
Faleminderit sipërmarrjes shqiptare dhe të huaj në vend për 
përkrahjen e reformave që prezantuam që në krye të herës, të 
bindur se marrëdhënia jonë me biznesin dhe zhvillimin ekonomik 

në tërësi duhet të kishte një kurs krejtësisht ndryshe nga e shkuara.
Faleminderit të gjithë punonjësve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe të institucioneve të varësisë, motivimi dhe 
përkushtimi i të cilëve ishte një kontribut i rëndësishëm në avancimin e 
projekteve tona për të hedhur themelet e ekonomisë së 

Besimi i konsumatorit dhe biznesit në ekonomi u rrit në mënyrë 
progresive nga një tremujor në tjetrin gjatë gjysmës së parë të 
vitit 2014.Rritja e konsumit dhe fuqisë blerëse u reflektua 
në rritjen e tregtisë me pakicë prej 5.7%  në vlerë dhe 7% 
në volum. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë investimet 
e huaja kapën shifrën e mbi 1 miliardë dollarë.

Hartuam paketën e plotë të objekteve shtetërorë për 
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Ministrja Ekonomi: Shporta e eksporteve shqiptare është e 
diversifikuar 
Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, znj. Milva 
Ekonomi, ishte e pranishme në punimet e Forumit të IV Financiar, i organizuar nga 
Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, nën kujdesin e veçantë të 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko. Këtë vit, diskutimet e këtij forumi u 
fokusuan në çështjen e rigjallërimit të kreditimit, në mbështetje të një rritjeje ekonomike 
të qëndrueshme. Në fjalën e saj Ministrja Ekonomi foli për tregtinë e jashtme të 
Shqipërisë dhe mundësinë e zgjerimit të saj, në tregje më të gjera se sa Ballkani 
Perëndimor, ndërkohë që theksoi se shporta e eksporteve shqiptare është diversifikuar 
dhe nuk është më e njëjtë me atë të tre viteve më parë.
“Situata e tregtisë se jashtme në Shqipëri duhet të analizohet edhe në një aspekt më të 
gjerë, duke marrë në konsideratë se çfarë Shqipëria është duke bërë për të konkurruar në 
rajon dhe për të hyrë në tregjet evropiane. Falë përpjekjeve të përbashkëta me vendet e 
rajonit ne zbatim të memorandumit të CEFTA, vendet e Ballkanit Perëndimor po 
përpiqen të jenë më mirë të ndërlidhura mes tyre, duke lejuar procese të tilla që u 
lehtësojnë bërjen e tregtisë mes tyre. Shqipëria, gjithashtu, është duke përdorur 
marrëveshjen e MSA, e cila krijon mundësi të përfshihemi në tregje më të gjera se sa 
Ballkani Perëndimor. Shporta e eksporteve shqiptare nuk është e njëjta me atë të tre 
viteve më parë. Ajo është e diversifikuar. Eksportet me Italinë, Gjermaninë, Greqinë janë 
rritur falë disa masave të ndërmarra nga qeveria për të prezantuar paketat e reja, siç është 
ajo që njihet si “ Paketa Fason”. Po ashtu, ky diversifikim ka ardhur edhe nga marrëveshja 
CEFTA, që ka mundësuar rritjen e disa kuotave për produkte bujqësore. MTL ka bërë të 
mundur që, më shumë produkte bujqësore mbërrijnë në vendet e rajonit, por edhe më 
tej”, u shpreh Ministrja. 

Zhvillohet “Forumi Financiar IV” 

http://www.ekonomia.gov.al/al/newsroom/fjalime/shporta-e-eksporteve-
shqiptare-eshte-e-diversifikuar&page=1
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https://www.facebook.com/pages/Ministria-e-Zhvillimit-Ekonomik-Tregtis%C3%AB-dhe-Sip%C3%ABrmarrjes/249347561880170
https://twitter.com/EkonomiaGovAL


Asambleja e Qendrës Europiane të Mikrofinancës 

Mikrofinanca shqiptare e rëndësishme. Portofoli i saj 110 milionë euro 
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Seanca dëgjimore në komisionin e Integrimit
Ministrja Ekonomi: Synojmë marrëveshje për tregtinë e lirë edhe në zona të tjera gjeografike

Ministrja Milva Ekonomi, vlerësoi nismën e ndërmarrë nga Shoqata Shqiptare e Mikrofinancës dhe rëndësinë e një aktiviteti 
të tillë, i cili e kthen Shqipërinë në “kryeqytetin Europian të Mikrofinancës”. Duke shprehur mbështetjen e qeverisë, 
ministrja Ekonomi u ndal tek rëndësia e mikrofinancës në ekonominë shqiptare duke thënë se përfaqëson një portofol prej 
110 milionë eurosh. "Ajo çfarë kemi vënë re në këto 22 vite funksionimi është se, mikrofinanca në Shqipëri përfaqëson rreth 
60 mijë sipërmarrës, familje ose fermerë, dhe fondet që ato kanë arritur të përfitojnë kanë qenë rreth 110 milionë euro. 
Mikrofinanca në Shqipëri është një iniciativë që nisi që nga viti 1992, si iniciativë e qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore", 
tha Ministrja.

Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, znj. Milva Ekonomi ishte e ftuar në një seancë 
dëgjimore në komisionin parlamentar të Integrimit Europian, ku raportoi mbi shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe 
Bashkimit Europian. Ministrja tha se këto shkëmbime kanë ardhur në rritje dhe vetëm në pesë vitet e fundit ka një rritje 
mesatare të eksporteve me 8.9 për qind, ndërsa deficiti tregtar është përmirësuar me këto vende, duke shënuar ulje mesatare 
vjetore me 0.5 për qind. Rritje të vëllimit tregtar përsa i takon eksporteve, theksoi Ministrja, vihet re edhe në tremujorin

Qendra Europiane e Mikrofinancës (Organizmi më i madh i mikrofinancës 
në Europë) zhvilloi punimet e Asamblesë së saj të Përgjithshme vjetore 
2016 duke mbledhur në Tiranë krerët më të rëndësishëm të mikrofinancës 
në Europë. Kjo është hera e parë që të gjithë krerët më të lartë të 
Mikrofinancës Europiane mblidhen në Shqipëri. Aktiviteti u organizua nga 
Shoqata Shqiptare e Mikrofinancës. E  pranishme në këtë aktivitet ishte 
edhe Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, 
znj. Milva Ekonomi, Ministri Bujqësisë, Edmond Panariti, Presidenti i 
Qendrës Europiane e Mikrofinancës, z. Grzegorz Galusek, si dhe 
përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, institucioneve financiare vendase dhe 
ndërkombëtare, rreth 400 përfaqësues nga 104 Fonde, Institucione 
Financiare dhe Banka nga 32 shtete europiane etj. 

hhttp://www.ekonomia.gov.al/al/newsroom/fjalime/mikrofinanca-shqiptare-e-
rendesishme-portofoli-i-saj-110-milione-euro&page=1

Për më shumë informacion:

e parë të vitit 2016, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2015, 
ndërkohë që konjuktura e çmimeve në tregjet ndërkombëtare ka 
pasur një efekt të konsiderueshëm në madhësinë dhe vëllimin të 
eksporteve që kemi pasur.

 “Situata jonë tregtare me vendet e Bashkimit Europian është me 
rritje të konsiderueshme dhe të qëndrueshme, sepse në momentin që 
ne konstatuam, se hidrokarburet dhe mineralet po lëviznin çmimet e 
tyre në tregun ndërkombëtar, u përpoqëm që gjatë vitit 2014-2015 të 
krijonim një shportë të tillë eksportuese, që të jepte mundësi dhe 
produkteve të tjera për të zënë peshë në eksport, në mënyrë që 
bilanci tregtar të mos influencohej për Shqipërinë"”.
Një tjetër çështje e rëndësishme për të cilën foli ministrja Ekonomi lidhet me zgjerimin e hapësirave tregtare të Shqipërisë, 
nëpërmjet marrëveshjeve të tregtisë së lirë. “Në Ministrinë e Ekonomisë po punohet për të parë mundësinë që marrëveshjet 
e tregtisë së lirë të shkojnë dhe në zona të tjera gjeografike. Për shembull, mundësia që ne të shtrihemi në Afrikën e Veriut 
vjen si një lloj presioni nga situata gjeopolitike e sotme; materialet e ndërtimit dhe produktet që kanë origjinë nga bujqësia 
dhe blegtoria të kenë mundësi të shkojnë drejt tregjeve të tyre. Ne padyshim që po përdorim gjithë mundësitë që ofron 
legjislacioni i Bashkimit Europian, por dhe njohuritë e fituara nga procesi negociator dhe kemi krijuar kapacitetin e duhur 
teknik të stafit për të realizuar këtë gjë”, tha Ministrja Ekonomi.

hhttp://www.ekonomia.gov.al/al/newsroom/fjalime/mikrofinanca-shqiptare-e-rendesishme-portofoli-i-
saj-110-milione-euro&page=1

Për më shumë informacion:
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Sarandë, vijojnë konsultimet për zbatimin e ligjit për "Mbrojtjen e Konsumatorit" 

Integrimi rajonal dhe bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit 
Perëndimor
Zëvendësministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, znj. Adela Karapici, në datat 20-23 
qershor 2016, në Herceg Novi të Malit të Zi, zhvilloi disa takime për integrimin rajonal dhe thellimin e bashkëpunimit 
midis vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të CEFTA-s.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, 
në kuadër të nismës “Përfshirja e pushtetit vendor në përmirësimin e 
zbatimit të legjislacionit dhe rritja e nivelit të mbrojtjes së 
konsumatorëve”, zhvilloi  në qytetin e Sarandës takimin e tretë me 
përfaqësues të 13-të bashkive të jugut të vendit; Sarandës, Gjirokastrës, 
Libohovës, Delvinës, Dropullit, Himarës, Finiqit, Konispolit, Tepelenës, 
Këlcyrës, Përmetit, Vlorës dhe Memaliajt.Gjatë këtij takimi u prezantua 
ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, roli dhe funksioni që do të ketë 
njësia që do të ngrihet në bashkitë e vendit, për mbulimin e ankesave dhe 
çështjeve që shqetësojnë konsumatorin, si dhe njohja me objektivat 
kryesore të Strategjisë “Për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjen 
e tregut 2020”,

Në këto takime u diskutua rreth liberalizimit të tregtisë së shërbimeve 
dhe liberalizimit të lëvizjes së profesionistëve në vendet e rajonit. Hapja e 
tregut të shërbimeve dhe lëvizja e lirë e profesionistëve do të krijojë më 
shumë hapësira për përmirësimin e shkëmbimeve tregtare në fushën e 
shërbimeve si dhe do të mundësojë tregje të reja për profesionistët 
shqiptarë. Në këto takime u diskutua gjithashtu edhe për axhendën e 
konektivitetit dhe të lehtësimit të tregtisë, pjesë e procesit të Berlinit. 
Gjatë këtyre ditëve u diskutua gjerësisht dhe plani i përbashkët rajonal 
për lehtësimin e tregtisë e konektivitetit, i hartuar me mbështetjen e 
Bankës Botërore, i plotësuar më tej edhe me masat e rëna dakord nga 
vendet e rajonit në kuadër të lehtësimit të tregtisë. Këto masa do të 
krijojnë më shumë hapësira për shkëmbimin e mallrave me vendet e 
rajonit më shpejt, më lirë dhe pa barriera.

Zv.Ministrja Karapici në Malin e Zi

Gjatë takimit u diskutua rreth problematikave në lidhje me ankesat që konsumatorët e bashkive përkatëse kishin ndaj 
operatorëve të energjisë elektrike, ujit dhe telefonisë fikse si dhe shprehën interesimin për mënyrën e administrimit, 
delegimit dhe zgjidhjes së këtyre ankesave.
Në fund te takimit, pjesëmarrësit u njohën me hapat e mëtejshme që do të ndërmerren në të ardhmen, të cilat konsistojnë 
në hartimin e një plani të përbashkët pune midis MZHETTS dhe njësive të pushtetit vendor, si dhe me fazën e dytë të 
projektit pilot; atë të ngritjes së zyrave të mbrojtjes së konsumatorit në çdo bashki.

Institucionet e Varësisë

EURAMET asiston Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë
Pranë ambienteve të Drejtorisë të Përgjithshme të Metrologjisë u zhvillua 
një trajnim dy ditor me fokus ‘’Testimi i instrumenteve matës të alkoolit ne 
frymëmarrje’’. Trajnimi ishte pjesë e planit të aktiviteteve që organizohen 
nga EURAMET, si pjesë e projektit “Lehtësimi dhe Zhvillimi i Strukturës 
Kombëtare të Metrologjisë”. Në trajnim morën pjesë përfaqësues nga 
Institutet e Metrologjisë së Rajonit (Maqedonia, Mal i Zi, Kosova, Bosnje 
Hercegovinë, përfaqësues të kompanisë Croatia Drager Safety) dhe 
pjesëmarrës të DPM-së dhe Policisë së Shtetit. Me mbështetjen e lektores 
gjermane, znj. Regina Kluess u krijua mundësia që pjesëmarrësit, për dy ditë, 
përveç sesionit teorik, të kryenin edhe teste praktike matjeje ne ambientet e 
laboratorëve të DPM, me sistemin reference të matjes të alkoolit.

www.alpto.gov.al


Në 300 ditë frenuam rënien ekonomike; ekonomia e 
vendit kishte arritur në nivelin më të ulët që nga viti 1997; 720 
milionë dollarë ishin borxhet që rëndonin mbi biznesin.

Ne vendosëm të hapim një kapitull të ri duke prezantuar 
modelin e rritjes ekonomike të shëndetshme dhe të 
qëndrueshme, përmes reformave të thella strukturore në 
sektorët kyçë të ekonomisë dhe promovimit të sektorëve 
potencialë.

Nënshkruam marrëveshjet historike me Fondin Monetar 
Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, marrëveshje jo-shtrën-
guese për ekonominë shqiptare, marrëveshje që në thelb ishin 
shprehje besimi ndaj Qeverisë shqiptare dhe seriozitetit tonë në 
reforma.

Përmirësuam klimën e biznesit.  Ne sot kemi një platformë 
reale të dialogut të biznesit me qeverinë dhe me institucionet 
përgjegjëse.Ngritëm Këshillin Ekonomik Kombëtar dhe në 
të njëjtin model, po punojmë për ngritjen e Këshillit të Investi-
meve.

Paketa fason  ishte një shembull i drejtpërdrejtë se si Ministria 
e Zhvillimit Ekonomik dhe Qeveria duhet të bashkëpunojë dhe 
po bashkëpunon me biznesin. Paketa fason nuk është thjesht 
një indikator numerik i rritjes së investimeve të huaja, të cilat 
janë tejet të rëndësishme.Sot kemi 3500 vende të reja pune 
në vetëm 200 biznese të kësaj industrie , si rezultat i 
drejtpërdrejtë i kësaj pakete që qeveria shqiptare bëri, për herë 
të parë në komunikim të drejtpërdrejtë me vetë industrinë.100 
milionë dollarë rritje të eksporteve të manifakturës në 
gjashtë muajt e parë të vitit 2014  dhe 31% rritje në 
volumin e kontratave të reja të nënshkruara, janë efektet e 
para të funksionimit të kësaj pakete.

dhe objektet shtetërore me qëllim lehtësimin e bizneseve.
Kontrata e parë u nënshkrua në muajin Qershor ndërsa një 
numër të tjerash janë në fazën e finalizimit.

Modeli i ri ekonomik ka funksionuar në 300 
ditët tona të para. Por ky është vetëm fillimi i 
punës sonë; çdo ditë e 300 ditëve që vijnë 
është një sfidë e re për Ministrinë e Zhvillimit 
Ekonomik.

Qëllimi ynë është që të përmirësojmë dukshëm vendin e 
Shqipërisë në renditjen e Doing Business në krye të vitit 
2015, renditje që do të tregojë se Shqipëria ka ndryshuar 
imazhin e vet rajonal dhe global dhe është kthyer në një 
qendër ku mund të bëhet biznes shumë thjesht.

Së shpejti do të prezantojmë modelin për zonën e parë 
industriale funksionale ,  e para në vend, pas më shumë se 23 
vitesh të ekzistencës vetëm në letër të 9 zonave të tilla.

Një sfidë tjetër e madhe është ajo për privatizimin e aseteve 
shtetërore të ngelur. Ne do të nxjerrim paketën e plotë të 

privatizimeve jo-strategjike për t’i vënë në shërbim të plotë dhe në 
përfitim të sipërmarrjes në vend.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është 
dhe do të mbetet Ministri në shërbim të të gjitha politikave 
ekonomike në favor të zhvillimit të turizmit, në favor të 
zhvillimit bujqësor dhe agroindustrial, në favor të korrektimit dhe 
korrigjimit të sektorit elektro-energjetik, në favor të avancimit të 
investimeve publike për të garantuar shpejtësi maksimale të 
hyrjes së tyre në ekonomi, në favor të mbrojtjes së konsumatorit 
dhe transparencës së tregut gjithashtu.
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7 ditë adrenalinë – Rally Albania është me siguri një garë madhështore! 
7 ditë adrenalinë – Rally Albania është me siguri një garë madhështore! 
Edicioni i 12-të u zhvillua gjatë datave 11-18 qershor 2016 me mbështetje 
të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, për promovimin e potencialit turistik 
pranë 185 garuesve të huaj pjesëmarrës nga 15 vende të ndryshme 
evropiane. Garuesit, të cilët e kanë përjetuar njëherë këtë event, mezi 
presin që të kthehen sërish. Ndërsa ata të cilët vijnë për herë të parë presin 
me padurim që të fillojë! Rally Albania u zhvillua në zonat rurale të 
Shqipërisë, duke vënë në qendër të vëmendjes disa nga zonat më të bukura 
dhe më të paprekura të vendit tonë!

Në datën 20 qershor, në ambientet e MZHETTS, u zhvillua një takim me prezencën e grupit të operatorëve ruse, të cilët 
zhvilluan një udhëtim familjarizues në vendit tonë. Të pranishëm në këtë takim ishin dhe zv.ministri i MZHETTS, z. Ervin 
Mete dhe ambasadori i Federatës Ruse në vendin tonë. Operatorët rusë folën rreth impresioneve të tyre mjaft pozitive 
gjatë vizitës së kryer në vendin tonë dhe shprehën kërkesat dhe sugjerimet përkatëse, sidomos drejt produktit të “Diellit 
dhe Detit”, që është edhe kërkesa kryesore e tregut që ata përfaqësojnë. Ndër të tjera, ata kërkuan të shikohet mundësia për 
të nisur fluturimet direkte ajrore Moskë – Tiranë – Moskë, të ngrihen ambiente argëtuese për fëmijët në strukturat tona të 
bregdetit etj. Nga ana e tij, Ambasadori rus në Tiranë parashtroi kërkesën e tij për përshpejtimin e fillimit të punimeve të 
Komisionit të Përbashkët Ekonomiko – Tregtar midis Shqipërisë dhe Rusisë, si dhe kërkoi masat lehtësuese nga ana e 
qeverisë shqiptare për të bërë të mundur afrimin e investitorëve rusë në bregdetin tonë, sidomos në zonat e preferuara të 
Vlorës dhe Sarandës. Ndërsa,  zv. ministri i MZHETTS, z. Ervin Mete foli mbi kujdesin dhe punën e ndërmarrë nga 
qeveria shqiptare në drejtim të turizmit. Pjesë e këtij takimi ishte edhe prezantimi që u krye nga ana e Agjencisë 
Kombëtare të Turizmit, ku fokusi kryesor i tij u përqendrua sidomos në resurset e bregdetit tonë. Ndër të tjera u fol për 
avantazhet gjeografike që ofron bregdeti ynë lidhur me gjatësinë e tij të konsiderueshme krahasuar me Malin e Zi, ku 
aktualisht gjendet një koncentrim i lartë i turistëve rusë, mbi çmimet konkurruese, larminë e brigjeve tona, ku Shqipëria 
ofron si plazhe të cekëta e të përshtatshme për pushimet e familjareve ashtu edhe brigje të thella, me cilësi të lartë ujërash 
detare dhe me mundësi për aktivitete ujore, pozicionimin e zonës së Sarandës pranë ishullit të Korfuzit, i cili nga të 
pranishmit u konsiderua si një portë e favorshme hyrës për turistët ruse etj. Ky takim dhe prezantimi, që e pasoi atë mund 
të shprehemi se ishte një hap i rëndësishëm drejt nxitjes së këtij tregu të madh dhe të rëndësishëm për turizmin në vendin 
tonë.

Ministrja Ekonomi: Konfindustria Balkanika, sfidë e re 
për konkurrueshmërinë në Shqipëri 
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve u përfaqësua nga drejtori Ekzekutiv i saj, z. Genti Beqiri, në takimin e 
radhës të grupit këshillues të platformës së Ballkanit Perëndimor mbi Enterprise Development Innovation Facility - 
EDIF, i cili u zhvillua në Vjenë.
WB EDIF është një program i financuar nga BE-ja, që synon përmirësimin e qasjes në financa dhe inovacion për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në Ballkanin Perëndimor. 

Nga ky program i WB EDIF, mund të përfitojnë SME-të në Shqipëri, Bosnje dhe 
Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Malit të Zi dhe Serbisë. Në takim u diskutua dhe u 
vendos në parim për projektet e Ballkanit që do t’i vijnë në ndihmë SME-ve. WB 
EDIF ofron për institucionet financiare dhe institucionet qeveritare përfituese 
instrumente të ndryshëm financiare. WB EDIF fokusohet në; rritjen e 
pjesëmarrjes së aktorëve në sektorin privat, adresimin e nevojave të tregut të 
SME-ve në Ballkanin Perëndimor, synon zgjerimin e financave për NMV-të, rrit 
fondet e vëna në dispozicion dhe ofron instrumentet financiare. NMV-të janë 
shtylla e ekonomisë lokale dhe si të tilla WB EDF i asiston këto sipërmarrje të 
sigurojnë qasje më të gjerë në financa për të krijuar një treg më të qëndrueshëm.
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