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Doing Business hedh dritë mbi sa e lehtë apo e vështirë është për një sipërmarrës lokal nisja dhe drejtimi i një

biznesi, të vogël apo të mesëm, në përputhje me rregullatorët përkatëse. Raporti mat dhe gjurmon ndryshimet

në rregulloret që ndikojnë në 11 elementë të ciklit të jetës së një biznesi: fillimi i një biznesi, lejet e ndërtimit,

sigurimi i energjisë elektrike, regjistrimi i pasurisë, kredi-marrja, mbrojtja e investitorëve të pakicave, pagesa e

taksave, tregtia përtej kufijve, zbatimi i kontratave, zgjidhja e paaftësisë paguese dhe rregullimi i tregut të

punës. Të dhënat për treguesit e rregullimit të tregut të punës janë të përfshira në një aneks të raportit. 
 

Ky vit shënon raportin e 15-të të Bërjes së Biznesit. Që nga fillimi i projektit në vitin 2003, mjedisi rregullator

global i biznesit ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Qeveritë në mbarë botën kanë përqafuar dhe ushqyer

përparimet në teknologjinë e informacionit për të reduktuar pengesat burokratike dhe për të rritur

transparencën. Sot, në 65 nga 190 ekonomitë e mbuluara nga Doing Business, sipërmarrësit mund të

përfundojnë së paku një procedurë të përshtatjes së biznesit në internet, krahasuar me vetëm 9 nga 145

ekonomitë e matura në Doing Business 2004. Për më tepër, në 31 ekonomi është e mundur të kryhet një

mosmarrëveshje tregtare në internet. Ky lloj progresi mund të vërehet edhe në fushat e tjera të matura nga
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Fillimi i një Biznesi (45)
 

Lejet e Ndërtimit (106)
 

Sigurimi i Energjisë Elektrike(157)
 

Regjistrimi i Pasurisë (103)
 

Huamarrja (42)
 

Mbrojtja e Investitorëve të Pakicave (20)
 

Pagesa e Taksave (125)
 

Tregtia përtej Kufirit (24)
 

Zbatimi i Kontratave (120)
 

Zgjidhja e Paaftësisë Paguese(41)
 

Figura 1: Rezultati Sipas Komponentëve Kryesorë të

Raportit (renditja botërore)
 

Distanca e një ekonomie nga vlera

e kufirit maksimal paraqitet në një

shkallë nga 0 në 100, ku 0

përfaqëson performancën më të

keqe dhe 100 kufirin maksimal.

Lehtësia e të bërit biznes luhatet në

një rang nga 1 deri në 190. 
 

Këtë vit, Shqipëria renditet në vendin

e 65-të në lehtësinë e të bërit

biznes, krahasuar me vendin e 58-të

në raportin e vitit të kaluar.

Megjithatë në treguesin e distancës

nga vlerësimi me pikët maksimale

(100), rezultati i Shqipërisë ka

lëvizur nga 67.74 në raportin e vitit

2017 në 68.70 në atë të vitit

2018. 
 

Kjo do të thotë se gjatë vitit të

shkuar Shqipëria ka përmirësuar në

terma absolut rregullat e saj të

biznesit sipas treguesve të raportit,

pra vendi po ngushton diferencën

me kufirin rregullator global.  Kjo

është një lëvizje pozitive. Por nga

ana tjetër përkeqësimi i renditjes do

të thotë se përmirësimi në terma

absolutë nuk është përmirësuar

mjaftueshëm për të ndjekur ritmin e

vendeve të tjera të cilat na kanë lënë

mbas.
 



Me konkretisht Shqipëria ka përmirësuar aksesin në kreditim duke bërë ndryshime në Kodin Civil dhe në Ligjin

për Barrën Siguruese, si dhe përmes miratimit të një ligji të ri mbi falimentimin. Tashmë barra siguruese mund

të vendoset mbi çdo lloj pasurie të  luajtshme – përfshirë ato materiale dhe jomateriale – dhe kreditorëve

të garantuar u jepet prioritet absolut në procedurat e falimentimit; Shqipëria ka amenduar legjislacionin për

të ulur numrin maksimal të orëve të punës  (përfshirë orët jashtë orarit) të lejuara gjatë një jave dhe për t’u

siguruar  grave dhe burrave u jepet e njëjta pagesë për të njëjtën punë. 
 

www.ippm.al secretary@ippm.al
Elbasani Street, Nr.8  

Luarasi University, 5th Floor

Burimi i Raportit:
 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018  
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Figura 2: Rezultatet e Vendeve të Rajonit
 

Maqedonia (11)
 

Kosova (40)
 

Mali i Zi (42)
 

Serbia (43)
 

Shqipëria (43)
 

Bosnja dhe Hercegovina (43)
 

Duke kryer një krahasim me vendet e rajonit Shqipëria ndodhet larg vendeve më performuese të Ballkanit.

Maqedonia mban vendin e parë në rajon dhe është e 11 – ta në renditjen botërore të raportit. Gjithashtu

raporti thekson se Maqedonia është vendi i dytë (mbas Gjeorgjisë), i cili ka implementuar më shumë reforma që

nga raporti i parë i “Doing Business 2003”, përkatësisht 41 reforma të shtrira në të gjitha fushat. Maqedonia

vazhdon të performojë mirë dhe të ketë përmirësime të vazhdueshme në komponentët e raportit.
 

Vendin e tretë e mban Mali i Zi ndërsa vendin e katërt Serbia, të cilat mbajnë përkatësisht edhe vendit e 42 – të

dhe 43 – të në renditjen botërore. Vendi ynë ndodhet në vendin e pestë në renditjen rajonale, dhe gjithashtu 22

vende larg në renditjen botërore nga vendi i katërt në rajon, Serbia. Duhet theksuar se një performancë e tillë

na vendos në një pozitë jo të favorshme, sidomos për fokusin kryesor, që janë investimet e huaja. Në vendin e

fundit në rajon dhe të renditur të  86 – tët në renditjen botërore është Bosnje & Hercegovina. 
 

  

Në një këndvështrim tjetër, nëse krahasojmë vlerën e indeksit, kemi një diference prej 12.48 pikësh me

Maqedoninë, vendin e parë të rajonit, 4.79 pikë me Kosovën, 4.48 me Malin e Zi dhe 4.43 me Serbinë.

Sigurisht diferenca në pikë me Maqedoninë është po aq domëthënëse sa edhe diferenca në renditjen botërore.

Megjithatë rëndësi ka edhe diferenca me Serbinë, e cila tregon një hendek të madh të vendit tonë me vendet

me performancë të mirë në rajon.
 

Mbas Maqedonisë, Kosova renditet

e dyta në rajon. Kosova është në

mesin e 10 ekonomive të mbarë

botës që ka pasur përmirësimin më

të madh në reformat e të bërit

biznes. Këtë vit Kosova radhitet në

pozitën e 40-të nga 190 vende sa i

përket lehtësisë së të bërit biznes,

krahasuar me vendin e 60-të ku ka

qenë vitin e kaluar, duke theksuar se

këto dy rankime nuk janë plotësisht

të krahasueshme për shkak të

përmirësimit të metodologjisë në

njërin prej dhjetë treguesve të matur

nga ky raport. 
 

Megjithatë një përmirësim i tillë

është i konsiderueshëm. Përmirësimi

i performancës së Kosovës këtë vit

është mbështetur nga zbatimi i tri

reformave rregullative të biznesit në

fushat e: Krijimit të Biznesit, Marrjes

së Kredisë dhe Zgjidhjes së Rasteve

të Paaftësisë së Pagesës.  
 


