
Rekomandime për Bashkitë
Fier, Gjirokastër dhe Kukës

RAPORT
REKOMANDIME

Dhjetor 2020



1REKOMANDIME PËR BASHKITË 
FIER, GJIROKASTËR DHE KUKËS

SME ALBANIA

Projekti “Angazhimi i SME-ve në proçesin e monitorimit dhe 
rritjes së transparencës së bashkive në implementimin e politi-
kave të qeverisjes vendorë për zhvillimin ekonomik vendor”

Rekomandime për Bashkitë Fier, Gjirokastër dhe Kukës

 

RAPORT - REKOMANDIME

Dhjetor 2020

“Ky botim u realizua nga Instituti Shqiptar i SME-ve në kuadër të 
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PËRMBLEDHJE

Qeveritë vendore nuk janë pjesë e qeverisë ekzekutive por janë 
autoritete autonome, të zgjedhura drejtpërdrejt nga njerëzit me 
një mandat për të promovuar zhvillimin e territorit të tyre. Ata 
kanë kompetenca të gjera për të krijuar projektet dhe standardet 
e tyre vendore, me kusht që ato të mos bien në kundërshtim me 
legjislacionin kombëtar. 

Pa një ekonomi të fortë, njësitë e qeverisjes vendore kanë një 
bazë të dobët tatimore nga e cila mbledhin të ardhura për të 
ofruar shërbime dhe infrastrukturë. Rritja e të ardhurave dhe 
potenciali i zhvillimit ekonomik të qeverive vendore shkojnë 
krah për krah. Burimet publike janë të pamjaftueshme për të 
përmbushur infrastrukturën vendore dhe nevojat e shërbimit 
dhe rritja e ngadaltë ekonomike kufizon krijimin e vendeve të 
reja të punës, duke përkeqësuar pamundësinë për të rritur të 
ardhurat nga taksat. 

Roli i qeverisjes vendore kudo në botë është tejet i rëndësishëm 
për komunitetin vendas si edhe për SME-të të cilat operojnë 
në territoret që administrohen nga bashkitë përkatëse. Me 
miratimin e ligjit të ri për vetqeverisjen vendore 139/2015, bashkitë 
në territorin e Shqipërisë u pajisën me disa funksione kyce nga 
qeverisja qendrore, të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e territorit, 
bazuar në ligjet kombëtare, si ai për planin e përgjithshëm 
vendor, ligji për financat vendore, etj. 

Zhvillimi ekonomik vendor kërkon ngritjen e kapaciteteve 
të qeverisjes vendore si dhe përmirësimin e mjedisit të 
përshtatshëm për biznesin. Zbatimi i Reformës territoriale-
Administrative në Shqipërisë dhe ulja si pasojë e numrit të 
njësive të qeverisjes vendore nga 374 në 61 rritën rëndësinë e 
ngritjes së kapaciteteve. Delegimi tek bashkitë i kompetencave 
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dhe përgjegjësive për zhvillimin ekonomik vendor në përputhje 
me Ligjin e ri Organik të miratuar në korrik të vitit 2015 i jep ngritjes 
së kapaciteteve në këtë fushë prioritet shumë të lartë. 

Sipas Nenit 28 Ligji 139/2015 1per vetqeverisjen vendore ndër 
funksionet e bashkisë në fushën e zhvillimit ekonomik vendor 
është hartimi i planeve strategjike të zhvillimit e të programeve 
për zhvillimin ekonomik vendor; mbështetja për zhvillimin e 
biznesit të vogël, organizimi i shërbimeve në mbështetje të 
zhvillimit ekonomik vendor, si psh informacioni për bizneset, 
aktivitetet promovuese, dhënia e granteve financiare për 
mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm; 
publikimi i broshurave informative, krijimin e portaleve me profil 
ekonomik etj. Ky funksion i ri i bashkive në territorin e Shqipërisë, i 
jep një shtysë tjetër SME-ve të cilat shpeshherë gjenden përballë 
mos informimit dhe transparencës në nivel vendor. 

Ky projekt i dha mundësinë SME-ve në bashkitë Fier, 
Gjirokastër dhe Kukës të angazhohen më shumë në proçesin e 
llogaridhënies. Mundësoi rritjen e transparencës së qeverisjes 
lokale në lidhje me zbatimin e kompetencave dhe rolit të tyre 
në politikat e zhvillimit ekonomik lokal. Gjithashtu SME-të në 
këto bashki u angazhuan në llogaridhënien dhe transparecën e 
shërbimeve dhe mbështetjes së ofruar nga qeverisja vendore. 
Rekomandimet e raportit do të jenë një udhëzues per SME-të 
dhe qeverisjen vendore në arritjen e qëllimeve të përbashkëta 
për një zhvillim ekonomik vendor të qëndrueshëm. 

1  https://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2016/03/LIG-
JI_139_2015_PER_VETEQEVERISJEN_VENDORE1.pdf
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1. PREZANTIM I PROJEKTIT

1.1. Prezantim i projektit “Angazhimi i SME-ve në proçesin 
e monitorimit dhe rritjes së transparencës së bashkive 
në zbatimin e politikave të qeverisjes vendore për 
zhvillimin ekonomik vendor”

Sipas Nenit 28 Ligji 139/2015 per vetqeverisjen vendore cdo 
bashki në territorin e Shqipërisë, ka disa kompetenca kyçe 
që duhet ti zbatojë për të siguruar një zhvillim ekonomik 
vendor, i cili përkthehet në një moment të dytë në mirëqënie 
të komunitetit. SME-të, si audienca e synuar e këtij neni 
gjenden të painformuara kundrejt këtyre kompetencave e 
si rrjedhojë dhe të paorganizuara kundrejt korrupsionit dhe 
llogaridhënies që qeverisja lokale i detyrohet për mbështetjen 
dhe politikat që duhet të ndërmarrë për zhvillimin ekonomik 
lokal. Ky aksion monitoroi dhe rriti transparencën e bashkisë 
për rolin dhe kompetencat që ato ka për sa i përket zhvillimin 
ekonomik vendor nëpërmjet sipërmarrjes, duke angazhuar 
këto të fundit nëpërmjet metodave të ndryshme, inovative 
të llogaridhënies.

SME Albania nëpërmjet këtij projekti rriti informimin dhe 
transparencën e politikave dhe veprimeve të bashkive dhe 
zyrtarëve të tyre tek bizneset e vogla dhe të mesme që 
operojnë në territorin e bashkive Fier, Gjirokastër dhe Kukës. 

1.2. Avantazhet e krijuara për SME-të në zbatim të ligjit të 
vetqeverisjes vendore

Si pasojë e nivelit të ulët të informacionit të SME-ve për 
të drejtat që i burojnë nga ky ligj edhe informacioni se si 
zbatimi i këtyre kompetencave krijon një mjedis më të mirë 
për fuqizimin e tyre apo komunitetin është shumë i ulët. 
Sipas publikimit të fundit të zhvilluar nga Komisioni Evropian 
për situatën, zhvillimin dhe rëndësinë e SME-ve në Shqipëri 
ato vlerësohen si shumë të rëndësishme për ekonominë 
shqiptare dhe si një shtyllë e rëndësishme në krijimin e 
vendeve të reja të punës2. Pavarësisht rëndësisë së tyre 

2  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/albania_sba_fs_2017.pdf
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në fuqizimin ekonomik të vendit, këto të fundit gjenden të 
papërfshira dhe të painformuara për luftën ndaj korrupsionit 
dhe si pasojë zhvillimit të demokracisë lokale. Kjo e fundit 
është evidentuar dhe në aktivitetin që SME Albania zhvillon 
ku në formë konstante ka pjesëmarrje të SME-ve në nivel 
Shqipërie. 

Projekt propozimi i implementuar monitoroi dhe rriti 
transparencën e bashkisë për rolin dhe kompetencat që ato 
kanë për sa i përket zhvillimin ekonomik vendor nëpërmjet 
sipërmarrjes, duke angazhuar këto të fundit nëpërmjet 
metodave të ndryshme, inovative të llogaridhënies. Duke 
marrë në konsideratë faktin që pak herë biznesi është i 
angazhuar në projekte apo aktivitete që kanë të bëjnë 
me zhvillimin e demokracisë në nivel lokal apo qendror, ky 
projekt propozim solli risi duke bërë bashkë shoqërinë civile 
me biznesin me një qëllim të përbashkët përfundimtar 
zhvillimin e demokracisë lokale. Qëllimi i aksionit u arrit 
nëpërmjet evidentimit të situatës si fillim, përfshirjes së 
SME-ve në këtë proces, zhvillimit të tryezave të përbashkëta, 
fushata informuese me audiencë grup parësor SME-të dhe 
rritjes së presionit ndaj pushtetit lokal nëpërmjet përdorimit 
të medias.

2. BACKGROUND

2.1. Metodologjia 
Ky projekt u zhvillua në tre bashki: Fier, Gjirokastër, dhe Kukës 
dhe u përdorën një sërë metodash si më poshtë:

Metoda sasiore: Pyetësor i targetuar SME-ve

Pjesa sasiore e studimit u fokusua në një sondazh të targetuar 
kundrejt drejtuesve të SME-ve në tre bashkitë. Pyetësori i 
përgatitur u shpërnda dhe u plotësua përmes një platforme 
online dhe koordinatorëve të angazhuar në terren. 

Mbledhja e të dhënave sasiore

Në mënyrë që të sigurohej mbedhja e të dhënave sasiore 
nga SME-të e ndryshme në secilën bashki dhe për të 
siguruar përfaqësueshmëri, u zbatua një metodë kërkimore 
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deskriptive ndër-seksionale, që ofroi informacione në një 
moment të caktuar kohor rreth ekzistencës dhe impaktit të 
politikave publike lokale në nxitjen e biznesit të mesëm e të 
vogël në nivel vendor. Kjo metodë hulumtuese u zgjodh pasi 
ofron disa avantazhe në krahasim me metoda të tjera. Për 
shembull: 

1. është e shpejtë për t’u zhvilluar 

2. të gjithë variablat mblidhen në të njëjtën kohë 

3. mund të masë disa rezultate njëherësh 

4. prevalenca për të gjithë faktorët mund të matet 

5. është metodë e mirë për mbledhjen e të dhënave 
deskriptive 

6. mund të përdoret për hulumtime të mëtejshme. 

Kampionimi 

Për të llogaritur kampionin, do të përdorim formulën e 
Cochran 

n0=(z2 p(1-p))/e2

Ku  tregon intervalin e besueshmërisë  është proporcioni i 
popullsisë me atributin që duam të studiojmë, dhe e është 
marzhi i gabimit për madhësinë e popullsisë N që prodhon 
ekuacionin e mëposhtëm:

n=n0/(1+(n0-1)/N)

Përllogaritja e përmasës së kampionit u bë duke përdorur 
formulën e Cochran më sipër duke përdorur një nivel 
besueshmërie prej 95% (5% marzh gabimi), në mënyrë që të 
jetë statistikisht e vlefshme.

Bazuar në të dhënat e INSTAT mbi vjetarin statistikor të 
ndërmarrjeve për vitin 2018 bashkitë e targetuara kanë: 

• 7556 biznese të regjistruara në Fier 
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• 2052 biznese të regjistruara në Gjirokastër 

• 1063 biznese të regjistruara në Kukës 

Me përdorimin e formulës Cochran, kampioni është si më 
poshtë: 

• 366 pyetësorë në Fier 

• 324 pyetësorë në Gjirokastër

• 282 pyetësorë në Kukës

Një pyetësor u zhvillua në google forms, program i cili u testua 
për të arritur të gjithë grupet e targetuara. Të intervistuarit 
do të zgjidhen në mënyrë rastësore nga një listë biznesesh 
që do të merren nga secila bashki, INSTAT dhe Qendra e 
Kombëtare e Regjistrimit. Një link i pyetësorit iu dërgua 
bizneseve të zgjedhura në mënyrë rastësore duke ndjekur 
një hap prej 10 hapash në listën e marrë (pra secili biznes që 
është në listë pasi kemi kaluar 10). Pasi u kontaktua biznesi 
dhe u mor aprovimi për plotësimin e pyetësorit, ky i fundit iu 
dërgua secilit pjesëmarrës në mënyrë të personalizuar. 

Metoda cilësore – Fokus grupe dhe shfletim dokumentesh

Në mënyrë që të validoheshin gjetjet sasiore të mbledhura 
përmes pyetësorëve, u zhvilluan fokus grupe me biznese 
të mesme e të vogla në secilën bashki, të cilat gjithashtu u 
zgjodhën në mënyrë rastësore bazuar në listën e bizneseve. 
Këto fokus grupe u zhvilluan në bazë të pyetjeve të hartuara 
paraprakisht nga ekspertët e fushës. Përfaqësim i barabartë 
gjinor dhe shpërndarje gjeografike e drejtë u mor parasysh.  
 
Pjesa cilësore e raportit u mblodh edhe nga shfletimi i të 
gjithë materialeve dhe informacioneve të disponueshme 
nga secila bashki, ose nëpërmjet rrjeteve të tyre online dhe 
në media sociale ose nëpërmjet kërkesave për informacion 
drejtuar secilës bashki bazuar në ligjin për të drejtën e 
informacionit. Të dhënat e mbledhura përmes metodave të 
mësipërme janë përmbledhur në raportin përfundimtar të 
transparencës dhe rekomandimeve për secilën bashki.
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3. BASHKIA FIER

Bazuar në marrjen e të dhënave gjatë monitorimit të 
aktivitetit aktuale te bashkisë Fier, mbi:

•	 planet strategjike për zhvillimin e programeve për 
zhvillimin ekonomik vendor

•	 numri i tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë të ngritura
•	 publikimi i informacionit për bizneset, aktivitetet 

promovuese
•	 dhënia e granteve financiare për mbështetjen e 

aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm
•	 publikim i broshurave informative
•	 krijimin e portaleve me profil ekonomik

kemi këto rezultate/ gjetje si më poshtë:

•	 Është miratuar Planin i Përgjithshëm Vendor me vendimin 
nr.5, datë 29.12.2016 të Këshillit Kombëtar të Territorit, i 
cili gjendet në faqen elektronike të Bashkisë Fier .3, ku 
identifikojmë

a. Planin Portez
b. Plani Ndërvendor i Përgjithshëm (Bashkia Patos, Roskovec, 

Komunat Bubullimë, Mbrostar, Zharrëz, Kuman dhe Portëz)
c. Strategjia rajonale e zhvillimit të Qarkut të Fierit
d. Plani i Menaxhimit për Parkun Arkeologjik të Apolonisë
e. Plan i Zhvillimit të Komunës Dërmenas dhe Topojë
f. Plani i Përgjithshëm Rregullues i Qytetit të Fierit
g. Plan i Përgjithshëm Ndërvendor i Bashkisë Fier dhe 

Komunës Qendër
h. Projekti i gazjellësit “Trans-Adriatic Pipeline’’
i. Plani i Integruar Ndërsektorial i Bregdetit 
j. Plani i Përgjithshëm Kombëtar

Aktivitetet ekonomike kryesore në Bashkinë Fier janë 
hidrokarburet, bujqësia, turizmi, dhe manifaktura.

Tregjet publike të ngritura në Bashkinë Fier, janë :

3  http://bashkiafier.gov.al/sq-al/Bashkia/Documents/2. Dokumenti i Strategjise Fier 
29.12.2016.pdf.
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•	 2 tregje të agrobiznesit (shtetëror)
•	  1 treg të agrobiznesit (privat)
•	  3 tregje industriale (private)
•	  4 tregje zonale bujqësore
•	  1 treg shëtitës bujqësor në qytet.

•	 Publikime të informacionit për bizneset bëhen në faqen 
elektronike të Bashkisë Fier, bashkiafier.gov.al si dhe në 6 
aktivitetet periodike vjetore të njohura dhe nga ministritë 
përkatëse si Panairi i Librit aktivitet kombëtar, festa e 
“Gjelit të Detit” në Cakran aktivitet promovues zonal, festa 
“Guna me Rrëke” në Topojë aktivitet promovues zonal, 
festa e Bukës, Pojan aktivitet promovues zonal, festa e 
“Luleshtrydhes” në Frakull, aktivitet promovues zonal, 
festa “Hajd të dalim nga Myzeqeja” në Libofshë aktivitet 
promovues zonal. 

•	 Bashkia e Fierit nuk ka përfituar grante dhe nuk ka dhënë 
grante në mbështetje të biznesit të vogël e të mesëm.

•	 Publikimi i aktiviteteve të biznesit bëhen në revistën 
informative promovuese zyrtare të Bashkisë me emrin 
“FIERI”

•	 Institucioni i Bashkisë Fier nuk ka krijuar portal me profil 
ekonomik, por vetëm në facebook me emrin “Fieri Turizëm”

Nga analizimi i anketës së bizneseve të vogla dhe të mesme 
në Bashkinë Fier, pas intervistimit të një totali prej 460 
personave, janë paraqitur të dhënat e mëposhtme:

•	 23% e të anketuarëve janë të gjinisë femër, dhe 14% e të 
anketuarëve janë të gjinisë mashkull; 

•	 120 të anketuar janë pronarë biznesesh;
•	 Tipologjia e biznesit: “tregti”: 19.98% e të anketuarve; e cila 

zë vendin më të lartë tek të anketuarit.
•	 Numri i punonjësve për biznes: “1-4 punonjës”: 14.33% 

e të anketuarve; është përqindja më e lartë e numrit të 
bizneseve të anketuara me këtë numër punonjësish.

•	 Përmasa e biznesit: 11.10% e të anketuarve janë përgjigjur 
“biznes i vogël”, e cila zë vendin kryesor në numrin e të 
anketuarve;

•	 Historiku në vite i biznesit: Janë përgjigjur “pa përgjigje”:18.6 
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% e të anketuarve dhe “3 vite”: 1.61% e të anketuarve 
•	 Performanca e biznesit: “pa përgjigje”: 21.09% e të 

anketuarve, dhe “e mirë”: 8.88% e të anketuarve;
•	 Performanca në 5 vitet e fundit: “pa përgjigje”: 21.9% 

e të anketuarve, dhe “është përkeqësuar”: 5.85% e të 
anketuarve;

•	 Situata ekonomike në bashkinë tuaj: “pa përgjigje”: 22.30% 
e të anketuarve, dhe “e mirë” 8.88% e të anketuarve;

•	 Situata ekonomike në 5 vitet e fundit në bashkinë tuaj: “pa 
përgjigje”: 21.49% e të anketuarve, dhe “është përmirësuar” 
6.66% e të anketuarve;

•	 Kush ka rol në promovimin e biznesit tuaj: “pa përgjigje”: 
17.36% e të anketuarve, dhe “Bashkia”: 13.82% e të 
anketuarve;

•	 Keni informacion mbi promovimin e SME-ve nga bashkia: 
“pa përgjigje”: 19.27% e të anketuarve, dhe “jo”: 12.41% e të 
anketuarve;

•	 Keni informacion mbi mbështetjen e SME-ve nga bashkia: 
“pa përgjigje”: 19.58% e të anketuarve, dhe “jo”: 12.31% e të 
anketuarve;

•	 A jeni konsultuar për planet e bashkive: “po”: 5.95% e të 
anketuarve, dhe “jo”: 12.31% e të anketuarve;

•	 A keni marre pjese në mbledhjen e KB: “pa përgjigje” 
29.16% e të anketuarve, dhe “po”: 5.25% e të anketuarve;

•	 Mbledhja e KB a ka qenë për promovimin e biznesit: “pa 
përgjigje”: 19.88% e të anketuarve. dhe “nuk e di” 8.7% e të 
anketuarve;

•	 Konsultohet bashkia me bizneset: “pa përgjigje”: 19.88% e 
të anketuarve, dhe “nuk e di” 8.07 % e të anketuarve;

•	 Forma e konsultimit të bashkisë me bizneset: “pa 
përgjigje”: 27.45% e të anketuarve, dhe “takime informale”: 
3.83% e të anketuarve;

•	 Shpeshtësia e konsultimeve: “pa përgjigje”: 19.58% e të 
anketuarve; dhe “nuk e di”: 7.97% e të anketuarve;

•	 Format e promovimit të biznesit nga bashkia: “pa 
përgjigje”: 18.67% e të anketuarve, dhe “nuk e di”: 5% e të 
anketuarve;

•	 Transparenca e bashkisë për promovimin e bizneseve: 
“pa përgjigje”: 21% e të anketuarve, dhe “disi transparente” 
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5 % e të anketuarve;
•	 Konsultim npm portalit të bashkisë ose mediave sociale: 

“pa përgjigje”: 19.58% e të anketuarve, dhe “jo”: 10.29% e të 
anketuarve;

•	 Nëse po, a kanë qenë të vlefshme: “pa përgjigje”: 27.55% e 
të anketuarve, dhe “po”: 6.66% e të anketuarve;

•	 Performanca e bashkisë në promovimin e SME-ve: “pa 
përgjigje”: 26.3% e të anketuarve, dhe “e mirë” 5.4% e të 
anketuarve;

•	 Pengesat kryesore të SME-ve: “pa përgjigje”: 19% e të 
anketuarëve, dhe “taksa të larta”: 6.4% e të anketuarve;

•	 Mënyrat më efikase të promovimit të SME-ve: “pa 
përgjigje” 21.6% e të anketuarve, dhe “përmes panaireve 
(brenda dhe jashtë vendit)”: 4.3% e të anketuarve;

Vlerësimi i mjedisit miqësor për bizneset

Në mjedisin miqësor për bizneset përfshihen normat dhe 
zakonet, ligjet, rregulloret, politikat, marrëveshjet dhe 
infrastruktura publike që lehtësojnë zhvillimin ekonomik. 
Mund të ndërmerren veprime në nivel vendor për të 
përmirësuar mjedisin mundësues të biznesit në nivel bashkie. 
Nga shqyrtimi dhe vlerësimi paraprak i mjedisit mundësues 
për zhvillimin ekonomik vendor do të mundësohet formulimi 
i ideve dhe aktiviteteve dhe vendosja e lidhjeve (pengesave 
dhe mundësive) për zhvillimin ekonomik vendor. Aktorët 
vendorë (bashkia, OJQ-të, organizatat e shoqërisë civile, 
institucionet arsimore dhe komuniteti i biznesit) mund të 
punojnë së bashku për të përmirësuar klimën për rritjen e 
biznesit dhe investimet në bashki. Më poshtë jepen gjetjet 
që kanë të bëjnë me mjedisin mundësues për biznesin në 
Fier:

1. Në Fier ka një Dhomë Tregtie dhe Industrie vendore. 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Fierit nuk është edhe 
aq aktive dhe as nuk ka ndonjë histori bashkëpunimi me 
bashkinë për aktivitetet e zhvillimit ekonomik vendor.

2. Marrëdhëniet e punës mes sektorit privat dhe bashkisë 
janë në dukje pozitive, por komunikimi mes tyre është 
rastësor dhe nuk është i institucionalizuar.
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3. Bashkia ka shumë pak përgjegjësi për rregullimin e 
bizneseve. Shërbimet bashkiake në përgjithësi nuk i 
përmbushin pritshmëritë e bizneseve për sa i përket 
cilësisë dhe sasisë. Përgjithësisht pranohet se në 
bashki ka shumë burokraci, e cila bëhet pengesë si dhe 
mungon “kultura e shërbimit”. Po bëhen përpjekje për 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve. 

4. Në Bashkinë e Fierit nuk ka programe të posaçme 
kreditimi për bizneset e mesme, të vogla dhe mikro. Ka 
programe huadhënieje për familje në nevojë. Bankat 
tregtare ofrojnë hua për bizneset, por këto të fundit 
raportojnë se interesat janë shumë të larta dhe bizneset 
nuk janë gjithmonë në gjendje t’i shlyejnë ato në kohën e 
duhur. Duket se bizneset nuk janë të qarta për sa i përket 
kushteve dhe pritshmërive për shlyerjen e huave. 

5. Bashkia dhe Dhoma e Tregtisë nuk kishin dijeni për OJQ 
apo institucione të mikrofinancimit që përqendrohen në 
problemet e jetesës së të varfërve dhe që janë në gjendje 
të punojnë me Bashkinë për të nxitur zhvillimin ekonomik 
vendor. Po ashtu, bashkia nuk kishte dijeni për fondet e 
AIDA në ndihmë të SME-ve. 

6. Nga ky vlerësim doli në pah se nuk ka informacione për 
institucione dhe struktura të tjera jo-qeveritare (të tilla 
si grupe të mirëorganizuara qytetare, borde këshillimore, 
institucione kërkimore-zhvillimore apo organizata 
të medias) nëpërmjet të cilave aktorëve vendorë të 
bashkëpunojnë për programet e zhvillimit ekonomik.

7. Aktorët kryesorë evidentuan rolin e këshillit konsultativ 
QQ-QV për forcimin e marrëdhënieve mes qeverisë 
qendrore, qeverisjes vendore dhe sektorit privat në 
mbështetje të rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve 
të reja të punës.

8. Aktualisht nuk ka koordinim mes sektorit privat dhe 
shkollave profesionale e teknike për të trajtuar nevojat 
për punëtorë të kualifikuar. Edhe pse komunikimi ka 
pasur përmirësime këto vitet e fundit, zhvillimi i fuqisë 
punëtore përbën ende shqetësim për sektorin privat, 
sipas Dhomës së Tregtisë.

9. Sipas Dhomës së Tregtisë, komuniteti i biznesit mendon 
se kostot për shërbimet vendore janë të drejta dhe të 
arsyeshme.
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Vlerësimi i kuadrit institucional

Disa nga gjetjet janë:

1. Në strukturën organizative të Bashkisë nuk ka një 
departament/drejtori të zhvillimit ekonomik. 

2. Në disa drejtori në Bashkinë e Fierit ka punonjës që 
kanë përgjegjësi edhe zhvillimin ekonomik vendor. Këta 
individë punojnë në Drejtorinë e Financës dhe Drejtorinë e 
Zhvillimit të Projekteve dhe Investimeve të Huaja.

3. Për aktivitetet e lidhura me zhvillimin ekonomik vendor 
janë angazhuar fonde nga buxheti i bashkisë. Shihni 
Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 97, dt. 19.12.2017. http://
www.vendime.al/ëp-content/uploads/2018/03/VENDIM-
I-KESHILLIT-BASHKIAK-FIER-nr-97-DATE-19.12.2017.pdf për 
të mësuar më shumë për shumën dhe përshkrimin e 
aktiviteteve që financohen nga këto fonde.

4. Bashkia nuk ka një strategji specifike të zhvillimit ekonomik. 
Projektet dhe prioritetet e zhvillimit janë të identifikuar në 
Strategjinë e Zhvillimit Vendor të Planit të Përgjithshëm 
Vendor të Territorit.

5. Bashkia ka hartuar një plan investimesh afatgjate. Ky plan 
ka nisur nga zbatimi. Plani dhe afatet e tij janë publikuar 
në faqen zyrtare në internet të Bashkisë Fier.

6. Në bashki nuk ka programe për mbështetjen e zhvillimit 
të bizneseve të vogla. Po ashtu, nuk ka as grante për të 
mbështetur ndërmarrjet e vogla e të mesme. 

7. Bashkia ka përvojë në angazhimin e qytetarëve dhe 
shoqërisë civile duke përdorur procesin me pjesëmarrje 
për vendimmarrje dhe përcaktimin e prioriteteve. 
Diskutimet janë fokusuar tek taksat, financat dhe 
problemet sociale. Në këtë bashki ka nisur funksionimin 
edhe një Komision Këshillimor Qytetar që para 8 vitesh, 
komision që ka funksionuar mjaft mirë. Historikisht, nuk ka 
pasur asnjë strukturë për të institucionalizuar konsultimin 
dhe komunikimin mes sektorit privat dhe bashkisë. Kjo e 
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fundit, me ndihmën e PLGP, ka krijuar një Këshill Konsultativ 
për Zhvillimin Ekonomik të Fierit (FEDAC). Takimi i parë i 
këtij këshilli u bë më 23 prill 2018.

8. Bashkia e Fierit ka një inventar të qartë të aseteve ku të 
përfshihen edhe pronat e ish komunave (njësitë aktuale 
administrative) tashmë pjesë e bashkisë së re, por nuk 
duket një plan i qartë konkret për zhvillimin e tyre në dobi 
të biznesit, komunitetit dhe bashkisë. 

9. Bashkia e Fierit ka demonstruar lidership të fortë dhe 
të qëndrueshëm publik dhe ka shprehur interesin 
dhe vullnetin për të forcuar kapacitetin për zhvillimin 
ekonomik vendor. Aktualisht mes bashkisë dhe sektorit 
privat bëhen shumë pak diskutime për përshtatshmërinë 
e infrastrukturës dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve 
vendore si faktorë që ndikojnë në zhvillimin ekonomik 
vendor. 

4. BASHKIA GJIROKASTËR

Bazuar në marrjen e të dhënave gjatë monitorimit të aktivitetit 
aktuale te bashkisë Gjirokastër, mbi:

•	 planet strategjike për zhvillimin e programeve për 
zhvillimin ekonomik vendor

•	 numri i tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë të ngritura
•	 publikimi i informacionit për bizneset, aktivitetet 

promovuese
•	 dhënia e granteve financiare për mbështetjen e 

aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm
•	 publikim i broshurave informative
•	 krijimin e portaleve me profil ekonomik

kemi këto rezultate/ gjetje si më poshtë:

Planet strategjike Bashkia Gjirokastër
1. Plan i Përgjithshëm Vjetor (PPV) 15 vjeçar hartuar nga 

Bashkia Gjirokastër - Shtator 2017
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2. Planifikimi buxhetor afatmesëm (PBA) 
•	 Janar të cdo viti, planifikohen të ardhura për tre vjet 

Tavanet në mars për tre vjet 
•	 Kërkesat buxhetore 
•	 Miratim
•	 Planifikimi i Buxheti per vitin 2020 

Aktivitetet ekonomike kryesore në Bashkinë Gjirokastër janë 
turizmi, bujqësia, blegtoria, përpunimi, dhe tregtia.

•	 Për menaxhimin sa me te mire te shitjes së produkteve në 
menyre sa më efikase brenda kuadrit ligior dhe sa më afër 
qyetetarëve, brenda standareteve të sigurisë ushqimore, 
janë ngritur dhe funksionojnë tregjet e Gjirokastrës:

	♦ Tregu industrial 
	♦ Trego agro-ushqimor 
	♦ Tregu fruta-perimeve 
	♦ Tregu i shitjes se produkteve të njesive administrative
	♦ Tregu i shitjes se nenprodukteve te qumeshtit, mishit 

•	 Bashkia Gjirokastër, mundëson:
o Pjesëmarrjen në panaire për promovimin e jetës 

kulturorë dhe aseteve trashëgimore, si për zonën 
rurale ashtu dhe atë urbane

o Aktivitetet kulturore, të cilat ndikojnë në rritjen e 
fluksit  të pjesëmarrjes dhe frekuentshmërisë së 
qytetarëve   , të cilat ndikojnë në rritjen ekonomike 
të biznesit. Këto aktivitete organizohen në zona të 
ndryshme të qytetit  dhe në njësitë administrative

o Partneritetet për krijimin e broshurave të aseteve 
infrastrukturore rurale  dhe piketimit të subjekteve 
që ofrojnë përjetime historike dhe kulinarie.

o Projekte  ndërkufitare për  prezantimin e natyrës 
dhe vijimëzimit të shtigjeve historike etj.

•	 Bashkia Gjirokastër ka vënë në dispozicion gjithë asetet 
pa detyrime kundrejt bizneseve në zhvillimin e aktiviteteve 
të tyre , ka përdorur forma dhe mënyra të ndryshme 
për të siguruar grante me partner të ndryshëm brenda 
dhe jashtë vendit. Ky bashkëpunim me partnerët  ka 
qenë në nivel shumë të mirë ekonomik dhe kulturor. 
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Njëkohësisht janë duke punuar për të krijuar strategji të 
reja bashkëpunimi dhe në të njëtën kohë për të krijuar 
fondin tonë të granteve në buxhetin e Bashkisë.

•	 Publikimi i aktiviteteve të biznesit bëhen në mediat 
sociale zyrtare të bashkisë, si dhe përfaqësuesëve 
politikë të Gjirokastrës si dhe nëpërmjet broshurave që 
shpërndahen në panaire të ndryshme dhe aktivitete të 
tjera organizuar nga Bashkia Gjirokastër.

•	 Institucioni i Bashkisë Gjirokastër nuk ka krijuar portal 
me profil ekonomik, por ka disa media sociale të cilat 
promovojnë turizmin në Gjirokastër

Nga analizimi i anketës së bizneseve të vogla dhe të mesme 
në Bashkinë Gjirokastër, pas intervistimit të një totali prej 390 
personave, janë paraqitur të dhënat e mëposhtme:

•	 14% e të anketuarve janë të gjinisë femër, dhe 18% e të 
anketuarëve janë të gjinisë mashkull; 

•	 259 të anketuar janë pronarë biznesesh;
•	 Tipologjia e biznesit: “tregti”: 14.83% e të anketuarëve; e 

cila zë vendin më të lartë tek të anketuarit.
•	 Numri i punonjësve për biznes: “1-4 punonjës”: 24.52% e 

të anketuarëve; është përqindja më e lartë e numrit të 
bizneseve të anketuara me këtë numër punonjësish.

•	 Përmasa e biznesit: 19.98% e të anketuarve janë përgjigjur 
“biznes i vogël”, e cila zë vendin kryesor në numrin e të 
anketuarve;

•	 Historiku në vite i biznesit: “20 vite”: 6.16% e të anketuarve 
•	 Performanca e biznesit: “e keqe”: 16.15% e të anketuarve
•	 Performanca në 5 vitet e fundit: “është përmirësuar” 

14.73% e të anketuarve;
•	 Situata ekonomike në bashkinë tuaj: “e mirë” 15.94% e të 

anketuarve;
•	 Situata ekonomike në 5 vitet e fundit në bashkinë tuaj: 

“është përmirësuar” 12.11% e të anketuarve;
•	 Kush ka rol në promovimin e biznesit tuaj: qeveria 

qendrore”: 18.57% e të anketuarve;
•	 Keni informacion mbi promovimin e SME-ve nga bashkia: 
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“jo”: 24.62% e të anketuarve;
•	 Keni informacion mbi mbështetjen e SME-ve nga bashkia: 

““jo”: 24.62% e të anketuarve;
•	 A jeni konsultuar për planet e bashkive: “jo”: 23.51% e të 

anketuarve
•	 A keni marre pjese në mbledhjen e KB: “jo”: 20.48% e të 

anketuarve;
•	 Mbledhja e KB a ka qenë për promovimin e biznesit: “nuk 

e di” 18.26% e të anketuarve;
•	 Konsultohet bashkia me bizneset: “nuk e di” 18.26% e të 

anketuarve;
•	 Forma e konsultimit të bashkisë me bizneset: “takime 

informale”: 20.18% e të anketuarve;
•	 Shpeshtësia e konsultimeve: “disa herë në vit” 14.33% e të 

anketuarve;
•	 Format e promovimit të biznesit nga bashkia: “përmes 

njoftimeve në media/media sociale”: 16.75% e të 
anketuarve;

•	 Transparenca e bashkisë për promovimin e bizneseve: 
“aspak transparente”: 14% e të anketuarve;

•	 Konsultim npm portalit të bashkisë ose mediave sociale: 
“jo”: 27.75% e të anketuarve

•	 Nëse po, a kanë qenë të vlefshme: “nuk e di” 16.15% e të 
anketuarve 

•	 Performanca e bashkisë në promovimin e SME-ve: “pa 
përgjigje”: 13.6 % e të anketuarve, dhe “e mirë” 11.7% e të 
anketuarve;

•	 Pengesat kryesore të SME-ve: “fuqi e vogël blerëse”: 19.7% 
e të anketuarve;

•	 Mënyrat më efikase të promovimit të SME-ve: “përmes 
skemave të granteve për biznesin e vogël”: 22.6% e të 
anketuarve;

Vlerësimi i mjedisit miqësor për bizneset

Në mjedisin miqësor për bizneset përfshihen normat dhe 
zakonet, ligjet, rregulloret, politikat, marrëveshjet dhe 
infrastruktura publike që lehtësojnë zhvillimin ekonomik. 
Mund të ndërmerren veprime në nivel vendor për të 
përmirësuar mjedisin mundësues të biznesit në nivel bashkie. 
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Nga shqyrtimi dhe vlerësimi paraprak i mjedisit mundësues 
për zhvillimin ekonomik vendor do të mundësohet formulimi 
i ideve dhe aktiviteteve dhe vendosja e lidhjeve (pengesave 
dhe mundësive) për zhvillimin ekonomik vendor. Aktorët 
vendorë (bashkia, OJQ-të, organizatat e shoqërisë civile, 
institucionet arsimore dhe komuniteti i biznesit) mund të 
punojnë së bashku për të përmirësuar klimën për rritjen e 
biznesit dhe investimet në bashki. Më poshtë jepen gjetjet 
që kanë të bëjnë me mjedisin mundësues për biznesin në 
Gjirokastër:

1. Në Gjirokastër ka një Dhomë Tregtie dhe Industrie 
vendore. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Gjirokastrës 
është aktive por mund të jetë akoma edhe më mirë, 
sidomos në për të krijuar një histori bashkëpunimi me 
bashkinë për aktivitetet e zhvillimit ekonomik vendor.

2. Marrëdhëniet e punës mes sektorit privat dhe bashkisë 
janë në dukje pozitive, por komunikimi mes tyre është 
rastësor dhe nuk është i institucionalizuar.

3. Bashkia ka shumë pak përgjegjësi për rregullimin e 
bizneseve. Shërbimet bashkiake në përgjithësi nuk i 
përmbushin pritshmëritë e bizneseve për sa i përket 
cilësisë dhe sasisë. Përgjithësisht pranohet se në 
bashki ka shumë burokraci, e cila bëhet pengesë si dhe 
mungon “kultura e shërbimit”. Po bëhen përpjekje për 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve. 

4. Në Bashkinë e Gjirokastrës nuk ka programe të posaçme 
kreditimi për bizneset e mesme, të vogla dhe mikro. Ka 
programe huadhënieje për familje në nevojë. Bankat 
tregtare ofrojnë hua për bizneset, por këto të fundit 
raportojnë se interesat janë shumë të larta dhe bizneset 
nuk janë gjithmonë në gjendje t’i shlyejnë ato në kohën e 
duhur. Duket se bizneset nuk janë të qarta për sa i përket 
kushteve dhe pritshmërive për shlyerjen e huave. 

5. Bashkia dhe Dhoma e Tregtisë nuk kishin dijeni për OJQ 
apo institucione të mikrofinancimit që përqendrohen në 
problemet e jetesës së të varfërve dhe që janë në gjendje 
të punojnë me Bashkinë për të nxitur zhvillimin ekonomik 
vendor. 

6. Nga ky vlerësim doli në pah se nuk ka informacione për 
institucione dhe struktura të tjera jo-qeveritare (të tilla 
si grupe të mirëorganizuara qytetare, borde këshillimore, 
institucione kërkimore-zhvillimore apo organizata 
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të medias) nëpërmjet të cilave aktorëve vendorë të 
bashkëpunojnë për programet e zhvillimit ekonomik.

7. Aktorët kryesorë evidentuan rolin e këshillit konsultativ 
QQ-QV për forcimin e marrëdhënieve mes qeverisë 
qendrore, qeverisjes vendore dhe sektorit privat në 
mbështetje të rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve 
të reja të punës.

8. Zhvillimi i fuqisë punëtore mund të jetë një temë e 
përshtatshme për diskutime ndërmjet sektorit publik dhe 
atij privat. 

9. Aktualisht nuk ka koordinim mes sektorit privat dhe 
shkollave profesionale e teknike për të trajtuar nevojat 
për punëtorë të kualifikuar. Edhe pse komunikimi duket 
të ketë përmirësime këto vitet e fundit, zhvillimi i fuqisë 
punëtore përbën ende shqetësim për sektorin privat, 
sipas Dhomës së Tregtisë.

10. Komuniteti i biznesit, nëpërmjet Dhomës së Tregtisë, 
mendon se kostot për shërbimet vendore janë të drejta 
dhe të arsyeshme.

Vlerësimi i kuadrit institucional

Disa nga gjetjet janë:

1. Në strukturën organizative të Bashkisë nuk ka një 
departament/drejtori të zhvillimit ekonomik, por është 
planifikuar të hapet Drejtoria për zhvillimin e Turizmin, i cili 
ka prioritet për Bashkinë Gjirokastër. 

2. Bashkia nuk ka një strategji specifike të zhvillimit ekonomik. 
Projektet dhe prioritetet e zhvillimit janë të identifikuar në 
Strategjinë e Zhvillimit Vendor të Planit të Përgjithshëm 
Vendor të Territorit.

3. Bashkia në bashkëpunim me Fondin Shqiptar Amerikan 
të Zhvillimit ka përgatitur ndërhyrjen në pazarin e 
Gjirokastrës, e cila po ndjek suksesin e ndërhyrjeve 
dhe bashkëpunimeve që AADF ka në qytete të tjera të 
Shqipërisë. Gjithashtu, është ngritur edhe njësia Tourism 
Improvement District – TID, e cila koordinon aktivitetet në 
zonës e pazarit, si edhe mundëson grante për bizneset e 
vogla e të mesme të kësaj zone.
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4. Bashkia Gjirokastër është pjesë e projektit të turizmit 
infrastrukturë dhe asistencë teknike të Bankës Botërore, 
e cila zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ka 
përfunduar faza e studimit të tregut, dhe ka nisur zbatimi 
i programit për krijimin e markës së Gjirokastrës si edhe 
planin të marketingut. Bizneset e vogla dhe të mesme, që 
kane lidhje direkte apo indirekte me turizmin do të jenë 
përfituese nga ky projekt, 

5. Në bashki nuk ka programe për mbështetjen e zhvillimit 
të bizneseve të vogla. Po ashtu, nuk ka as grante për të 
mbështetur ndërmarrjet e vogla e të mesme. 

6. Bashkia e Gjirokastrës nuk ka një inventar të qartë të 
aseteve ku të përfshihen edhe pronat e ish komunave 
(njësitë aktuale administrative) tashmë pjesë e bashkisë 
së re. 

7. Bashkia e Gjirokastrës demonstron lidership të fortë 
dhe të qëndrueshëm publik dhe ka shprehur interesin 
dhe vullnetin për të forcuar kapacitetin për zhvillimin 
ekonomik vendor. Aktualisht mes bashkisë dhe sektorit 
privat bëhen shumë pak diskutime për përshtatshmërinë 
e infrastrukturës dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve 
vendore si faktorë që ndikojnë në zhvillimin ekonomik 
vendor. 

5. BASHKIA KUKËS

Bazuar në marrjen e të dhënave gjatë monitorimit të aktivitetit 
aktuale te bashkisë Kukës, mbi:

•	 planet strategjike për zhvillimin e programeve për 
zhvillimin ekonomik vendor

•	 numri i tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë të ngritura
•	 publikimi i informacionit për bizneset, aktivitetet 

promovuese
•	 dhënia e granteve financiare për mbështetjen e 

aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm
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•	 publikim i broshurave informative
•	 krijimin e portaleve me profil ekonomik

kemi këto rezultate/ gjetje si më poshtë:

•	 Është miratuar Planin i Përgjithshëm Vendor me vendimin 
nr.8, datë 8.02.2017 të Këshillit Kombëtar të Territorit, i 
cili gjendet në faqen elektronike të Bashkisë Kukës.4, ku 
identifikojmë

o Harta e Vizionit Strategjik
o Plani i Zhvillimit të Territorit
o Strategjia e Zhvillimit të Territorit

Aktivitetet ekonomike kryesore në Bashkinë Kukës janë 
mineraret, energjia, turizmi, dhe bimët mjekësore.

•	 Numri i tregjeve të bashkisë qe funksionojne (treg 
bujqësor, industrial etj) , për 2019 ishin planifikuar 1 dhe 
janë realizuar në fakt 3.

- Investime për infrastrukturën , panifikuar 0 investime, 
realizuar 0 investime

- Numri i planeve të detajuara vendore, planifikuar 0 
investime, realizuar 0 investime5

•	 Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore 
për 2019 organizuar nga bashkia kanë qënë 2

•	 Bashkia e Kukësit nuk ka përfituar grante dhe nuk ka 
dhënë grante në mbështetje të biznesit të vogël e të 
mesëm.

•	 Bashkia Kukës, ka planifikuar, por nuk ka realizuar për 2019 
krijimin e broshurave informative për bizneset e Kukësit.

4  https://kukesi.gov.al/strategjia-e-zhvillimit-te-territorit/ 

5  Shërbimi i tregjeve ka nevojë të rrisë raportimin në lidhje me 
atë cfarë ofron për qytetarët
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Nga analizimi i anketës së bizneseve të vogla dhe të mesme 
në Bashkinë Kukës, pas intervistimit të një totali prej 350 
personave, janë paraqitur të dhënat e mëposhtme:

•	 7% e të anketuarëve janë të gjinisë femër, dhe 22% e të 
anketuarëve janë të gjinisë mashkull; 

•	 131 të anketuar janë pronarë biznesesh;
•	 Tipologjia e biznesit: “tregti”: 9.49% e të anketuarve; e cila 

zë vendin më të lartë tek të anketuarit.
•	 Numri i punonjësve për biznes: “1-4 punonjës”: 20.59% 

e të anketuarve; është përqindja më e lartë e numrit të 
bizneseve të anketuara me këtë numër punonjësish.

•	 Përmasa e biznesit: 16.65% e të anketuarve janë përgjigjur 
“biznes i vogël”, e cila zë vendin kryesor në numrin e të 
anketuarve;

•	 Historiku në vite i biznesit: “5 vite”: 3.43% e të anketuarve 
•	 Performanca e biznesit: “e mirë”: 20.89% e të anketuarëve;
•	 Performanca në 5 vitet e fundit: “është përmirësuar”: 

15.14% e të anketuarve;
•	 Situata ekonomike në bashkinë tuaj: “e mirë” 18.57% e të 

anketuarve;
•	 Situata ekonomike në 5 vitet e fundit në bashkinë tuaj: 

“është përmirësuar” 13.82% e të anketuarve;
•	 Kush ka rol në promovimin e biznesit tuaj: “Bashkia”: 12.21% 

e të anketuarve;
•	 Keni informacion mbi promovimin e SME-ve nga bashkia: 

“jo”: 13.02% e të anketuarve;
•	 Keni informacion mbi mbështetjen e SME-ve nga bashkia: 

“po”: 14.63% e të anketuarve;
•	 A jeni konsultuar për planet e bashkive: “jo”: 18.67% e të 

anketuarve;
•	 A keni marre pjese në mbledhjen e KB: “pa përgjigje” 

17.36% e të anketuarëve, dhe “jo”: 7.87% e të anketuarve;
•	 Mbledhja e KB a ka qenë për promovimin e biznesit: “po”: 

13.62% e të anketuarve;
•	 Konsultohet bashkia me bizneset: “po”: 13.62% e të 

anketuarve;
•	 Forma e konsultimit të bashkisë me bizneset: “takime 

informale”: 14.33% e të anketuarve;
•	 Shpeshtësia e konsultimeve: “disa herë në vit”: 15.44% e të 
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anketuarve;
•	 Format e promovimit të biznesit nga bashkia: “përmes 

njoftimeve në media/media sociale”: 9.38% e të 
anketuarve;

•	 Transparenca e bashkisë për promovimin e bizneseve: 
“disi transparente” 18 % e të anketuarve;

•	 Konsultim npm portalit të bashkisë ose mediave sociale: 
“jo”: 20.48% e të anketuarve;

•	 Nëse po, a kanë qenë të vlefshme: “pa përgjigje”: 17.36% e 
të anketuarve, dhe “jo”: 4.34% e të anketuarve;

•	 Performanca e bashkisë në promovimin e SME-ve: “e 
mirë” 16.5% e të anketuarve;

•	 Pengesat kryesore të SME-ve: “fuqi e vogël blerëse”: 10.9% 
e të anketuarve;

•	 Mënyrat më efikase të promovimit të SME-ve: ““përmes 
skemave të granteve për biznesin e vogël”: 7.8% e të 
anketuarve;

Vlerësimi i mjedisit miqësor për bizneset

Në mjedisin miqësor për bizneset përfshihen normat dhe 
zakonet, ligjet, rregulloret, politikat, marrëveshjet dhe 
infrastruktura publike që lehtësojnë zhvillimin ekonomik. 
Mund të ndërmerren veprime në nivel vendor për të 
përmirësuar mjedisin mundësues të biznesit në nivel bashkie. 
Nga shqyrtimi dhe vlerësimi paraprak i mjedisit mundësues 
për zhvillimin ekonomik vendor do të mundësohet formulimi 
i ideve dhe aktiviteteve dhe vendosja e lidhjeve (pengesave 
dhe mundësive) për zhvillimin ekonomik vendor. Aktorët 
vendorë (bashkia, OJQ-të, organizatat e shoqërisë civile, 
institucionet arsimore dhe komuniteti i biznesit) mund të 
punojnë së bashku për të përmirësuar klimën për rritjen e 
biznesit dhe investimet në bashki. Më poshtë jepen gjetjet 
që kanë të bëjnë me mjedisin mundësues për biznesin në 
Kukës:

1. Në Kukës ka një Dhomë Tregtie dhe Industrie vendore. 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Kukësit nuk është edhe 
aq aktive dhe as nuk ka ndonjë histori bashkëpunimi me 
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bashkinë për aktivitetet e zhvillimit ekonomik vendor.
2. Marrëdhëniet e punës mes sektorit privat dhe bashkisë 

janë në dukje pozitive, por komunikimi mes tyre është 
rastësor dhe nuk është i institucionalizuar.

3. Bashkia ka shumë pak përgjegjësi për rregullimin e 
bizneseve. Shërbimet bashkiake në përgjithësi nuk i 
përmbushin pritshmëritë e bizneseve për sa i përket 
cilësisë dhe sasisë. Përgjithësisht pranohet se në bashki 
ka shumë burokraci, e cila bëhet pengesë si dhe mungon 
“kultura e shërbimit”. Po bëhen përpjekje për përmirësimin 
e cilësisë së shërbimeve. 

4. Në Bashkinë e Kukësit nuk ka programe të posaçme 
kreditimi për bizneset e mesme, të vogla dhe mikro. Ka 
programe huadhënieje për familje në nevojë. Bankat 
tregtare ofrojnë hua për bizneset, por këto të fundit 
raportojnë se interesat janë shumë të larta dhe bizneset 
nuk janë gjithmonë në gjendje t’i shlyejnë ato në kohën e 
duhur. Duket se bizneset nuk janë të qarta për sa i përket 
kushteve dhe pritshmërive për shlyerjen e huave. 

5. Bashkia dhe Dhoma e Tregtisë nuk kanë dijeni për OJQ 
apo institucione të mikrofinancimitqë përqendrohen në 
problemet e jetesës së të varfërve dhe që janë në gjendje 
të punojnë me Bashkinë për të nxitur zhvillimin ekonomik 
vendor. 

6. Nga ky vlerësim doli në pah se nuk ka informacione për 
institucione dhe struktura të tjera jo-qeveritare (të tilla si 
grupe të mirëorganizuara qytetare, borde këshillimore, 
institucione kërkimore-zhvillimore apo organizata 
të medias) nëpërmjet të cilave aktorëve vendorë të 
bashkëpunojnë për programet e zhvillimit ekonomik.

7. Aktorët kryesorë evidentuan rolin e këshillit konsultativ QQ-
QV për forcimin e marrëdhënieve mes qeverisë qendrore, 
qeverisjes vendore dhe sektorit privat në mbështetje të 
rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve të reja të punës.

8. Aktualisht nuk ka koordinim mes sektorit privat dhe 
shkollave profesionale e teknike për të trajtuar nevojat 
për punëtorë të kualifikuar. Edhe pse komunikimi ka pasur 
përmirësime këto vitet e fundit, zhvillimi i fuqisë punëtore 
përbën ende shqetësim për sektorin privat, sipas Dhomës 
së Tregtisë.

9. Me sa kuptohet, komuniteti i biznesit mendon se kostot 
për shërbimet vendore janë të drejta dhe të arsyeshme.
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Vlerësimi i kuadrit institucional

Disa nga gjetjet janë:

1. Në strukturën organizative të Bashkisë nuk ka një 
departament/drejtori të zhvillimit ekonomik. 

2. Bashkia nuk ka një strategji specifike të zhvillimit ekonomik. 
Projektet dhe prioritetet e zhvillimit janë të identifikuar në 
Strategjinë e Zhvillimit Vendor të Planit të Përgjithshëm 
Vendor të Territorit.

3. Në bashki nuk ka programe për mbështetjen e zhvillimit 
të bizneseve të vogla. Po ashtu, nuk ka as grante për të 
mbështetur ndërmarrjet e vogla e të mesme. 

4. Bashkia ka përvojë në angazhimin e qytetarëve dhe 
shoqërisë civile duke përdorur procesin me pjesëmarrje 
për vendimmarrje dhe përcaktimin e prioriteteve. 
Diskutimet janë fokusuar tek taksat, financat dhe 
problemet sociale. 

5. Bashkia e Kukësit nuk ka një inventar të qartë të aseteve 
ku të përfshihen edhe pronat e ish komunave (njësitë 
aktuale administrative) tashmë pjesë e bashkisë së re. 

6. Bashkia e Kukësit demonstron lidership të fortë dhe 
të qëndrueshëm publik dhe ka shprehur interesin 
dhe vullnetin për të forcuar kapacitetin për zhvillimin 
ekonomik vendor. Aktualisht mes bashkisë dhe sektorit 
privat bëhen shumë pak diskutime për përshtatshmërinë 
e infrastrukturës dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve 
vendore si faktorë që ndikojnë në zhvillimin ekonomik 
vendor. 
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6. REKOMANDIMET

Ligji organik në mënyrë eksplicite thotë se bashkitë kanë 
të drejtën dhe përgjegjësinë për realizimin e aktiviteteve 
ekonomike. Po ashtu, Ligji thekson se funksionet ekskluzive 
të bashkive në zhvillimin ekonomik vendor janë: hartimi i 
programeve për zhvillimin ekonomik vendor, mbështetja për 
zhvillimin e biznesit të vogël, sigurimi i grantit financiar për të 
mbështetur aktivitetet e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe 
ofrimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik 
vendor

Ligji i ri Organik për Vet Qeverisjen Vendore ka sjellë disa 
përgjegjësi për njësitë e qeverisjes vendore, të cilat janë 
shumë të reja për zyrtarët vendorë dhe u duhet kohë për të 
kuptuar dhe zbatuar funksionet e reja. Si i tillë, edhe zhvillimi 
ekonomik vendor është një koncept tjetër shumë i ri për 
zyrtarët lokalë, i cili kërkon kohë dhe burime për të pasur një 
performancë të mirë. Për më tepër, angazhimi me sektorin 
privat është një tjetër koncept i ri për zyrtarët lokalë kur 
merren me zhvillimin ekonomik vendor.

Për të luajtur një rol më të madh në zhvillimin ekonomik 
vendor, Bashktë duhet të forcojnë bashkëpunimin me 
sektorin privat dhe organizatat joqeveritare (OJQ). Zhvillimi 
ekonomik vendor është përpjekje bashkëpunuese mes 
shumë aktorëve të interesuara që bëjnë bashkë burime të 
ndryshme. Integrimi i këtyre interesave të ndryshme në një 
strategji kohezive është një sfidë që kërkon udhëheqje dhe 
një kuadër të fortë institucional. Hapi i parë kryesor në këtë 
drejtim është të kuptojmë aftësitë aktuale të bashkisë për 
promovimin e zhvillimit ekonomik vendor. 

Zhvillimi Ekonomik Vendor dhe krijimi i suksesshëm i një 
mjedisi miqësor për bizneset kërkojnë ngritjen e kapaciteteve 
të qeverisjes vendore për planifikimin strategjik dhe zbatimin 
e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik vendor. Bashkitë do të 
duhet të shoqërojnë përgjegjësitë e tyre të reja për zhvillimin 
ekonomik vendor me rritjen e aftësive, kapaciteteve dhe 
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financimeve.

Rekomandimet për tre Bashkitë ku u përgatit analiza e 
anketimit dhe gjetjeve të projektit nga SME Albania për 
forcimin e kapaciteteve për zhvillimin ekonomik vendor:

Bashkia Fier

1. Rekomandohet fuqizimi i Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik 
Vendor, dhe rritja e autoritetit dhe përgjegjësive të kësaj 
drejtorie, si një departament kyc në përgatitjen e inciativave 
për zhvillim ekonomik vendor. Kjo Drejtori duhet të punojë 
për të nxitur investimet dhe për të tërhequr, ruajtur dhe 
inkurajuar zhvillimin e ndërmarrjeve ekzistuese dhe atyre 
të reja ekonomike; të zhvillojë, koordinojë, zbatojë dhe 
administrojë strategjitë dhe projektet e zhvillimit ekonomik 
për bashkinë; t’i rekomandojë Kryetarit të Bashkisë dhe 
Këshillit Bashkiak dhe të kërkojë në emër të bashkisë 
fonde/grantesh për bashkinë; të administrojë Fondet 
e Zhvillimit të Rajoneve dhe të menaxhojë programe 
të tilla grantesh në përputhje me ligjet dhe rregulloret 
e saj; të koordinojë dhe të mundësojë pjesëmarrjen në 
zhvillimin ekonomik vendor të qytetarëve, organizatave 
të komunitetit, aktorëve nga sektori privat, komisioni 
këshillimor qytetar dhe këshilli konsultativ për zhvillimin 
ekonomik vendor.

2. Bashkia Fier duhet të fuqizojë Këshillin Konsultativ për 
Zhvillim Ekonomik, i cili është një instrument mbështetje 
për bashkinë dhe bizneset private. Ky i fundit duhet të ketë 
një përfshirje prej të paktën 7 përfaqësues nga sektori 
privat. Kryetari i Bashkisë duhet të thërrasë mbledhjet 
e këtij këshilli të paktën një herë në tre muaj duke vënë 
në dispozicion edhe rendin e ditës para se të nisin 
mbledhjet. Procesverbalet e mbledhjeve të këshillit duhet 
të regjistrohen dhe të vihen në dispozicion të publikut me 
anë të internetit.

3. Rekomandohet që të bëhet një proces konsultativ, ku 
të përfshihet edhe Këshilli Konsultativ për Zhvillimin 
Ekonomik, për të identifikuar dhe vendosur prioritetet për 
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projektet e zhvillimit ekonomik vendor. Këto projekte, jo 
thjesht projekte 
infrastrukturore publike, duhet të jenë projekte që nxisin 
investimet, angazhojnë sektorin privat dhe krijojnë 
vende të reja pune. Në rast të mungesës së Strategjisë 
së Zhvillimit Ekonomik, Strategjia Vendore e Zhvillimit të 
Territorit të PPV-së mund të ofrojë inventarin më të mirë 
të projekteve potenciale të zhvillimit ekonomik vendor. 
Duhet të identifikohen burimet potenciale të financimit për 
secilin projekt prioritar. Duhet të përgatitet një dokument 
konceptual për të paktën tre projekte prioritare. Duhen 
ndërmerren hapa për t’i bërë këto projekte “gati për 
punë”. Duhet të merret parasysh fillimi i procesit të PDV-
së për projektet prioritare.

4. Rekomandohen hapa për të forcuar lidhjet mes 
Planifikimit dhe Zhvillimit. Planet e detajuara vendore 
janë të domosdoshme me ligj për njësitë strukturore të 
përcaktuara në Planin e Përgjithshëm Vendor të Territorit 
për rritjen e popullsisë ose ndryshime të mëdha në 
përdorimin e tokës. PDV duhet të përgatitet dhe miratohet 
para fillimit të çdo procedure lejeje zhvillimi/ndërtimi 
nga ana e bashkisë. PDV siguron një platformë për 
negociatat e zhvillimit të tokës mes palëve të interesuara 
(Bashkia, zhvilluesit, pronarët e tokave, qytetarët) dhe për 
promovimin e mundësive të zhvillimit ekonomik që do të 
lindin përmes zbatimit të PDV-së. 

5. Realizimi i mundësive të zhvillimit ekonomik kërkon që 
mundësia të përputhet me financimin (si publik ashtu 
edhe privat). Ekzistojnë një sërë burimesh financimi për 
të mbështetur Bashkinë në financimin e projekteve të 
iniciuara në nivel vendor. Rekomandohet që bashkia të 
përgatisë një plan për trajnime dhe ngritje kapacitetesh 
për të përmirësuar kapacitetin e stafit të bashkisë në 
hartimin e propozimeve konkurruese dhe për zbatimin 
dhe menaxhimin më të mirë të projekteve të financuara 
(cikli i menaxhimit të projektit). Krijimi i një Drejtorie të 
Zhvillimit Ekonomik, siç u rekomandua më sipër, do të 
rriste kapacitetin dhe aftësinë e Bashkisë për të siguruar 
fonde dhe për të zbatuar në mënyrë efektive projektet 
dhe aktivitetet e zhvillimit ekonomik.

6. Ndër asetet më të mëdha të bashkisë për zhvillimin 
ekonomik vendor janë toka dhe ndërtesat publike. 
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Rekomandohet që të përgatitet dhe zbatohet një Plan 
Veprimi për Menaxhimin e Aseteve të Bashkisë. Duhet të 
përfundojë procesi i transferimit të pasurive nga qeveria 
qendrore tek bashkia (në rast se nuk ka përfunduar). 
Pasuritë e ish-komunave (njësive administrative) duhet të 
inventarizohen dhe të regjistrohen. Dosjet dhe materialet 
në letër të inventarit të aseteve duhet të kompjuterizohen. 
Duhet të identifikohen pronat e papërdorura ose me 
përdorim të pakët që mund të vihen në dispozicion për 
zhvillimin ekonomik vendor dhe mundësitë për zhvillimin 
e përbashkët të sektorit privat/publik të evidentohen dhe 
të ndahen me aktorët privatë në mënyrë transparente.

Bashkia Gjirokastër

1. Rekomandohet që Bashkia Gjirokastër të krijojë një 
Drejtori për Zhvillimin Ekonomik me detyrë rekomandimin 
dhe zbatimin e një strategjie gjithëpërfshirëse të zhvillimit 
ekonomik. Përgjegjësitë e kësaj drejtorie duhet të jenë: 
të punojnë në emër të Bashkisë për të nxitur investimet 
dhe për të tërhequr, ruajtur dhe inkurajuar zhvillimin e 
ndërmarrjeve ekzistuese dhe atyre të reja ekonomike; të 
zhvillojë, koordinojë, zbatojë dhe administrojë strategjitë 
dhe projektet e zhvillimit ekonomik për bashkinë; t’i 
rekomandojë Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak 
dhe të kërkojë në emër të bashkisë fonde/grantesh për 
bashkinë; të administrojë Fondet e Zhvillimit të Rajoneve 
dhe të menaxhojë programe të tilla grantesh në përputhje 
me ligjet dhe rregulloret e saj; të koordinojë dhe të 
mundësojë pjesëmarrjen në zhvillimin ekonomik vendor 
të qytetarëve, organizatave të komunitetit, aktorëve nga 
sektori privat, komisioni këshillimor qytetar dhe këshilli 
konsultativ për zhvillimin ekonomik vendor. Drejtori i 
Drejtorisë duhet të emërohet nga Kryetari i Bashkisë 
në bazë të aftësive profesionale dhe të jetë përgjegjës 
për menaxhimin, drejtimin dhe kontrollin e Drejtorisë të 
Zhvillimit Ekonomik sipas rregulloreve dhe vendimeve të 
bashkisë. 

2. Të krijohet Këshilli Konsultativ për Zhvillim Ekonomik i 
Bashkisë Gjirokastër, i cili do të mbështesë vazhdimisht 
bashkinë. Rekomandohet që një person i stafit të bashkisë 
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të caktohet për të mbështetur dhe koordinuar aktivitetet 
e këtij këshilli. Ky i fundit duhet të ketë një përfshirje prej 
të paktën 7 përfaqësues nga sektori privat. Kryetari i 
Bashkisë duhet të thërrasë mbledhjet e këtij këshilli të 
paktën një herë në tre muaj duke vënë në dispozicion edhe 
rendin e ditës para se të nisin mbledhjet. Procesverbalet 
e mbledhjeve të këshillit duhet të regjistrohen dhe të 
vihen në dispozicion të publikut me anë të internetit. 
Këshilli konsultativ duhet qtë ketë edhe një kod etike, i cili 
miratohet në mbledhjen e parë të tij. Anëtarëve të Këshillit 
duhet t’u kërkohet që veprojnë në përputhje me Kodin e 
Etikës. 

3. Rekomandohet që të bëhet një proces konsultativ, ku 
të përfshihet edhe Këshilli Konsultativ për Zhvillimin 
Ekonomik, për të identifikuar dhe vendosur prioritetet për 
projektet e zhvillimit ekonomik vendor. Këto projekte, jo 
thjesht projekte 
infrastrukturore publike, duhet të jenë projekte që nxisin 
investimet, angazhojnë sektorin privat dhe krijojnë 
vende të reja pune. Në rast të mungesës së Strategjisë 
së Zhvillimit Ekonomik, Strategjia Vendore e Zhvillimit të 
Territorit të PPV-së mund të ofrojë inventarin më të mirë 
të projekteve potenciale të zhvillimit ekonomik vendor. 
Duhet të identifikohen burimet potenciale të financimit për 
secilin projekt prioritar. Duhet të përgatitet një dokument 
konceptual për të paktën tre projekte prioritare. Duhen 
ndërmerren hapa për t’i bërë këto projekte “gati për 
punë”. Duhet të merret parasysh fillimi i procesit të PDV-
së për projektet prioritare.  

4. Rekomandohen hapa për të forcuar lidhjet mes 
Planifikimit dhe Zhvillimit. Planet e detajuara vendore 
janë të domosdoshme me ligj për njësitë strukturore të 
përcaktuara në Planin e Përgjithshëm Vendor të Territorit 
për rritjen e popullsisë ose ndryshime të mëdha në 
përdorimin e tokës. PDV duhet të përgatitet dhe miratohet 
para fillimit të çdo procedure lejeje zhvillimi/ndërtimi 
nga ana e bashkisë. PDV siguron një platformë për 
negociatat e zhvillimit të tokës mes palëve të interesuara 
(Bashkia, zhvilluesit, pronarët e tokave, qytetarët) dhe për 
promovimin e mundësive të zhvillimit ekonomik që do të 
lindin përmes zbatimit të PDV-së. 
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5. Realizimi i mundësive të zhvillimit ekonomik kërkon që 
mundësia të përputhet me financimin (si publik ashtu 
edhe privat). Ekzistojnë një sërë burimesh financimi për 
të mbështetur Bashkinë në financimin e projekteve të 
iniciuara në nivel vendor. Rekomandohet që bashkia të 
përgatisë një plan për trajnime dhe ngritje kapacitetesh 
për të përmirësuar kapacitetin e stafit të bashkisë në 
hartimin e propozimeve konkurruese dhe për zbatimin 
dhe menaxhimin më të mirë të projekteve të financuara 
(cikli i menaxhimit të projektit). Krijimi i një Drejtorie të 
Zhvillimit Ekonomik, siç u rekomandua më sipër, do të 
rriste kapacitetin dhe aftësinë e Bashkisë për të siguruar 
fonde dhe për të zbatuar në mënyrë efektive projektet 
dhe aktivitetet e zhvillimit ekonomik. 

6. Ndër asetet më të mëdha të bashkisë për zhvillimin 
ekonomik vendor janë toka dhe ndërtesat publike. 
Rekomandohet që të përgatitet dhe zbatohet një Plan 
Veprimi për Menaxhimin e Aseteve të Bashkisë. Duhet të 
përfundojë procesi i transferimit të pasurive nga qeveria 
qendrore tek bashkia (në rast se nuk ka përfunduar). 
Pasuritë e ish-komunave (njësive administrative) duhet të 
inventarizohen dhe të regjistrohen. Dosjet dhe materialet 
në letër të inventarit të aseteve duhet të kompjuterizohen. 
Duhet të identifikohen pronat e papërdorura ose me 
përdorim të pakët që mund të vihen në dispozicion për 
zhvillimin ekonomik vendor dhe mundësitë për zhvillimin 
e përbashkët të sektorit privat/publik të evidentohen dhe 
të ndahen me aktorët privatë në mënyrë transparente. 

7. Rekomandohet që bashkia Gjirokastër të hartojë një 
“Udhëzues i të Bërit Biznes në Bashkinë respektive”. 
Udhëzuesi do të shërbente si burim për hapjen dhe 
rritjen e një biznesi në qytet. Në këtë udhëzues duhet 
të identifikohen burimet në dispozicion të bizneseve të 
vogla dhe të mesme; të evidentohen bazat e zhvillimit të 
një Plani Biznesi; të sigurohen informacione për krijimin e 
strukturës ligjore dhe regjistrimin e një biznesi; të bëhen 
të ditura kërkesat për lejet, sigurimet dhe taksat; të 
përfshihen informacione për financimin tradicional dhe 
“huadhënësit alternativë”; si dhe të ofrohen burimet për 
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punësimin dhe rekrutimin e punonjësve. Përveç dhënies 
së këtij Udhëzuesi në format libri të shtypur, bashkia mund 
ta publikojë këtë informacion edhe në portalin e saj dhe 
në internet.

Bashkia Kukës

1. Rekomandohet që Bashkia Kukës të krijojë një Drejtori 
për Zhvillimin Ekonomik me detyrë rekomandimin dhe 
zbatimin e një strategjie gjithëpërfshirëse të zhvillimit 
ekonomik. Përgjegjësitë e kësaj drejtorie duhet të jenë: 
të punojnë në emër të Bashkisë për të nxitur investimet 
dhe për të tërhequr, ruajtur dhe inkurajuar zhvillimin e 
ndërmarrjeve ekzistuese dhe atyre të reja ekonomike; të 
zhvillojë, koordinojë, zbatojë dhe administrojë strategjitë 
dhe projektet e zhvillimit ekonomik për bashkinë; t’i 
rekomandojë Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak 
dhe të kërkojë në emër të bashkisë fonde/grantesh për 
bashkinë; të administrojë Fondet e Zhvillimit të Rajoneve 
dhe të menaxhojë programe të tilla grantesh në përputhje 
me ligjet dhe rregulloret e saj; të koordinojë dhe të 
mundësojë pjesëmarrjen në zhvillimin ekonomik vendor 
të qytetarëve, organizatave të komunitetit, aktorëve nga 
sektori privat, komisioni këshillimor qytetar dhe këshilli 
konsultativ për zhvillimin ekonomik vendor. Drejtori i 
Drejtorisë duhet të emërohet nga Kryetari i Bashkisë 
në bazë të aftësive profesionale dhe të jetë përgjegjës 
për menaxhimin, drejtimin dhe kontrollin e Drejtorisë të 
Zhvillimit Ekonomik sipas rregulloreve dhe vendimeve të 
bashkisë.

2. Të krijohet Këshilli Konsultativ për Zhvillim Ekonomik 
i Bashkisë Kukës, i cili do të mbështesë vazhdimisht 
bashkinë. Rekomandohet që një person i stafit të bashkisë 
të caktohet për të mbështetur dhe koordinuar aktivitetet 
e këtij këshilli. Ky i fundit duhet të ketë një përfshirje prej 
të paktën 7 përfaqësues nga sektori privat. Kryetari i 
Bashkisë duhet të thërrasë mbledhjet e këtij këshilli të 
paktën një herë në tre muaj duke vënë në dispozicion edhe 
rendin e ditës para se të nisin mbledhjet. Procesverbalet 
e mbledhjeve të këshillit duhet të regjistrohen dhe të 
vihen në dispozicion të publikut me anë të internetit. 
Këshilli konsultativ duhet qtë ketë edhe një kod etike, i cili 
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miratohet në mbledhjen e parë të tij. Anëtarëve të Këshillit 
duhet t’u kërkohet që veprojnë në përputhje me Kodin e 
Etikës.

3. Rekomandohet që të bëhet një proces konsultativ, ku 
të përfshihet edhe Këshilli Konsultativ për Zhvillimin 
Ekonomik, për të identifikuar dhe vendosur prioritetet për 
projektet e zhvillimit ekonomik vendor. Këto projekte, jo 
thjesht projekte 
infrastrukturore publike, duhet të jenë projekte që nxisin 
investimet, angazhojnë sektorin privat dhe krijojnë 
vende të reja pune. Në rast të mungesës së Strategjisë 
së Zhvillimit Ekonomik, Strategjia Vendore e Zhvillimit të 
Territorit të PPV-së mund të ofrojë inventarin më të mirë 
të projekteve potenciale të zhvillimit ekonomik vendor. 
Duhet të identifikohen burimet potenciale të financimit për 
secilin projekt prioritar. Duhet të përgatitet një dokument 
konceptual për të paktën tre projekte prioritare. Duhen 
ndërmerren hapa për t’i bërë këto projekte “gati për 
punë”. Duhet të merret parasysh fillimi i procesit të PDV-
së për projektet prioritare.

4. Rekomandohen hapa për të forcuar lidhjet mes 
Planifikimit dhe Zhvillimit. Planet e detajuara vendore 
janë të domosdoshme me ligj për njësitë strukturore të 
përcaktuara në Planin e Përgjithshëm Vendor të Territorit 
për rritjen e popullsisë ose ndryshime të mëdha në 
përdorimin e tokës. PDV duhet të përgatitet dhe miratohet 
para fillimit të çdo procedure lejeje zhvillimi/ndërtimi 
nga ana e bashkisë. PDV siguron një platformë për 
negociatat e zhvillimit të tokës mes palëve të interesuara 
(Bashkia, zhvilluesit, pronarët e tokave, qytetarët) dhe për 
promovimin e mundësive të zhvillimit ekonomik që do të 
lindin përmes zbatimit të PDV-së. 

5. Realizimi i mundësive të zhvillimit ekonomik kërkon që 
mundësia të përputhet me financimin (si publik ashtu 
edhe privat). Ekzistojnë një sërë burimesh financimi për 
të mbështetur Bashkinë në financimin e projekteve të 
iniciuara në nivel vendor. Rekomandohet që bashkia të 
përgatisë një plan për trajnime dhe ngritje kapacitetesh 
për të përmirësuar kapacitetin e stafit të bashkisë në 
hartimin e propozimeve konkurruese dhe për zbatimin 
dhe menaxhimin më të mirë të projekteve të financuara 
(cikli i menaxhimit të projektit). Krijimi i një Drejtorie të 
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Zhvillimit Ekonomik, siç u rekomandua më sipër, do të 
rriste kapacitetin dhe aftësinë e Bashkisë për të siguruar 
fonde dhe për të zbatuar në mënyrë efektive projektet 
dhe aktivitetet e zhvillimit ekonomik.

6. Ndër asetet më të mëdha të bashkisë për zhvillimin 
ekonomik vendor janë toka dhe ndërtesat publike. 
Rekomandohet që të përgatitet dhe zbatohet një Plan 
Veprimi për Menaxhimin e Aseteve të Bashkisë. Duhet të 
përfundojë procesi i transferimit të pasurive nga qeveria 
qendrore tek bashkia (në rast se nuk ka përfunduar). 
Pasuritë e ish-komunave (njësive administrative) duhet të 
inventarizohen dhe të regjistrohen. Dosjet dhe materialet 
në letër të inventarit të aseteve duhet të kompjuterizohen. 
Duhet të identifikohen pronat e papërdorura ose me 
përdorim të pakët që mund të vihen në dispozicion për 
zhvillimin ekonomik vendor dhe mundësitë për zhvillimin 
e përbashkët të sektorit privat/publik të evidentohen dhe 
të ndahen me aktorët privatë në mënyrë transparente. 

7. Rekomandohet që bashkia Kukës të hartojë një “Udhëzues 
i të Bërit Biznes në Bashkinë respektive”. Udhëzuesi do të 
shërbente si burim për hapjen dhe rritjen e një biznesi në 
qytet. Në këtë udhëzues duhet të identifikohen burimet 
në dispozicion të bizneseve të vogla dhe të mesme; të 
evidentohen bazat e zhvillimit të një Plani Biznesi; të 
sigurohen informacione për krijimin e strukturës ligjore 
dhe regjistrimin e një biznesi; të bëhen të ditura kërkesat 
për lejet, sigurimet dhe taksat; të përfshihen informacione 
për financimin tradicional dhe “huadhënësit alternativë”; 
si dhe të ofrohen burimet për punësimin dhe rekrutimin 
e punonjësve. Përveç dhënies së këtij Udhëzuesi në 
format libri të shtypur, bashkia mund ta publikojë këtë 
informacion edhe në portalin e saj dhe në internet.

7.ANEKSET
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8. PYETËSOR PËR ROLIN E BASHKISË NË FUQIZIMIN E 
BIZNESEVE TË VOGLA E TË MESME  

Ky pyetësor zhvillohet nga “SME Albania” në kuadër të projek-
tit të mbështetur nga Leviz Albania “Angazhimi i SME-ve në 
proçesin e monitorimit dhe rritjes së transparencës së bash-
kive në implementimin e politikave të qeverisjes vendorë për 
zhvillimin ekonomik vendor” si pjesë e analizës të situatës për 
Bashkinë e Kuksit, Gjirokastrës dhe Fierit.

Të dhëna demografike 

1. Gjinia 

• Femër 
• Mashkull

2. Mosha____

3. Bashkia____

4. Pozicioni i të intervistuarit 

• Pronar
• Menaxher 
• Tjetër (Ju lutem specifikoni) 

5. Cili është sektori në të cilin operon biznesi juaj 

• Prodhim 
• Tregti
• Shërbim
• Tjetër (Ju lutem specifikoni) 

6. Sa punonjës ka biznesi Juaj 

• 1-5 punonjës
• 6-10 punonjës
• Mbi 10 punonjës 
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7.   Si do ta konsideronit madhësinë e biznesit tuaj 

• Minimal
• Biznes i vogël
• Biznes i mesëm

8.   Sa vite ka biznesi juaj që operon?  
 
___________

Të dhëna mbi situatën e përgjithshme ekonomike

9.   Si do ta vlerësonit performancën e biznesit tuaj aktualisht 

• Shumë e mirë
• E mire
• E keqe 
• Shumë e keqe
• Pa përgjigje

10.  Në 5 vitet e fundit si ka avancuar biznesi juaj? 

• Është përmirësuar
• Është përkeqësuar
• Ka mbetur njësoj
• Pa përgjigje

11.  Si do ta vlerësonit situatën ekonomike në bashkinë tuaj? 

• Shumë e mirë
• E mire
• E keqe
• Shumë e keqe
• Pa përgjigje

12. Në 5 vitet e fundit si është zhvilluar ekonomia në bashkinë 
tuaj? 

• Është përmirësuar
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• Është përkeqësuar
• Ka mbetur njësoj
• Pa përgjigje

Të dhëna mbi punën e bashkisë në promovimin e SME-ve

13. Kush ka rol kryesor në promovimin e biznesit të vogël e të 
mesëm? 

• Qeveria qendrore
• Bashkia 
• Tjetër (Ju lutem specifikoni)
• Nuk e di
• Pa përgjigje

14. A jeni në dijeni të programeve vendore per promovimin e 
biznesit të vogël e të mesëm? (Nëse jo kaloni te pyetja 16)

• Po
• Jo
• Pa përgjigje

15. Nëse po, a jeni konsultuar për këto plane? 

• Po
• Jo
• Pa përgjigje
16. A keni marrë pjesë ndonjëherë në mbledhje të Këshillit 

Bashkiak? (Nëse jo kaloni të pyetja 18)

• Po
• Jo
• Pa përgjigje

17. Nëse po, a ka qenë ndonjë nga mbledhjet në lidhje me 
promovimin e biznesit? 

• Po
• Jo
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• Pa përgjigje

18. A konsultohet bashkia në mënyrë të rregullt me bizneset? 

• Po
• Jo
• Nuk e di
• Pa përgjigje

19. Nëse po, në cilat forma konsultohet bashkia me bizneset? 

• Takime informale 
• Takime të Këshillit bashkiak
• Tjetër (Ju lutem specifikoni)
• Nuk e di
• Pa përgjigje

20. Sa shpesh konsultohet bashkia me biznesin e vogël dhe të 
mesëm? 

• Rregullisht (cdo muaj)
• Disa herë në vit 
• Vetëm gjatë periudhës së zgjedhjeve
• Nuk konsultohet
• Nuk e di
• Pa përgjigje

21. Cilat forma përdor bashkia për të promovuar biznesin e 
vogël dhe të mesëm? 

• Përmes panaireve (brenda dhe jashtë vendit)
• Përmes njoftimeve në media/media sociale 
• Përmes fushatave të ndërgjegjësimit
• Përmes skemave të granteve për biznesin e vogël
• Përmes prokurimeve publike
• Përmes broshurave informative dhe publikime të tjera
• Tjëtër (Ju lutem specifikoni)
• Nuk e di
• Pa përgjigje
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22. Sa transparente e konsideroni bashkinë në punën e saj për 
promovimin e biznesit të vogël e të mesëm? 

• Shumë transparente
• Disi transparente
• Aspak transparente
• Nuk e di
• Pa përgjigje

23. A jeni konsultuar ndonjëherë me faqet zyrtare të bashkisë 
në internet? (përfshirë media sociale)

• Po
• Jo
• Nuk e di
• Pa përgjigje

24. Nëse po, a kanë qenë informacionet e publikuara të 
përditësuara e të dobishme?

• Po
• Jo
• Nuk e di
• Pa përgjigje

25. Si e vlerësoni performancën e bashkisë në promovimin e 
biznesit të vogël e të mesëm? 

• Shumë e mire
• E mire
• E keqe 
• Shumë e keqe
• Pa përgjigje
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26. Cilat janë pengesat kryesore që has biznesi i vogël e i 
mesëm në bashkinë tuaj? 

• Taksa të larta
• Fuqi e vogël blerëse
• Mungesë investimesh
• Mungesë mbështetje nga qeveria qendrore dhe/ose 

vendore
• Kosto të larta për operimin e bizneseve
• Tjetër (Ju lutem specifikoni)
• Pa përgjigje

27. Cilat janë mënyrat më efikase për promovimin e biznesit të 
vogël e të mesëm?

• Përmes panaireve (brenda dhe jashtë vendit)
• Përmes njoftimeve në media/media sociale 
• Përmes fushatave të ndërgjegjësimit
• Përmes skemave të granteve për biznesin e vogël
• Përmes prokurimeve publike
• Përmes broshurave informative dhe publikime të tjera
• Tjëtër (Ju lutem specifikoni)
• Nuk e di
• Pa përgjigje

Faleminderit për pjesëmarrjen në këtë pyetësor!

9. GJETJET E PËRPUNUARA NË INFOGRAFIKË
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