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si një element thelbësor i 
transparencës dhe përfshirjes

KONSULTIMI 
PUBLIK

HYRJE

Q
ë nga lançimi i tij në 2015 si një platformë konsultimi publik-privat, 
Këshilli i Investimeve (KI) ka patur si objektiv kryesor që të lehtësojë 
dialogun ndërmjet përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, organizatave 
ndërkombëtare, donatorëve dhe qeverisë për zhvillimin e një platforme 
të favorshme, jodiskriminuese dhe transparente për klimën e biznesit 
dhe të investimeve.
Në atë kohë, një nga shqetësimet kryesore të biznesit të evidentuar nga 
Sekretariati përmes takimeve me grupet e interesit ishte përfshirja e 

dobët e publikut në përgjithësi dhe e biznesit në veçanti, në diskutimet dhe kon-
sultimet paraprake për hartimin dhe finalizimin e nismave ligjore dhe rregullatore. 
Niveli i ulët i transparencës në konsultime të tilla dhe qasja josistemike janë nënvizuar 
gjithashtu në disa raporte ndërkombëtare.
Kjo është arsyeja pse një nga rekomandimet e para të miratuara nga anëtarët e KI 
(dhjetor 2015) ishte nxitja dhe advokimi me institucionet qendrore i rëndësisë së di-
skutimit dhe konsultimit paraprak me komunitetin e biznesit, të nismave ligjore sipas 
parashikimeve të Ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”.
Ligji 146/2014 u pasua me krijimin e Regjistrit Elektronik për Njoftimin dhe Kon-
sultimin Publik si një mjet për të stimuluar përfshirjen dhe kontributin e grupeve të 
interesit dhe individëve në procesin ligjvënës. Këshilli i Investimeve dhe Sekretariati e 
forcuan këtë komponent, duke rritur ndërgjegjësimin e aktorëve të biznesit nëpërmjet 
njoftimeve dhe lehtësimit të procesit të konsultimit.
Me gjithë përpjekjet e mësipërme, ende mbetet sfidues procesi i konsultimit në lidhje 
me projektligjet. Për të përfituar nga ky mekanizëm i rëndësishëm, Sekretariati i KI-së 
ka advokuar vazhdimisht me aktorët për rëndësinë e konsultimit paraprak, transparent 
dhe proaktiv të biznesit për një zbatim të suksesshëm të kuadrit ligjor dhe rregullator.
Evidentohet se gjatë viteve 2019-2021 një sërë projektligjesh dhe një dokument i 
politikave strategjike me ndikim të drejtpërdrejt në klimën e investimeve kanë qenë në 
axhendën e KI-së dhe objekt diskutimesh teknike në kuadër të konsultimeve të KI-së.
Si pjesë e procesit të konsultimit, Sekretariati i KI-së ka qenë aktiv në dhënien e ko-
menteve në mënyrë zyrtare për draft-aktet “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit 
të Qarkullimit”, “Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Start-Up Inovative”, “Për Zhvillimin 
e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme” dhe “Draft Strategjinë e Zhvillimit të 
Biznesit dhe Investimeve 2021-2027”. Më herët në vitin 2015,  Ligji i ri “Për Falimen-
timin” ishte objekt konsultimi në mbledhjen plenare të KI-së.
Ky publikim synon të përmbledhë dhe të nxjerrë në pah përpjekjet e sipërpërmendura të 
Sekretariatit të KI-së për procesin e konsultimit duke kontribuar kështu në vendosjen e një 
dialogu konstruktiv dhe të qëndrueshëm midis biznesit dhe agjencive qeveritare.

ROLI I KI DHE SEKRETARIATIT
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N
isur nga rëndësia që ka reforma e fiskalizimit dhe interesi për një 
konsultim sa më të gjerë me të gjithë aktorët të cilët përfshihen 
nga zbatimi i dispozitave të këtij projekt-ligji, nga Kryetarja e KI në 
përputhje të VKM Nr. 294 datë 08.04.2015 “Për Krijimin e Këshillit 
të Investimeve” (të ndryshuar) dhe Rregullores së Brendshme u thirr 
mbledhja e posaçme Nr. 17 e KI.
Në këtë Përmbledhje jepen në mënyrë sintetike disa nga elemen-
tet kryesore të projektligjit të cilat mund të jenë objekt pyetjesh, 

komentesh, sugjerimesh apo debati në mbledhjen e datës 28 Gusht 2019 të KI. 

(1) Qëllimet e synuara të projekt-ligjit: (a) Ulja e nivelit të informalitetit në 
ekonomi; (b) Përmirësimi i administrimit tatimor me qëllim mbledhjen efikase 
të tatimeve; (c) Të luftohet konkurrenca e pandershme; (d) Të thjeshtësohen 
procedurat e kontrollit tatimor dhe monitorimi më efiçient i tatimeve drejtuar 
ndaj tatimpaguesve me risk. (e) Të ketë një kontroll më të mirë të transaksion-
eve tregtare ndërmjet tatimpaguesve; (f) Të ketë një kontroll më të mirë dhe 
monitorim të afateve të pagesave ndërmjet tatimpagueseve, përshpejtimin 
dhe automatizimin e proceseve të biznesit.

(2) Objekti i projekt-ligjit: Projekt-ligji rregullon detyrimin për: (a) lëshimin e 
faturave për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, (b) tatimpaguesit që lësho-
jnë fatura, (c) përmbajtjen e faturës, (d) procedurat për lëshimin e faturës, (e) 
detyrimin për lëshimin e faturës elektronike në transaksionet pa para në dorë 
ndërmjet tatimpaguesve, ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, (f) 
zbatimin e procedurave të fiskalizimit të faturës, (g) detyrimin për t’u regjistru-
ar të prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike, (h) procedurën e 
marrjes së informacionit të pagesave pa para në dorë për faturat e lëshuara, 
(i) si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji.

(3) Direktivat e përafruara: (a) Direktiva e Parlamentit Europian dhe Këshil-
lit 2014/55/KE, datë 16 prill 2014, “Për Faturimin Elektronik në Prokurimin 
Publik”, Numri CELEX 32014L0055, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, 
Seria L, Nr. 133/1, datë 6.5.2014, faqe 1–11. (b) Direktiva 2006/112/KE datë 
28.11.2006 “Për një sistem të përbashkët të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar”.

(4) Risitë e projekt-ligjit: (a) Krijon një regjistër të subjekteve tatimpagues që 
lëshojnë fatura, duke mundësuar në kohë reale kontrollin e përmbajtjes së 
faturave dhe monitorimin e tyre pavarësisht nëse këto fatura paguhen men-
jëherë, në cash apo jo në cash; (b) Transaksionet e përfshira në këtë regjim 
janë transaksionet ndërmjet tatimpaguesve Business-Consumer (B2C), Busi-
ness-to-Business (B2B) dhe Business-to-Government (B2G); (c) Detyrimin 
e zbatimit të faturës elektronike dhe regjistrimin e pagesave të faturave pa 
pagesa në dorë2.

2 Lëshimi i faturave elektronike deri më sot ka qenë alternativë e tatimpaguesit.
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PËR FATURËN DHE SISTEMIN E 

MONITORIMIT TË QARKULLIMIT

G u s h t  2 0 1 9

Më 31 korrik 
2019 në Regjistrin 
Elektronik për 
Njoftimet dhe 
Konsultimet 
Publike1 u publikua 
për konsultim 
publik projektligji 
“Për Faturën 
dhe Sistemin 
e Monitorimit 
të Qarkullimit” 
(“projektligji”) 
i shoqëruar me 
Relacionin përkatës 
dhe Raportin 
e Vlerësimit të 
Ndikimit, materiale 
të cilat gjenden 
bashkëngjitur kësaj 
Përmbledhje.

1  http://www.konsultimipublik.gov.al/
Konsultime/Institucioni/4
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(5) Modelet e ndjekura3: Zgjidhje teknologjike në themel të projekt-ligjit 
që do të mundësojë zbatimin e risive të mësipërme janë bazuar në mod-
elin e zbatuar në Kroaci, Slloveni, Çeki, etj.

(6) Elementet e sistemit të ri fiskal: Duhet të mundësojnë zbatimin 
e çdo teknologjie nga ana e tatimpaguesve të zgjedhur prej tyre sipas 
parimit të teknologjisë neutrale4 dhe që përmbajnë: (a) pajisjen fiskale 
(pajisja hardware me memorie për lëshimin e faturave; printer fiskal; 
çdo pajisje tjetër elektronike si kompjuter, telefon celular të përdorshme 
për përpilimin dhe lëshimin e faturave etj.); (b) zgjidhjen software që 
mundëson procedurën e fiskalizimit dhe transmetimin në kohë reale të 
të dhënave; (c) sistemin e komunikimit ndërmjet tatimpaguesit dhe ad-
ministratës tatimore.

(7) Aktet nënligjore: Zbatimi i afateve, procedurave, rregullave dhe 
specifikimeve teknike të zgjidhjes elektronike për lëshimin dhe fiskalizmin 
e faturave kërkon nxjerren e një sërë akteve nënligjore. Konkretisht në 
bazë të projekt-ligjit parashikohet që brenda 30 ditëve nga data e botimit 
të ligjit në Fletoren Zyrtare, të miratohen: 1 VKM, 13 Udhëzime të Minis-
trit të Financave, 4 Urdhëra të përbashkët të Drejtorit të Përgjithshëm të 
AKSHIT dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve.

(8) Sanksione/të tjera: Pavarësisht se projekt-ligji është konceptuar si 
një ligj specifik për shumë aspekte (si p.sh. kategori të tatimpaguesve, 
sanksionet e zbatuara, procedurat e ndjekura etj.) nuk jep përgjigje për-
fundimtare në brendësi të tij por bën referime tek akte të tjera si p.sh. 
Ligji Nr. 9920 “Për Procedurat Tatimore” (i ndryshuar), Ligji Nr.92/2014 
“Për TVSh” (i ndryshuar) dhe aktet e tyre nënligjore.

(9) Hyrja në fuqi: Dispozitat e projekt-ligjit parashikohet të hyjnë në fuqi në 
mënyrë të graduale sipas këtij rendi:

o fiskalizimi i faturave për pagesë me para në dorë dhe pa para në 
dorë (B2C), si dhe fatura shoqëruese, nga data 1.1.2020.

o e-Fatura e detyrueshme në transaksionet me organet publike 
(B2G) nga data 1.1.2021.

o e-Fatura e detyrueshme në transaksionet biznes me biznes (B2B) 
dhe regjistrat e pagesave të e-Faturave nga data 1.7.2021.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscalization

Informacion i plotë 
dhe i detajuar 
në lidhje me 
objektivat, qëllimet 
dhe parashikimet 
konkrete sipas 
kategorive të 
tatimpaguesve 
mund të gjenden 
në brendësi të 
projekt-ligjit dhe 
materialeve të 
tjera bashkëngjitur. 
Dëshirojmë të 
theksojmë rëndësinë 
e kësaj  reforme, si 
edhe faktin nëse do 
të ketë kosto shtesë, 
veçanërisht mbi 
biznesin e vogël.

SUGJERIME PËR DRAFT LIGJIN “PËR 

MBËSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN E 

STARTUP - EVE INOVATIVE”

N e n t o r  2 0 2 1
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K o n s u l t i m i  p u b l i k  s i 
n j ë  e l e m e n t  t h e l b ë s o r 
i  t r a n s p a r e n c ë s  d h e 
p ë r f s h i r j e s

Neni 3, gërma a) 
A mund të jetë edhe një person fizik i pajisur me NUIS një start-up në kuptim të 
ligjit? 
Në këndvështrimin e Sekretariatit, mendojmë që po nisur nga fryma e neneve 4 
dhe 14, si edhe e vetë draft-ligjit në tërësi.  Mbështetja pa dallim për sipërmarrësit 
dhe personat fizikë tregtare janë një realitet tashmë në mjedisin e startup-eve.

Neni 3, gërma b)
Lista e subjekteve që mund të jetë në kuptim të ligjit lehtësues të startup-eve ino-
vative. Kjo mendojmë se duhet të jetë shteruese qoftë edhe për teknikë legjislative 
sepse mund të lejë vend për interpretim në praktike. Nëse nuk mund të përcak-
tohet si shteruese ateherë duhen vendosur disa kritere se kush mund të jetë një 
subjekt i tillë për të mos u lënë në mënyrë evazive me përcaktimin “etj”.

Neni 3, gërma b)
Sugjerohet të jepet një përkufizim i qartë mbi “ëngjëjt e biznesit”.

Neni 3, gërma c)
A ka një përkufizim të konceptit “mentorë” në kuptim të këtij ligji? Mendojmë 
se duhet sqaruar kush mund të jetë mentor dhe çfarë përfaqëson një i tillë në 
kuptim të këtij ligji.

Neni 3, gërma e)
A ka një përkufizim të konceptit “subjekt/subjekteve” në kuptim të këtij ligji? A 
është kjo referencë për personat juridikë (OJQ/shoqëri tregtare)? A mund të jetë 
i tillë një person fizik tregtar?  Nëse po mungon një përkufizim i qartë në të gjithë 
draft-ligjin lidhur me përdorimin e këtij koncepti.

Neni 4, pika 1, gërma b)
Mungon një përkufizim i qartë në lidhje me termin “shërbimet e inkubimit”. Ky 
është një koncept shumë i ri i përfshirë për herë të parë në legjislacionin shqiptar 
për të cilin mendojmë se duhet një përkufizim i qartë dhe bashkëkohor.

Neni 4, pika 3 
Mund të konsiderohet zgjatja e periudhës për efekte të mbartjes së humbjeve 
tatimore nga 3 në 5 vjet. Për këtë duhet edhe ndryshimi në nenin 27 të ligjit 
8438/1998 “Për tatimin mbi fitimin” (i ndryshuar). “…në rast se fitimi i tat-
ueshëm në një periudhë tatimore rezulton negativ, humbjet e rezultuara 
mund të mbulohen me fitimet në tri periudhat e ardhshme tatimore, sipas 
parimit “humbja e parë më përpara se ajo e fundit”.

 Neni 4, pika 2 
Sugjerojmë që këtu të saktësohet më tej në ligj cili është afati maksimal i periud-
hës së inkubimit, ndërsa rregullat mund të detajohen me VKM.

Neni 9, pika 1
Nuk është e qartë në draft si konkretisht nxiten njësitë e qeverisjes vendore të 

zbatojnë programe dhe të ndërmarrin masa mbështetëse për mbështetjen e 
Startup-eve Inovative dhe Lehtësuesve të Certifikuar. Sugjerohet të konsiderohet 
ndoshta krijimi i një programi dhe fondi kombëtar më parë i cili mund të krijonte 
kushtet paraprake për tërheqjen e interesit të bashkive në mbështetjen e start-
up-eve. A është menduar një gjë e tillë? Dispozita ka natyrë blankete dhe vetëm 
inkurajuese për bashkitë, në një kohë që ligji ka për qëllim të ketë një natyrë 
normative dhe rregullatore.

Neni 11, pika 1, gërmat g) dhe h)
A është menduar që të jetë online dhe i lirë aksesi për publikun në portalin mbi 
startupet inovative? Sekretariati rekomandon fort që ky portal të jetë publik dhe 
transparent, lehtësisht i aksesueshëm nga publiku dhe pa kufizime. Për këtë sug-
jerohet se në këtë nen duhet të përcaktohet qartë si detyrë e agjencisë bërja 
publike dhe e disponueshme për publikun e këtij regjistri.

Neni 12, pika 4
Në ligj rekomandojmë të parashikohet detyrimi i shprehur qartë për Agjencinë 
Kombëtare për Startup-et Inovative dhe Bordin e Vlerësimit të Startup-eve Ino-
vative për ruajtjen e sekretit në lidhje me informacionin/projekt-idenë/planet e 
biznesit për të cilat ata vihen në dijeni gjatë aplikimit nga ana e start-up inovative, 
të cilat potencialisht mund të përbëjnë shpikje apo mund të kenë elementë të 
dizenjove industriale, markave, etj.  

Neni 13, gërma d)
I njëjti diskutim si në hyrje në lidhje me përdorimin e termit “subjekt”- po një 
person fizik tregtar a futet në këtë kategori? Ligji 8957 datë 17.10.2002 “Për 
Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme” (i ndryshuar) kategorizon si ndërmarrje: 
“ndërmarrje” quhet çdo subjekt, që ushtron një veprimtari ekonomike, pavarësisht 
formës së tij ligjore. Këtu përfshihen personat e vetëpunësuar, bizneset familjare, 
që merren me artizanat ose veprimtari të tjera, si dhe shoqëritë e shoqatat, që 
kryejnë, në mënyrë të rregullt, veprimtari ekonomike”.

Neni 15, gërma a)

I njëjti koment si më lartë. Subjekte tregtare të regjistruara sipas Ligjit 9901/2008 
“Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i cili përcakton katër forma juridike dhe 
personat fizike tregtare. Rekomandohet që të sqarohet edhe këtu që bëhet fjalë 
për të dyja kategoritë. 

Neni 15, gërma b)

Nuk është e qartë cilat janë format si mund të provohen/dëshmohen nga Le-
htësuesit e Startup-eve Inovative, kapacitetet dhe/ose përvoja e tyre për projek-
tet e realizuara në mbështetjen e Startup-eve Inovative. Sugjerohet të detajohet 
një parashikim i tillë nëpërmjet vendosjes së kushteve dhe/ose kritereve (p.sh. 
nëpërmjet cv apo kualifikimeve, kontratave të mëparshme, eksperiencës së 
shprehur në vite minimum/maksimum, etj.)

Bashkëngjitur 
komenteve 
narrative, është 
edhe draft-ligji 
i publikuar në 
nëntor 2020 për 
konsultim publik 
në Regjistrin 
Elektronik për 
Njoftimin dhe 
Konsultimin 
Publik. 
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KOMENTE TË PËRGJITHSHME

1) Vizioni i Qeverisë Shqiptare për stimulimin e investimeve, NMMV-ve dhe kapitalit 
njerëzor. Vlerësojmë qasjen e mençur të qeverisë përsa i përket angazhimit që ka ndërmarrë për 
të stimuluar inovacionin në mbështetje të NMMV-ve 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, me anë 
të të cilave qeveria mundëson shërbimet ndaj shoqërisë 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 politikës. Argumenti lidhet me faktin 
që qëndrueshmëria institucionale dhe mirëqeverisja apo koordinimi ndër-institucional janë elemente 
thelbësor për realizimin e objektivave dhe planit të veprimit të strategjisë. Mungesa e koordinimit insti-
tucional 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 pri-
oriteteve të vendosura ku institucione të ndryshme kanë objektiva të ndryshme sektoriale; (c) mungesa e 
burimeve 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 nën-
vizon 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…”. Pavarë-
sisht 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 inves-
timeve dhe NMVM – mund të jetë momenti për të menduar një “reformë fiskale gijotinë/reformë 
thelbësore”: Stabilizimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor fiskal5. Ndryshimet e shpeshta përgjatë këtyre 
viteve, edhe pse në shumicën e rasteve kanë konsistuar në parashikimin e incentivave dhe masave le-
htësuese për kategori të caktuara tatimpaguesish, kanë krijuar shumë përjashtime dhe fragmentime ta-
timore, rregulla dhe kritere specifike të zbatueshme sipas kategorive të tatimpaguesve, të cilat nëse nuk 
mirë-administrohen mund të krijojnë efektin e kundër dëshiruar sa i përket formalizimit të ekonomisë. 
Mirë-administrimi 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 

5  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.

SUGJERIME MBI STRATEGJINË 

E ZHVILLIMIT TË BIZNESIT DHE 

INVESTIMEVE 2021-2027

Q e r s h o r  2 0 2 1

03
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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 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 shëndetësore COVID-19 dhe tërmetit të nëntorit 2019.

4) Informaliteti mbetet një nga “gangrenat” e konkurrueshmërisë, e cila me daljen nga pan-
demia, kushtëzon sfidën e një tregu lokal në koherencë me standardet evropiane. 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 trans-
formimit 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 trans-
formation dhe green transformation evidentohen më qartë në ndryshimet që janë bërë në “EU Industrial 
Strategy” 2020 nga KE në 20216 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 rreg-
ullatore 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 kom-
bëtar 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 Hua-
ja” 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 Zhvillim-
it Ekonomik dhe Teknologjik), nuk paraqet një qasje të konsoliduar strategjike apo plan, mbi mënyrën e 
vënies në zbatim të tyre sipas kuptimit të ligjit7, thithjes së investimeve të huaja në këtë fushë dhe as 
një ndërlidhje me masat strukturore siç është krijimi në 2019 i Korporatës së Investimeve Shqiptare8. 

6  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”.

7  Ndryshuar me ligjin 54/2015

8  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.

7) Standartizimi i konsultimit dhe dialogut të qeverisjes (qendrore 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.

8) Identifikimi në mënyrë të qartë i risqeve që shoqërojnë strategjinë dhe hartimi i planit të 
mitigimit të tyre.

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 se-
rioze për të tërhequr “investime smart” si p.sh. të saktësohet stimulimi i investimeve që janë në har-
moni me mbrojtjen e natyrës apo kohezionit 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 ujësjellësit.

• Vlerësojmë promovimin e vendit por do të sugjeronim paraprakisht përgatitjen e pro-
jekteve/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 anëtarëve 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 ndërkom-
bëtar 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 identifi-
kuar me të drejtë si një ndër tre objektivat e saj specifike, ajo elaboron në një masë tashmë të 
konsoliduar vetëm modelin e eksporteve si opsion për integrimin në tregjet e huaja9. 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 nëpërmjet 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 elaborohet më tej në kuadër të masave 
potenciale të mbështetjes.

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

• Integrimi i sipërmarrjeve shqiptare në zinxhirët ndërkombëtarë të vlerës kërkon kom-
pani 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 struk-
turave të qeverisjes së korporatave, për pasojë kanë kapacitete të kufizuara për të eksploruar poten-
cialin e mëtejshëm për rritje dhe më shumë investime. Është fakt i njohur se kompanitë e qeverisura 
mirë demonstrojnë rezultate më të mira financiare afatgjata10. Ato rriten më shpejt dhe në mënyrë 
më të qëndrueshme11. Sidoqoftë, Strategjia parashikon disa masa për të trajtuar trajnimin e burimeve 
njerëzore dhe aftësitë sipërmarrëse të NMVM-ve12, 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 së popullsisë aktive për punë si rezultat i plakjes së popullsisë shqiptare, 
uljes së normës së lindshmërisë dhe emigracionit të popullsisë në moshë të re. Strate-
gjia nuk ka të parashikuar aktivitete për adresimin e kësaj problematike të evidentuar tashmë nga një 
sërë dokumentash zyrtare ndërkohë që vlerësojmë faktin që sasia dhe cilësia e fuqisë punëtore është 
një objektiv më vete i kësaj strategjie.

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 strate-
gjisë. 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 përqendruar 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 

10  Sekretariati i KI ka identifikuar në disa tema gjatë 2015-2021 (Aksesi në Financë, Inovacioni, Informaliteti në Ekonomi, Potencialet e Aftësive etj.) dhe 
në Anketat Periodike të Biznesit, se NMVM-ve shqiptare në veçanti u mungon sofistikimi kur bëhet fjalë për organizimin.

11  IFC

12  Plani i Veprimit, Masat 1.3

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 pranue-
shëm 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 ardh-
men. Kompanitë i kanë përdorur shërbimet online të ofruara dhe janë të predispozuara t’i ri-përdorin 
ato edhe në të ardhmen. Kryesisht janë përdorur shërbimet online të ofruara nga qeveria.

• Mungesa e likuiditetit vazhdon të jetë problem për shumicën e kompanive pavarësisht 
madhësisë apo sektorit dhe aksesi në financim merr një rëndësi të veçantë adresimi 
nga 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 përshtatshmërisë 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 përqendruar 
kryesisht në forcimin e kanaleve të tregtisë, menaxhimin e riskut, trajnimin dhe teknologjitë e reja.

• Mbajtja parasysh në SZHBI të ndikimit të ndryshëm të COVID-19 në sektorët e ekono-
misë. 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.

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 konsideratë 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; 
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	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 skemave13 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.

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 pro-
movimi - 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-ve14 - Theksojmë se mjaft me rëndësi është (1) 
informimi e transparenca mbi konceptin e zhvillimit të këtyre zonave si dhe replikimi i modeleve të suk-
sesshme (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 

13 Në 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 NMVM-të dhe me detajim të proceseve të aplikimit në këto skema, gjë e cila u realizua gjatë muajit Maj 2021.

14  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.

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 incen-
tivimin e eksporteve përmes përforcimit të kuadrit rregullator dhe institucional.

(5) rritje e akesit në financë për NVM-të - Përtej diversifikimit të propozuar në strategji të instrumen-
tave të garancisë (si ai i manifakturës), me rëndësi janë konsideruar në KI edhe (a) thjeshtimi i proce-
durave 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 (c) 
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 nd-
ikimit 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)struk-
turimi i formateve Triple-Helix si lidhjet mes akademisë, bizneseve dhe institucioneve financiare për të 
diversifikuar financimin e startup-eve 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, institucio-
net 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 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 (p.sh. 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 shqetë-
simin 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 pri-
oritare. Paralelisht me rritjen e kapaciteteve të kapitalit njerëzor në 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.
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Konteksti i duhur për diskutimin e projekt-
ligjit “Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, 
të Vogla dhe të Mesme”

• Projekt-ligji është përgatitur dhe po diskutohet në një spektër kohor me “Strategjinë e Zhvillimit të 
Biznesit dhe Investimeve 2021-2027”, objekt diskutimi, konsultimi me grupet e interesit edhe në 
mbledhjen e KI (21 qershor 2021) - duke qenë edhe pjesë e planit të veprimit të kësaj të fundit.

• Ka një nevojë në rritje për mbështetjen e NMVM me masa mbështetëse/ndihmë shtetërore dhe krye-
sisht akses në financë/grante (tema të trajtuara në mbledhje të dedikuara të KI dhe analiza të deta-
juara nga Sekretariati) në funksion të rritjes së konkurrueshmërisë së tyre. Të gjitha këto janë elemente 
përbërës në kuadrin e shtyllës së parë të Strategjisë- Tërheqja e Investimeve dhe Ndërkombëtarizimi.

• Nga ana tjetër është e domosdoshme promovimi dhe ndërgjegjësimi i masave mbështetëse dhe ske-
mave të mbështetjes financiare të disponueshme për ndërmarrjet- momentumi i krijuar nga prezan-
timi i portalit elektronik për instrumentet financiare të krijuara me fonde nga buxheti i shtetit dhe me 
partnerët për zhvillim (parashikim në Nenin 11 pika 7) , i zhvilluar nga AIDA në bashkëpunim me 
BERZH. Në këtë kuptim masat konkrete të realizuara të cilat duken si i kanë paraprirë projekt-ligjit 
janë një praktikë pozitive.

• Plotësimin e mangësive të cilat lidhen me disa aspekte ligjore të ligjit 8927/2002 “Për Ndërmarrjet e 
Vogla dhe të Mesme” dhe konkretisht me përcaktimin e detyrimeve të qarta ligjore mbi menaxhimin e 
fondit të mbështetjes buxhetore, të cilat janë akomoduar në nenin 11, pikat 3 dhe 4.

Kuadër ligjor më i mirë në raport me ligjin 
8957/2002, por disa parashikime kanë 
nevojë për përmirësime.  

A. Terma

• Titulli i Projekt-ligjit reflekton në mënyrë korrekte terminologjinë e Rekomandimit të Komisionit Evropi-
an 2003/361/EC, publikuar në Fletoren Zyrtare të BE L 124, fq. 36 (20 maj 2003). Në dallim nga Ligji 
8957/2002, këtu përfshihet në emërtim edhe termi “Mikrondërmarrje” duke evidentuar rolin në rritje 
të të vetëpunësuarve në ekonominë e vendit.

• (Neni 2)- Përkufizimet janë përgjithësisht të harmonizuara me Rekomandimin e Komisionit Evropian 
2003/361/EC.  

- Përkufizimi (3) Shifër afarizmi është e harmonizuar edhe me kuptimin e konceptit sipas Stan-
dardit Kombëtar të Kontabilitetit (SKK 15). 

- Përkufizimi (6) Nuk është e qartë se cilat janë “rajonet” mbi të cilat bën referencë përkufizimi 6- 
“fonde të zhvillimit rajonal”, në një kohë që Shqipëria është e ndarë në qarqe. Nëse përkufizimi 
bëhet mbi bazën e “rajoneve” të përcaktuara në ndonjë ligj specifik, atëherë, pika 6 duhet të 
bëjë referencë në bazën përkatëse ligjore. 

SUGJERIME MBI DRAFT LIGJIN PËR 

ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE MIRO, 

TË VOGLA DHE TË MESME

Q e r s h o r  2 0 2 1
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- Përkufizimi (8) “biznese të pa listuara- business angels” është një koncept relativisht shumë i ri 
në kontekstin shqiptar. Konstatohet që përkufizimi i business angels në këtë projekt- ligj është 
i ndryshëm nga përkufizimi i këtij koncepti në projekt-ligjin “Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e 
Start-up Inovative” sipas të cilit Ëngjëll Biznesi është një investitor i cili me përvojën dhe me 
fondet e tij, ka kryer një investim kapitali në fazën fillestare të zhvillimit, në të paktën dy Start-
up-e Inovative. Nisur nga sa më sipër është e nevojshme që për konsistencë terminologjie, 
teknikë legjislative dhe kuptim të qartë nga subjektet e tij, përkufizimi i Ëngjëll Biznesi të jetë i 
njëjtë në këto të dyja këto projekt-ligje.

• (Neni 4)- Klasifikimi i ndërmarrjeve është bërë mot à mot sipas përcaktimeve të Rekomandimit të 
Komisionit dhe Aneksit të tij, nenet 2 dhe 3. Megjithatë për qëllime praktike në pikën 5 ka nevojë për 
disa ndërhyrje: Konkretisht:

- “0 deri 1 persona”, sugjerohet të zëvendësohet me: “të vetëpunësuarit” sipas terminologjisë të 
përdorur gjerësisht në fushën tatimore.

- “0-9 persona” sugjerohet të shkruhet: “deri në 9 persona”.

• (Neni 11 pika 7) Çdo institucion që ofron mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të 
mesme ngarkohet që brenda 5 ditëve përpara filllimit të zbatimit të skemës të paraqesë informacion 
pranë AIDA. 

Pyetje: (1) A parashikohen edhe donatorët këtu? (2) Afati kohor është një instrument monitorues 
shumë i mirë, por a është menduar se si do të vihet mekanizmi në lëvizje për të mundësuar përditë-
simin në kohë të informacionit nga institucionet dhe donatorët?

• (Neni 9)- Nuk është e qartë se çfarë d.m.th. në terma praktikë “akses gjinor i balancuar” dhe as nuk 
parashikohet diku tjetër në projektligj, që ky koncept do të përcaktohet me ndonjë akt nënligjor tjetër.

• (Neni 10)

- Sugjerohet që të përdoret termi: “partnerët për zhvillim” në vend të “donatorët”

- Në paragrafin 1 pika c) togfjalëshi “ligjit në fuqi për borxhin dhe garancitë shtetërore” sugje-
rohet të rishikohet. Kjo terminologji nuk është e qartë dhe sugjerohet të ndryshohet përkatë-
sisht. Emërtimi i ligjit për të cilin bëhet referimi është Ligji Nr. 9665, Datë 18.12.2006, “Për 
Huamarrjen Shtetërore, Borxhin Shtetëror Dhe Garancitë Shtetërore të Huas në Republikën e 
Shqipërisë”.

B. Njohja e ligjit nga ndërmarrjet/Informimi

• (Neni 5)- Konceptet e trajtuara në këtë nen janë relativisht të reja dhe jo lehtësisht të kuptueshme nga 
subjektet e këtij ligji- pavarësisht se janë përkthime të dispozitave te Rekomandimit te Komisionit dhe 
Aneksit të tij. Megjithatë do të ishte e sugjerueshme, që 

ligji të pasohej edhe me përgatitjen e një Udhërrëfyesi sipas modeleve te Komisionit të cilat sqarojnë në 
terma më të thjeshta, kushtet, kriteret dhe kategoritë në lidhje me “ndërmarrjet autonome” dhe “ndër-
marrjet partnere”. Modeli që mund të ndiqet për këtë Udhërrëfyes është në këtë link: https://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf

C. Programet e mbështetjes dhe unifikimi i kritereve

• (Neni 11)- Në vijim edhe të komenteve të Sekretariatit të KI mbi BIDS 2021-2027 këtu duhen cilësuar 
shprehimisht (në pikën 2) edhe programet e mbështetjes për “digital” dhe “green transition” të cilat 
janë në qendër edhe të Politikës Industriale të BE 2020, ndryshuar në Maj 2021.

• (Neni 11 pika 5)- Cili është argumenti për këtë afat kohor minimal të ekzistencës si person fizik apo 
juridik? - sepse nuk jepet ndonjë sqarim në Relacion, RIA apo Dokumentin Konsultativ. Kriteret e përg-
jithshme megjithatë janë të harmonizuara dhe shteruese duke kufizuar diskrecionin për vendosjen e 
kritereve të tjera në vijim të cilat mund rritin burokracitë administrative.

• (Neni 11 pika 6)- Përcaktimi “rast pas rasti” nuk është i qartë dhe lë vend për interpretime të ndryshme. 
Cili është kuptimi? Ligji duhet të mundësojë për aq sa është e mundur kushte kritere dhe msa përfitimi 
të unifikuara dhe jo rast pas rasti.

• (Neni 13)- titulli duhet rishikuar. Sugjerohet që togfjalëshi “institucionet shtetërore” të zëvendësohet 
me “njësitë e vetëqeverisjes vendore” sepse neni referon vetëm tek këto dhe jo tek cdo institucion 
shtetëror.

• (Neni 15)- Kjo është një dispozitë me karakter deklarativ dhe shumë blankete. A është menduar 
ndonjë mekanizëm konkret partneriteti që i bën njësitë e vetqeverisjes vendore si institucione të 
interesuar për të mbështetur NMVM, në kushtet kur burimet e tyre njerëzore dhe financiare aktuale 
janë të kufizuara?

D. Transparenca dhe kuadri rregullator/institucional

• (Neni 16)- Në funksion të transparencës dhe llogaridhënies institucionale por edhe të praktikave të 
mira të qeverisjes, sugjerohet vendosja si detyrim ligjor e publikimit të këtyre raporteve vjetore për 
publikun. Pra, AIDA/MFE të bëjnë publikimin e raportit vjetor të vitit pararendës në faqen/t zyrtare në 
internet jo më vonë se data 15 korrik.

• (Neni 19)- Neni sugjerojmë të riformulohet duke ndryshuar rrënjësisht mekanizmin e këshillit kon-
sultativ. Parimisht, KK si organ këshillimor pranë institucionit përgjegjës për ekonominë- nuk mund 
të kompozohet me shumicën e përfaqësuesve të institucioneve shtetërore. Kjo krijon një konfuzion 
konceptual pasi institucionet shtetërore këshillojnë një institucion tjetër shtetëror. Sugjerohet që me-
kanizma të tillë të ndjekin praktikat e mira të “good governance” dhe  të cilat garantojnë “check” and 
“balance”  të kuadrit rregullator dhe një format përfaqësimi në shumicë të sektorit privat- ndërmarr-
jeve si partnerë drejtpërdrejt të interesuara për monitorimin dhe zbatimin e ligjit per NMVM. Nga ana 
tjetër mekanizmi duhet të mundësojë edhe nje rotacion të anëtarëve nga radhët e biznesit/kategorive 
të ndërmarrjeve në mënyrë që të sigurohet gjithëpërfshirje dhe zë i gjerë përfaqësimi.

Këshilli Konsultativ për ndërmarrjet - konsiderohet strukturë këshilluese për rritjen e aksesit të 
NMVM në fonde etj., sikurse edhe një sërë këshillash apo grupesh ndër-institucionale ekzistuese. Objekti 
kryesor i tyre është rritja e besimit të paleve ndaj institucioneve përsa kohë që ka angazhim dhe raportim 
dypalësh, por rreziku i shtimit të instrumentave të tillë rrit edhe vëllimin e punës për analizë dhe raportim 
si pjesë e besueshmërisë - ndaj si mendohet nga ana institucionale angazhimi ndaj shtimit të instrumen-
tave të tillë për të stimuluar besimin? A ka nevojë për një qasje të standardizuar për të rritur besimin në 
gjithëpërfshirje dhe menaxhuar më mirë boom-in e platformave të tilla?
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Publikuar nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve (SKI), Dëshmorët e Kombit, Tiranë, Shqipëri
info@investment.com.al / www.investment.com.al  / SKI është përgjegjës për përmbatjen e këtij publikimi.

RRETH KËSHILLIT TË INVESTIMEVE NË SHQIPËRI

Këshilli i Investimeve ka si qëllim rritjen e besimit të ndërsjellë midis biznesit dhe qeverisë 
duke kontribuar në institucionalizimin e dialogut mbi politikat në vend. Kontribuon në 
reformat kombëtare dhe procesin e tranzicionit ekonomik duke ndihmuar në përmirësimin 
e institucioneve, ligjeve dhe politikave që promovojnë mirëfunksionimin e tregut.


