B A S H K I M I I P R O D H U E S V E
S H Q I P T A R Ë
RAPORT VJETOR 2017

“Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë” është një organizim
vullnetar, themeluar dhe krijuar si një organizatë jofitimprurëse në vitin 2016. Ajo ka për qëllim të
përfaqësojë, të mbrojë dhe të përmirësojë interesin e
përbashkët të prodhuesve shqiptarë të të gjithë sektorëve
që operojnë në Republikën e Shqipërisë.

Qëllimi i Shoqatës është t'i shërbejë
anëtarëve të saj por edhe të gjithë sektorit të

QËLLIMI

prodhimit vendas me qëllim zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri, nëpërmjet
informimit të vazhdueshëm, mbështetjes në
forma të ligjshme të sektorit të prodhimit,
nxitjes së prodhimit vendas si dhe promovimit
të anëtarëve të saj.

OBJEKTI I
VEPRIMTARISË
Shoqata është e fokusuar në ndërgjegjësimin e prodhuesve për të qenë
pjesë e këtij organizimi në dobi të tyre, duke iu ofruar
ndihmë profesionale dhe edukative anëtarëve te saj si dhe duke
organizuar dhënien e çmimeve vlerësuese për prodhuesit apo prodhimet
vendase.

Veprimtaria e shoqatës lidhet kryesisht me kërkimet e kryera mbi
sektorin e prodhimit në Shqipëri dhe analiza krahasuese në lidhje me
çështje që ndikojnë këtë sektor, për të ndihmuar në rritjen e kapacitetit
të prodhuesve në mënyrë që të integrojnë standartet më të mira dhe
bashkëkohore të prodhimit. Për të shpërndarë informacion të vlefshëm
lidhur me prodhuesit dhe prodhimin, shoqata synon të krijojë
marrëdhënie me Shoqata apo organizata të ngjashme jashtë Shqipërisë,
në mënyrë që të bëhet pjesë e networkut ndërkombëtar të prodhuesve.

Shoqata do të ofrojë këshilla mbi politikat publike dhe nismat ligjore
për sektorin e prodhimit si dhe do të ndihmojë në hartimin e një politike
kombëtare për prodhimin vendas, duke dhënë kontributin e saj në
ndërtimin e një ndërgjegjësimi të gjerë në lidhje me Mbrojtjen e
Konsumatorit, Përgjegjësinë Sociale të Korporatave, Konkurrencën e
Ndershme, si dhe të çështjeve të tjera të lidhura ngushtë me prodhimin.

OBJEKTIVAT
2017
1. Rritja e ndërgjegjësimit të prodhuesve për të
qenë pjesë aktive e shoqatës

2. Aktivizimi dhe funksionimi i plotë i Komiteteve të
Politikave

3. Organizimi i tryezave periodike sektoriale

4. Promovimi i vazhdueshëm i aktivitetit të shoqatës
në media sociale, faqe web, krijimi i një spoti
promovues për 1-vjetorin e themelimit

5. Ideimi dhe dizenjimi i portalit të prodhuesve

6. Krijimi dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal me
Kosovën dhe Maqedoninë Veri Perëndimore

7. Pjesëmarrja në projekte

8. Publikim i raportit vjetor

SHËRBIMET TONA
GJATE 2017
Informacion të përgjithshëm në lidhje me
prodhimin;
Informacion specifik për çështje apo
sektorë të prodhimit;
Informacion për legjislacionin në lidhje
me industrinë dhe prodhimin;
Organizim tryezash sektoriale;
Analizë dhe përgatitje studimesh dhe
raportesh në lidhje me prodhimin;
Sondazhe dhe statistika në lidhje me
prodhimin;
Publikime dhe botime në lidhje me
prodhimin;
Dhënie mendimi në lidhje me
legjislacionin, çështjeve fiskale etj.;
Mbështetja e prodhuesve shqiptarë për të
marrë pjesë në ekspozita apo panaire;
Organizim i seminareve dhe konferencave
në lidhje me prodhimin;
B2B, obbim dhe networking

ANËTARËSIA
2017

Anëtarësia përbëhet nga 11 themelues të shoqatës, 15 anëtarë të Bordit
Drejtues si dhe 27 anëtarë aktivë në total. Përsa i përket organizimit të
shoqatës, postin e parë të Presidentit e mbante z. Luan Leka për periudhën
(Dhjetor 2016 - Maj 2017) dhe nga periudha (Qershor 2017 e në vazhdim)
postin e Presidentit e mban z. Bardhyl Baltëza, ndërsa postin e Sekretarit të
Përgjithshëm e mban z. Arben Shkodra.

1. EHW sh.p.k.
2. DONIANNA sh.p.k.
3. EDIPACK sh.p.k.
4. A G S sh.p.k.
5. KËSHILLI I AGROBIZNESIT SHQIPTAR
6. DAST sh.a.
7. STEFANI & CO sh.a.

ANËTARËSIA
2017

8. EVEREST IE sh.p.k.
9. CENTER SHQIPTARE sh.p.k.
10. CITYTEX sh.p.k.
11. AQUILA GROUP sh.p.k.
12. FILIPI CO sh.p.k.
13. AMA RECYCLING sh.p.k.
14. KAJS WOOD WORK p.f.
15. AL-MAR sh.p.k.
16. CAPITAL RESOURCES sh.p.k.
17. K.I.D ALB shpk

18. ZODIAC sh.p.k.
19. ETERIA sh.p.k.
20. FIX PRO sh.p.k.
21. FUTUR PLAST sh.p.k.
22. VETRO FUSIONE GJOKA sh.p.k.
23. CORAL sh.p.k.
24. INITALY Risto & Gusto sh.p.k.
25. LAJTHIZA INVEST sh.a.
26. FITAL sh.p.k.

SEKTORËT QË
PËRFAQËSOJMË
Prodhuesit e produkteve bujqësore
Përpunuesit e produkteve bujqësore
Prodhuesit e produkteve blegtorale
Përpunuesit e produkteve blegtorale
Kultivuesit e produkteve të akuakulturës
Përpunuesit e produkteve të akuakulturës
Prodhuesit e produkteve tekstile dhe
veshjembathjeve
Prodhuesit e produkteve të lëkurës dhe
këpucëve
Përpunuesit e bimëve mjekësore dhe
erëzave
Prodhuesit e miellit
Përpunuesit e produkteve ushqimore
Përpunuesit e produkteve të mishit
Kultivuesit e shpendëve
Prodhuesit e vezëve

Prodhuesit e pijeve jo alkoolike
Prodhuesit e pijeve alkoolike
Prodhuesit e produkteve të plastikës
dhe ricikluesit
Prodhuesit e produkteve të letrës dhe
kartonit dhe ricikluesit
Prodhuesit e tullave
Prodhuesit e materialeve për ndërtim
Prodhuesit e mobiljeve dhe produkteve të
tjera të drurit
Prodhuesit e çimentos
Prodhuesit e vajit të ullirit
Prodhuesit e energjisë elektrike
Prodhuesit e naftës
Prodhuesit e gazit
Prodhuesit e mjaltit
Përpunuesit e ujit të amballazhuar
Prodhuesit e verërave
Prodhuesit e birrës
Prodhuesit e mineraleve
Prodhuesit e produkteve kimike
Prodhuesit e produkteve farmaceutike

KOMITETET E
POLITIKAVE
Komitetet janë organizma të krijuara për analizimin e çështjeve më të
rëndësishme lidhur me sektorët e prodhimit, të cilët marrrin në analizë
problematika të përgjithshme dhe specifike për çdo sektor prodhimi si dhe
ofrojnë propozime për zgjidhje (ligjore, procedurale, teknike, financiare etj).
Komitetet e politikave përbëhen nga:

- Komiteti për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat
- Komiteti për Standartet dhe Cilësinë
- Komiteti për Promovimin dhe Eksportin
- Komiteti për Tregun dhe Konkurrueshmërinë
- Komiteti për Integrimin dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare
- Komiteti i Agrobiznesit dhe i Çështjeve të Bujqësisë

MBLEDHJET E
KOMITETEVE
Përgjatë muajit maj – dhjetor 2017, janë kryer në total 6 (gjashtë) takime komitetesh
politikash në të cilat janë trajtuar çështje dhe problematika që prekin prodhimin
shqiptar dhe janë bërë sugjerime dhe propozime për zgjidhjen e këtyre problematikave.

Datë 16 maj 2017, mblidhet Komiteti për
Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat.
Pas diskutimeve në këtë
tryezë, Kryeministrit dhe Ministrit të
Ekonomisë ju dërgua një kërkesë për
disa ndryshime në draftin e Dispozitave
zbatuese të Kodit Doganor shoqëruar me
relacion “Mbi Lehtësimin e Procedurave
Doganore”.

Datë 6 qershor 2017, mblidhet Komiteti për
Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat,
Komitetit për Standartet dhe
Cilësinë, Komiteti për Tregun dhe
Konkurrueshmërinë dhe Komiteti i
Agrobiznesit dhe i Çështjeve të Bujqësisë.
Ndër qëllimet e zhvillimit të kësaj mbledhjeje
ishin: Taksa amballazhit të lëndës së parë si
dhe taksa e amballazhit të plastikës dhe
qelqit; Kuadri ligjor në etiketimin e
produkteve ushqimore; Liberalizimi i tregut
të energjisë;

Datë 7 korrik 2017, mblidhen Komitetet
për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat,
Komiteti për Standartet dhe Cilësinë,
Komitetit për Tregun dhe
Konkurrueshmërinë dhe Komiteti për
Promovimin dhe Eksportet për të diskutuar
dhe hartuar propozime për disa çështje të
cilat do të mbështesin prodhimin vendas.

Datë 6 shtator 2017, u zhvillua mbledhja
e Komitetit për Legjislacionin, Taksat
dhe Procedurat, Komiteti për Tregun
dhe Konkurrueshmërinë, Komiteti i
Agrobiznesit dhe i Çështjeve të
Bujqësisë. Pas hartimit të propozimeve
në mbështetje të prodhimit vendas,
materiali ju dërgua Kryeministrit Sh.T.Z.
Edi Rama dhe Ministres së Shtetit për
Mbrojtjen e Sipërmarrjes, znj. Sonila
Qato

Datë 30 tetor 2017, u zhvillua mbledhja e
Komitetit të Agrobiznesit dhe Çështjeve
të Bujqësisë. Çështjet që u diskutuan në
këtë tryeze, pasi u materializuan në
dokumenta ju dërguan në formë
propozimesh për mbështetjen e zhvillimit
të bujqësisë sociale dhe agrobiznesit në
Shqipëri, Ministrisë së Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural, Ministrisë së Ekonomisë
dhe Financës, si dhe Ministrit të Shtetit
për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

Datë 2 nëntor 2017, mblidhet Komiteti i
Tregut dhe Konkurueshmërisë. Kjo
mbledhje u mbajt për të diskutuar për
çështjet e energjisë për prodhimin. U
zhvilluan diskutime mbi draftin e
metodologjisë së llogaritjes së tarifave
të operatorit të sistemit të
shpërndarjes së energjisë elektrike.

AKTIVITETI I BASHKIMIT TË
PRODHUESVE SHQIPTARË
PËRGJATË 2017

2
7
6
20
21
18
64

MBLEDHJE TË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

MBLEDHJE TË BORDIT DREJTUES

MBLEDHJE TË KOMITETEVE TË POLITIKAVE

DALJE PUBLIKE

AKTIVITETE TË ZHVILLUARA NGA AMU

AKTIVITETE NË TË CILËN AMU ËSHTË FTUAR PËR
PJESËMARRJE

AKTIVITETE NË TOTAL

BASHKIMI PRODHUESVE
SHQIPTARË ËSHTË PJESË
ANËTARE NË
Këshilli Kombëtar i Investimeve
Keshilli Kombëtar i Integrimit
Komitetit për Kordinimin e Politikës
Tregtare dhe të

Lehtësimit të

Tregtisë
Grupi Nderinstitucional per "Smart
Specialisation"
Innovation Hub
Forumi i prodhuesve
mbarë Shqiptarë (Shqipëri, Kosovë,
Maqedoni Veriperëndimore)

AKTIVITETET
KRYESORE PËRGJATË 2017

MBLEDHJE DHE TRYEZA
TEKNIKE

PROMOVIMI I
AKTIVITETIT

www.prodhuesit.org

Linkedin

Youtube

Facebook

KONTAKT
BASHKIMI I PRODHUESVE SHQIPTARË

RR. "VASO PASHA", NR. 7, TIRANË, SHQIPËRI
INFO@PRODHUESIT.ORG
WWW.PRODHUESIT.ORG

