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(iv) komentet dhe sugjerimet e anëtarëve që konkretisht propozuan 2
rekomandime shtesë gjatë mbledhjeve. Kështu në total janë 29 rekomandime
të lëshuara dhe aprovuara nga kryetari i IC, anëtarët dhe institucionet
përgjegjëse, gjatë këtij viti.
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Në mbi gjashtë vite të funksionimit të tij, KI ka lëshuar 274 rekomandime, 40,5% e tyre janë
realizuar aktualisht (në nivelin 70-100%), 15% në proces zbatimi dhe pjesa tjetër 44,5%
është ende e papërfunduar. Ndërhyrjet e propozuara në kategorinë e përmirësimeve
institucionale kanë peshën më të lartë në totalin e rekomandimeve (40% e totalit), dy
kategoritë e tjera me peshën më të madhe janë rekomandimet e fokusuara në veprime në
nivel strategjik me 24% mbi përmirësime ligjore me 23%.

01
PËRMBLEDHJE
EKZEKUTIVE

M

egjithëse akoma në kushte të distancimit social, Këshilli i Investimeve
gjatë vitit 2021, zhvilloi tre mbledhje nën drejtimin e Ministrit të Financës
dhe Ekonomisë ku u bashkëveprua aktivisht me anëtarët dhe palët e tjera
të përfshira, duke diskutuar kryesisht mbi:

Nga aktivitetet monitoruese, rezulton se në vitin 2021 janë zbatuar 21 rekomandime dhe
13 janë aktualisht në proces zbatimi (nga të cilat 9 janë propozuar në takimet e mbajtura
në vitin 2021; të tjerat janë rekomandime të viteve të kaluara).
Nga këto 34 rekomandime, 44% i përkasin atyre të adresuara në mbledhjet mbi “Inovacionin
në Sipërmarrje” dhe “Rimëkëmbjen Ekonomike” me fokus kryesor dixhitalizimin dhe TIK,
duke reflektuar rëndësinë që kjo fushë ka marrë gjatë situatës së pandemisë. Ndërsa, 30%
adresojnë rekomandime mbi përmirësimin e procedurave doganore, si dhe 26% të tyre
lidhen me përmirësimin e funksionimit dhe ndërhyrjet e nevojshme në nivel të qeverisjes
vendore.
Krahasuar me vitet e kaluara, gjatë dy viteve të fundit kemi vërejtur reagim më të shpejtë
nga institucionet publike në drejtim të mobilizimit për zbatimin e rekomandimit. Këtë vit,
69% e rekomandimeve në proces janë nga tema “Inovacioni në Sipërmarrje” e diskutuar
në fillim të vitit 2021. Fushat kryesore të ndërhyrjes ku rekomandimet e zbatuara
stimuluan veprime konkrete nga institucionet kompetente gjatë vitit 2021, janë:
1) Transformimi Dixhital, Tregtia Elektronike dhe Inovacioni për NMVM-të,
përmes (a) konsiderimit të formave alternative të kleringut për transfertat lokale
në Euro (b) promovimit të tregtisë elektronike si model për ofrimin e shërbimeve/
produkteve në mënyrë të qëndrueshme (c) harmonizimit të të dhëna statistikore
kombëtare që i referohen nivelit të përdorimit dhe aksesueshmërisë në TIK nga
bizneset (d) prioritizimit i dixhitalizimit dhe përshpejtimi i mbulimit kombëtar
me brez të gjerë.

(i) i) Sipërmarrjen në inovacion, si sfidë për rritjen e konkurrencës dhe
nxitjen e rritjes ekonomike;
(ii) (ii) Rekomandime konkrete mbi draft Strategjinë e Zhvillimit të Biznesit
dhe Investimeve
(iii) (iii) Debatin për zgjerimin e ndërkombëtarizimin e sipërmarrjeve mikro,
të vogla dhe të mesme me synim rritjen e vlerës së shtuar në vend.

2) Forcimi i ndërveprimit biznes – Bashki përmes (a) përmirësimit të
transparencës së bashkive (b) lehtësimit të aksesit në informacion përmes një
seksioni të dedikuar për ankesat administrative (c) forcimi i kapaciteteve të
bashkive për përgatitjen periodike efikase të raporteve financiare.

Lidhur me temat e mësipërme, Sekretariati i KI përgatiti dhe prezantoi 27 rekomandime
bazuar në:

3) Përmirësimi i aksesit në fonde për NMVM-të, nëpërmjet (a) thjeshtimit
dhe koordinimit më të mirë të informacionit për projektet/programet
mbështetëse financiare për NMVM-të (b) mbështetje e fokusuar për procesin
e ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve nga AIDA (c) mbështetje financiare për
Start-up nga AIDA përmes rritjes së buxhetit (d) subvencionimit të naftës për
fermerët si një instrument për të inkurajuar formalizimin dhe investimet e tyre.

(i) hulumtime të raporteve kombëtare dhe ndërkombëtare,
(ii) propozime nga grupet e punës dhe takimet me përfaqësues e ekspertë të
sektorit privat,
(iii) analiza të dhënash nga survejimet e SKI
6
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4) Përmirësimi i procedurave doganore, nëpërmjet (a) publikimit të historikut të
përditësimeve të listës së çmimeve të referencës dhe mënyrës së zbatimit të tyre;
(b) ngritjes së një strukture të dedikuar për të ofruar ndihmë dhe komunikim
të vazhdueshëm me operatorët ekonomikë dhe shoqatat e biznesit (c) ndërtimi
i ambienteve të përshtatshme për kontroll fizik pranë degëve doganore (d)
publikimi i konsultimeve me përfaqësues të biznesit.

RAPORT MONITORIMI I
REKOMANDIMEVE

Nga rekomandimet totale të lëshuara që nga viti 2015, aktualisht ka 122 rekomandime
(nga totali i 274) ende të paplotësuara nga institucionet përgjegjëse.
Informacion më i detajuar paraqitet në seksionet e mëposhtme të këtij raporti.

02

METODOLOGJIA

K

y raport monitorimi synon të evidentojë ecurinë e zbatimit të rekomandimeve
të KI të lëshuara gjatë viteve 2015-2021, dhe më specifikisht progresin e
zbatimit të rekomandimeve gjatë vitit 2021. Përmbajtja e tij bazohet në të
dhënat cilësore dhe sasiore të mbledhura gjatë vitit 2021 nga aktivitetet e
mëposhtme:
I – AKTIVITETE MONITORUESE NË NDËRVEPRIM ME INSTITUCIONET
PËRGJEGJËSE
(i) Shkëmbimi zyrtar i informacionit përmes korrespondencave me shkrim
pas çdo takimi të KI-së duke u adresuar institucioneve rekomandimet
specifike që priten të zbatohen prej tyre;
(ii) Aktivitete monitoruese mbi nivelin e implementimit të rekomandimeve
specifike në bazë tre mujore.
Për shkak të pandemisë COVID-19, takimet direkte janë kufizuar dhe komunikimi
është bërë kryesisht përmes korrespondencës me shkrim, postave elektronike dhe
telefonatave të shpeshta përmes platformës Skype, Zoom, telefonit ose ËhatsApp.
Lista e institucioneve që raportuan zyrtarisht reagimet e tyre mbi përmbushjen ose jo të
rekomandimeve respektive, është elaboruar në Shtojcën 1.
II – PUNË HULUMTUESE
Përtej korespondecës zyrtare, u konsultuan një sërë dokumentash zyrtare me qëllim
identifikimin e ndryshimeve relevante e që lidheshin me progresin e zbatimit të
rekomandimeve të KI. Më konkretisht dokumentet e konsultuara ishin (1) Vendime
të KM, (2) Vendime të Ministrave, (3) Ligje, akte nënligjore (modifikimet e tyre), (4)
strategji të aprovuara (5) plane veprimesh, (6) Raporte progresi të BE-së (7) dhe raportet
ndërkombëtare. Në Shtojcën 1 gjenden të listuara dokumentet kryesore të konsultuara.
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III – BURIME DYTËSORE INFORMACIONI
Një nga aktivitetet më frekuente është kontrolli në bazë ditore i faqeve ëeb, platformave,
rrjeteve sociale e medias vizive, si një nga burimet e informacionit ku promovohen
aktivitetet e ndërmarra nga institucionet publike, si dhe platforma konsultimesh, artikuj
gazetash, njoftime për shtyp, lajme etj. Përveçse një mjet dytësor verifikimi informacioni
mbi përmbushjen apo jo të rekomandimeve të KI, këto burime shërbejnë gjithashtu si
matës i nivelit të transparencës së institucioneve zbatuese dhe nivelit të angazhimit të
tyre me sektorin privat. Disa nga faqet e konsultuara janë renditur në Shtojcën 1.
IV – PËRPUNIM TË DHËNASH
Çdo informacion i marrë nga komunikimi me institucionet, dokumentat justifikuese
apo linqet e publikimeve, regjistrohen në databazën e rekomandimeve që është tashmë
e ngritur. Kjo bazë të dhënash përditësohet me informacionet e reja që diskutohen me
anëtarët e sekretariatit të KI për dakordësim të statusit të rekomandimeve respektive. Në
bazë tremujore, gjenerohet një raport situacional i ecurisë së rekomandimeve.
V – RAPORTIMI
Reflektimi i gjetjeve nga aktivitetet monitoruese dhe përditësimi i progresit u raportohet
anëtarëve të KI në bazë gjashtëmujore. Për më tepër, rezultatet vjetore të monitorimit
u prezantuan në mbledhjen e fundit të KI për vitin 2021, tek anëtarët, partnerët e
pjesëmarrësit e tjerë. Përmbledhje të statusit të zbatimit të rekomandimeve botohen
gjithashtu në web faqen e KI dhe mediat sociale në baza gjashtëmujore. Gjithashtu, të
dhënat e monitorimit janë publikuar edhe në intervistën e dhënë nga shefja e KI për
Revistën Monitor.
PARIMET E MONITORIMIT
Në ndjekjen e përmbushjes së rekomandimeve dhe gjatë gjithë aktiviteteteve monitoruese,
vlerat që na drejtojnë janë:
(i) o bashkëpunim i ndërsjelltë me të gjithë aktorët, partnerët dhe
institucionet qeveritare

RAPORT MONITORIMI I
REKOMANDIMEVE

03

KONTEKSTI

K

ëshilli i Investimeve është një platformë dialogu publik-privat, që synon ti japë
sektorit privat më shumë zë e përfshirje në proçesin e reformimit ekonomik
dhe strukturor, gjithashtu duke u përpjekur të zhvillojë një mjedis biznesi të
favorshëm, transparent dhe miqësor ndaj investimeve në të gjithë sektorët
ekonomikë e në të gjithë vendin. Rezultatet e pritshme nga krijuesit e kësaj platforme
janë:
1) KI të konsiderohet një strukturë e besueshme: Si një platformë e strukturuar
dialogu mes sektorit publik e atij privat, KI duhet të bazojë punën e tij në fakte
dhe të gjenerojë besim mes të gjithë palëve të përfshira duke ndikuar në forcimin
e ekonomisë shqiptare.

(ii) o transparencë e të dhënave dhe informacionit për anëtarët e KI,
donatorët dhe palët e tjera të përfshira

2) KI të jetë një mjet efektiv reformues: Qeveria dhe komuniteti i biznesit ta shohin e
ta përdorin KI si një mjet efektiv për reformim të qëndrushëm ekonomik.

(iii) o konsultimi i të paktën dy burimeve të pavarura për të saktësuar
informacionin e marrë

3) KI si përforcues i implementimit të reformave: Përmbushja e rekomandimeve të KI të
përforcohet edhe përmes projekteve mbështetëse për institucionet zbatuese.

(iv) o shkëmbime opinionesh, informacionesh, dialog mbi përditësimet dhe
dakordësim i gjithë stafit të Ssekretariatit mbi ecurinë e përmbushjes së
rekomandimeve (si nga ana cilësore ashtu edhe sasiore)
(v) o argumentimi i rezultateve bazuar në të dhëna të faktuara në rrugë
zyrtare

4) Nxitëse e investimeve përmes shtytjes së uljes së barrës administrative e
reduktimit të kostove të përputhshmërisë për bizneset, si dhe një qeverisje të
përmirësuar në aspektin ekonomik.
Referuar pritshmërive nga KI si një mjet efektiv reformues, indikatorët kryesorë të matjes
së performancës së tij lidhen me:
(vi) Numrin e rekomandimeve të lëshuara për zbatim nga institucionet
qeveritare
(vii) Numrin e propozimeve të KI mbi përmirësimin e klimës së investimeve,
të aprovuara nga autoritetet përgjegjëse.
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Kështu që, aktivitetet monitoruese për këtë raport janë përqëndruar në mbledhjen e të
dhënave dhe analizën e informacionit që lidhen me këto dy indikatorë me qëllim që të:

RAPORT MONITORIMI I
REKOMANDIMEVE

(i) informojë palët e përfshira dhe ti përditësojë ato mbi statusin e zbatimit
të rekomandimeve të lëshuara gjatë mbledhjeve të KI e më specifikisht gjatë
vitit 2021
(ii) të sigurojë palët që ato çfarë janë propozuar janë marrë ose po merren në
konsideratë
(iii) të mbështesë vendimarrjen e donatorëve dhe drejtuesve të sekretariatit
përmes ofrimit të informacionit
QËLLIMI I MONITORIMIT
Raporti mbulon gjithë periudhën e veprimtarisë së IC 2015-2021 duke qënë se disa
rekomandime të lëshuara në vitet e mëparshme kërkojnë kohë për t›u përmbushur,
ndërsa rekomandimet e lëshuara gjatë vitit të kaluar kërkojnë kryesisht të paktën 6 muaj
ose më shumë që të miratohen dhe përpunohen nga institucionet vendimarrëse. Ndaj,
në seksionet e mëposhtme paraqitet një përmbledhje e rezultateve të periudhës gjashtë
vjeçare dhe një pjesë specifike me ecurinë gjatë vitit 2021.

04
PROGRESI I
REKOMANDIMEVE

Q

4.1 – PASQYRË E REKOMANDIMEVE 2015-2021

ë nga fillimi i aktivitetit të tij, Këshilli i Investimeve ka organizuar 25 mbledhje
duke adresuar në secilën prej tyre çështje specifike të biznesit. Me mjaft rëndësi
është përfshirja e anëtarëve të KI në vlerësimin e temave që duhen diskutuar,
ndarjen e komenteve dhe pikëpamjeve të tyre, problemet e identifikuara nga
biznesi, zgjidhjet e mundshme si dhe sugjerimet e tyre specifike gjatë mbledhjeve. Evidentojmë
se 16% e 274 rekomandimeve totale (2015-2021) janë propozuar nga anëtarët e KI-së gjatë
diskutimeve të tyre në mbledhjet plenare. Ndërsa, 84% e rekomandimeve janë lëshuar bazuar
në një analizë e punë kërkimore paraprake të përgatitur nga ekipi i Sekretariatit të KI përmes
(i) hulumtimesh mbi raportet kombëtare dhe ndërkombëtare, (ii) kontributet nga takimet
e drejtpërdrejta me përfaqësuesit dhe ekspertët e sektorit privat, (iii) lehtësimin e grupeve
të punës të organizuara në bashkëpunim me përfaqësuesit e institucioneve qeveritare,
biznese e ekspertë (iv) analizimin e të dhënave nga survejimet e SIK dhe (v) rekomandimet
e ekspertëve (vi) fokus grupe me diskutime teknike mbi gjetjet paraprake para mbledhjeve
plenare1. Deri më tani, të gjitha rekomandimet janë miratuar nga Ministri i Financave dhe
Ekonomisë që drejton KI si dhe nga anëtarët e institucionet përgjegjëse.
Profili i rekomandimeve të lëshuara sipas temës. Nga rekomandimet totale të lëshuara, theksojmë
se numri më i madh i rekomandimeve janë lëshuar në dy mbledhje specifike si: (i) 29 rek. mbi
«Modelin ekonomik, potencialin e investimeve dhe sektorët me përparësi (2019)» dhe (ii) 23
rek. në mbledhjen mbi «Rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë Covid19», mbështetur mbi
rëndësinë e këtyre temave në kontekstin e zhvillimeve ekonomike në vend.
Më konkretisht, numri i rekomandimeve të dhëna në mbledhjet e KI paraqitet në
tabelën më poshtë:
Të kufizuara ose të mbajtura virtualisht gjatë 2 viteve të fundit, për shkak të kufizimeve të Covid.

1
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23

Aktualisht nga totali i rekomandimeve të propozuara, 40,5 % e tyre jane plotësuar, 15%
janë në proçes ndërsa pjesa tjeteër janë akoma të paplotësuara.

Grafiku 1. Numri i rekomandimeve sipas temës 2015-2021
Potenciali I investimeve dhe sektorët prioritarë
Rimëkëmbja Ekonomike
Inovacioni në sipërmarrje
Siguria Juridike mbi Pronën
Promovimi i investimeve në agropërpunim
Platforma E-Leje
Formalizimi në Turizëm
Proçedurat Doganore
Fuqia Punëtore -BPO
Nderveprimi Bashki- Biznes
Mbi Inspektimet
Rimbursimi I TVSH
Ankimimi Administrativ
Nderkombetarizimi i NMVMve
Informaliteti në Bujqësi
Kontrolli Tatimor
Incentiva në Investime
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Grafik 3. Statusi i rekomandimeve 2015-2021 (në %)

15%
Implementuar

40.5%

25

30

35

Rekomandimet totale të adresuara në mbledhjet e KI (2015-2021), synojnë ndërhyrje në
gjashtë nivele: (i) Strategjike, (ii) Institucionale, (iii) Ligjore (iv)Transparencë (v) Politika
dhe kategoria e fundit e shtuar gjatë këtij viti (vi) Ndërgjegjësim.

Në Proçes
Jo implementuar

(i) Rritjen e nivelit të formalizimit të sektorëve
(ii) Incentiva për forcimin e sektorëve
(iii) Ndërhyrje ligjore që do lehtësonin bizneset e këtyre sektorëve

(i) bashkëpunimin ndërinstitucional

(iv) Ndërmarrjen e incentivave me qëllim rritjen e vlerës së shtuar të
investimeve në sektorin e Agro përpunimit.

(ii) ngritjen e kapaciteteve të strukturave operacionale
(iii) qëndrueshmërinë e institucioneve
(iv) rritjen e standartit dhe cilësisë së shërbimeve
Grafik 2. % e rekomandimeve sipas kategorisë (2015-2021)

Një peshë prej 7% zënë rekomandimet e dhëna në drejtim të përmirësimeve të
funksionalitetit të platformës elektronike E-Lejet. Gjithashtu sektori i BPO, i cili gjatë dy
viteve të fundit ka pësuar shumë ndryshime në drejtim të formalizimit dhe strukturimit të
tij, përbën 6% të rekomandimeve totale2.
Grafik 4. Total Rekomandimet sipas sektorit 2015-2021 (në %)
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Në aspektin sektorial, 54% e total rekomandimeve trajtojnë çështje të lidhura me të gjithë
sektorët e biznesit. Ndërsa rekomandimet e tjera të adresuara për sektorë specifikë, listohen
në grafikun mëposhtë. Vihet re se peshën më të madhe rreth 24% e rekomandimeve totale,
e zënë propozimet për ndërhyrje në sektorët e trajtuar disa herë në KI: Turizmi, Bujqësia
përfshirë edhe Agropërpunimin. Fokusi kryesor i këtyre rekomandimeve lidhet me:

Ndërhyrjet e propozuara nën kategorinë e përmirësimeve Institucionale, zënë peshën
më të lartë mbi totalin me rreth 40%, ku theksi kryesor është në:

%

Ndergjegjesim

4.2 NDËRHYRJE TË TJERA TË NEVOJSHME

4.3 INICIATIVA TË NDËRMARRA NGA SEKRETARIATI I KI

Aktualisht janë në total 122 rekomandime të paplotësuara nga institucionet përgjegjëse.
Ndër ato më të rëndësishmet dhe ato ku duhen përqendruar më shumë përpjekjet nga
institucionet qeveritare, mund të përmendim:

Gjatë vitit 2021, Sekretariati standardizoi (a) formalizimin e raportimit të aktivitetit
monitorues në mbledhjen plenare (b) ngritjen e një sistemi specifik (MIS) për të
mbështetur një analizë efiçente të të dhënave dhe (c) procesin e transparencës përmes
publikimit më të shpeshtë të rezultateve të monitorimit. Numri i rekomandimeve është
rritur dhe procesi i ndjekjes është formalizuar, duke rezultuar në vëllim më të madh të
komenteve nga institucionet përgjegjëse, analiza më të detajuara të shifrave, më shumë
interes nga kryetari i KI dhe anëtarët e KI për rezultatet e monitorimit. Prandaj, u pa si
domosdoshmëri ngritja e një sistemi menaxhimi informacioni që lehtëson analizën
dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave. Me mbështetjen e BERZH-it dhe SECO filloi
përpunimi i një sistemi MIS, i cili është aktualisht në proces dhe pritet të bëhet operativ
mjaft shpejt.

(i) Përgatitja dhe miratimi i një Strategjie të mirëfilltë kundër ekonomisë
informale
(ii) Stabilizimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor fiskal
(iii) Dixhitalizimi i regjistrave të disa institucioneve kyçe (si ASHK) që do
lehtësonte barrën administrative
(iv) Forcimi i bashkëpunimit mes inspektorateve dhe ndërmarrja e
inspektimeve të përbashkëta
(v) Përmirësimi i proçesit të apelimeve që duhet të unifikohet për të gjithë
inspektoratet
Rekomandimet e propozuara gjatë shtatë takimeve më të fundit (2019-2021), zënë 64% të
totalit të të paplotësuarve, duke theksuar faktin se institucioneve publike u duhet kohë
e konsiderueshme për të miratuar dhe marrë masa në drejtim të procesit të zbatimit.
Mbledhja “Mbi potencialet e investimeve dhe sektorët prioritarë” ka numrin më të madh
të rekomandimeve të pazbatuara me 18% mbi totalin e rekomandimeve të paplotësuara.
Në grafikun e mëposhtëm paraqitet numri i rekomandimeve të pa plotësuara (në %)
detajuar sipas temave të diskutuara.
Grafik 5. Total Rekomandimet e pa plotësuara sipas temave 2015-2021 (në %)
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Gjatë tre mbledhjeve që u mbajtën gjatë vitit 2021, sekretariati i KI përgatiti dhe prezantoi
27 rekomandime të reja, ndërsa anëtarët e KI propozuan edhe 2 rekomandime të tjera
gjatë mbledhjeve. Rekomandimet e propozuara përqendroheshin kryesisht në: (i)
sipërmarrjen në inovacion, si sfidë për rritjen e konkurrencës dhe nxitjen e rritjes
ekonomike; (ii) rekomandime konkrete mbi draft Strategjinë e Zhvillimit të Biznesit dhe
Investimeve (iii) debatin për zgjerimin e ndërkombëtarizimin e sipërmarrjeve mikro, të
vogla dhe të mesme me synim rritjen e vlerës së shtuar në vend.
Nga aktivitetet e monitorimit, rezulton se gjatë vitit 2021 janë përmbushur 21 rekomandime
dhe 13 janë në proces, 94 nga të cilat të propozuara gjatë mbledhjeve të mbajtura në vitin
2021, ndërsa të tjerët janë rekomandime të viteve të mëparshme.

2%
2%

Rimbursimi I TVSH

Në gjysmën e parë të vitit 2021 u finalizuan projektet e ndërmarra që nga viti 2020 me
mbështetjen e BERZH dhe SECO3 dhe nga këto projekte, 4 rekomandime u konsideruan
të zbatuara që detajohen në seksionet e mëposhtme.
4.4 ECURIA E REKOMANDIMEVE GJATË 2021

11%

Rimëkëmbja Ekonomike

Për më tepër, gjatë tremujorit të fundit të vitit, ekipi i sekretariatit u përfshi në mënyrë
aktive përmes konsultimeve dhe shkëmbimit të informacionit në prioritizimin e
rekomandimeve të KI-së dhe përafrimin e tyre institucional. Janë bërë konsultime të
shpeshta me këshilltarin përgjegjës të kabinetit të MFE në kuadër të përgatitjes së Planit
Kombëtar për Integrim Evropian 2021-2023, duke i dhënë prioritet rekomandimeve
që do të zbatohen gjatë kësaj periudhe me qëllim përshpejtimin e integrimit në BE dhe
përmirësimin e të bërit biznes. Më konkretisht, arritëm të përfshinim në plan si ndërhyrje
prioritare, 26 rekomandime të KI, kryesisht të lidhura me reduktimin e informalitetit,
përmirësimin e shërbimeve publike, përshpejtimin e dixhitalizimit, lehtësimin e
tregtisë elektronike, proceset e thjeshtimit të inspektimeve dhe përmirësimin e
aftësive të kapitalit njerëzor. Ky bashkëpunim është ende në vazhdim me ekspertët e
SKI, duke qenë një nga aktorët kryesorë që ka propozuar ndërhyrje konkrete prioritare.
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Referenca e raportit të monitorimit 2020, seksioni 4.3: (a) Asistencë Teknike për Agjencinë e Zhvillimit të Territorit me synim përmirësimin e
funksionimit dhe efektivitetit të platformës e-Lejet (b) Asistencë Teknike për dixhitalizimin e SME-ve
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Nga rekomandimet në proces
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Nga totali i rekomandimeve të zbatuara gjatë vitit 2021, 33% janë rekomandime nga
mbledhja mbi Ndërveprimin Bashki- Biznes, 33% nga mbledhja mbi Procedurat Doganore,
24% e rec. Janë nga mbledhja mbi Rimëkëmbjen Ekonomike dhe 10% nga Potencialet e
Investimeve dhe sektorët prioritare si dhe mbi Rimbursimin e TVSH-së.

Fushat kryesore të ndërhyrjes ku rekomandimet e zbatuara stimuluan veprime konkrete
nga institucionet kompetente gjatë vitit 2021, janë:
1) Rritje informimi mbi projektet/programet mbështetëse për NMVM-të
2) Suport mbi ndërkombëtarizimin e ndërmarrjeve

Hapa pozitivë janë ndërmarrë edhe në drejtim të rekomandimeve të propozuara në
mbledhjen mbi Inovacionin në Sipërmarrje (69% e rekomandimeve në proces5 gjatë vitit
2021).

3) Krijim lehtësirash financiare për Start-Up
4) Stimulimi Fiskal për fermerët
5) Dixhitalizimi dhe shtrirja e broadband

Në grafikun e mëposhtëm, listohen rekomandimet e përmbushura dhe ato në proçes
gjatë këtij viti:

6) Aksesueshmëria e TIK-t nga NMVM-të në Shqipëri
7) E-commerce dhe përshpejtimi i saj

Grafik 6. Rekomandimet e përmbushura & në proçes sipas temës gjatë 2021
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8) Përmirësimi i kapaciteteve dhe transparencës së pushtetit lokal
9) Përmirësimi i procedurave doganore dhe transparenca
Disa nga rekomandimet më të rëndësishme të KI dhe masat specifike të ndërmarra gjatë
vitit 2021 për plotësimin e tyre, detajohen në tabelën më poshtë:
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1) PËRMIRËSIMI I AKSESIT NË FONDE PËR NMVM-TË
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Thjeshtimi dhe
koordinimi
më i mirë i
informacionit
mbi projektet /
programet në
mbështetje të
NMVM-ve

Ndërtuar një platformë e
unifikuar me informacion të
centralizuar mbi të gjitha skemat
e financimit për NMVM-të, të
ofruara nga donatorët dhe
qeveria https://aida-smefinance.gov.al/
Rrjedhimisht, është lehtësuar
aksesi i informacionit mbi
potencialet për mbështetje
financiare të biznesit duke
përfshirë vendosjen e urave të
komunikimit mes bizneseve dhe
institucioneve.

Impakti i pritshëm
Kjo platformë u bë funksionale në Maj 2021
me qëllim lehtësimin e NMVM-ve në gjetjen
e fondeve për financimin e nevojshme për
zgjerimin e bizneseve të tyre. Platforma
monitorohet nga një njësi e dedikuar në
AIDA. Nga monitorimi i fundit në Dhjetor
2021 rezulton se niveli i përdorimit të saj
është rritur. Gjatë periudhës Maj - Dhjetor
2021 janë publikuar gjithsej 64 thirrje të
reja për aplikime (grante dhe kredi), dhe
platforma është vizituar 15 590 herë nga
2768 përdorues. Mesatarisht, 4 thirrje të reja
publikohen në bazë mujore në platformë.
Thirrjet më të vizituara janë ato të fokusuara
në inovacion dhe teknologji. Nga pikëpamja
gjinore, platforma vizitohet nga 54,15%
meshkuj dhe 45,85% femra. Frekuentuesit
e platformës janë kryesisht nga Shqipëria,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia dhe
Gjermania.
Interesi mbi platformën është rritur
vazhdimisht dhe deri më tani, gjithsej 142
subjekte (72 SME dhe 70 persona fizikë) janë
regjistruar për të marrë buletinin elektronik
me lajmet për thirrjet.

5

Nga 13 rekomandime në proces gjatë vitit 2021
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Rekomandimi

Arritja
Në kuadër të projekteve
ndërkombëtare me donatorë,
AIDA menaxhon, në rolin
e partnerit kryesor, Rrjetin
Evropian të Ndërmarrjeve
për Shqipërinë (EEN-Albania).
Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve
(EEN) është rrjeti më i madh
në botë në mbështetje të SMEve (ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme), i cili ndihmon
kompanitë të zhvillojnë
inovacionin dhe të zgjerojnë
aktivitetin e tyre në tregun
ndërkombëtar.

Mbështetje e
targetuar për
procesin e
ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve

AIDA, nëpërmjet zbatimit të
EEN-Albania, ofron mbështetje
për biznesin shqiptar në 3
shtylla kryesore:
• Marrëveshjet ndërkombëtare
(ekspertizë, kontakte, aktivitete
për të lidhur kompanitë
shqiptare me partnerë
potencialë për të rritur biznesin
e tyre);

Impakti i pritshëm

Asistuar dhe nënshkruar 18 kontrata biznesi
ndërmjet kompanive shqiptare dhe atyre të
huaja, duke rezultuar në një përafrim më të
mirë të fushave prioritare në nivel strategjik
dhe ofrimit të shërbimeve të institucioneve
që lehtësojnë aksesin e SME-ve në tregjet
ndërkombëtare.

Rekomandimi

Subvencionimi
i naftës për
fermerët si një
instrument për
të inkurajuar
formalizimin e
fermerëve dhe
mbështetjen e
investimeve të
fermerëve

• Këshilla për zgjerimin e
tregjeve ndërkombëtare nga
ekspertët;
• Inovacioni i Biznesit (shërbime
të orientuara nga zgjidhja për të
ndihmuar kompanitë t’i kthejnë
idetë e tyre inovative në suksese
tregtare ndërkombëtare).

Suport
Financiar për
Start-Up

20

Harmonizimi mes buxhetit
të brendshëm të planifikuar
dhe ndërhyrjeve prioritare të
NMVM-ve në nivel strategjik
duke përshpejtuar procesin e
ndërkombëtarizimit të NVM-ve.
Projektuar dhe miratuar planin
buxhetor afatmesëm (PBA) i
AIDA 2022, ku parashikohen
10 milionë lekë në formën e
granteve për startup-et.

www.investment.com.al

Fondi në mbështetje të sipërmarrjeve të
reja “Start-Up” është krijuar për t’i shërbyer
Ndërmarrjeve Mikro dhe të Vogla që operojnë
në:
-Sektorët e prodhimit dhe shërbimeve.
-Sektori i industrisë së lehtë.
-Sektori i turizmit.
-Fusha e kërkimit dhe zhvillimit.
-Procesi i agropërpunimit.
-Fusha e dizajnit, modelingut, artizanateve.

21

Arritja
Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 1142 datë
24.12.2020 “Për përcaktimin
e kritereve bazë, masës
së përfitimit dhe mënyrës
së përdorimit të fondit për
skemën e mbështetjes së
naftës për bujqësinë, për
vitin 2021”, është miratuar
dhe ka nisur zbatimi në janar
2021, me 20600 fermerë
që përfitojnë nga skema
përmes një procesi online
aplikimi për të gjithë fermerët
me NIPT-in fermer ose
subjektet me NIPT-in tregtar
(persona fizikë ose juridikë)
me veprimtari prodhimi
bujqësor, të cilët zotërojnë
ose përdorin / marrin me qira
tokë bujqësore, kanë ferma
me sipërfaqe jo më pak se
0,4 ha, të përbëra nga parcela
me një sipërfaqe jo më pak se
0,1 ha secila, si dhe punimin
e tokës dhe shërbimin e
kulturave bujqësore me mjete
të mekanizuara.

Impakti i pritshëm

33% më shumë fermerë të formalizuar
dhe pajisur me NIPT, ndërsa përfitues
sipas qarqeve janë: Në qarkun Berat 1705
përfitues; në qarkun Dibër janë 984 përfitues;
në qarkun e Durrësit 639 përfitues; në
qarkun e Elbasanit janë 1557 përfitues;
në Fier janë 5186 përfitues; në qarkun e
Gjirokastrës janë 520 përfitues; në qarkun
e Korçës janë 5802 përfitues; në qarkun e
Kukësit janë 78 përfituesit; në qarkun Lezhë
janë 258 përfitues; në qarkun e Shkodrës
janë 882 përfitues; në qarkun e Tiranës janë
915 përfitues; në qarkun e Vlorës janë 687
përfitues.
Sipërfaqja e tokës së mbjellë për të cilën
është marrë nafta falas është 56500 ha,
ndërsa pas aplikimit çdo përfitues është
pajisur me një kartë vaji.
Do të nevojitej një analizë më e thelluar
në lidhje me ndikimin në formalizimin dhe
suportin real ndaj fermerëve.

2) AKSESI NË TIK DHE TREGTIA ELEKTRONIKE PËR NMVM-TË
Rekomandimi

Prioritizimi i
digjitalizimit dhe
përshpejtimi
i mbulimit
kombëtar me
brez të gjerë
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Arritja

-Studim fizibiliteti mbështetur
nga WBIF dhe MIE, detajoi
rajonet bazuar në përqendrimin
e NMVM-ve dhe zonat prioritare
për shtrirjen e brezit të gjerë.
- Një buxhet specifik u miratua
për MIE për të përshpejtuar
procesin e mbulimit me brez të
gjerë.

www.investment.com.al

Rekomandimi

Arritja

Studimi është një bazë e mirë mbi të cilën të
ndërtohen politikat e reja dhe sugjerojmë që
të vijojë si një vlerësim vjetor i bazuar edhe
në tregues ndërkombëtarë duke krahasuar
rezultatet shqiptare me ato të vendeve të tjera
të rajonit apo europian.

Impakti i pritshëm
Mundësimi në kohë i të dhënave të granuluara
ndër-rajonale të Teknologjisë së Informacionit,
lehtëson vendimet e investimeve rajonale,
duke maksimizuar kështu potencialet e tyre
investuese. Për më tepër, rialokimet e buxhetit
të shtetit, mundësojnë një mbështetje më të
mirë të vendit për prioritetet strategjike të SMEve në kontekstin rajonal.
Në vitin 2021, në linjën buxhetore “Mbështetje
për Rrjetet e Komunikimit” për Ministrinë e
Infrastrukturës dhe Energjisë u përcaktua një
buxhet prej 20 mln lekë për të përshpejtuar
mbulimin me brez të gjerë. Qëllimi ishte
zgjerimi i infrastrukturës me brez të gjerë
me shpejtësi të lartë me koston më optimale
dhe mbulimi me rrjet në të gjithë vendin (më
në fokus mbulimi në zonat e largëta rurale
pa neglizhuar zhvillimin e infrastrukturës
broadband në zonat urbane). Aktualisht MIE
advokon për një buxhet të shtuar gjatë viteve
2022-2025 për mbulimin me brez të gjerë.
Bazuar në të dhënat e INSTAT për “Përdorimin e
Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
në Ndërmarrje, 2021”, të dhënat e publikuara
tregojnë progres përkatësisht mbi:
A) kompanitë me mbi 250 punonjës përdorin
100% kompjuter me akses në internet. Në
këto ndërmarrje, 29,9% e punonjësve përdorin
kompjuterë me akses në internet.
B) 13.3% e ndërmarrjeve kanë shitur produkte/
shërbime nëpërmjet faqeve të internetit,
aplikacioneve të dedikuara, faqeve të tregtisë
elektronike dhe aplikacioneve të përdorura
nga kompani të ndryshme për tregtimin e
produkteve.
C) 35.8% e ndërmarrjeve (krahasuar me 35.1%
që rezultoi në vitin 2020), përdorin e-mail dhe
mjete të tjera të ngjashme për të shkëmbyer
informacionin në mënyrë automatike brenda
ndërmarrjes. Kjo mënyrë përdoret për
planifikim dhe menaxhim të burimeve të
ndërmarrjes.
D) Softueri i menaxhimit të marrëdhënieve
me klientët - CRM është përdorur nga 24.8%
e ndërmarrjeve gjatë vitit 2021 (nga 22.5% që
rezultoi në vitin 2020).
E) Shërbimet cloud të cilat i referohen
shërbimeve të përdorura në internet për të
aksesuar softueret, kapacitetet e ruajtjes etj.
përdoren nga 20,7% e ndërmarrjeve me akses
në internet (nga 18,2% që ishin në 2020).

Impakti i pritshëm

Nga ky studim, rezulton që
(A) NMVM- të shqiptare nuk po përfitojnë
plotësisht nga proceset e transformimit
dixhital që mund të nxisin zhvillimin e
teknologjive të reja dhe të besueshme, duke
përshpejtuar kështu integrimin e tyre në
zinxhirët ndërkombëtarë të vlerës.

Saktësimi dhe
harmonizimi i të
dhënave statistikore kombëtare
referuar nivelit
të përdorimit
dhe aksesueshmërisë në
TIK nga bizneset

Me mbështetjen e BERZH dhe
SECO për MFE-në, u zbatua një
studim që ofronte të dhëna për
përdorimin e TIK-ut nga MSMEtë në Shqipëri dhe modele nga
vendet e zhvilluara dhe rajoni
që do të konsideroheshin për
zbatim. Studimi “Suport për
dixhitalizimin e SME-ve në
Shqipëri u zbatua nga IDRA
Research & Consulting”.

B) Referuar bazave të dixhitalizimit dhe lidhjen
me internet, NMVM-të shqiptare performojnë
në nivel të kënaqshëm. Pavarësisht kësaj,
Shqipëria renditet e fundit për sa i përket
përdorimit të kompjuterit dhe internetit
nga punonjësit (në Evropë dhe në Rajonin e
Ballkanit Perëndimor)
C) NMVM-të shqiptare kanë përformuar mjaft
mirë si në aspektin e shitjeve online përtej
kufijve ashtu edhe në drejtim të përdorimit të
mediave sociale në promovimin e produkteve
dhe shërbimeve të tyre. Ndërsa, sa i përket
xhiros/qarkullimit të tregtisë elektronike,
për ndërmarrjet shqiptare ka ende vend për
përmirësim sa i përket përshkallëzimit të tij
në shitjet totale.
D) Megjithëse identifikohet interes i
përgjithshëm mbi pajisjen e një llogarie
e-mail, krijimin e faqeve të internetit të
kompanisë, shërbimet e ruajtjes në cloud,
aplikacionet e softëareve të financave ose
kontabilitetit, apo edhe mbi aplikacionin për
Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin
(CRM), janë kryesisht shumica e kompanive të
mëdha që përfitojnë prej tyre, ndërsa NMVMtë kanë ende punë për të bërë në këtë drejtim.
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Rekomandimi

Promovimi
i tregtisë
elektronike si një
model potencial
i ofrimit të
shërbimeve/
produkteve
në mënyrë të
qëndrueshme

Mbështetja
e tregtisë
elektronike
përmes
konsiderimit
të formave
alternative të
kleringut për
transfertat
lokale në Euro
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Arritja

- Përfunduar studimi
“Diagnostikimi i tregtisë
elektronike në Shqipëri duke
shfrytëzuar dixhitalizimin”
përmes bashkëpunimit MFEBanka Botërore.
- Hartuar një plan veprimi
specifik për periudhën 20212024 me afate konkrete
-Ngritur grupi teknik i punës
“Lidhjet/aktivitetet dixhitale” me
pjesëmarrjen e ekspertëve të
BB, MFE dhe MIE

BSH konfirmon se mbas
përfundimit të studimit të
fizibilitetit dhe prokurimit të
sistemi të pagesave në euro,
tashmë janë në fazë testimi
të tij për ta bërë sa më shpejt
operacional.

Impakti i pritshëm
Sigurimi i të dhënave mbi TIK nga studimi
shoqëruar me propozimet për instrumenta
që formalizojnë dhe përshpejtojnë
procesin, i mundëson NMVMve të sektorit
të konsolidojnë pikëpamjen e tyre për
ekosistemin duke u pozicionuar më mirë në
tregun lokal dhe ndërkombëtar.
Bazuar në studimin dhe punën e grupit
teknik, Plani i Veprimit për periudhën 20212024, është i strukturuar në 5 Shtylla dhe 66
Masa Veprimi, të ndara në:
(1) Lidhjet dixhitale,
(2) Logjistika dhe procedurat doganore,
(3) Pagesat online,
(4) Kapacitetet e sektorit privat
(5) Kuadri rregullator dhe mbrojtja e
konsumatorit
Masat afatmesme kanë të bëjnë kryesisht
me:
A) Zgjerimi i mbulimit me internet edhe në
zonat rurale
B) Rritja e përdorimit të internetit me
shpejtësi të lartë
C) Ofrimi i teknologjisë 5G
D) Krijimi i një tregu rajonal të tregtisë
elektronike
E) Shërbimi i pagesave
Së fundmi është krijuar Shoqata Shqiptare e
Tregtisë Elektronike, që pritet të jetë një aktor
i rëndësishëm në këtë fushë duke lëhtësuar
proceset e masat e mësipërme.
Operacionalizimi i infrastrukturës së
pagesave të menjëhershme në Euro
përshpejton dhe përmirëson funksionalitetin
e tregtisë elektronike për shkak të kostove
më të ulëta për pagesat në Euro brenda
bankave shqiptare.

3) FORCIMI I BASHKËPUNIMIT BASHKI BIZNES
Rekomandimi

Përmirësimi i transparencës
dhe reagimit të institucioneve
të qeverisjes vendore ndaj
pritshmërive të biznesit dhe një
përafrim më i mirë strategjik
në nivel vendor, është verifikuar
përmes përgjigjeve formale nga
institucionet përgjegjëse.
Përmirësimi i
transparëncës
së Bashkive

Lehtësimi i
marrjes së
informacionit
përmes një
seksioni të
dedikuar mbi
procedurat
e ankimit
administrativ

Po ashtu, nga monitorimi i ueb
faqeve të bashkive, rezulton
se po bëhen vazhdimisht (a)
Publikim i rregullt i VKB-ve në
website dhe në Vendime.Al (b)
Publikimi i PPV/ Strategjive
të Zhvillimit Territorial (c)
Publikime të konsultimeve/
linqe për dërgim komentesh
nga bizneset - qytetarët/
publikimin e datave të
konsultimeve.
Nga komunikimet formale
gjatw monitorimit, rezulton
se elementët e ankimit
administrativ janë pjesë
e programit standard të
Transparencës për Njësitë e
Qeverisjes Vendore. Strukturat
dhe Kompetencat e Njësive
të Vetëqeverisjes Vendore
janë pjesë e “Programit
të Transparencës për
Vetëqeverisjen Lokale”.
Për më tepër, projekti “Bashki
të forta” i ka ndihmuar bashkitë
me hartimin e:
1. Regjistrit të ankesave,
kërkesave, nismave qytetare
(e-regjistrat), formatet për
plotesim.

Bazuar në planin e veprimit për E-commerce,
qwllimi i kwsaj infrastrukture tw re wshtw
të krijojë kushtet që pagesat online të jenë
të sigurta por edhe të thjeshta për çdo
përdorues.

2. Udhëzuesit tw konsultimit
dhe formatet përkatëse.

Një masë tjetër që pritet të ketë ndikim, është
edhe zhvillimi i një plani veprimi për uljen e
kostove të përdorimit të POS-ve virtuale.
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Impakti i pritshëm

Një numër i konsiderueshëm biznesesh
kanë marrë pjesë në konsultime bazuar në
publikimet e shpeshta në faqet e bashkive
dhe portalin e unifikuar: https://portavendore.al/
https://portavendore.al/dialogmeqytetarin/
Megjithatë, nevojiten analiza të mëtejshme
për të matur më në thellësi performancën e
ndërveprimit biznes – bashki.

Nga komentet formale të institucioneve
të kontaktuara ka 52 nga Bashkitë i kanë
regjistrat online tashmë, duke qenë më
transparent me bizneset që operojnë
në territorin e tyre. Informacioni gjendet
lehtësisht në faqet e internetit të bashkive
dhe në portvendore.al dhe juristi.al

Rekomandimi

Forcim i
kapaciteteve
të Bashkive
mbi përgatitjen
cilësore të
raportimeve
financiare

Zbatimi i
detyrimit ligjor
sipas nenit 25
paragrafi ç)
të ligjit “Për
financat e
vetëqeverisjes
vendore
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Arritja
Aktualisht, ka disa projekte të
mbështetura nga donatorët
që punojnë në këtë fushë.
Konkretisht, (A) STAR 3 (B)
Bashkitë për në Evropë (C)
BE për Bashkitë (D) Financat
Lokale (E) Bashkitë e Forta. Këto
projekte, kanë në komponentët
e tyre zbatues forcimin e
kapaciteteve të Bashkive në
forma të ndryeshme si përmes
udhëzimeve, trajnimeve,
promovimeve, aplikacioneve apo
ndërhyrjeve të tjera.

Sipas MFE, është realizuar
ndarja e 2% të të ardhurave nga
tatimi mbi të ardhurat personale
për njësitë e vetëqeverisjes
vendore.
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Impakti i pritshëm
Nga shkëmbimi formal i informacionit
gjatë procesit të monitorimit, rezulton se ka
pasur ndikim nga aktivitetet e zbatuara nga
projektet mbështetëse të donatorëve. Më
konkretisht:
- Asistuar 35+ bashki për implementimin e
formateve miqësore të raportimit
- 40 bashki janë trajnuar dhe ofruar asistencë
teknike për përdorimin e treguesve të
performancës në raportimet e tyre finaciare

Nga raporti i buxhetit 2022, të ardhurat e
bashkive nga taksat e përbashkëta do të
rriten me rreth 1 miliardë lekë për vitin
2022, përfshirë edhe shpërndarjen e tatimit
mbi të ardhurat personale për njësitë e
vetëqeverisjes vendore, krahasuar me
vitin 2015, përpara zbatimit të reformës
administrativo-territoriale.

4) PËRMIRËSIMI I PROCEDURAVE DOGANORE
Rekomandimi

Arritja

Impakti i pritshëm

Rritja e
transparencës dhe
besimit ndaj biznesit,
nëpërmjet publikimit
të historikut të
përditësimeve të
listës së çmimeve
referencë dhe
mënyrës se si ato
zbatohen.

Të dhënat mbi historikun
e përditësimeve të listës
së çmimeve referencë dhe
mënyrës se si ato zbatohen,
janë publikuar në faqen
zyrtare të Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave
dhe përditësohen herë pas
here. Për më tepër, ato janë
përfshirë në të dhënat e
raporteve të Administratës
Doganore për zbatimin e
vlerësimeve alternative
të vlerës doganore për
institucionet eprore.

Të dhënat përditësohen në faqen
e DPD-së në https://dogana.gov.al/
disponueshme/

Ngritja e një
strukture të
dedikuar për të
ofruar asistencë
dhe komunikim
të vazhdueshëm
me operatorët
ekonomikë dhe
shoqatat e biznesit.

DPD ofron shërbime të
dedikuara nëpërmjet
helpdesk si dhe përmes disa
drejtorive në varësi të natyrës
së ndihmës që nevojitet rast
pas rasti.

Mundësohet ndërveprim më i mirë
biznes – institucione doganore,
duke rezultuar në institucione më
të përgjegjshme ndaj çështjeve të
biznesit.

Ndërtimi i
ambienteve të
përshtatshme për
kontroll fizik pranë
degëve doganore

Nga doganat raportohet se ky
është një prioritet i aktivitetit
të përditshëm të degëve
doganore.

Mundësimi i infrastrukturës më
të mirë për të kryer inspektime
në përputhje me standardet e
përafruara të biznesit.

Publikimi i një
plani konsultimi
me përfaqësues të
biznesit dhe ndoshta
të komunitetit
sektorial

Publikimi dhe konsultimi
publikohen rregullisht. Faqja
e internetit ka njoftime për
konsultime të ndryshme.

Informacion i lehtë për bizneset dhe
transparencë e rritur.
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05
SHTOJCA 1
LISTA E DOKUMENTAVE TË KONSULTUARA:

» “Programi për dërgesat dhe pagesat - Strategjia kombëtare për pagesat me vlerë të vogël në
Shqipëri”(2018-2023), Banka Botërore
» “Klima e Investimeve 2021, Shqipëria”, Departamenti Amerikan i Shtetit
» “Diagnostifikimi i Tregtisë Elektronike në Shqipëri duke përdorur mundësitë e tregtisë dixhitale”, Banka
Botërore
» “Katalogu i treguesve të decentralizimit”, STAR 2 Mars 2020
» “Skemat e financimit të menaxhuara nga AIDA”, AIDA
» “Raporti i pajtueshmërisë së monitorimit të performancës në nivel komunal Dhjetor 2020” MFE
» “Për përdorimin e Regjistrit të Kërkesave / Ankesave / Vërejtjeve si dhe Regjistrit të Peticioneve / Nismave
Qytetare nga Këshilli Bashkiak”- MFE
» Ligji nr. 55-2020 Datë 30.04.2020, Për Shërbimin e Pagesës
» VKM Nr.434, datë 3.6.2020 “Për miratimin e planit kombëtar të zhvillimit të qëndrueshëm të infrastrukturës
dixhitale me brez të gjerë 2020-2025”
» Komunikimi i KE-së për përmirësimin e procesit të anëtarësimit - Një perspektivë e besueshme e BE-së për
Ballkanin Perëndimor, 2020
» Rishikimi i rregullores së Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave
» “Manuali i Investimeve Strategjike”, AIDA
» “Fondi i Inovacionit”, AIDA
» “Shqipëria- vend i oportuniteteve” AIDA
» “Manuali i investimeve strategjike”, AIDA
» “BPO në Shqipëri – një rast biznesi tërheqës”, AIDA, RISI Alb, ASA, FIAA

LISTA E INSTITUCIONEVE TË KONTAKTUARA PERIODIKISHT:

»
»
»
»
»
»

MFE
Ministri i Shtetit për Standardet
MIE
MBZHR
AIDA
Risi Albania
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Projekti Star 2 (UNDP)
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Lokale
Programi “Bashki të Forta”
Programi STAR 2 (UNDP)
Shoqata e Bashkive Shqiptare
Shoqata e Bankave
Shoqata për autonomi lokale
Lista e të dhënave sekondare të konsultuara:
https://www.konsultimipublik.gov.al/
https://kryeministria.al/
www.akademi.al
https://qbz.gov.al
http://aida.gov.al/sq/ (platformat FB, Instagram)
https://www.parlament.al/Projektligje/IndexList
https://invest-in-albania.org/
https://www.ashk.gov.al/ (platformat FB, Instagram)
http://www.azht.gov.al/ (platformat FB, Instagram)
https://globaldigitalcity.com/
https://www.financa.gov.al/ (platformat FB, Instagram)
https://www.infrastruktura.gov.al/ (platformat FB, Instagram)
https://arsimi.gov.al/ (platformat FB, Instagram)
https://bujqesia.gov.al/ (platformat FB, Instagram)
https://shendetesia.gov.al/ ( platformat FB, Instagram)
https://turizmi.gov.al/ (platformat FB, Instagram)
https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/projects/star-3---consolidation-of-the-territorial-andadministrative-ref.html
» https://bit.ly/3aB5f47
» https://eu4municipalities.al/fillon-zyrtarisht-projekti-be-per-bashkite-per-mbeshtetjen-e-bashkiveshqiptare-dhe-komuniteteve-lokale-ne-procesin-e-integrimit-evropian/
» https://financat-lokale.al/sq/node/89

ARTIKUJ NË MONITOR, BUSINESS MAGAZINE, EXIT.AL, BALKAN WEB,
NEWS 24, EXIT.AL ETJ SI PSH:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

https://www.monitor.al/banka-e-shqiperise-sistemi-pagesave-ne-euro-vihet-ne-zbatim-kete-vit/
Artikull_CBPN_ALB_LEDIA_BREGU_Shqip_Final_17504_1_converted_3_17542%20(2).pdf
https://www.shav.al/pdf/katalogu_i_treguesve_te_decentralizimit.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-jpUn6BhyOtEkHALQuiJ_dMMbIBhIydt/vieë
https://www.epoka.edu.al/neës-tirana-inc-mou-signing-ceremony-epoka-a-founding-partner-first-multiuniversity-incubator-5560.html
https://www.tirana-inc.al/services-5
https://exit.al/rama-premton-hartimin-e-nje-platforme-me-universitetet-gjate-mandatit-te-trete
https://www.bkt.com.al/lajme/marreveshje-bashkepunimi-bkt-fakulteti-i-ekonomik-universiteti-i-tiranes
https://www.epoka.edu.al/neës-epoka-university-signs-mou-ëith-albanian-association-of-banks-5717.html
https://www.monitor.al/bursa-e-energjise-rihapet-per-se-dyti-tenderi-per-platformen-elektronike-tetregtimit/
https://www.monitor.al/bursa-e-energjise-hapet-gara-per-perzgjedhjen-e-platformes-elektronike-tetregtimit/
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