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Përmbajtja

K ëshilli i Investimeve (KI) ka si qëllim rritjen e besimit të ndërsjellë 
midis biznesit dhe qeverisë duke kontribuar në institucionalizimin 

e dialogut mbi politikat në vend. KI kontribuon në reformat kombëtare 
dhe procesin e tranzicionit ekonomik duke ndihmuar në përmirësimin e 
institucioneve, ligjeve dhe politikave që nxisin mirëfunksionimin e tregut

KI kryesohet nga ministri përgjegjës për ekonominë dhe ka në përbërje 
përfaqësues të qeverisë, sektorit privat dhe partnerëve për zhvillim.

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekon-
omisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekono-
mike (SECO).

2021
RAPORT MBI

AKTIVITETIN E KI

32



R
A

P
O

R
T 

M
B

I A
K

TI
VI

TE
TI

N
 E

 K
I 2

0
2

1

OBJEKTIVAT E 
VEPRIMTARISË GJATË 2021

N ë përputhje me objektivin kryesor të KI për forcimin e besimit midis aktorëve krye-
sorë dhe institucionalizimin e dialogut mbi politika që kanë të bëjnë me klimën e 
investimeve në vend, puna e Sekretariatit u bazua në shtyllat e mëposhtme:

PËRCAKTIMIN E 
AXHENDËS SË 
KI NË LINJË ME 
PRIORITETET E 
BIZNESIT DHE 
REFORMAVE TË 
QEVERISË, jo vetëm 
për mbledhjet plenare, 
por edhe për tryezat 
e rrumbullakëta dhe 
konsultimet teknike për 
të sqaruar shqetësimet 
kryesore të biznesit për 
reformat apo projektligjet 
e reja.

OFRIMIN E TË 
DHËNAVE TË 
PËRDITËSUARA MBI 
PERCEPTIMET E 
BIZNESIT me qëllim 
stimulimin e debateve 
të fokusuara përmes 
anketës “Vlerësim i 

impaktit të COVID-19 
mbi biznesin”, për të 
përditësuar në mënyrë 
sistematike ndikimin 
e pandemisë tek 
bizneset dhe nëpërmjet 
pyetësorëve/analizave të 
tjera të posaçme.

KONSULTIMIN E 
LEGJISLACIONIT 
DHE DOKUMENTEVE 
TË RËNDËSISHME 
STRATEGJIKE 
nëpërmjet përgatitjes së 
përmbledhjeve teknike për 
përfaqësuesit e biznesit 
dhe dialogut konstruktiv 
dhe të qëndrueshëm 
midis biznesit dhe 
institucioneve shtetërore 
për të bërë transparencë 
mbi të gjitha fazat e 
konsultimit.

PËRFSHIRJEN 
DHE KONTRIBUTIN 
E KËSHILLIT TË 
INVESTIMEVE NË 
POLITIKËBËRJE duke 
stimuluar angazhimin 
e anëtarëve të biznesit 
të KI për të dhënë 
komente/sugjerime me 
shkrim për dokumente 
strategjike kombëtare; dhe 
përfshirjen e ekspertëve 
të Sekretariatit në grupe 
ndër-institucionale të 
punës.

RRITJEN E 
TRANSPARENCËS 
nëpërmjet raportimit 
periodik mbi ecurinë e 
zbatimit të rekomandimeve 
të KI në mbledhjet plenare 
dhe publikime të tjera 
përkatëse.

“Personalisht si ministre jam shumë e 
angazhuar për tryeza me biznesin, të 
detajuara e specifike në mënyrë që të arrijmë 
bashkërisht të zbatojmë ato reforma që 
qeveria ka ndërmarrë dhe ka për vizion të 
ndërmarrë në të ardhmen. Në këtë kuadër, 
Këshilli i Investimeve ka luajtur dhe luan një rol 
kyç në rritjen e frymës së bashkëpunimit midis 
aktorëve publik dhe privat.”

Ministre e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj 
Kryetare e Këshillit të Investimeve
Tiranë, 12 nëntor 2021
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G
jatë vitit 2021, Këshilli i Investimeve (KI) 
ka mundësuar diskutimin sistematik 
përmes organizimit të 3 mbledhjeve 
plenare dhe 4 tryezave të rrumbullakë-

ta teknike me pjesëmarrjen e 157 bizneseve—duke 
stimuluar kështu gjithëpërfshirjen, ndërgjegjësimin 
dhe angazhimin aktiv të të gjithë aktorëve.

Pavarësisht zgjedhjeve parlamentare (prill 2021) 
dhe ndikimit të pandemisë së Covid-19, kryetarja e 
mëparshme (znj. Anila Denaj) dhe kryetarja e re e 
KI (znj. Delina Ibrahimaj) u angazhuan plotësisht në 
të gjitha mbledhjet plenare, të cilat u shoqëruan me 
një pjesëmarrje të lartë të anëtarëve të KI (94%) dhe 
një numri në rritje të vëzhguesve, duke ri-konfirmuar 
kështu angazhimin e palëve në platformë. 

PROGRES
në zbatimin e rekomandimeve të 
KI gjatë vitit 2021 është evidentuar 
veçanërisht në fushën e ndërveprimit 
biznes-bashki, stimujve për investime, 
aksesit në financim për ndërmarrjet 
mikro, të vogla dhe të mesme 
(NMVM-të), aksesit në teknologjinë 
e informacionit dhe komunimikit 
(TIK) dhe shërbimeve elektronike për 
NMVM-të dhe në procedurat doganore.

Me kontributin e anëtarëve dhe partnerëve të KI, 
Sekretariati përgatiti 8 analiza teknike gjatë 2021: 

 » 2 dokumente pune (nota teknike)

 » 3 anketa me pjesëmarrjen e 580 kompanive

 » 3 përmbledhje me (i) sugjerime mbi Strategjinë 
e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-
2027, (ii) mbi Projektligjin për NMVM-të, dhe (iii) 
mbi masat e ndërmarra në kuadër të Covid-19 
(Ballkani Perëndimor dhe Kroacia) për të nxitur 
debatin në një kontekst rajonal.

Gjatë 2021, KI miratoi 29 rekomandime, në lidhje 
me ndërhyrjet e mëposhtme prioritare:

Përshpejtimin e reformave për rritjen e Inovacionit 
në Sipërmarrje me rekomandime konkrete për kon-
solidimin e ekosistemit të inovacionit, rritjen e akse-
sit në financim, krijimin dhe fuqizimin e ekosistemit 
me kapital dhe mekanizma investimi përmes eng-

jëjve të biznesit, kapitalit sipërmarrës dhe fondeve 
të kapitalit.  

 » Strategjinë e re e Zhvillimit të Biznesit dhe 
Investimeve (SZHBI) për 2021-2027, me reko-
mandime për më shumë transparencë në planet 
e investimit në infrastrukturën publike dhe në se-
ktorët e stimuluar për zbutjen e kostos së inves-
timeve të reja, rritjen e buxhetit për zbatimin e 
strategjisë, uljen e pabarazisë së arsimimit midis 
rretheve për të nxitur fuqinë punëtore të pashfry-
tëzuar në mbarë vendin, etj. 

 » Projektligjin “Për zhvillimin e ndërmarrjeve 
mikro, të vogla dhe të mesme”– duke u bërë 
thirrje shoqatave të biznesit të jepin komente 
brenda afatit, ndërsa Sekretariati përgatiti ko-
mente e tij ligjore, të cilat në fund u dorëzuan zyr-
tarisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekono-
misë (MFE) së bashku me komentet e mbërritura 
në Sekretariat nga biznesi. 

 » Ndërkombëtarizimin e NMVM-ve shqiptare 
– duke rekomanduar masa për përmirësimin e 
aftësive punëtore dhe modeleve të sipërmarrjes; 
përmirësimin e mekanizmave të financimit për 
këtë kategori; krijimin e rrjeteve dhe platformave 
për të mbështetur ndërkombëtarizimin dhe ek-
sportet; dhe futjen e standardeve dhe praktikave 
të qeverisjes së mirë brenda NMVM-ve.

Efektiviteti i punës së KI-së si një instrument refor-
mues u dëshmua gjithashtu në: 

1 Përfshirjen dhe kontributin e tij në përgatitjen e 
Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2021-

2023, në bashkëpunim me kabinetin e MFE-së, 
duke i dhënë prioritet rekomandimeve që do të zba-
tohen gjatë kësaj periudhe për përshpejtimin e inte-
grimit në BE dhe përmirësimin e klimës së biznesit.

2 Harmonizimit të Axhendës së KI 2021 me instru-
mente të reja si Axhenda Ekonomike Rajonale 

(MAP REA, etj.), në kontekstin e politikave rajonale 
të investimeve. 

Fleksibiliteti për t’iu përgjigjur në kohë kërkesave di-
namike nëpërmjet kapaciteteve dhe produkteve të 
Sekretariatit mbetet një nga avantazhet kryesore të 
kësaj platforme, gjë e cila ka ndihmuar në rritjen e 
ndikimit dhe ri-konfirmimit të besimit në të.
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Mbledhje XXIV e 
KI “Konsultimi i 
Draft Strategjisë 
së Biznesit dhe 

Investimeve 
(SZHBI), 

2021-2027”

Konsultim Teknik: 
Projektligji “Për 

zhvillimin e 
ndërmarrjeve 

mikro, të vogla 
dhe të mesme”

Mbledhje Fokus 
Grup “Inovacioni 
në Sipërmarrje”

Mbledhje XXIII e 
KI “Inovacion në 

Sipërmarrje, si një 
Sfidë për Rritjen e 

Konkur-
rueshmërisë dhe 
Nxitës i Rritjes 
Ekonomike”

Tryezë teknike: 
Avantazhet dhe 
Sfidat e Procesit 

të Ri të 
Fiskalizimit

01 02 04 06 08 10 12

Janar

03

Mars

Mbyllja e anketës 
së së dytë 
“Impakti i 

Covid-19 mbi 
Biznesin”

Webinar: Si 
sektori privat 

mund të 
përshpejtojë 

dixhitalizimin e 
ekonomisë?

05

Maj

Raporti “Komente 
nga Anëtarë dhe 

Partnerë të KI 
2020-2021”

Intervistë në 
media “Ndikimi 

dhe sfidat e 
pandemisë në 

analizën e 
Këshillit të 

Investimeve”

Pyetësor 
“Ndërkombëtarizi
mi i Ndërmarrjeve 

Mikro, të Vogla 
dhe të Mesme”

07

Korrik

09

Shtator

Mbledhje 
XXV e KI 

“Ndërkombëtariz
imi i NMVM-ve 

Shqiptare, Sfidat 
dhe Mundësitë”

11

Nëntor

Shkurt

Pyetësor 
“Inovacioni si 

promotor i rritjes 
ekonomike”

Qershor Gusht

Përmbledhje e 
Treguesve 

Makro-ekono-
mikë të 

Shqipërisë, janar 
– qershor 2021

Publikimi 
“Konsultimi 

publik, roli i KI 
dhe Sekretariatit”

Tetor DhjetorPrill

Lançimi i anketës 
së dytë “Impakti i 

Covid-19 mbi 
Biznesin”

Përmbledhje e 
Treguesve 

Makro-ekonomik
ë të Shqipërisë, 

2020

AKTIVITETET
Kryesore gjatë 2021
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P
olitikë: Zgjedhjet e përgjithshme par-
lamentare (në prill), të ndjekura nga kri-
jimi i qeverisë së re (në shtator), sollën 
ndryshime në strukturën qendrore 

institucionale. Ndërkohë, mjedisi politik vazhdoi të 
karakterizohej nga polarizimi i fortë. 

Kriza e Covid-19: Qeveria 
vazhdoi të ndërmarrë masa 
ndaj pandemisë së Covid-19, 
duke u fokusuar në fushatën 
e vaksinimit të nisur në fillim 
të vitit 2021. Vaksinimi i per-
sonelit mjekësor filloi më 11 
janar, ndërsa vaksinimi masiv 
filloi në prill. Që nga rihapja e 
ekonomisë në qershor 2020, 
nuk u miratuan masa specifike 
të rrepta gjatë vitit 2021.

Dinamikat Ligjore/Rreg-
ullatore: Kuadri ligjor për 
bizneset gjatë vitit 2021 nuk 
pësoi ndryshime thelbësore. 
Ai u karakterizua nga akte 
në mbështetje të biznesit të vogël—si më i prekuri 
nga pandemia Covid-19—dhe nga aktet e mirat-
uara në funksion të reformave të nisura në vitet e 
mëparshme që vazhdonin të ishin ende në proces 
(fiskalizimi, deklarimi i pronarëve përfitues, etj.). Aktet 
normative u miratuan gjatë vitit 2020 por ndërhyrjet 
ligjore kryesore u konsideruan edhe gjatë vitit 2021 
si instrumente të parapëlqyera për të adresuar ndë-
rhyrjet ligjore brenda afateve. Gjithashtu, Strategjia 
e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve (SZHBI) për 
2021-2027 dhe projektligji “Për Zhvillimin e Ndër-
marrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme” u miratuan 
pas diskutimit me grupet e interesit përmes mbled-
hjeve të konsultimit publik të organizuara dhe lehtë-
suar nga Sekretariti i Këshillit të Investimeve.

Ekonomike: Pas rënies së përjetuar gjatë vitit 2020 
për shkak të pasojave të rënda të tërmetit (nën-
tor 2019) dhe pandemisë së Covid-19, ekonomia 
shqiptare duket se filloi të rimëkëmbej, duke shfaqur 
rritje ekonomike pozitive. Rritja e pritshme ekono-
mike për vitin 2021, sipas të dhënave paraprake të 
INSTAT, ishte 8.54 %. Në përgjithësi, klima e biz-
nesit dhe e investimeve në vend vazhdoi të vuajë 
pasojat e pandemisë edhe gjatë vitit 2021, por me 
një normë pozitive rritjeje ekonomike, një ulje të pap-
unësisë (rreth 11.4% në 2021 krahasuar me 12.2% 
në 2020) dhe shumë më pak mbylle të aktivitetit të 
biznesit. Programet e rindërtimit vazhduan zbatimin 
me partnerët për zhvillim—duke ndikuar në rritjen e 
pritshme ekonomike për vitin 2021.

KLIMA E INVESTIMEVE

Që nga rihapja 
e ekonomisë në 
qershor 2020, 

nuk u miratuan 
masa specifike 
të rrepta gjatë 

vitit 2021.
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MBLEDHJE PLENARE

E
kosistemi i inovacionit në Shqipëri konsid-
erohet në një fazë shumë të hershme, meg-
jithëse një numër i konsiderueshëm i aktorëve 
janë funksionalë, por pa një vizion të qartë 

dhe nganjëherë me mbivendosje aktivitetesh mes tyre. 
Projekte të ndryshme në zbatim synojnë të mbështesin 
kompanitë në fazat e tyre të inovacionit. Nevojitet që këto 
nisma të transferohen dhe përvetësohen nga institucionet 
lokale apo instrumentet të tjera të qëndrueshme që shër-
bejnë si qëndra njohurie për të mbështetur përpjekjet e 
ardhshme në drejtim të inovacionit. Gjithashtu, ka mung-
esë të informacionit të konsoliduar mbi hartëzimin e dona-
torëve në lidhje me fondet në dispozicion për financimin e 
inovacionit. Universitetet nuk po luajnë një rol proaktiv për 
të siguruar një lidhje të sigurt midis fuqisë punëtore dhe 
biznesit për të siguruar sisteme të qëndrueshme.

Si duhet të ndërtojë 
Shqipëria një ekonomi 
dixhitale gjithëpërfshirëse 
pas COVID-19? Çfarë 
nevojitet për të reaguar 
në kohë pasi jo të gjithë 
mund të kalojnë me 
shpejtësi në formatin 
“dixhital”?

» Si të përshpejtohet axhenda 
kombëtare për inovacionin e 
biznesit për të maksimizuar në 
kohë ndikimin e ndërhyrjes dhe 
mbështetjes së marrë?

» Si bizneset shqiptare 
(veçanërisht NVM-të) mund 
të jenë edhe “prodhuese” të 
inovacionit në kontekstin e 
ekonomisë dixhitale dhe jo 
vetëm “konsumatore”?

REKOMANDIME KRYESORE

•	 Fuqizimi i ekosistemit të inovacionit dhe lidhjeve 
midis palëve të interesuara përmes një kornize 
gjithëpërfshirëse ligjore dhe rregullatore

•	 Konsolidimi dhe harmonizimi i iniciativave qeveri-
tare në lidhje me transformimin dixhital, teknologjik 
dhe inovacionit nga një institucion kryesor përg-
jegjës për koordinimin e politikave sektoriale

•	 Strukturimi i lidhjeve mes akademisë/bizneseve 
dhe institucioneve financiare për të gjetur mënyra 
për të financuar idetë e studentëve për kompani 
start-up bazuar në nevojat e identifikuara të NVM-
ve

•	 Mbështetja e ekonomisë dixhitale (ekonomia e 
internetit) duke vendosur masa ligjore dhe rregul-
latore që lehtësojnë të bërit biznes në platforma 
dixhitale dhe internetit

•	 Nxitja e formalizimit duke kufizuar dhe dekurajuar 
pagesat me para në dorë

Nikolin Jaka, 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, 23 mars 2021
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‘‘Thembra e Akilit për sipërmarrjen shqiptare është lufta ndaj informalitetit dhe mungesa 
e standarteve, mungesa e konkurrueshmërisë në treg. Sipërmarrja e ka kosto të 
dyfishtë inovacionin në momentin kur tregu është ende informal. Luftimi i informalitetit 
është tepër i rëndësishëm dhe nëse kjo është e pamundur, atëhere le të zgjedhim 
sektorët/produktet/shërbimet me më pak informalitet dhe aty të nxisim zhvillimin e 
inovacionit duke u fokusuar në gjetjen e burimeve të financimit dhe ndërmarrjen e 
projekte pilot, të cilat më pas me siguri do të ndiqen nga kompanitë e tjera.’’
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Mungesa e burimeve njerëzore në turizëm është kthyer në problemin kryesor të sektorit 
sidomos pas pandemisë. Nevojitet një strategji për edukimin e të rinjve në këtë sektor dhe 
duhet parë mundësia e hapjes së një universiteti publik 3-4 vjeçar për turizmin. 
Standartizim i tregut nëpërmjet: 
•	 Ribërjes së Ligjit të Turizmit i cili ka mbi 6 vite që nuk plotëson 

tërësinë e nevojave dinamike të sektorit; 
•	 Minimizimit të shpenzimeve të panjohura të bizneseve të turizmit. 

Mbështetje në forma të ndryshme për të luftuar sezonalitetin në 
turizëm, i cili dëmton sidomos punësimin.’’

S
trategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investi-
meve (SZHBI) përbën orientimin kryesor të 
Qeverisë Shqiptare për zhvillimin ekonomik 
afat-mesëm, duke u fokusuar tek NVM-të 

dhe investimet. Ajo është në linjë me strategjitë dhe 
programet gjithëpërfshirëse në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar (të tilla si Strategjia Kombëtare për Zh-
villim dhe Integrim, MAP REA). Ajo formon një lidhje 
qendrore brenda kuadrit strategjik duke u fokusuar në 
nivelin horizontal dhe atë kombëtar. Projekt-strategjia 
është përgatitur nëpërmjet një procesi bashkëpunues 
duke përfshirë grupe të punës me ekspertë dhe kon-
sultimin me aktorë.

Si SZHBI synon të 
adresojë në nivel 
hierarkik nevojën për 
koordinim institucional 
dhe qëndrueshmërinë 
e institucioneve të 
parashikuara për të 
ndjekur zbatimin e saj?

A mundet Shqipëria të 
përfitojë nga situata e 
krijuar prej pandemisë së 
COVID-19 dhe të bëhet një 
treg potencial për kompanitë 
evropiane që tashmë po 
kërkojnë të afrojnë tregjet e 
tyre të furnizimit?

» A do të përfshijë SZHBI plane për 
rivitalizimin e industrive të reja apo 
sektorëve të caktuar?

» Si do të trajtojë SZHBI sfidën e uljes 
së popullsisë aktive për punë si rezultat 
i plakjes së popullsisë dhe emigracionit 
të popullsisë në moshë të re?

SUGJERIME TË PËRGJITHSHME 

•	 Mirëqeverisja dhe qëndrueshmëria e in-
stitucioneve të konsiderohet si objektiv speci-
fik i SZHBI. Qëndrueshmëria institucionale dhe 
mirëqeverisja apo koordinimi ndërinstitucional janë 
elemente thelbësor për realizimin e objektivave dhe 
planit të veprimit të strategjisë.

•	 Qëndrueshmëria, harmonizimi dhe thjeshtimi 
i masave të politikës fiskale ndaj investimeve dhe 
NMVM – mund të jetë momenti për të menduar një 
“reformë fiskale gijotinë/reformë thelbësore”. Stabi-
lizimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor fiskal.

•	 Standartizimi i konsultimit dhe dialogut të 
qeverisjes (qëndrore dhe lokale) me grupet e in-
teresit (biznesi) bazuar në rezultate konkrete duke 
shmangur mbivendosjen e platformave “ad hoc” 
dhe duke rritur transparencën e procesit si një para-
kusht themelor në përcjelljen e zërit të biznesit ndaj 
të gjitha iniciativave qeveritare.

•	 Identifikimi në mënyrë të qartë i risqeve që shoqëro-
jnë strategjinë dhe hartimi i planit të mitigimit të tyre.

Strategjia thekson një situatë shumë pozitive për IHD, por realiteti nuk është kaq pozitiv për 
investitorët e rinj apo edhe ata ekzistues. Në manifestin e FIAA-s (shkurt 2021), nënvizohet 
nevoja e përfundimit të reformës në drejtësi për të siguruar zbatimin e ligjit në Shqipëri dhe kjo 
është e rëndësishme jo vetëm për të tërhequr investitorët e rinj në vend, por edhe për të mbajtur 
investitorët e huaj që tashmë kanë investuar, si edhe për të siguruar që ata do të japin një 
vlerësim pozitiv për Shqipërinë sa herë që pyeten nga vendet e tjera.
Constantin Von Alvensleben, 
Shoqata e Investitorëve të Huaj (FIAA), 21 qershor 2021 Kliton Gërxhani, ATOA, 12 nëntor 2021

» Cilët janë faktorët e jashtëm dhe të 
brendshëm që kushtëzojnë zgjerimin 
e eksporteve dhe integrimin e plotë 
në zinxhirët e vlerës?

REKOMANDIME KRYESORE
•	 Përshtatja e programeve të kualifikimit – AIDA/MFE 

në bashkëpunim me donatorët, shoqatat e biznesit, 
dhomat e tregtisë të ndërmarrin një vlerësim që syn-
on verifikimin e NMVM-ve eksportuese dhe NMVM-
ve me potencial dhe gatishmëri për t’iu qasur treg-
jeve të huaja sipas sektorëve prioritarë. Bazuar në 
këtë vlerësim, të konsolidohet databaza kombëtare/
sektoriale (të dhënat duhet të përditësohen periodik-
isht) që do të ndihmojnë në përshtatjen më të mirë 
të programeve të trajnimit, me fokus strategjitë e 
eksportit, informacionin e tregut, partneritetin.

•	 Mbështetje për përmirësimin e proceseve të biz-
nesit dhe kulturës së menaxhimit – Përshpejtimi 
i mbështetjes institucionale për zbatimin e pro-
grameve për përmirësimin e proceseve të biznesit 
dhe kulturës së menaxhimit të NMVM-ve në drejtim 
të ndërkombëtarizimit, përmes partneriteteve mes 
qeverisë/AKPA/industrive/shkollave profesionale/
universiteteve/donatorëve.

•	 Mbështetje për hulumtimin e tregut për NVM-të – 
Për të lehtësuar vendimet dhe ulur kostot e hyrjes në 
tregjet e huaja, përmes granteve të dhëna apo ten-
derave publike për të mbështetur çdo fazë të aktivi-
tetit të ndërkombëtarizimit. Kjo mund të prezantohet 
si pjesë e fondit të konkurrencës që tashmë funk-
sionon në AIDA, i lidhur me një buxhet të veçantë 
kushtuar kësaj iniciative.

R
eferuar Raport Progresit të BE-së (2021) 
“Konkurrueshmëria e Shqipërisë pengohet 
nga mungesa e njohurive sipërmarrëse dhe 
teknologjike, nivelet e konsiderueshme të 

informalitetit, nevojat e paplotësuara për investime në 
kapitalin njerëzor dhe fizik dhe shpenzimet e ulëta për 
kërkim dhe zhvillim. Integrimi rajonal dhe eksportet janë 
rritur, por mbeten nën potencial. Mungesa e produkteve 
dhe diversifikimi gjeografik në eksportet e Shqipërisë 
shtojnë cënueshmërinë e saj ndaj goditjeve të jashtme. 

» Sa të gatshme janë NVM-të 
shqiptare për t’u integruar në 
zinxhirin global të vlerës? 
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KONSULTIME
Diskutim teknik: Koha për të 
reaguar dhe përshpejtuar në kohë 
procesin e inovacionit të biznesit

S fidat e reja të biznesit të ngritura 
gjatë pandemisë Covid-19 po 

dëshmonin gjithashtu se si ky mo-
ment mund t’i kthejë ato në mundësi 
biznesi, veçanërisht për platformat 
kryesore dixhitale. 
Gjatë këtij takimi, pjesëmarrësit shpre-
hën komentet e tyre mbi gjetjet para-
prake të Sekretariatit. Në mbështetje, 
ata theksuan nevojën për prioritizimin 
e axhendës së inovacionit dhe sfidat 

Webinar: Si sektori privat mund 
të përshpejtojë dixhitalizimin e 
ekonomisë?

T ryezë konsultimi në bash-
këpunim me RisiAlbania për të 

eksploruar dhe diskutuar me sek-
torin privat, sfidat dhe mundësitë në 
rritje të të bërit biznes në një epokë 
të re dixhitale (post-Covid-19)— 
karakterizuar nga ndryshime të 
shpejta në teknologji.
Gjatë diskutimeve, kompanitë 
shqiptare pranuan që dixhitalizimi 
ka sjellë përfitime të mëdha në 
drejtim të lehtësimit të aksesit në 
klientelën e huaj. Por për të qenë 

Diskutim Teknik: Projektligji ”Mbi 
zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të 
vogla dhe të mesme”

D iskutimi u fokusua në komente 
dhe sugjerime konstruktive në 

lidhje me:
- Përmirësimet e nevojshme sa i 

përket disa përkufizimeve në ligj
- Nevojën për krijimin e meka-

nizmave efektivë të koordinimit 
ndërmjet institucioneve në nivel 
qendror dhe vendor për masat 
dhe programet mbështetëse ndaj 
NMVM-ve

- Informimit në vazhdimësi të 
NMVM-ve në lidhje me klasifi-

jo në skemat mbështetëse të 
fermerëve të formalizuar si edhe 
shoqëritë e bashkëpunimit bu-
jqësor

- Nevojën për konsolidim të 
kapaciteteve administrative të 
institucioneve për të mundësuar 
kërkesat që parashikon ligji, etj.

aktuale nën këndvështrimin e 
biznesit, nevojën për një me-
kanizëm për të koordinuar të 
gjithë aktorët dhe për të shër-
byer si një qendër për konsul-
timin dhe shpërndarjen e informacionit 
të duhur. Diskutimet gjatë mbledhjes 
theksuan nevojën për të përshpe-
jtuar vendosjen e bashkëpunimit të 
qëndrueshëm midis institucioneve 
publike, universiteteve dhe biznesit, 

si dhe për të promovuar bashkëpunimin 
e biznesit me institucionet rajonale. Në 
këtë kontekst, pjesëmarrësit kërkuan një 
koordinim më të mirë rajonal, duke thek-
suar se promovimi i inovacionit duhet të 
shtrihet në të gjithë Shqipërinë (jo vetëm 
në kryeqytet).

kimin e tyre dhe programet 
mbështetëse të dedikuara

- Ridimensionimin e 
propozimit për krijimin 
e Këshillit Konsultativ 
të Ndërmarrjeve, në funksion 
të krijimit të partneritetit midis 
institucioneve dhe agjencive 
ekzekutive nga njëra anë dhe 
ndërmarrjeve apo shoqatave/
dhomave të biznesit nga ana 
tjetër

- Qartësimit mbi përfshirjen ose 

pjesë e lojës, kompanitë u 
shprehën se duhet të rrisin 
profesionalizmin dhe të ofro-
jnë trajnime dhe kushte më 
të mira për punonjësit e tyre, 
të përmirësojnë shërbimet dhe të 
fusin vazhdimisht teknologji të reja. 
Ndërsa mund të vihet në diskutim 
nëse klientela shqiptare është e gat-
shëm për t’u përfshirë në tregtinë 
elektronike, kompanitë u shprehën 
se fillimisht duhet të reflektojnë 
së brendshmi nëse janë zhvilluar 

mjaftueshëm për të qenë në për-
puthje me “rregullat e reja” të lojës. 
Kompanitë u shprehën se tashmë 
ato duhet të përmirësojnë aftësitë 
dhe njohuritë e tyre për të ofruar 
një shërbim cilësor në mënyrë që të 
nxisin klientelën vendase të blejë në 
faqet shqiptare.

Avantazhet dhe sfidat e 
procesit të ri të fiskalizimit 

– diskutim me biznesin në 
bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjthshme të Tatimeve

P
rocesi i fiskalizimit ka fil-
luar zbatimin më 1 janar 
2021, ku krahas avan-
tazheve që pritet të sjellë, 

bizneset pritet të ndeshen edhe 
me sfida gjatë fazës së parë të 
zbatimit. Tema e fiskalizmit është 
trajtuar në Këshillin e Investimeve 
(KI) në gusht të 2019, gjatë fazës 
së konsultimit të projektligjit për-
katës. Anëtarët e KI propozuan 
në atë kohë një shtyrje të fillimit të 
procesit të fiskalizimit, ndarë në 

disa etapa, duke filluar fillimisht 
me bizneset që kryenin transak-
sione me institucionet qeveritare 
(B2G), duke vijuar më pas me 
bizneset B2B (biznes-biznes) dhe 
në fund B2C (biznes-konsuma-
tor)—sugjerim i cili u mor parasysh 
nga qeveria. 

SHQETËSIMET KRYESORE TË 
BIZNESIT
Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit 
e biznesit shprehën interes të 

madh për të ngritur pyetje dhe 
komente të natyrës teknike dhe të 
përgjithshme, të cilat kishin të bënin 
kryesisht me i) përdorimin dhe man-
ualet e platformës “selfcare”; ii) kor-
rigjimet e nevojshme në terminolog-
jinë e përdorur në platformë; iii) si 
do të trajtohet sektori i agrobiznesit, 
duke qenë edhe sektori më pak i 
formalizuar i ekonomisë; iv) kostot 
shtesë dhe “të fshehura” të të bërit 
biznes (administrative, integrimi ak-
tual i softuerit, konfigurimi i ri), etj.
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REKOMANDIMET E 
PËRMBUSHURA 
GJATË 2021

Përmes dialogut efektiv 
publik-privat dhe përfshirjes së 

plotë të anëtarëve të tij, KI ka analizuar dhe 
miratuar 274 rekomandime për përmirësimin 

e klimës së investimeve në Shqipëri (2015-2021), 
nga të cilat 40.5% janë tashmë të zbatuara (në 

nivel 70-100%), 15% në process zbatim dhe pjesa e 
mbetur 44.5 % ende për t’u zbatuar. Për transparencë, 

Sekretariati ka publikuar dhe ndërgjegjësuar vazhdimisht 
mbi rekomandimet e miratuara, duke synuar të shtyjë 

njëfarë përgjegjësie ndaj palës qeveritare.

Fushat kryesore të ndikuara nga zbatimi i rekoman-
dimeve të KI gjatë vitit 2021 lidhen kryesisht me: 

 » Thjeshtimin dhe koordinimin më të mirë 
të informacionit për projektet/programet 
mbështetëse financiare për NMVM-të 
— Një platformë e unifikuar me informacion të 
centralizuar mbi të gjitha skemat e financimit për 
NMVM-të, u krijua pranë AIDA-s me mbështetjen 
e ofruar nga BERZH dhe MFE.

 » Mbështetjen për procesin e ndërkombëta-
rizimit të ndërmarrjeve - Në rolin e partnerit 
kryesor, AIDA menaxhon Rrjetin Evropian të Ndër-
marrjeve për Shqipërinë (EEN-Albania), përmes të 
cilit janë asistuar dhe firmosur 18 kontrata biznesi 
midis kompanive shqiptare dhe të huaja.

 » Mbështetjen financiare për kompanitë 
start-up — nëpërmjet planit buxhetor afat-
mesëm (PBA) të AIDA-s për vitin 2022, ku par-
ashikohen 10 milionë lekë në formën e granteve 
për kompanitë startup.

 » Subvencionimin të naftës për fermerët si 
një instrument për të inkurajuar formal-
izimin e fermerëve dhe mbështetur in-
vestimet e tyre u miratua dhe filloi zbatimin në 
janar 2021, me 20.600 fermerë që përfitojnë nga 
skema.

 » Prioritizimin e dixhitalizimit dhe përshpe-
jtimin e mbulimit kombëtar me internet 
broadband – përmes (a) një studimi fizibiliteti 
të mbështetur nga WBIF dhe MIE, i cili detajoi 
rajonet bazuar në përqendrimin e NMVM-ve dhe 
zonat prioritare për shtrirjen e internetit broad-
band, dhe (b) një buxhet specifik të miratuar nga 
MFE për të përshpejtuar procesin e mbulimit me 
internet broadband.

 » Promovimin e tregtisë elektronike si një 
model konkret për ofrimin e shërbimeve/
produkteve në mënyrë të qëndrueshme 
– nëpërmjet (a) një studimi “Diagnostifikimi i 
tregtisë elektronike në Shqipëri duke përdorur 
dixhitalizimin” realizuar përmes bashkëpunimit 

MFE-Banka Botërore, (b) një plani veprimi speci-
fik për periudhën 2021-2024 me afate konkrete 
të miratuara nga MFE, dhe (c) një grupi teknik 
pune “Lidhjet/aktivitetet dixhitale” me pjesëmarr-
jen e ekspertëve të BB, MFE dhe MIE.

 » Mbështetjes së tregtisë elektronike 
përmes konsiderimit të formave alter-
native të kleringut për transfertat lokale 
në euro – BSH konfirmon se pas përfundimit 
të studimit të fizibilitetit dhe prokurimit të sistemi 
të pagesave në euro, tashmë sistemi është bërë 
operacional.

 » Përmirësimit të transparencës së bash-
kive – përmes (a) publikimit të rregullt të VKB-ve 
në website dhe në Vendime.Al (portal shtetëror 
mbi vendimet zyrtare), (b) Publikimi i PPV/ 
Strategjive të Zhvillimit Territorial, dhe (c) publi-
kimit të konsultimeve/lidhjeve në internet për 
dërgim komentesh nga bizneset - qytetarë.

 » Lehtësimit të marrjes së informacionit 
përmes një seksioni të dedikuar mbi procedurat 
e ankimimit administrativ në njësitë e qeverisjes 
vendore (52 nga bashkitë i kanë tashmë regjistrat 
online).

 » Forcimit të kapaciteteve të bashkive për 
përgatitjen cilësore të raportimeve finan-
ciare – përmes (a) asistencës së projektit ‘Bash-
ki të Forta’ tek 35+ bashki për implementimin e 
formateve të raportimit të lehta në përdorim, (b) 
40 bashki janë trajnuar dhe kanë marrë asistencë 
teknike për përdorimin e treguesve të perfor-
mancës në raportimet e tyre finaciare.

 » Përmirësimi i procedurave doganore – 
nëpërmjet (a) publikimit të historikut të përditësi-
meve 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 konsulti-
meve me përfaqësues të biznesit.
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Forcimi i zbatimit 
të reformave
Zbatimi i rekomandimeve të KI  është 
lehtësuar dhe forcuar në sajë të mbështetjes me 
projekte vijuese nën drejtimin e BERZH-it dhe 
mbështetjes së Sekretariatit Shtetëror Zvicerian 
për Çështjet Ekonomike (SECO).

Asistencë Teknike për 
përmirësimin e funksionimit 
dhe efektivitetit të platformës 
elektronike për lejet e ndërtimit 
(përfunduar)
Në vijim të rekomandimeve të KI për lehtësimin e 
të bërit biznes në fushën e lejeve të ndërtimit, BER-
ZH diskutoi dhe ra dakord me Agjencinë e Zhvillimit 
të Territorit (AZHT) për një projekt të llojit asistencë 
teknike për të ofruar mbështetje për përmirësimin e 
proceseve dhe ndërveprimit në platformën e e-le-
jeve, me qëllim përshpejtimin e aplikimit për lejet e 
ndërtimit dhe vendimmarrjen për dhënien e tyre. 
Projekti filloi të zbatohej në shtator 2020 dhe përfun-
doi në dhjetor 2021.
Arritjet dhe rezultatet kryesore: 
 » Përgatitja e një Manuali të unifikuar Operacional për 

të unifikuar proceset dhe procedurat e rreth 140 in-
stitucioneve të përfshira në procesin online të aplik-
imit dhe dhënies së lejeve të ndërtimit, duke thjesh-
tuar procesin; zvogëluar numrin e dokumenteve 
dhe kohës së nevojshme; përcaktimin e roleve të 
punonjësve të përfshirë në proces—duke ndihmuar 
në një koordinim më të mirë institucional.

 » Një udhërrëfyes për dixhitalizim të mëtejshëm—
miratuar nga AZHT.

 » Një strategji komunikimi për rritjen e ndërgjeg-
jësimit dhe përdorimit të platformës tek palët e 
interesuara iu dorëzua dhe u miratua nga AZHT.

Projekti i ri i asistencës 
teknike për të forcuar 
kapacitetet institucionale 
të Agjencisë Shqiptare për 
Zhvillim Bujqësor dhe Rural 
(AZHBR) dhe krijimin e 
portalit online të fermerëve
Në vijim të rekomandimeve të KI për stimulimin e 
investimeve në sektorin e bujqësisë, objektivi i përg-
jithshëm i projektit është të mundësojë akses më të 
lehtë dhe më efikas në financime dhe shërbime për 
agrobizneset dhe fermerët, nëpërmjet thjeshtimit të 
procedurave dhe uljes së kostove administrative, 
si dhe informacionit dhe këshillimit të zgjeruar. Për 
të përmbushur këtë objektiv, ky projekt do të ofrojë 
asistencë teknike për të: 
 » Forcuar kapacitetet institucionale të AZHBR-së 

– Mbështetje institucionale për forcimin e kapac-
iteteve operacionale, administrative dhe profe-
sionale të AZHBR-së nëpërmjet përmirësimit të 
kuadrit legjislativ dhe rregullator të agjencisë në 
përputhje me direktivat e BE-së dhe agjencive të 
tjera si IPARD. 

 » Zhvilluar portalin e-Farmer - lehtësisht të akses-
ueshëm me të gjithë informacionin e nevojshëm 
për agrobizneset dhe fermerët.

Projekti pritet të fillojë zbatimin në vitin 2022.
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Komunikim
dhe vizibilitet

FAQJA E INTERNETIT
	» Rritje prej 18% të përdoruesve të faqes 

(10,358 përdorues në 2021 krahasuar me 
8,790 përdorues në 2020)

MEDIAT SOCIALE 
	» Aktiv në 3 platforma: Facebook, Twitter, 

LinkedIn
	» Rritje prej 30% në numrin e ndjekësve 

(2,763 në 2021 krahasuar me 2,128 in 
2020)

BULETINË TREMUJORË
	» Shpërndarë në mënyrë elektronike tek të 

gjithë partnerët e KI-së, si dhe postuar në 
mediat sociale.

INTERVISTA NË MEDIA
	» Ndikimi dhe sfidat e pandemisë në analizën 

e Këshillit të Investimeve – Revista Monitor 
(korrik 2021)

	» Anketa e KI: 89% e kompanive u ndikuan 
negativisht nga pandemia; Më shumë se 
gjysma, rënie të fortë të të ardhurave – 
Revista Monitor (8 gusht 2021)

PREZENCË MEDIATIKE NË KANALET 
KOMBËTARE TELEVIZIVE
	» Report TV

• Denaj në Këshillin e Investimeve: 
Mbështetje për të nxitur zhvillimin e 
ndërmarrjeve inovative – 24 mars 2021

• 17 muaj në pandemi, bizneset “nuk 
nxjerrin mësim”, 48% e tyre pa plan 
emergjence – 29 gusht 2021

• Fasonët nuk arrijnë shifrat e parakrizës; 
në 11 muaj u rritën importet u ulën 
eksportet! – 21 dhjetor 2021

	» Klan TV
• Ndërmarrjet shqiptare përdorin pak 

inovacion – 23 prill 2021
• 100 milion euro garanci sovrane për 

manifakturën dhe turizmin – 21 qershor 
2021

	» BalkanWeb
• Këshilli Investimeve/Denaj: Do të 

mbështesim maksimalisht biznesin. 
Implementimi i teknologjisë… 
– 21 qershor 2021

	» News24 Albania
• Denaj në Këshillin e 

Investimeve: Implementimi 
i teknologjisë në sektorin e 
turizmit – 21 qershor 2021

	» Top Channel
• Pandemia, 23% e sipërmarrjeve: 

Punonjësit u përshtatën me punën nga 
shtëpia – 22 gusht 2021

MARKETING ME E-MAIL (SHPËRNDARJA E 
NJOFTIMEVE PËR SHTYP)
	» 944 të abonuar
	» 7 fushata në anglisht dhe shqip
	» 29% mesatarja e leximit të njoftimeve
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Q
everia dhe sektori privat i besojnë plat-
formës së KI në rolin që ai luan si ndërm-
jetës i paanëshëm në identifikimin e 
çështjeve prioritare për biznesin, në për-

puthje edhe me axhendën e zhvillimit ekonomik të 
vendit, për t’i trajtuar ato me rekomandime konkrete 
dhe të konsultuara me palët. Kjo dëshmohet edhe 
nga prania e vazhdueshme në mbledhjet e KI të 
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë (njëkohësisht 
edhe kryetari i KI), pjesëmarrjes së lartë të anëtarëve, 
kontributit të konsiderueshëm nga sektori privat dhe 
rritjes së shkallës së zbatimit të rekomandimit (aktu-
alisht në më shumë se 40%).

Për të rritur ndërgjegjësimin tek partnerët në lidhje 
me ndikimin e platformës, Sekretariati ka rritur num-
rin e publikimeve duke zgjeruar bashkëpunimet dhe 
kontributin në iniciativa të tjera apo forume komu-
nikimi.

Përfshirja në konsultimin e politikave dhe pro-
jektligjet – Linjat e forta të komunikimit me qeverinë 
dhe përpjekjet e vazhdueshme të Sekretariati luajnë 
një rol të rëndësishme në drejtim të proceseve të 
konsultimit dhe arritjes së rezultateve. Gjithashtu, 
komunikimi i vazhdueshëm me sektorin privat ka 
çuar në rritje të besimit dhe angazhimit për të kon-
tribuar në platformë. 

Për shkak të kufizimeve të Covid-19, konsultimi në 
terren u shoqërua me sfida. Megjithatë, partneriteti 
me institucione ose projekte/shoqata të tjera siguroi 
një përfshirje në nivele të larta të biznesit.

Gjatë 2021, KI bashkëpunoi me aktorë të ndryshëm 
për të avokuar në lidhje me punën e KI, kryesisht në 
organizimin e tryezave të përbashkëta teknike me 
institucione shtetërore si DPT dhe MFE për konsul-
timin e reformës së re të fiskalizimit dhe disa pro-
jektligjeve, si edhe me shoqatat e biznesit/projekte 

Angazhimi i partnerëve

donatorësh (INNVEST, RisiAlbania) për të avokuar 
tek bizneset nevojën për të shpejtuar përpjekjet e 
tyre për inovacion.

SHIFRA TË RËNDËSISHME GJATË 2021 

 » 157 pjesëmarrës nga biznesi në aktivitetet e KI 
(mbledhje plenare, grupe pune dhe tryeza të tjera)

 » 3 mbledhje plenare me nivel pjesëmarrje 
prej 94% 

 » 4 tryeza teknike (fokus grupe/tryeza të 
rrumbullakëta/webinare)

 » 63 konsultime individuale me aktorë 
të ndryshëm për verifikimin e gjetjeve dhe 
rekomandimeve përpara mbledhjeve plenare

 » 3 anketa me pjesëmarrjen e 574 
kompanive:

• Pyetësor mbi aksesin në inovacion (75 
kompani)

• Anketa “Ndikimi i Covid-19 mbi Biznesin” 
(417 kompani)

• Pyetësor mbi ndërkombëtarizimin e 
NMVM (82 kompani) 

 » 21 komente me shkrim të paraqitura 
formalisht nga anëtarët & partnerët

 » 21 anëtarë/partnerë të intervistuar për të 
vlerësuar punën e KI

 » Pjesëmarrja gjinore në aktivitetet e KI: 42% 
burra, 58% gra

 » Shoqatat dhe dhomat anëtare të KI, 
përfaqësojnë interesat e 1,000 kompanive, 
sipas përditësimit të kryer nga Sekretariati 
(dhjetor 2021) mbi nivelin e anëtarësimit të 
anëtarëve aktualë të biznesit.
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KONTRIBUT NË DIPLOMACINË EKONOMIKE
Avokim i misionit të KI në tryezën e Ambasadës Bri-
tanike në Tiranë “Zhvillimi Ekonomik i Shqipërisë: 
Sfidat dhe Mundësitë” dhe rritje të ndërgjegjësimit 
lidhur me pengesat kryesore të ekonomisë shqiptare 
sipas analizave dhe rekomandimeve të KI. Në fokus, 
sektorët kryesorë prioritarë ku Mbretëria e Bashkuar 
mund të luajë një rol unik si arsimi, turizmi ose nënsek-
torë të tjerë specifikë brenda sektorit të shërbimeve.

BASHKËPUNIM ME AKADEMINË GJATË 
JAVËS SË INTEGRITETIT 
Në bashkëpunim me Akademinë e Integrimit dhe Ne-
gociatave Evropiane (AIEN), një projekt i mbështetur 
përmes Programit Jean Monnet-Komisioni Evropi-
an, dhe në kuadër të javës së integritetit, Sekretar-
iati mbajti një leksion, me pjesëmarrjen kryesisht të 
përfaqësuesve të administratës publike, mbi nevojën 
për formalizim si një parakusht për mirëfunksionimin 
e tregut—duke u mbështetur në punën e KI në iden-
tifikimin e sfidave të sektorit privat.

SHPEJTIMI I ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE 
TË KI
Vëmendje e veçantë është alokuar për prioritizimin 
e rekomandimeve të KI dhe harmonizimin institucio-
nal të tyre. Disa konsultime u mbajtën gjatë nën-
tor-dhjetor 2021 midis Sekretariatit dhe kabinetit të 
Kryetares së KI (MFE), me qëllim qartësimin dhe për-
shpejtimin e procesit të zbatimit të rekomandimeve si 
edhe përmirësimit të klimës së biznesit në drejtim të 
procesit të integrimit në BE. Një grup i posaçëm u kri-
jua me MFE-në për të përmirësuar dhe për t’i dhënë 
përparësi rekomandimeve të KI dhe sugjerimeve të 
shoqatave të tjera të biznesit mbi Axhendën e MFE-
së për Klimën e Investimeve. Gjithashtu, me kërkesë 

TË TJERA

të MFE-së, Sekretariati ka ofruar komente mbi Pro-
gramin e Reformave Ekonomike (ERP 2021-2023).

NDËRGJEGJËSIMI MES KOMUNITETIT TË 
DONATORËVE
 » Sekretariati është anëtar në Komitetin Drejtues të 

projekteve të tjera zvicerane si RisiAlbania dhe 
“Skills4Job”, duke kontribuar në mënyrë aktive 
në direktivat strategjike të tyre, në përafrim me 
rekomandimet përkatëse të KI.

 » Komente mbi Raportin e Progresit të BE-së 
(2020), Strategjinë për Shqipërinë të Bankës 
Botërore, Potencialet për Investime “Near-shor-
ing” në Shqipëri

 » Sugjerime në takimin konsultativ me Sig-
ma-OECD mbi raportin e monitorimit të reformës 
së administratës publike (2020)

BASHKËPUNIM ME BERZH 
Bashkëpunim me Departamentin e Tranzicionit Lig-
jor të BERZH-it në kuadër të “Vlerësimit mbi Ristruk-
turimin e Biznesit”. Sekretariati ndihmoi në identifikim-
in dhe lehtësimin e bashkëpunimit me bizneset ven-
dase dhe autoritetet përkatëse të cilat kishin interes 
të merrnin pjesë në plotësimin e pyetësorit. Në sajë 
të kësaj pune, pyetësori pati një nivel të kënaqshëm 
pjesëmarrjeje nga kampioni i përzgjedhur. Profi-
let e vendeve operacionale të BERZH-it (përfshirë 
Shqipërisë) gjenden të publikuara këtu.
Bashkëpunim në kuadër të “Anketës mbi gatishmërinë 
e dixhitalizimit në tregun financiar” (BERZH). Pyetjet 
kishin të bënin me fusha të rëndësishme si: (i) nënsh-
krimi elektronik dhe tregtia elektronike, (ii) instrumentat 
dixhitale të negociueshme, (iii) përpunimi i informacionit 
në format dixhital dhe “cloud” në tregun financiar, dhe 
(iv) pyetje të tjera mbi mjedisin ligjor dhe rregullator.

Avokim dhe ndërgjegjësim
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https://ebrd-restructuring.com/economy-profiles


0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

1.3%

7.5%

3.4%

29.0%

17.1%

3.5%

12.9%

4.8%

3.4%

3.8%

13.0%

Asnjë problem

Konkurrencë e pandershme

Mungesa e lëndës së parë

Mungesa e klientëve

Mungesa e likuiditetit

Ulja e prodhimit

Rritje e kostove

Probleme me pagesën  e pagës

Probleme me organizimin e punës

Pasiguri ligjore

Pamundësi në pagesën e detyrimeve tatimore

Anketa e KI “Impakti i
Covid-19 mbi Biznesin” (2021)
» Si po reagojnë bizneset ndaj situatës së paprecedentë të shkaktuar prej 

pandemisë së Covid-19 dhe cilat janë sfidat e tyre përsa i përket likuiditetit, 
mungesës së prodhimit, mungesës së klientëve, rritjes së kostove, etj?

» Si e vlerësojnë bizneset ndikimin e Covid-19 në xhiron e tyre vjetore?
» Ku duhet të fokusohet pushteti qendror dhe vendor për të ndihmuar më mirë 

bizneset gjatë kësaj periudhe?

S
ondazhet janë instrumente të vlefshme 
për angazhimin dhe gjithëpërfshirjen 
e biznesit (sipas metodologjisë posh-
të-lart), tashmë pjesë e punës së KI-së 

që prejt vitit 2015. Anketa e KI-së për vitin 2021 u 
përgatit nga Sekretariati në formën e një pyetësori 
të strukturuar, e cila u plotësua përmes interne-
tit në mënyrë rastësore nga 417 kompani në të 
gjithë Shqipërinë. Qëllimi i studimit ishte grumbul-
limi i perceptimeve të biznesit në lidhje me efektet 
e mundshme të pandemisë së Covid-19 në akti-
vitetet e tyre të biznesit, një vit pas fillimit të pan-
demisë. Nga 417 ndërmarrje të anketuara, 64.9% 
ishin kompani me deri në 4 të punësuar, ndërsa 
eksportuesit përbënin 12% të kampionit të vrojtimit.

64.9%

14.3%

8.9%

11.9%

1-4 punonjës

5-9 punonjës

mbi 50 punonjës

10-9 punonjës

Shpërndarja e kampionit sipas 
numrit të punësuarve

Problemet kryesore me të cilat janë ndeshur bizneset gjatë 12 muajve të fundit

KI 
pritet të vazhdojë 
të luajë një 
rol kryesor në 
lehtësimin e 

dialogut midis qeverisë dhe 
sektorit privat, duke kontribuar në 
rikthimin e besimit në vend për 
investitorët, forcimin e mjedisit të 
biznesit dhe adresimin e sfidave 
afat-mesme dhe afat-gjata me të 
cilat përballen bizneset.
Axhenda e KI për 2022 u votua 
nga anëtarët e KI bazuar mbi një 
listë me problematika kryesore 
të biznesit të identifikuara dhe 
shqyrtuara nga Sekretariati për 
t’iu dhënë përparësi gjatë vitit të 
ardhshëm. Një nga katër temat 
më të votuara ishte “Konsultimi 
publik dhe transparenca e akteve 
dhe iniciativave të qeverisë ndaj 
bizneseve” – e cila do të jetë edhe 
tema e parë që do të analizohet 

dhe konsultohet nga Sekretariati.
Gjatë vitit 2022, KI pritet 
të mblidhet në 4 mbledhje 
plenare, ndërsa Sekretariati 
do të vazhdojë me organizimin 
e tryezave konsultuese dhe 
avokimin në grupet e tjera teknike 
të punës për të ngritur zërin e 
sektorit privat, veçanërisht në 
tre grupet e punës së ngritura 
nga MFE mbi “Kuadrin Fiskal”, 
“Arsimin dhe Punësimin” 
dhe “Ekonominë”, të cila do 
të trajtojnë gjithashtu edhe 
rekomandimet e KI-së.
Vrojtimet me bizneset do të 
vazhdojnë të jenë pjesë e 
punës së Sekretariatit, ndërsa 
do të vazhdohet monitorimi i 
zbatimit të rekomandimeve të 
miratuara nga KI dhe rritjes së 
ndërgjegjësimit për aktivitetet 
dhe impaktin e KI.

Planet për të ardhmen
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Numra të
rëndësishëm 2021

MBLEDHJE 
PLENARE 
TË KI

REKOMANDIME TË 
MIRATUARA

ANKETA 
/ PYETËSORË

SHOQATA/DHOMA 
TREGTIE TË 
ANGAZHUARA

Të
 p

a
k
të

n

REKOMANDIME TË 
ZBATUARA

PRODUKTE 
ANALITIKE

KOMENTE ME 
SHKRIM NGA 

PËRFAQËSUES TË 
BIZNESIT 

TRYEZA
KONSULTIMI

RAPORT VJETOR 
MBI MONITORIMIN 
E ZBATIMIT TË 
REKOMANDIMEVE TË KI

TË ANKETUAR NË NIVEL 
KOMBËTAR –

PËRCJELLJA E 
REKOMANDIMEVE TË 
KI NË

PUBLIKIM MBI ROLIN E KI 
NË KONSULTIMIN PUBLIK

ANËTARË/PARTNERË TË KI 
TË INTERVISTUAR PËR TË 
VLERËSUAR PUNËN E KI

NIVELI I 
PJESËMARRJES NË 
MBLEDHJE TË KI

PJESËMARRJA E 
BIZNESIT NË MBLEDHJE 
TË KI, MBLEDHJE TË 
GRUPEVE TË PUNËS DHE 
TRYEZA KONSULTIMI

NDJEKËS NË MEDIAT 
SOCIALE

 ANKETA E KI “IMPAKTI I 
COVID-19 MBI BIZNESIN”

INSTITUCIONE 
PËRGJEGJËSE (publike 
dhe jo-publike)

NDJEKJA E ZBATIMIT TË 
REKOMANDIMEVE ME

RRITJE NË NUMRIN 
E PËRDORUESVE TË 
FAQES 2021 VS 2020

INSTITUCIONE

TË ABONUAR NË FAQEN 
E INTERNETIT

Anëtarë të KI gjatë 2021

Anëtar, Institucion Shtetëror

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

Banka e Shqipërisë 

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) 

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

Anëtar, Partner për Zhvillim

Banka Botërore 

Delegacioni i BE-së në Shqipëri 

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) 

Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) 

Anëtar i Biznesit me Mandat të Përhershëm 

Dhoma e Industrisë dhe Tregtisë Tiranë 

Unioni i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 

Dhoma Shqiptare e Diasporës 

Anëtar i Biznesit me Mandat 2-Vjeçar 

Shoqata e Investitorëve të Huaj në Shqipëri (FIAA) 

Dhoma Amerikane e Tregtisë (AmCham) 

Dhoma Gjermane e Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri (DIHA) 

Confindustria Albania 

Anëtarë Biznesi me Mandat të Posaçëm 

Auleda Vlorë

Vodafone Albania

Balfin Group

AIMS Albania & Kosovo

PROEKSPORT Albania

Bashkimi i Prodhuesve
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2021

RAPORT MBI
AKTIVITETIN E KI

Sekretariati i Këshillit të Investimeve - Stafi
Puna e Këshillit të Investimeve mbështetet nga Sekretariati, një organ i pavarur me profesionistë të përzgjedhur dhe kontraktuar nga BERZH për t’u 
angazhuar drejtpërsëdrejti me komunitetin e biznesit.

Dr. Diana Leka (Angoni)
Drejtore e Sekretariatit
lekad@investment.com.al 

Elvis Zerva
Ekspert Ligjor dhe Rregullator
zervae@investment.com.al 

Elida Fara 
Eksperte Ekonomie
farae@investment.com.al 

Xaira Shurdha
Eksperte për Monitorimin dhe Bashkëpunimin
shurdhax@investment.com.al 

Elisa Lula
Oficere Administrative dhe Komunikimi
lulae@investment.com.al

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.

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO).


