

B. Votimi nga anëtarët

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

C. Miratimi i axhendes vjetore
1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

      Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________                     

Metodologjia e punës 

A. Qasja nga poshtë-lart 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

B. Konsultime aktesh ligjore, ligje e projektligje me palët e  përfshira si biznes, qeveri, 
partnerë për zhvillim, ekspertë, shoqëri civile, akademikë etj. 

               1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

C. Përfshirja	e	anëtarëve	në	grupet	e	punës,	në	finalizimin	e	analizave	dhe	
rekomandimeve

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

D. Survejimet periodike, presantimi i gjetjeve, publikimi 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

Shtojca 3.
Pyetësori drejtuar anëtarëve 
e bashkëpunëtorëve të KI

1. Formati & Organizimi i KI si një kanal efektiv dialogu

1.1 Si e vlerësoni formatin dhe organizimin e mbledhjeve të Këshillit të Investimeve? 
Ju lutem pikëzoni në një shkallë nga 1 në 5, secilin nga opsionet e mëposhtme:
Anëtarësia e KI 

A. Numër                         

 1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

B. Përbërje             
          

 1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

C. Proporcioni publik- privat  

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

 Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     
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E. Koha e marrjes së njoftimeve dhe e dërgimit të materialeve për diskutim në 
mbledhjen e radhës së KI

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

F. Diskutimet teknike në fokus grupe përpara mbledhjeve të KI për validimin e gjetjeve 
dhe rekomandimeve

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

G. Aspekti operacional i organizimit të mbledhjeve të KI (vendi, përkthimi, zhurmat, 
etj.) 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm                

Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     

Cilësia e materialeve analitike 

A. Qartësia

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

B. Saktësia e të dhënave të paraqitura

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

C. Gjatësia 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     

Rekomandimet 

A. Cilësia

       1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm
B. Përshtatshmëria 

       1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm
C. Koherenca

         
1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

D. Ndjekja e progresit 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm
E. Publikimi 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     

Avokimi i çështjeve të trajtuara /Ndjekja e diskutimeve

A. Koordinimi i grupeve të punës për zgjidhjen e problematikave të ngritura në 
mbledhje

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

B. Ndjekja e problematikave dhe nxitja e përmbushjes së rekomandimeve me aktorë 
me	influencë

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

C. Trajtimi i problematikave të trajtuara në KI edhe në takime të organizuara nga 
aktorë të tjerë (bashkëpunim)

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm
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Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     

Proçesi i raportimit tek Anëtarët e KI 

A. Përzgjedhja dhe njoftimi mbi ndryshimet në anëtarësi

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

B. Raportimi i progresit të rekomandimeve

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

C. Raporte vjetore

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

D. Buletinë informues periodikë

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

E. Informacione të tjera të përgjithshme organizative

       1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     

1.2 Në këndvështrimin tuaj, ju lutem listoni (qarkoni) 3 pikat më të forta të KI:
A. Tematikat e trajtuara dhe metodologjia e votimit të temave nga anëtarët.
B. Metodologjia e punës, ndjekja e çështjeve dhe insistimi në realizimin e objektivit;
C. Vëmendja e aktorëve kryesorë të qeverisë përmes pranisë së përhershme të Ministrit 

të Financave dhe Ekonomisë;
D. Gjithëpërfshirja, angazhimi dhe tërheqja e vëmendjes së përfaqësuesve kryesorë të 

qeverisë, bizneseve e donatorëve.

E. Puna aktive e Sekretariatit, analiza dhe puna studimore e përcjellë përmes materialeve 
të çdo mbledhjeje;

F. Rekomandimet dhe ndjekja sistematike e progresit të tyre;
G. Ndermjetësimi me aktorët përgjegjës për të përshpejtuar përmbushjen e 

rekomandimeve
H. Mbështetja e BERZH si një faktor i rëndësishëm paanshmërie, reputacional dhe 

serioziteti;
I. Balancimi i duhur i përfaqësimit qeveri-biznes
J. Transparenca përmes publikimit të të gjithë materialeve të prodhuara.
K. Tjetër

_________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
    

2. Cilësia dhe niveli i përfaqësimit të partnerëve  (Shoqata biznesi, biznese, 
institucione shtetërore, partnerë në zhvillim)

2.1 Biznesi - Si e konsideroni përfshirjen e komunitetit të biznesit 
A. Numri i përfaqësuesve në anëtarësinë e KI 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

B. Përbërja e anëtarësisë së biznesit (nga pikpamja e përfaqësimit edhe në nivel sektorial 
e	shtrirje	gjeografike)	

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

C. Përbërja e anëtarësisë nga pikpamjae gjinore 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm
                           

D. Kontributi i shoqatave të biznesit, në dialog mbi problematikat më të rëndësishme të 
anëtarëve të tyre

 1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     
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2.2 Qeveria - Si do e vlerësonit përfshirjen e agjencive/institucioneve qeveritare në KI 
E. Numri i përfaqësuesve në anëtarësinë e KI 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

F. Përbërja e anëtarësisë dhe niveli i përfaqësimit 
       
  1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

G. Përbërja e anëtarësisë nga pikpamja gjinore 

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm
                           

H. Kontributi në dialog mbi problematikat më të rëndësishme të anëtarëve të tyre
        
 1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

I. Shpejtësia e reagimit për përmbushjen e rekomandimeve

1-Duhet përmirësuar  2- Mirë    3- Kënaqshëm   4 - Shumë mirë    5- Shkëlqyeshëm

Nëse u përgjigjet “Duhet përmirësuar” në ndonjërën nga pikat, ju lutem komentoni ________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________                     

3. Vizibiliteti i KI
3.1 A mendoni se Këshilli i Investimeve është i njohur mjaftueshëm në nivel kombëtar nga:
A. Institucionet qeveritare

 1-Po  2- Jo   3- Nuk e di 
 

B. Komuniteti i biznesit
 1-Po  2- Jo   3- Nuk e di  

C. Partnerët në Zhvillim
 1-Po  2- Jo   3- Nuk e di  

D. Bota akademike
 1-Po  2- Jo   3- Nuk e di  

E. Shoqëria Civile
 1-Po  2- Jo   3- Nuk e di  

Nëse	jo,	çfarë		mjetesh	promocionale	mendoni	se	janë	më	efiçente	për	tu		adaptuar		që	të	
përmirësojmë vizibilitetin e punës së KI ? Cilësoni maksimumi tre sipas gjykimit tuaj.

1.________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________

3.2 A mendoni se faqja e internetit e KI jep informacion të mjaftueshëm dhe lehtësisht të 
aksesueshem 

            1-Po  2- Jo   3- Nuk e di  4-nuk e kam përdorur asnjëherë

3.3 A mendoni se profilet e KI në rrjetet sociale (FB/LN/Tëitter) japin informacion të mjaftueshëm 
dhe lehtësisht të aksesueshem 

            1-Po  2- Jo   3- Nuk e di  4-nuk e kam përdorur asnjëherë

3.4 Cilin informacion keni më me interes të lexoni online: 

A. Infomacion të përgjithshem mbi KI (struktura, anëtarësia, etj.)

B. Lajmet (të rejat më të fundt)

C. Grupet e Punës

D. Notat Teknike

E. Gjetjet e Vrojtimeve

F. Përmbledhje të Treguesve Makro-ekonomikë

G. Raporte Monitorimi mbi Rekomandimet

H. Raporte Vjetore të Aktiviteteve të KI

I. Tjetër (nëse dëshironi ndonjë informacinon tjetër) 

3.1 A jeni të interesuar t’u dërgohet informacion në email tuaj në lidhje me veprimtarinë e KI?

PO                                   JO 
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4. Ndikimi i KI në Klimën e Investimeve
4.1 A mendoni se puna e Këshillit të Investimeve bën diferencë nga formate të tjera të dialogut 

publik – privat?
PO          JO 
Nëse po, komentoni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.2  A ka ndikuar KI në përmirësimin e dialogut për klimën e investimeve në Shqipëri?
PO          JO        JO 
Nëse po, konkretisht në çfarë drejtimi:
a) në nxitjen e institucioneve publike për reagim ndaj kërkesave të biznesit
b) ne nxitjen e institucioneve publike për reagim ndaj rekomandimeve te dhëna në KI 

apo nga faktorët ndërkombëtar 
c) në nivel politikash
d) në kuadrin rregullator 
e) në kuadrin ligjor
f) në përmirësimin e konsultimit
g) në rritje ndërgjegjësimi
h) në	ndërhyrje	fiskale
i) në përmirësimin e transparencës

4.3 Në opinionin tuaj, sugjeroni si mund të matet më mirë influenca e punës së KI ndër vite 
dhe kontributi në përmirësimin e klimës së investimeve? (Psh transparencën, konsultimin, 
ndërgjegjësimin etj.)

1. ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Eksperienca personale dhe profesionale me KI
5.1 Gjatë eksperiencës suaj me Këshillin e Investimeve, çfarë konsideroni si përfitimin tuaj më 

të madh nga ky angazhim? 
A. Informimin
B. Advokimin publik
C. Rrjetëzimin
D. Ndarja e eksperiencave

5.2 Cili mendoni se ka qënë inputi juaj kryesor në punën e KI?
A. Dërgim komentesh
B. Plotësim ankete
C. Shpërndajre e anketave për plotësim nga të tretë
D. Kontribut në debate
E. Ndërveprim në aktivitete të përbashkëta
F. Advokim i punës së KI tek të tretë 

6. Qëndrueshmëria e platformës së KI
A e shikoni Këshillin e Investimeve si një platformë afatgjatë dialogu dhe me interes për 
biznesin?
PO                  JO 
Komentoni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________

7. Vijueshmëria e bashkëpunimit tuaj me KI
Si e shikoni në vazhdim bashkëpunimin tuaj me Sekretariatin dhe Këshillin e Investimeve? 
A do ishit të gatshëm:

- të  merrnit iniciativën që të orientonit Sekretariatin e KI për të ngritur një  temë specifike për 
diskutim në KI?    
PO                           JO   

- të përfshinit Sekretariatin e KI në mbledhje si psh pjesëmarrës në mbledhje bordi/pjesë e 
komiteteve tuaja/evente të  orientuara mbi klimën e investimeve të  organizuara nga ju?                   
PO                             JO          

- të ndani me sekretariatin e KI, materiale analitike apo dokumentuese të  problematikave të  
hasura nga ju, për shqyrtim në  KI apo ndjekje të  mëtejshme?
 PO                            JO          
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