
 

 

1 

 

PËRMBLEDHJE E KOMENTEVE 

TRYEZË KONSULTIMI 

MBI DRAFT LIGJIN E UNIFIKUAR TË INVESTIMEVE 

 

Tiranë, 25 qershor 2019,  

11:00 – 13:30 (seanca 1) & 15:00 – 17:00 (Seanca 2) 

 

Takimi u organizua nga Sekretariati i Këshilli Investimeve (KI) në bashkëpunim me Ministrinë e 
Financeve dhe Ekonomisë (MFE) dhe International Finance Corporation (IFC), nën moderimin 
e znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të KI. Pjesëmarrës në panel: znj. Belinda Ikonomi, 
Zv/Ministre e Financave dhe Ekonomisë, z. Eugeniu Osmochescu, Menaxher Projekti (IFC), z. 
Marc Reichel, ekspert (IFC) dhe znj. Blertë Kraja, eksperte (IFC). Në mbledhje morën pjesë rreth 
40 përfaqësues të komunitetit të biznesit vendas dhe të huaj, studio ligjore dhe atashe tregtare të 
ambasadave të huaja në vend. 

 

I. Hapja e Mbledhjes dhe Fjala e ZV/Ministres Belinda Ikonomi 

Me mbështetjen e IFC, procesi i hartimit të draft ligjit të investimeve ka filluar 2 vite më parë, si 
rrjedhojë e një VKM-je për miratimin e një udhërrëfyesi për investimet. Në këto dy tryeza 
konsultimi do të prezantohet dhe konsultohet drafti i ligjit të unifikuar të investimeve–shpërndarë 
për konsultim në Regjistrin Elektronik të Konsultimit Publik (7 maj-4 qershor 2019) si dhe me 
postë elektronike tek të ftuarit nga Sekretariati i KI. Qeveria shqiptare ka në fokus nxitjen e 
investimeve vendase dhe të huaja dhe për këtë arsye po punohet për kuadrin ligjor përkatës, si 
mjaft i rëndësishëm për t’i ofruar investitorëve sigurinë dhe të drejtat themelore të domosdoshme. 

 

II. Prezantimi i shtyllave të Draft-Ligjit të Unifikuar të Investimeve 

Z. Eugeniu Osmochescu, IFC, paraqiti punën e bërë nga ky institucion në bashkëpunim me grupin e 
punës pranë MFE, në kuadër të projektit “Klima e investimeve dhe rritja e konkurrueshmërisë së 
agrobiznesit”, i financuar nga Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO). Z. 
Osmochescu u ndal veçanërisht në komponentin i cili mbulon përmirësimin e klimës së 
investimeve, pjesë e të cilit është dhe përgatitja e këtij draft ligji. Ai theksoi rëndësinë e 
konsultimeve të gjera si dhe nevojën për përfundimin e këtij procesi në një kohë sa më të shpejtë. 

Znj. Blertë Kraja, IFC, falenderon të gjithë pjesëmarrësit (shoqatat dhe bizneset) për ofrimin e 
komenteve paraprake me shkrim. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë ekziston një parim 
shumë i rëndësishëm, ai i barazisë mes shtetasve shqiptarë, të huaj dhe apartidë si dhe për personat 
juridikë, i cili nuk ishte mishëruar në legjislacionin derivat. Neni 16 i Kushtetutës: 1. “Të drejtat dhe 
liritë themelore si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt 
dhe për personat pa nënshtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta 
lidh në mënyrë të posaçme me nënshtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave dhe lirive të caktuara.” 2. “Të drejtat 
dhe liritë themelore si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë vlejnë edhe për personat juridikë për aq sa 
përputhen me qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe në thelbin e tyre të drejtave dhe lirive.”  

Një ligj i unifikuar i investimeve duket paksa i vonuar i cili mbron në mënyrë të njëjtë si investimet 
vendase dhe investimet e huaja. Kushtetuta e ka paraparë në udhërrëfyesin e investimeve në 2017 
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ku ka parashikuar që duhet hartuar një ligj i unifikuar. Kjo ka qenë edhe fryma me të cilën është 
hartuar edhe ky draft ligj. 

Në përmbajtjen e draft ligjit të unifikuar të investimeve janë 6 kapituj: 

 Kapitulli I: Dispozitat të përgjithshme  

 Qëllimi, Objektivat; Përkufizimet 

 Kapitulli II: Të drejtat dhe Detyrimet e Investitorit 

 Liria për të investuar; Trajtimi i drejtë e i barabartë; Parimet e trajtimit kombëtare dhe të 
 Kombit më të Favorizuar; E drejta për transferimin e fondeve jashtë vendit; Mbrojtja nga 
 shpronësimet 

 Kapitulli III: Incentivat e përgjithshme të investimeve 

 Parimet në lidhje me incentivat e investimeve 

 Kapitulli IV: Sektorët strategjikë dhe Investimet Strategjike 

 Kriteret bazë, rregullat procedurale dhe përfitimet e investimeve me statusin e investimit 
 strategjik 

 Kapitulli V: Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të investimeve 

  Mekanizmi i ankesave të investitorit; Zgjidhja e mosmarrëveshjeve; Zgjidhja e 
 mosmarrëveshjeve ndërkombëtare 

 Kapitulli VI: Dispozita të përgjithshme dhe përfundimtare 

 Klauzola për mbrojtjen e të drejtave të atyre që nuk mbulohen nga ky ligj (Grandfather 
 clause); Rregullat në rast konflikti me ligjet kombëtare apo ndërkombëtare; Fuqizimi për 
 zbatimin e rregulloreve; Institucionet zbatuese; Shfuqizimet etj. 

Shtojca: Lista negative 

Z. Marc Reichel, ekspert i IFC, falenderon për pjesëmarrjen e gjerë në këtë tryezë dhe për komentet 
e shumta të mbërritura. Ligji në fjalë është në një farë mënyre Kushtetuta e Investimeve. Më shumë 
se 50 komente (afërsisht 100) janë marrë në lidhje me këtë ligj, të natyrave të ndryshme, duke 
prekur substancën, konceptet dhe formalitetet. Ky është një ligj parësor dhe specifikimet duhet të 
shkojnë në legjislacionin sekondar dhe është gjithmonë e vështirë të gjendet balanca e duhur midis 
detajeve në legjislacionin sekondar dhe vendosjes së parimeve në këtë ligj. Ka diskutime për pjesë 
specifike të projektligjit, të cilat duhet të jenë në këtë ligj apo në legjislacionin sekondar. Natyra 
deklarative e disa prej neneve, mund t’i bëjë avokatët të mos ndihen mirë, sepse ata kanë nevojë 
për fraza të qarta. Me ligjin e investimeve kjo është paksa ndryshe, sepse ai ka në vetvete edhe 
funksionin e të qënit një mjet marketingu i një vendi, duke justifikuar dispozitat deklarative në 
përmbajtje të tij. Disa dispozita aktuale janë vendosur për një arsye të mirë, por mund të debatohet 
nëse të gjitha duhet të jenë në ligj. Kjo duhet të bëhet në pozicionin e një investitori i cili nuk e 
njeh mirë Shqipërinë. Ndonjëherë, ato tingëllojnë deklarative, por në fakt janë të vërteta dhe shpesh 
të bazuara në mosmarrëveshje ekzistuese.  

Disa nga komentet dhe çështjet e ngritura më së shumti:  

 Përkufizimi i investitorit, investitorit vendas apo të huaj dhe investimeve strategjike—Referenca në 
ligjin e kompanive dhe të drejtës civile. Në disa komente kërkohet që përkufizimet të jenë 
më të qëndrueshme dhe në përputhje me ligjin civil. Patjetër që konsistenca është tepër e 
rëndësishme. Sugjeron që investimi strategjik nuk duhet të jetë në seksionin e 
përkufizimeve, sepse është i detajuar në një seksion të tërë. Nëse e nevojshme, në seksionin 
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e përkufizimeve të ligjit, mund të përshkruhet se çfarë është një procedurë e asistuar apo e 
veçantë. 

 Të drejtat e investitorëve. Është komentuar mbi dispozitën e Trajtimit të Drejtë dhe të 
Barabartë (TDB) të investitorëve, për t’u riformuluar dhe sqaruar më mirë kuptimi i saj. 
Dispozita TDB është një lloj dispozite standard, e cila mund të sqarohet më tej ndonëse 
një sqarim është dhënë në Nenin 6, paragrafi 2. Nëse dikush ngre një padi bazuar mbi ligjin 
e Investimeve, në 90% të rasteve është mbi shpronësimin dhe dispozitën TDB. Për këtë 
arsye kjo e fundit është formuluar në një mënyrë shumë konsistente. Për t’u trajtuar me 
kujdes.  

 Transferimi i fondeve—kufizimet për transferimin e fondeve jashtë vendit. Banka e Shqipërisë 
ka sugjeruar formulimin e të cilit duke përmbledhur kufizimet e mundshme në përputhje 
me mënyrën se si ata e trajtojnë transferimin e fondeve jashtë vendit. Për t’u rishqyrtuar 
nga ekspertët e IFC. 

 Shpronësimi dhe kompensimi. Ka disa mendime se ekziston një mospërputhje me ligjin e 
shpronësimit për llogaritjen e kompensimit—për t’u rishqyrtuar nga ekspertët e IFC. Nëse 
jemi të bindur se çfarë duhet të përmbajë ligji i investimeve, atëherë duhet të përshtasim 
përkatësisht disa ligje të tjera. Formulimi i tanishëm: Kompensimi duhet të jetë adekuat, i 
shpejtë, efektiv dhe i drejtë me vlerën e tregut. Nga këndvështrimi i investitorit, formulimi 
i tanishëm është shumë i drejtë.  

 Përkufizimi i shpronësimit indirekt—ngritur shumë herë. Formulimi i tanishëm është 
mjaftueshëm i detajuar për një ligj të investimeve. Shteti ka nevojë për hapësirë politike 
dhe kjo klauzolë shumë shpesh zvogëlon hapësirën e shtetit për të rregulluar fushat e 
politikave, siç janë çështjet shëndetësore dhe mjedisore. Prandaj, ekziston një kompromis 
i balancuar midis dhënies së kompensimit dhe njohjes së shpronësimit indirekt, ndërkohë 
që shtetit i jepet një hapësirë e mjaftueshme në aspektin e politikave për zbatuar ndryshime. 
Gjithsesi, nevojitet të sigurohemi që është në përputhje me pjesën tjetër të kuadrit ligjor. 

 Incentivat e investimeve. Ekziston një nen themeltar—incentivat nuk jepen, por hartohen në 
formën e një ligji apo ligji incentivash brenda legjislacionit tatimor dhe doganor. Shteti 
duhet të ketë sigurinë se çfarëdo lloj incentive që krijon apo jep është në dobi të vendit. 
Shumë vende që zbatojnë incentiva nuk kanë një analizë kosto-përfitim, d.m.th. ata e dinë 
koston e krijuar por nuk dinë sa punësime janë krijuar, jo nga kompanitë që marrin 
incentivave, por për shkak të incentivave. Prandaj, ky nen duhet të sigurohet që përpara se 
Shqipëria të krijojë një regjim të ri incentivash, shteti duhet të sigurohet që paratë e 
taksapaguesve që jepen në të vërtetë i japin diçka vendit. 

 Investimet strategjike. Të paktën gjysma e komenteve kanë qenë për këtë pjesë, si p.sh. duhet 
të jetë më e hollësishme, duhet të përfshijë sektorë të ndryshëm strategjikë, procesi duhet 
të jetë më transparent, shpronësimi për interes publik nuk duhet të përfshijë shpronësimin 
e individëve privatë për investime strategjike private si dhe komente mbi Komitetin e 
Investimeve Stategjike (KIS). Me vendimmarrje të qeverisë, ky seksion është marrë nga 
Ligji aktual i Investimeve Strategjike. Pra, nuk ka ide të reja. Ekspertët e IFC nuk janë në 
favor të këtëj vendimi pasi nuk iu pëlqen ideja që njerëzit privatë, ndoshta investitorët, të 
shpronësohen për investime të tjera, por ky është një vendim i qeverisë. Pjesa për sektorët 
është marrë nga ligji i vjetër, asnjë vlerësim nuk është ndërmarrë nga ekspertët e IFC. Mund 
të diskutohet më tej nëse duhet të ketë më shumë detaje mbi këtë pjesë, p.sh. rregullat për 
heqjen e statusit të investitorit strategjik, transparencën, tenderimin publik për procese, etj.  

 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve. Aktualisht, mekanizmat për zgjidhjen e ankesave janë pjesë e 
Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, por pa asnjë bazë ligjore. Vështirësia 
qëndron se sa pushtet i jepet këtij institucioni pavarësisht mekanizmave të tjera 
(ankimimit/apelimeve/gjyqësorit) që tashmë ekzistojnë. Si mund t’i jepet një vlerë të shtuar 
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këtij mekanizmi? Ekspertët e IFC-së u përpoqën ta zhvillojnë atë në një mënyrë që të mos 
jetë një institucion apo departament pa autoritet në ministri, por në të njëjtën kohë të mos 
interferojë me metoda të tjera të apelimit kundër administratës. Natyrisht, nëpërmjet 
rregullave që do të vendosen do të jepen më shumë detaje mbi procesin. Zgjidhjet e 
Mosmarrëveshjeve Investitor-Shtet (anglisht, investor-state dispute settlement-ISDS) kanë si 
kusht që palët të bien dakord. Shqipëria ka pasur deri tani 8 raste dhe ka një performancë 
kënaqshme në kuadër të Dispozitës ISDS. 

Do të hartohet një listë negative për të ofruar informacion mbi sektorët që u janë ndaluar 
investitorëve të huajve. Asgjë nuk është shtuar, por transparenca është kryesore.  

 

III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

 

Seanca 1 

1. Z. Përparim Kalo, KALO Associates, në lidhje me Nenin 1 shprehet se do të ishte më mirë të 
hiqej dallimi midis investitorë të huaj dhe vendas. Mund të lihet për investimet. Gjithashtu, 
Nenin 2, pika 3 “investitorëve iu ofrohet transparencë dhe hyrje të lehtë në tregun shqiptar” krijon një lloj 
diferencimi. Hyrja e lehtë bëhet edhe për investitorët shqiptarë?! Ata janë tashmë. Prandaj, kjo 
pikë është më tepër për të huajt. Mund të rregullohet nëse do të ruhet terminologjia—koncepti 
që të ketë barazi. Sugjeron që investitorëve të huaj t’iu jepej një trajtim i veçantë në një ligj të 
veçantë, për të shmangur çdo diskriminim të mundshëm midis investitorëve vendas dhe atyre 
të huaj. Ose mund të vendoset një kapitull i veçantë për investitorët e huaj. 

PËRGJIGJE:  

o Tek pjesa e përkufizimeve ka patur disa subjekte që sugjeronin për të marrë 
përkufizimet e ligjit për investimet strategjike. Është marrë një variant më sintetik i 
pjesës së investimeve strategjike pa dashur të rëndohet më tej ligji për të vështirësuar 
asimilimin e tij (B.Kraja, IFC). 

o Arsyeja përsa janë të përcaktuar në draft ligj investitorë të huaj dhe vendas është pasi 
ka klauzola të cilat aplikohen vetëm për investitorët e huaj p.sh. traktatet 
ndërkombëtare (M. Reichel, IFC).  
 

2. Znj. Ardita Seknaj, ICC Albania, pyet nëse varianti i draftligjit që po diskutohet është varianti 
mbi të cilin është komentuar apo janë të reflektuar ndryshimet.  

PËRGJIGJE:  

o Varianti i printuar në dosje është varianti mbi të cilin janë  mbledhur komentet d.m.th. 
ai që është në regjistrin e konsultimit publik (B.Kraja, IFC).  

o Komentet e mbërritura nuk janë reflektuar ende pasi fillimisht nevojitet të dëgjohen të 
gjithë pjesëmarrësit (M. Reichel, IFC). 
 

3. Znj. Anita Shushku, AREA, thekson se ligji duhet të jetë shumë i qartë dhe i drejtpërdrejtë. Në 
Nenin 1, fjalia përfundon me “siç parashihet ndryshe”, dhe kjo nuk është një shenjë e mirë, 
pasi tregon se ka përjashtime. Përsa i përket përkufizimeve, në nenin 4 përkufizimi i 
“investimeve direkte” nuk është i qartë dhe nuk ka asnjë logjikë. Ndoshta versioni në shqip 
nuk përputhet me versionin anglisht. Investimi Portofol nuk është investim i drejtpërdrejtë në 
versionin shqip. Përveç kësaj, kjo nuk do të thotë se nëse keni më shumë se 10% të aksioneve, 
ju keni një interes të qëndrueshëm. 
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PËRGJIGJE: 

o Termi ‘investim direkt’ është i kundërt me ‘investim portofol’. Investimet Portofol janë 
investime me nën 10% të aksioneve (d.m.th. investime indirekte), ku hyjnë investitorë 
që nuk kanë një interes të qëndrueshëm—bëjnë blerje të shpejta dhe shesin sa herë që 
duan. Investimi i drejtpërdrejtë është një investim ku investitori ka interes të qëndrojë 
më gjatë në vend dhe të bëjë biznes realisht. ‘Interesi i qëndrueshëm’ është një pronësi e të 
drejtave të votës prej më shumë se 10%. Këto janë përkufizimet e përdorura nga FMN, 
OECD, etj. (M. Reichel, IFC).  

o Nuk duhet të shikojmë ligjin vetëm në formën e tij të shkruajtur, por frymën e ligjit në 
kuadër të angazhimeve ndërkombëtare që një vend mund të ketë. Çfarë do të ndodhte 
hipotetikisht në rast të një mosmarrëveshje ndërkombëtare. Shqipëria do të përballej 
me vështirësi për të mbrojtur pozicionin e saj nëse këto lloj përkufizime që aplikohen 
në mbarë botën nga organizata ndërkombëtare dhe të paracaktuara në legjislacionin 
gjyqësor ndërkombëtar nuk janë në legjislacionin kombëtar (E. Osmochescu, IFC). 

 
4. Z. Nikolin Jaka, DHTI Tiranë, shprehet se nevojitet një përkufizimi i këtij ligji. Është një ligj 

për investitorët/investimet strategjike apo ligj për sektorët prioritarë? Nëse themi që kemi një 
ligj për investimet dhe pastaj kalohet tek sektorët e ekonomisë përse përjashtojmë disa sektorë 
të tjerë të ekonomisë që janë nuk përfshirë këtu?  
 
Propozon:  
4.1 Ndryshimin e emërtimit të ligjit në “Ligj për Investime në Sektorë Prioritarë”. i) Ligji duhet të ketë të 

qartë orientimin/qëllimin e tij, ii) duhet të ketë të qartë transparencën që ky ligj i ofron 
investitorëve, iii) sa i implementueshëm është ky ligj. Ligji rrezikon të bëhet i pazbatueshëm 
nëse çdo nen i tij miratohet nëpërmjet një VKM. Ndërkohë që Shqipëria prej kohësh vuan 
nga destabiliteti politik, nuk është mirë që çdo gjë të lihet në dëshirën apo mos dëshirën e 
një titullari të një qeverie.  

4.2 Ligji duhet të jetë i pacënueshëm në të ardhmen. Për çdo sektor të ekonomisë parashikuar në ligj 
duhen përcaktuar qartë kriteret përkatëse. Në lidhje me incentivat që shteti u jep 
investitorëve, duhet të përcaktohet nëse investitorët kanë incentiva apo shteti jep incentiva. 
Shteti përcakton sektorët prioritarë dhe incentivat e sektorëve vijnë nga sipërmarrësit. 
Duhet patur parasysh edhe trajtimi i pronësisë. Nëse bëhet fjalë për të gjitha incentivat ku 
ka akses/status ligjor pronësie vetëm shteti, atëhere ne dënojmë drejtpërdrejtë zhvillimin 
e sektorëve të ekonomisë ku prona është me pronar privat. Në sektorin e turizmit dhe 
bujqësisë, prona private mbetet e pazhvilluar sepse investitori strategjik apo investitori që 
përfiton statusin kur përfshihet në një marrëdhënie dypalëshe me palën pronare privat nuk 
përfiton statusin e investitorit të paktën në nënkuptimin e ligjit. Pra, të trajtohen iniciativat 
që sipërmarrësi merr pasi ka plotësuar të gjitha kriteret për sektorët e ekonomisë që 
parashikohen në ligj. Të shikohet si ka funksionuar ligji për investimet strategjike, si dhe 
raste suksese kur procedura është mbyllur—kjo përbën herën e parë që procedura mbyllet 
me një ligj të veçantë.  

PËRGJIGJE: 

Ligji parashikon konsolidimin e tokës dhe investitori përfiton edhe nëse bën investim 
tërësisht në tokë private, për shembull shteti mund të asistojë me përshpejtim procedure 
(B. Kraja, IFC). 

 

5. Z. Sokol Nano, AIDA, shprehet se ligji ekzistues i investimeve strategjike është një ligj i plotë 
përsa i përket VKM-ve të tij dhe shumë i mirë pasi respekton parimet bazë të ligjit të 1993 dhe 
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i jep mundësinë sot një organi ekzekutiv të marrë vendime. Le të merremi ekskluzivisht me 
arsyet përse nevojitet një ligj i unifikuar i investimeve dhe problemet që kemi parë në dy ligjet 
ekzistues (v.1993 & v.2015) dhe t’i zgjidhim ato. Do të quhej një ligj i unifikuar n.q.s. ligji i 
investimeve strategjike do të quhet ligji i projekteve strategjike. Ligji 55/2015 i Investimeve 
Strategjike është një ligj i mirë i cili duhet përmirësuar dhe nuk duhet zhdukur. Ai është një 
mekanizëm që ka ekzekutivi shqiptar pavarësisht se kush është në qeveri për të mbështetur 
disa investime të rëndësishme me procedura të përshpejtuara. Asnjë projekt investimi nuk 
përfshin mbështetjen e vetëm një ministrie. Ky ligj ka nevojë për përmirësim pasi në zbatim 
kemi ende boshllëqe ligjore në të gjithë ligjet sektoriale që prek investimi në fjalë. Në lidhje me 
shpronësimet, deri më sot nuk ka ende asnjë vendim të Komitetit të Investimeve Strategjike që 
të ketë përdorur shpronësimin. Të përmirësohet mekanizmi si përcaktohet qartë interesi publik 
dhe të përmirësojmë atë VKM apo pjesë të Ligjit të Investimeve Strategjike që ka nevojë. Ligji 
i Unikuar i Investimeve duhet të ketë me patjetër VKM-të përkatëse pasi ato e bëjnë ligjin të 
mirë, të zbatueshëm dhe eficent. Mbase të dy ligjet duhet të përmirësohen paralelisht me njëri-
tjetrin ose Ligji i Investimeve Strategjike të quhet një ligj sektorial sikurse ligji i turizmit. 
Gjithashtu, transparanca e ligjit të investimeve strategjike është shumë e mirë, dhe nëse ka 
nevojë për përmirësim, të ulemi dhe ta rregullojmë. 

PËRGJIGJE: 

o Grupi i punës ende nuk ka marrë një vendim nëse kriteret duhet të jenë të përcaktuara në 
ligj apo të përcaktohen me një VKM. Në përfundim të procesit të konsultimit publik më 
pas do të diskutohet me ekspertët dhe grupin teknik të Ministrisë së Financave (ku bën 
pjesë edhe AIDA) për të vlerësuar nga pikëpamja proceduriale teknike cila është mënyra 
më e mirë (B. Ikonomi, MFE). 

o VKM 579 dt. 03.08.2016 për miratimin e udhërrëfyesit të politikës të investimeve të 
qeverisë shqiptare, në një prej pika të tij thotë “Qeveria Shqiptare do të zbatojë reformat e 
mëposhtme: 1) Hartimin e ligjit të unifikuar të investimeve i cili do të zëvendësojë ligjet ekzistuese që 
rregullojnë investimet përfshirë Ligjin për Investimet e Huaja (1993) dhe Ligjin për Investimet Strategjike 
(2015)”, dhe më pas konkretizon parimet si dhe ngre çështjen e shpronësimeve, pra është 
një dokument politik i qeverisë shqiptare dhe në këtë frymë ka operuar grupi i punës. Ligji 
i Unifikuar i Investimeve është një ligj kuadër ku vërehet në dispozitat përkatëse në fund 
të ligjit, VKM-të janë vetëm tek pjesa e investimeve strategjike. Nuk duhet që në ligj të 
vendosen limitet e kapitalit pasi ligji do të ndryshonte në bazë të objektivave të qeverisë. 
Është edhe një VKM tjetër në ligje me zgjidhjen e ankesave ku detaje si afate, etj. nuk 
mund të jepen, pasi në të kundërt ligji rrezikon të kthehet në rregullore. Mund të shikohen 
ndoshta kritere të tjera që duhet të parashikojë VKM-ja në mënyrë që ajo të jetë e 
kontrollueshme (B. Kraja, IFC). 
 

6. Z. Enio Jaço, Amcham, shpreh pritshmëritë e tij për hartimin e një legjislacioni të suksesshëm në 
sajë të bashkëpunimit tre palësh MFE/AIDA—Këshilli Investimeve—IFC. Ligji i ri në frymën 
dhe tërësinë e tij është në drejtimin e duhur, por i mungojnë përkufizimet mbi kriteret dhe 
procedurat e nevojshme për të pasur një kuadër të mirë investimesh. Pajtohet me komentet e 
dy parafolësve në lidhje me VKM-të për rregullimin e legjislacionit dytësor në bazë të vullnetit. 
E kaluara ka treguar përvoja të këqija përsa i përket praktikave përkatëse dhe nuk do të jetë me 
vlerë që legjislacioni i investimeve të ketë procedura dhe rregullore të përcaktuara nga Këshilli 
i Ministrave. Do të ishte mirë nëse legjislacioni dytësor do të vinte bashkë me paketën e këtij 
ligji, ku komuniteti i biznesit të ketë mundësinë të shohë kritere dhe përkufizime të qarta—
këto komente i përkasin kryesisht Kapitullit I. Ekziston një përmirësim i legjislacionit aktual, 
por Shqipëria përmes qeverisë së saj po kërkon të krijojë dhe incentivojë një kuadër të 



 

 

7 

 

investimeve strategjike në rajon. Ky ligj nuk ofron incentiva të qartë, sidomos për investitorët 
e mëdhenj, për të dalluar Shqipërinë nga vendet e tjera në rajon. 
Në kontekstin vendas, është shumë e rëndësishme që komuniteti i biznesit të ketë një kuadër 
investimesh që nuk bie në anën e subjektivitetit dhe paqartësisë që lejon interpretim të 
ndryshëm nga palë të ndryshme. Kuadri i investimeve duhet të bazohet në vendime të qarta 
dhe transparente për të gjithë. Për këtë arsye duhet të përfshihet legjislacioni sekondar në këtë 
paketë. 

PËRGJIGJE: 

o Draft ligji, në formën e tij aktuale, është një ligj ombrellë për investimet, me një kapitull të 
veçantë për sektorët strategjikë nën ombrellën e investimeve në përgjithësi. Të gjitha të 
drejtat dhe detyrimet e investitorëve zbatohen edhe për sektorët strategjikë, por ka rregulla 
të veçanta për sektorët strategjikë. Nëse do të kërkoheshin kritere për çfarë përfshihet në 
sektorët strategjikë, ato do të ishin në kapitullin IV. Sa i përket incentivave, është praktikë 
e mirë të mos vendosen në ligjin e investimeve, siç janë parashikuar p.sh. në legjislacionin 
tatimor. Zakonisht është autoriteti tatimor që t’i aplikojë, zbatojë dhe monitorojë ato. E 
vetmja dispozitë për incentivat është që të sigurohet që ato të mos shpërndahen pa e ditur 
se çfarë merr Shqipëria në këmbim. Kur kryen anketa me investitorë, gjëja e fundit që 
ndikon në vendimmarrjen e tyre për të investuar janë incentivat. Nëse një vend ka shumë 
incentiva, kjo do të tingëllonte si një alarm, sepse duhet të ketë një arsye pse një vend 
lëshon kaq shumë incentiva, pra duhet të ketë diçka që nuk shkon me vendin për ta 
kompensuar këtë me incentiva. Ligji i Investimeve nuk i ndalon incentivat pasi ato nuk 
janë pjesë e tij. Pasi të arrihet një marrëveshje dhe konsensus i  gjerë, do të punohet në 
hartimin e legjislacionit dytësor (M. Reichel, IFC).  

o Bashkë me ligjin e investimeve do të përgatitet gjatë periudhës shtator-dhjetor 2019 edhe 
një ‘listë negative’ ku do të listohen të gjithë dokumentet e tjerë të nevojshëm, në mënyrë që 
më 1 janar 2020 të fillojë paketa e plotë (D. Leka, Sekretariati i KI). 

o Edhe sikur projektligji t’i propozohet qeverisë si një paketë e plotë, dakordësuar nga të 
gjitha palët, Këshilli i Ministrave mund të kërkojë ndryshime të tjera mbi të. Ndërkohë që 
në Kuvend, deputetët kanë të drejtë të shtojnë apo të heqin një kapitull. Ndoshta mund të 
vendoset një dispozitë më shtrënguese për të mos e lënë gjithçka në diskrecionin e Këshillit 
të Ministrave (B. Kraja, IFC). 

 
7. Z. Fatos Lazimi, ICC Albania, shprehet mbi çështjen e Trajtimit të Drejtë dhe të Barabartë 

(anglisht, fair and equtable treatment-FET). Formulimi i dy paragrafëve në Nenin 2, 3 dhe 6 duket 
sikur ka një lloj arratisje nga standartet minimale të jurisprudencës ndërkombëtare, të cilët nuk 
janë vetëm instrumenta që mundësojnë këtë gjë siç kanë qenë marrëveshjet ndërkombëtare si 
p.sh. BIT (Marrëveshjet Reciproke të Investimit). Tashmë, një rol shumë të veçantë dhe të 
rëndësishëm luan vendimmarrja e Tribunaleve të ICSID që luajnë rolin e një burimi normativ. 
Standardet janë dhënë në dinamikë, por kjo dinamikë duhet të reflektohet në formulimin e 
konceptit të trajtimit të drejtë dhe të barabartë. Të jepet përshtypja sikur kjo trajtohet si një 
koncept procedurial, ndërkohë që trajtimi i drejtë dhe i barabartë është substancial. Neni 6, 
paragrafi 3 presupozon që qeveria shqiptare t’i njoftojë menjëherë publikisht investitorit ligjet 
dhe rregulloret/procedurat—kjo nuk ka asnjë domethënie. Ky nuk është një trajtim i drejtë 
dhe i barabartë, por thjesht një element procedurial. Nëse themi që trajtimi i drejtë dhe i 
barabartë, i mungon arsyetimi përsëri nuk ka asnjë domethënie, sepse një akt administrativ apo 
një vendim qeverie pa arsyetim është nul. Një vendim gjykate pa arsyetim është nul. Prandaj, 
fillimisht dhe minimalisht duhet të trajtohen standardet që janë vendosur nga jurisprudenca 
ndërkombëtare, si p.sh. i) mbrojtja e pritshmërive legjitime të investitorëve vendas apo të huaj, 
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ii) aksesi efektiv jo vetëm ndaj administratës shtetërore por edhe ndaj drejtësisë, iii) parimi i 
transparencës. 

PËRGJIGJE: 

o Ligji i vjetër nuk ka një dispozitë FET. Shumë garanci dhe mbrojtje thjesht nuk ekzistojnë, 
ndërsa ato që ekzistojnë janë formuluar për vitet '90, por shumë ka ndryshuar me kalimin 
e kohës. Në shumicën e rasteve, kur një shtet paditet, kjo zakonisht bazohet të paktën në 
standardin minimal FET. Shqipëria e përmbush atë pothuajse gjithmonë, por në syrin e 
një investitori të mundshëm i cili nuk e njeh mirë Shqipërinë kjo frazë mund ta bëjë atë të 
supozojë se ai mund të mos trajtohet në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Megjithatë, 
ekspertët e IFC-së do ta rishohin këtë aspekt për të parë se çfarë mund të shtohet (M. 
Reichel, IFC).   

o Disa komente të paraqitura me shkrim nga ICC janë të duhura, përveç komentit në lidhje 
me ankimimin ndaj një projektvendimi të qeverisë. Kjo ndoshta është e pamundur pasi 
paraprakisht ndërmerret konsultimi me palët ku mund të jepen komente mbi të. Nëse 
sërish nuk merren parasysh komentet për atë VKM, vijohet me rrugë gjyqësore. Sigurisht 
mund të shfrytëzohet edhe mekanizmi për zgjidhjen e ankesave të investitorëve në lidhje 
me dëmin e shkaktuar. Në lidhje me frymën e përgjithshme të ligjit, një referencë është 
vendosur në Nenin 6 pika 1. E drejta ndërkombëtare është një e drejtë e pakodifikuar edhe 
përbëhet nga disa burime si p.sh. traktate, vendime të arbitrazhit ndërkombëtar por edhe 
zakoni ndërkombëtar (B. Kraja, IFC).  

 
8. Z. Sarandis Moschovis, Ambasada Greke, falenderon për ftesën për të marrë pjesë në këtë tryezë.  

Duhet të qartësohet marrëdhënia midis Ligjit 55/2015 për investimet strategjike dhe draft 
ligjit të ri. Ligji 55/2015 ofroi disa përkufizime në lidhje me nocionet e procedurës së veçantë 
dhe procedurës së asistuar të Investimeve Strategjike. Projektligji i ri nuk ka përkufizime të 
tilla, duke ngritur pyetje rreth qëllimeve të Qeverisë Shqiptare mbi mënyrën se si do të 
përcaktojë këtë status të veçantë për investitorët strategjikë. 

8.1 Përveç kësaj, Ligji 55/2015 përdor gjerë konceptin e interesit publik ndërkohë që nuk 
bëhet asnjë referim në projektligjin e ri. Duhet të sqarohet nëse në të ardhmen do të ofrohet 
trajtim i veçantë/rast i veçantë nëse një investim ka një interes kombëtar/publik. Aktualisht 
ekzistojnë investime strategjike me interes publik që devijojnë rregullin e përgjithshëm dhe 
kanë trajtim të veçantë kundrejt investimit normal. Prandaj është e rëndësishme të dimë nëse 
përkufizimi i interesit publik është në projektligjin e ri. Kjo gjithashtu është një çështje e njohur 
për regjistrimin e pronave të tokës sidomos në Himarë, të cilat lidhen ngushtë me investimet 
strategjike. 

8.2 Çmimi i një investimi për shpronësim. Ligj aktual paraqet një çmim preferencial për 
shpronësimin e një investimi gjatë shpronësimit të tokës, i cili përcaktohet me një akt nga 
Këshilli i Ministrave në një çmim shumë simbolik dhe të ulët. Për këtë arsye është e 
domosdoshme të vendoset një trajtim i barabartë sa i përket shpronësimit të tokës dhe 
shpronësimit të investimeve. Ka disa përkufizime të tjera të tilla si konsolidimi i tokës në nenin 
18, paragrafi c, që lidhet me investimet strategjike. Përkufizimi i qartë duhet të jepet në 
Kapitullin I se çfarë nënkuptohet ‘konsolidim i tokës’. Përsa i përket Nenit 19, dakord me 
shqetësimin e biznesit në lidhje me parashtrimin se disa procedura do të merren me VKM 
dhe jo bazuar mbi ligj. Çfarë lloj mbrojtjeje një investitor mund të ketë me këtë dispozitë të 
projektligjit të ri? Dispozitat në nenin 20, 22 dhe 23 lidhen me mbrojtjen e së drejtës së 
pronësisë, ndërsa ekziston procedura paralele e regjistrimit të pronës në kadastër, prandaj 
duhet të bëhet referenca në ligjin e ri në lidhje me këtë procedurë paralele. Ky është parakusht 
për të pasur të drejta të qarta pronësore në kadastër, në mënyrë që të ketë një ligj të drejtë 
investimesh.  
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PËRGJIGJE: 

o I drejtë komenti në lidhje me çështjen e interest publik. Një çështje kyçe lidhet me ligjin e 
shpronësimit, ku shkruhet se përbën interes publik edhe rasti i një investimi ku investitori 
mund të aplikojë për të marrë shpronësimin e pronës së një individi tjetër për zbatimin e 
investimin e tij me ndihmën e qeverisë. Kjo duhet të sqarohet dhe të jetë konsistente me 
të dyja anët. IFC ka mendim kritik për këtë, por është një vendimmarrje e qeverisë.  

o Toka mund të jetë një investim dhe mund të bjerë nën këtë ligj. Meqenëse në draftin e ri 
adresohen vetëm investitorët, duhet të sigurohemi se kjo është në përputhje me tokën. Sa 
i përket çmimit, nëse do të bëhej një kompensim i duhur për shpronësimin e një investimi 
dhe ky investim është tokë, atëherë mund të jetë një çështje që adresohet me ligjin e 
shpronësimit (M. Reichel, IFC).  

 
9. Znj. Marinela Jazoj, FIAA, ekziston një konfuzion midis investitorëve të huaj në mesin e 3 

ligjeve aktualisht efektive: Ligji 1993 “Për Investimet”, Ligji 2015 “Për Investimet Strategjike” 
dhe Ligjin për Tedat. Përveç kësaj, një nga pyetjet e tyre kryesore është nëse ka incentiva apo 
jo. Qartësia dhe transparenca për disa incentiva investimesh në disa sektorë të veçantë do të 
ofronin një ndihmë reale për çdo investitor të huaj. Është mirë që në projektligjin e ri të 
përfshihet si një sektor i veçantë edhe sektori minerar, i cili ka mjaft probleme. Ky sektor po 
zvogëlohet jo vetëm për shkak të çmimeve në tregjet ndërkombëtare, por edhe për shkak të 
ndryshimeve që Shqipëria ka kaluar. Legjislacioni minerar ka shumë çështje që shpresojmë se 
kjo do të jenë pjesë e agjendës së KI, si një platformë të cilës i besojmë vërtet. 
Në kapitullin I, neni 4 përkufizimi i “investimit” paragrafi (6) bie në kundërshtim me ligjin 
minerar, sepse në këtë ligj lejet e fituara me procedurë konkurruese nuk mund të transferohen. 
Prandaj kjo shkakton mbivendosje ose lë hapësirë për interpretim, evazion ose mungesë 
transparence. 

PËRGJIGJE: 

Të gjitha komentet e mbërritura me shkrim nga FIAA, janë përfshirë në matricën e përgatitur 
nga ekspertët e IFC me të gjitha komentet e mbërritura dhe për secilën prej tyre do të jepet një 
përgjigje. Në kuadër të transparencës, kjo matricë mund të shpërndahet nëpërmjet Sekretariatit. 
Nuk ka kontradiktë në lidhje me ligjin mineral sepse në draft ligj bëhet gjithmonë referencë me 
legjislacionin në fuqi. Pra e parasheh, dhe nuk krijon kontradiktë me ligjin e posaçëm, i cili 
gjithmonë prevalon. Në raste kur legjislacioni i posaçëm hesht, atëherë për bazë do të merret 
legjislacioni bazik i cili në këtë rast është Ligji i ri i Unifikuar i Investimeve. Nëse ka një 
marrëveshje tregtare ndërkombëtare qoftë bilaterale apo multi-bilaterale në fuqi, ajo prevalon 
nëse krijon kolezion me një normë të brendshme. Përkufizimi i investimeve është bazuar mbi 
marrëveshje bilaterale në fushën e investimeve që ka Shqipëria në fuqi (B. Kraja, IFC).  
 

10. Znj. Princess Madalaine Hoxha, Dhoma Britanike, përse në draft ligjin e ri është bërë një ndarje 
midis investitorëve vendas dhe të huaj? Në Kreu II, Neni 5 pika 2 nuk është e qartë ku investon 
shteti apo investitorët vendas. Në njërën anë flitet për trajtim të barabartë të investitorëve dhe 
në anën tjetër mbrohen investitorët vendas. 

PËRGJIGJE: 

Në lidhje me Nenin 5 të lartpërmendur, aneksi në fjalë është publikuar dhe dërguar me e-mail. 
Lista e sektorëve për investitorët vendas është shumë e vogël nëse krahasohet me shtetet e 
tjera. Kjo do të thotë që e gjithë pjesa tjetër është e lirë për t’u investuar. Aneksi përmban 4 
ligje. Në lidhje me përkufizimet pak a shumë shteruese midis investitorëve vendas dhe të huaj 
kjo është bërë për arsye statistikore kur nevojitet identifikimi i investitorëve të huaj (B. Kraja, 
IFC).  
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11. Znj. Marlinda Zotaj, Dhoma Austriake e Tregtisë, vëren se tek Kreu IV i Investimeve Strategjike, 

mungon përkufizimi i investitorët strategjik—kriteret që duhet të plotësojë, si p.sh. shifra e 
investimit sikurse tregohet në ligjin ekzistues. 

PËRGJIGJE: 

Ky detaj nuk është i dhënë por është parashikuar se kur quhet një investim strategjik i cili del 
vetëvetiu në dispozitat, nenin 16 e vijim. Përkufizimi i sektorëve strategjikë është i përcaktuar 
me ligj, ndërkohë nën-sektorët strategjikë do të përcaktohen me VKM dhe aty do të jepet edhe 
niveli i investimit – përkufizuar përkatësisht në Nenin 17, pika 2. Ndoshta mund të shtohet 
diçka tjetër në draft ligj për ta kufizuar më shumë VKM-në në fjalë dhe të jetë pak më i 
kontrolluar.  
 

12. Znj. Mimoza Kalia, MSHMS, shprehet se në lidhje me mekanizmin e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve, aktualisht në ligj nuk është mjaftueshëm kuptueshëm për të kuptuar se cila 
do të jetë hap pas hapi kjo procedurë. Përtej faktit që institucioni përgjegjës për marrjen në 
shqyrtim të këtyre ankesave është lënë që të përcaktohet me VKM—mund të jetë edhe kështu 
pse jo. Por procedura ka shumë më tepër rëndësi se sa thjesht institucioni.  
 

12.1 Në lidhje me nenin 15 u përmend që do të jetë deri diku deklarativ dhe se do të shtrojë 
bazat për këto incentiva. Këtu thuhet se këto incentiva do të jepen me ligj duke dhënë edhe 
parimet kryesore të këtyre incentivave. Cili do të jetë mekanizmi kontrollues, në veçanti 
nëse thuhet që do të kemi ligje të veçanta tatimore/doganore/etj. A ka siguri që çdo 
ministri në procesin e bërjes së një ligji do t’i referohet këtyre 4 pikave të këtij neni? Mund 
të ketë strategji të qeverisë shqiptare ku me patjetër parimet janë të qarta. Çfarë garancie të 
shtuar na jep ky nen për investitorët që kur të hartohet një ligj do të bazohemi fort në këto 
4 pika për të bërë një incentivë? 

12.2 Neni 15, pika 2 - dispozita të përgjithshme dhe përfundimtare ku lidhet e drejta ekzistuese 
e investitorëve dhe thuhet që investitorëve aktualë i japim të drejtën për të zgjedhur ligjin 
ekzistues apo ligjin e ri në nomentin e miratimit të tij. A kemi ndonjë kontradiktë ndërmjet 
faktit që jepet e drejta për të rishikuar të drejtat ekzistuese dhe faktit që investitorit i japim 
po me këtë ligj të drejtën të zgjedhë ndërmjet këtyre dy ligjeve.  

12.3 Sugjeron që drafti ligji, në variantin para-përfundimtar të dërgohet edhe në anglisht për të 
kuptuar nëse ka një mospërputhje në të kuptuarin e ligjit midis dy varianteve apo ka një 
qëndrim që nuk është i qartë. Gjithashtu, draft ligji i ri iu është dërguar ministrive të linjës 
pa aneksin përkatës. 

PËRGJIGJE 

Neni 15 nuk është deklarativ, por një detyrim i qeverisë. Është në varësi të qeverisë se si të 
përmbushë këto parime dhe se si kjo nuk thuhet në ligj. Legjislacioni sekondar do të vendosë 
se kush do ta bëjë këtë sipas ligjit. Zgjedhja midis dy ligjeve është për të drejta të fituara. Nëse 
investitori ka një incentivë të miratuar sipas ligjit të mëparshëm, atëherë ai është i mbrojtur. 
Nëse ligji i ri jep një paketë më të mirë, investitori mund të kalojë në këtë paketë të re. Nëse 
investitori nuk e dëshiron këtë, ai mund të vazhdojë me ato të mëparshme. Është e vërtetë se 
ka disa mospërputhje midis versioneve shqip dhe anglisht (M. Reichel, IFC). 
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Seanca 2 
 

13. Znj. Mileva Meksi, Ambasada Hungareze, nga këndvështrimi si ish pjesëtare e stafit të AIDA-s, 
deri para një muaji dhe një nga nëpunëset që ka zbatuar më së shumti ligjin aktual të 
investimeve strategjike, për kohën që është zbatuar nga AIDA. Tre problematika kryesore të ligjit 
të investimeve strategjike janë evidentuar si në vijim: 

12.4 E para, lidhet me prevalencën e ligjeve sektoriale krahasuar me legjislacionin e investimeve 
strategjike. Kjo do të thotë që duhet të zgjidhet një konflikt ligjor se cili legjislacion do të 
zbatohet.  

12.5 E dyta, ka sektorë që për të investuar në to duhet që të marrësh pjesë në një garë publike 
qoftë kjo një PPP apo një koncesion parashikuar nga legjislacioni shqiptar. Ndërkohë, për 
t’u përshirë në procedurat e investimeve strategjike sërisht subjekti ishte i detyruar që të 
garonte dhe të përfitonte një koncesion energjie, transport, telekomunikacion apo 
infrastrukturë.  

12.6 Problemi i tretë ka qënë me monitorimin e investimeve strategjike. Monitorimi bëhej i 
vështirë pasi AIDA është një institucion që nuk ka tagër dhe kompetenca teknike kështu 
që monitorimi do të shtrihej në të gjitha strukturat kompetente të cilat përfshinin sektorin 
në fjalë.  

12.7 Komente nga këndvështrimi si ambasadë: i) Ky ligj apo procedurat që do të parashikohen 
në akte nënligjore, a nënkupton se do të ketë një devijim nga legjislacioni i prokurimeve 
publike apo legjislacioni i garave publike do të vazhdojë të ekzekutohet? ii) Sektori i 
turizmit është i rregulluar me një ligj i cili parashikon kritere të tjera për të marrë statusin 
special (e quajnë status special dhe jo status i veçantë), vlera të tjera investimi dhe 
parashikon një tjetër procedurë sesi aplikohet për të marrë tokën për 99 vite. Pra, nëse 
sektori i turizmit do të përfshihet në këtë draft ligj, duhet që të vihet në përputhje me ligjin 
në fjalë.  

12.8 Sektori i bujqësisë, mënyrën se si e vë në dispozicion tokën shtetërore, të paktën në 
kuptimin e fermave të mëdha bujqësore, e ka të zgjidhur me një VKM përkatëse me një 
procedurë tjetër nga procedura që legjislacioni i investimeve strategjike mendohet që do të 
parashikojë. N.q.s. investimet strategjike do trajtohen nga AIDA por zgjidhja për t’i vënë 
në dispozicion masat mbështetëse shtetërorë do të bëhet nga legjislacionet sektoriale 
ateherë duhet gjetur një formë që aplikimi tek AIDA të jetë më i shpejtë dhe më interesant 
sepse në të kundërt të gjithë subjektet mund të shkojnë në ministritë e linjës.  

12.9 TEDA-t (Zonat e Zhvillimit Ekonomik) trajtohen me ligj të veçantë me kritere të veçanta 
dhe në fund mbeten interesante për ligjin e investimeve strategjike. E vetmja mënyrë për 
të devijuar nga legjislacioni sektorial, për ato zona të aplikohet sipas një forme të caktuar. 
Duke patur parasysh që vetëm zonat me prioritet zhvillimi janë elementi i vetëm i ligjit, për 
pjesën e investimeve strategjike, sugjeron shpërndarjen e stimulit/subvencionit/ndihmën 
që do japi shteti duke e lokalizuar nëpër rajone, pra n.q.s investon në Kukës investitori 
mund të përfitojë diçka, nëse investon në një zonë më të thellë përfiton më shumë. 

PËRGJIGJE 

o Pjesa mbi investimet strategjike në draft ligj është një version i papërditësuar i ligjit 55/2015 
(vendimmarrje e qeverisë), dhe ekspertët e IFC kanë vendosur vetëm parimet ndërsa 
detajet do të jepen në ligjet sektoriale ose në aktet nën-ligjore. Në mënyrë legjislative, 
kriteret aktuale mund të transferohen në ligjin e ri. Një vlerësim mbi Ligjin e Investimeve 
Strategjike do të kishte qenë mjaft i volitshëm për të parë se çfarë ka funksionuar dhe çfarë 
jo, dhe më pas mund të ri-hartohej në mënyrë  eficente për vendin. Për momentin ekziston 
një status quo ku jepen të njëjtët sektorë, por duke konsideruar që është një ligj i riformuluar, 
ai jep më shumë fleksibilitet në trajtimin e disa aspekteve. Nëse në ligj, investitorëve 
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strategjikë iu premtohet dicka dhe përfundohet me të njëjtat probleme që kanë ekzistuar 
më parë atëhere ky ligj nuk funksionon (M. Reichel, IFC).  

o Në lidhje me incentivat, në draft ligj nuk ka asnjë të përcaktuar, si për investimet strategjike 
ashtu edhe për investimet jo-strategjike – për këto të fundit në praktikat e mira, incentivat 
vendosen në legjislacionin fiskal. Incentivat sërish ekzistojnë, pavarësisht se nuk janë 
vendosur në këtë draft ligj. Këtu jepen parimet për qeverinë kur vendos një regjim 
incentivash dhe si do të matet efektiviteti i regjimit aktual (M. Reichel, IFC). 

o Në lidhje me investimet strategjike, Neni 18 që është rimarë nga ligji në fuqi i investimeve 
strategjike, nuk sheh asnjë lloj përjashtimi nga garat publike, përndryshe do të deformohej 
tregun. Nuk është studiuar sesi mund të ofrojmë diçka më shumë sa është ofruar deri tani 
mbi investimet strategjike. Ekspertët e IFC po përpiqen të gjejnë një mekanizëm si të 
evitohen procedurat e stërzgjatura gjyqësore (B. Kraja, IFC). 

14. Z. Sokol Elmazi, Boga & Associates, shprehet se ligji është shumë i përgjithshëm dhe mungojnë 
procedurat. Cili është qëllimi i ligjit? Ligji për investimet e huaja (1993) ishte shumë i vjetër dhe 
është e kuptueshme që tani nevojitet një ligj i ri në përputhje me praktikat ndërkombëtare dhe 
investitorët e huaj. Nga perspektiva e investitorëve të huaj, problemi i tyre nuk është ligji në 
vetvete, por zbatimi i ligjit. Cila pjesë e legjislacionit shqiptar pengon/krijon pengesa për 
investitorët e huaj apo i kufizon ata nga transferimi i parave të tyre? Nëse nuk ka pengesa në 
legjislacionin aktual, është e nevojshme ta theksojmë tani në këtë ligj. 

14.1 Një çështje tjetër është privatizimi i tokës, nuk ka pengesa në legjislacionin aktual dhe pse 
ky ligj i ri thotë se dëshiron të kapërcejë pengesat që nuk ekzistojnë. 

14.2 Një çështje tjetër është qëllimi i këtij legjislacioni për të krijuar një përjashtim nga rregulli i 
përgjithshëm i procesit konkurrues, tashmë të parashikuar nga legjislacioni i prokurimit 
publik dhe Koncesioni/PPP. 

14.3 Kur bëhet fjalë për procedurat, qeveria ka shumë pushtet që të miratojë legjislacionin 
sekondar në shumë çështje. Është e nevojshme të vendosen parime dhe të kontrollohet 
mekanizmi i balancimit - sa larg mund të shkojnë ministritë ose qeveria në legjislacionin 
sekondar. Përndryshe, do të jetë shumë e vështirë edhe për gjykatat që nesër të kuptojnë 
se cili ishte qëllimi i legjislacionit dhe diskrecioneve që u janë dhënë autoriteteve 
administrative, duke përfshirë qeverinë shqiptare, për të miratuar legjislacionin sekondar. 

14.4 Në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Të gjitha çështjet administrative mund të 
kundërshtohen në gjykatën administrative dhe asnjë përpjekje paraprake nuk mund të 
zgjidhë mosmarrëveshjen për shkak se do të mbetet në supet e organit administrativ që ka 
miratuar atë vendim administrativ për ta revokuar apo jo dhe ka dispozita specifike në 
kodin e procedurave administrative të cilat japin detaje mbi procesin: si, kur dhe pse kjo 
autoritet administrativ mund të revokojë/tërheqë vendimin e tij administrativ. Mekanizmi 
për të zgjidhur mosmarrëveshjet jashtë sallave të gjykatave apo arbitrazhit është diçka që 
do të ishte shumë e kufizuar ose së paku do të këshillohej të shmangeshin mosmarrëveshjet 
e një vendimi administrativ i cili ka një rrugë të specifike për t’u sfiduar. 

14.5 Mungon përkufizimi i fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve 
strategjike. 

PËRGJIGJE 

o Drafti ligji është më tepër një ligj kuadër investimesh, dhe jo një regjim investimesh, duke 
parashtruar bazat për investitorin. Mund të diskutohet pjesa e investimeve strategjike, por 
sa më shumë specifika të vendosen në ligj, aq më pak fleksibël do të bëhet. Nëse aty do të 
vendosej një prag, do të ishte shumë e vështirë të ndryshohej (M. Reichel, IFC). 
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o Pjesa mbi ankesat është më shumë si një program parimesh në rast kur investitorët vijnë 
dhe nuk ndihen të trajtuar mirë. Në këtë draft ligj ndërtohet ose krijohet një sistem i ri për 
zgjidhjen e ankesave, por ka edhe të tjerë që funksionojnë. Investitori mund të 
kundërshtojë një vendimi tatimor ose të ngrejë një ankesë kundër atij vendimi 
administrativ. Kjo mund të funksionojë paralelisht, duke i dhënë investitorëve një 
platformë tjetër ku ata të lidhen në mënyrë më të shkurtër dhe të drejtëpërdrejtë me 
administratën dhe është në dorën e qeverisë për ta përdorur atë. Neni 25 jep opsionet për 
qeverinë për të krijuar diçka efektive (M. Reichel, IFC). 

o Në lidhje me legjislacionin sekondar, mund të thuhet që limiti i vetëm është Neni 118, pika 
2 e Kushtetutës—nën frymën e të cilit është vepruar për të gjithë ligjin dhe vetëm për 
pjesën e investimeve strategjike është vendosur detajimi me anë të VKM sepse ligji do të 
dilte i zhbalancuar, d.m.th. nga një ligj kuadër në një ligj të dedikuar vetëm për investimet 
strategjike. Janë përcaktuar çështjet që do të trajtohen me VKM. IFC do t’i rishohë këto 
dispozita dhe pse jo të vendosë edhe ndonjë parashikim shtesë që të jetë edhe më e 
kontrollueshme VKM-ja përkatëse që do të dali (B. Kraja, IFC). 

o Në lidhje me mekanizmin e zgjidhjes së ankesave, është përcaktuar që do të duhet të nxirret 
VKM mbi institucionin që do të merret me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe aty do të 
ketë sërish një limit pasi jo çdo lloj ankese do të jetë objekt i këtij institucioni pasi edhe 
burimet njerëzore janë të limituara. Ideja është të ngrihet një mekanizëm që të funksionojë 
për çështjet më të rëndësishme, pra mekanizmi do merret me zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve për investimet e qenësishme që ato burime njerëzore të limituara që ka 
shteti në dispozicion të fokusohen në investime të qenësishme (B. Kraja, IFC).    

o Në lidhje me komentin për fondin e pasurive të paluajtshme, ajo që mungon është 
funksioni, varësia, përbërja apo autoriteti i tij. Përkufizimi nuk është i nevojshëm, por 
ndoshta duhet përshkrimi se çfarë bën ky fond. Ekspertët e IFC do ta shqyrtojnë edhe 
njëherë (M. Reichel, IFC).  

15. Z. Makim Çaslli, Deloitte, shprehet se projektligji i ri është shumë i përgjithshëm. Për aq sa 
kuptohet, qëllimi i këtij ligji është të përpiqet të zgjidhë kaosin e madh të ligjeve. Duhet të 
fillojmë me anulimin e çdo gjëje tjetër dhe të fillojmë nga “kushtetuta” për të ndërtuar të gjithë 
legjislacionin tjetër. Të gjitha çështjet nuk mund të zgjidhen vetëm nga Ligji. Aspekti pozitiv i 
ligjit është trajtimi i njëjtë për investitorët vendas dhe të huaj sipas këtij ligji. Por ligji duhet të 
imponojë disa kufizime për Qeverinë kur siguron incentiva të tilla si reduktim të TVSH-së për 
ndërtimin e hoteleve me 5 yje, të cilat mund të jenë pozitive për disa, por prishin konkurrencën 
për të tjerët që kanë investuar dhe nuk janë subjekt i këtyre stimujve. 

PËRGJIGJE 

o Ideja është për të përmirësuar ligjin e vjetër me këtë ligj të ri ombrellë. Nuk ka një ligj të 
vetëm që jep të gjitha rregullat që janë relevante për investitorët. Ligji i investimeve nuk do 
të ketë ligjin e taksave, ligjin e punës dhe të tjera. Rreth 140 vende, të cilat nuk njihen si 
vende investimi, kanë një ligj investimesh që jep rregullat bazë për investimet dhe këto të 
drejta themelore që investitorët zakonisht shikojnë. Askush nuk vjen për të investuar për 
shkak të një ligji të mirë investimi. Gjithkush duhet të shikojë hollësitë e legjislacionit tjetër, 
por ligji i investimeve zakonisht vendos një minimum standardesh minimale të gjërave; 
standardet minimale të trajtimit. Ligji nuk është përgjigja për gjithçka që investitorët 
dëshirojnë të dinë, është një lloj nisme për ta që të shohin se ky vend është i angazhuar për 
të ofruar të drejtat themelore dhe trajtim racional. Ky është koncepti i një ligji si ky (M. 
Reichel, IFC) 
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o “Udhërëfyesi i Investimeve” i miratuar në 2017, me vendim të qeverisë shqiptare, saktëson 
bazën dhe përcakton parimet që lidhen me përmirësimin ose përditësimin e ligjit të 1993. 
I gjithë procesi hapi një debat mbi kuadrin ekzistues ligjor, ecurinë e tij dhe krahasimin me 
përvojat më të mira ndërkombëtare në këtë drejtim duke u bazuar edhe në publikimin e 
fundit të UNCTAD (2017). Jemi në një stad ku janë kaluar të gjithë hapat dhe pse ka patur 
gjithë këto procese debate dhe konsultimi. Është një process që ka kaluar disa faza. Debati 
ku mund të fokusohemi është nëse ky ligj zgjidh problematikën e tërheqjes së Investimeve 
(D. Leka, Sekretariati). 

o Parimet janë të qarta dhe vijnë nga e drejta romake. Ligji i posacëm lë pa veprim ligjin e 
përgjithshëm, pra nëse një ligj sektorial rregullon në mënyrë të posaçme një çështje, atëherë 
vepron ai. Kur ai ligj sektorial hesht në lidhje me atë çështje, ky ligj që ne po diskutojmë 
është trajtimi minimal. Neni 1 i draft-ligjit e ka të përcaktuar qartë fushën e veprimit. Roli 
i tij afirmon parime të rëndësishme të cilat duhet të mishërohen në ligjet sektoriale, plus që 
ligji është me karakter promovues. Ky ligj nuk shkakton kaos por e shtjellon atë. Ky është 
një ligj i vonuar po ta shikojmë atë në kontekstin dhe kushtet aktuale dhe ripohon të drejta 
që gjenden në legjislacionet më të konsoliduara në fushën e investimeve (B. Kraja, IFC). 

 

16. Znj. Ledia Muço, Delegacioni i BE-së, falënderoi Sekretariatin e KI-së për ndarjen paraprakisht të 
projektligjit, të cilin Delegacioni i BE-së ndau edhe me ambasadat e huaja në vend. Bazuar në 
Raportin e Progresit të BE-së për vitin 2019, përsa i përket pengesave dhe kufizimeve për të 
huajt për të blerë tokë në Shqipëri siç parashikohet në disa ligje sektoriale, sugjeron që 
projektligji duhet të ecë përpara për të trajtuar këtë temë dhe për të lehtësuar marrjen e tokës 
nga të huajt. Kjo do të ishte gjithashtu në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes së Stabilizim 
Asocimit (ASA). Në mënyrë të veçantë, neni 11 i projektligjit që lidh të drejtën për të blerë 
tokë sipas dispozitave të ligjeve sektoriale që nuk janë në përputhje me ASA siç është 
parashikuar më sipër. Në këtë perspektivë, ajo sugjeroi rishikimin e këtij neni. 

16.1 Gjithashtu, ajo sugjeroi që në draft ligj duhet të jepen përkufizimet e Fondit të Tokës në 
dispozicion të Investimeve Strategjike. Përveç kësaj, ajo ngriti shqetësimin në lidhje me 
mënyrën se si investitorët do të përfitojnë nga shërbimet që mund të marrin nga AIDA e 
cila nuk është e detajuar në draft. 

16.2 Në lidhje me Ligjin e Investimeve Strategjike, a duhet një vlerësim mbi ecurinë e tij tani 
apo do vazhdohet me këtë draft përpara bërjes së një vlerësimi të tillë? 

16.3 Komiteti për Investimet Strategjike (KIS) nuk është i detajuar në draft ligj, sa i përket 
anëtarësimit dhe numrit. Nuk ka ndonjë dispozitë mbi afatet kohore kur duhet të miratohet 
Rregullorja për funksionimin e KIS. Ajo sugjeroi që një kornizë e tillë duhet të sigurohet 
sipas nenit përkatës. 

16.4 Në lidhje me Nenin 6 “Standardi Minimal i Trajtimit” sugjeroi që njoftimi paraprak i 
investitorëve për t’u informuar në lidhje me masat e arsyeshme të jetë në linjë me afatet e 
ligjit për njoftimin e konsultimit publik duke mos e lënë “brenda një afati të arsyeshëm”. 
Thekson rolin e konsultimit publik si një çështje e rëndësishme për komunitetin e biznesit 
e trajtuar edhe në kuadër të KI. 

PËRGJIGJE 

o Sa i përket komentit për blerjen e tokës, ekspertët e IFC-së kanë diskutuar çështjen dhe të 
drejtën për të blerë tokë, por ky është një vendim politik. Sigurisht, ligji sektorial duhet të 
ndryshohet për të adresuar çështjet, por kjo nuk është diçka që mund të bëhet përmes këtij 
ligji (M. Reichel, IFC). Bashkëngjitur draft ligjit është parashikuar një listë e ligjeve dhe 
akteve që duhen ndryshuar dhe rishikuar (p.sh. Ligji për Tokën, Shitblerjen e Trojeve, 



 

 

15 

 

Ligjet për Kalimin e Pronave etj.) me qëllim që edhe këto ligje të jenë në linjë me 
parashikimet e këtij draft ligji të unifikuar të investimeve (B. Kraja, IFC ). 

o Përsa i përket AIDA-s, ekziston një ligj specifik për AIDA-n që detajon funksionimin e 
saj. Për anëtarësimin dhe rregulloren e KIS, kjo është në diskrecion të Kryeministrit, pasi 
është kompetencë e tij në këndvështrimin kushtetues. Koha kur miratohet Rregullorja, nuk 
parashikohet domosdoshmërisht në Ligj (M. Reichel, IFC). AIDA duhet ta rishikoje ligjin 
dhe do të krijojë edhe shërbimet për investitorët përmes e-invest (B. Kraja, IFC). 

o Në lidhje me përkufizimin e Fondit të Tokës në funksion të investimeve strategjike dhe 
institucionit që do të merret me të, ekspertët e IFC shprehin angazhimin për t’i përfshirë 
në ligj (B. Kraja, IFC). 

o Në lidhje me vlerësimin mbi ligjin e investimeve strategjike, ekspertët e IFC janë vënë në 
lëvizje nëpërmjet VKM-së për Miratimin e Udhërrëfyesit të Politikës së Investimeve. Ligji 
për Investimet Strategjike do të vazhdojë së funksionuari deri më 31.12.2019 sikurse deri 
më sot, ndërkohë që investitorët kanë të drejtë të zgjedhin ligjin e zbatueshëm. Zgjedhja 
mund të bëhte edhe me një shkresë tek AIDA (B. Kraja, IFC). 

o Referimi vetëm tek ligji për njoftimin dhe konsultimin publik mund të mos ishte i 
mjaftueshëm për të gjitha rastet, por “i arsyeshëm” parashikohet rast pas rasti edhe në kuptim 
të nenit 6 të KEDNJ (B. Kraja, IFC). Afatet kohore mund të gjenden në ligjet specifike 
dhe nuk është qëllimi i këtij ligji (M. Reichel, IFC). 
 

17. Z. Serafino Stajano, Ambasada Italiale, ndau disa çështje me të cilat përballen investitorët italianë 
në Shqipëri, duke theksuar se problemi nuk është vetë ligji, por interpretimet e tij dhe niveli 
jashtëzakonisht i lartë i vendimeve administrative që interpretojnë ligjin dhe si trajtohen rastet. 
Ai solli disa shembuj nga sektori i energjisë dhe i marinës kur investitorët italianë kërkuan 
mbështetjen e ambasadës për të shtyrë procedurat përpara, dhe jo me fuqinë e ligjit. 

17.1 Ligji dhe realiteti për investitorët janë të ndryshëm, prandaj është e nevojshme që çështjet 
të zgjidhen në mënyrë sistematike dhe jo rast pas rasti, gjë që nuk është në misionin e ligjit 
apo të Ambasadës. 

17.2 Disa nene në ligj janë shumë të përgjithshme dhe pavarësisht se marina (nënsektor i 
turizmit) konsiderohet si strategjik, nuk ka ndonjë ligj specifik (sektorial) që e rregullon atë. 
Përveç kësaj, pjesa për investitorët strategjikë është shumë e përgjithshme (mungon edhe 
pragu përkatës). 

PËRGJIGJE 

Ky ligj shtron themelet i cili duhet të ndiqet nga hapa të mëtejshme për të bindur investitorët 
të vijnë në Shqipëri. Një prej tyre mund të jenë mekanizmat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, 
të cilët mund të zgjidhin edhe çështje sistematike duke patur këtë si një nga qëllimet kryesore 
(M. Reichel, IFC). 

 
18. Z. Enxhi Terihati, Ambasada Britanike, në lidhje me Nenin 22 të draft-ligjit që flet per Fondin e 

pronave në funksion të Investimeve Strategjike, a do të përfshihen në këtë fond vetëm pronat 
shtetërore apo edhe ato private? A shikohet ndonjë risk në lidhje me këtë? 

PËRGJIGJE 

Parimisht jo, përjashtohen si mundësi pronat private të jenë pjesë e këtij fondi. Shteti mund të 
vendosë në dispozicion vetëm ato prona që ka në pronësi. Në këndvështrimin e ekspertëve të 
IFC, nuk mund të ketë shpronësim të pronës private për një interes privat (hotel etj.) por vetëm 
kur ka një interes publik (infrastrukturë, energji etj.). Kjo edhe në këndvështrimin e 
jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut (B. Kraja, IFC). 
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19. Z. Kevin Koxha, Ambasada Franceze, në lidhje me Nenin 21 të draft-ligjit nuk është shtjelluar 
pjesëmarrja e shtetit në investimet strategjike se cilat janë format e tjera dhe a vendos KIS për 
mënyrën e përfshirjes së Shtetit në këto forma bashkëpunimi. 

PËRGJIGJE 

Kreu për investimet strategjike është një shkurtim i ligjit aktual dhe është lënë sikurse është 
aty. Neni 21 nuk lë vend për dilema pavarësisht se është diskutuar së fundi edhe për 
Korporatën e Investimeve Strategjike që është një iniciativë tjetër. Megjithatë, neni 21 do të 
rregullohet me VKM të veçantë që do t’i sqarojë këto elemente duke përcaktuar pjesëmarrjen 
e KIS dhe formën e përfshirjes në këto bashkëpunime (B. Kraja, IFC) 
 

IV. Mbyllja e tryezave 

Zv/Ministrja Belinda Ikonomi, informon se për çdo koment mbledhur me shkrim nga ministritë 
e linjës si edhe nga sektori privat, përfshirë edhe komentet e këtyre dy tryezave, do të trajtohet nga 
grupi i punës dhe në fund, pasi të jetë marrë një vendimmarrje teknike nga grupi i punës, pa shkuar 
ende në nivel politik. Në kuadër të transparencës, ky material mund të shpërndahet nëpërmjet 
Këshillit të Investimeve dhe ku mund të shikohen përgjigjet e argumentuara. Sërish ekziston 
mundësia për të diskutuar raste konkrete të verëjtura në praktikë të cilat kërkojnë një rishikim tjetër 
më të kujdesshëm nga ana e qeverisë. 

Znj. Diana Leka falenderon të gjithë pjesëmarrësit duke shpresuar që koha në dispozicion të ketë 
mjaftuar për të diskutuar çështjet më kyçe. Përfshirja e Këshillit të Investimeve në hartimin e tij 
draft ligji ka ardhur si një kërkesë e anëtarëve të biznesit, me përkrahjen dhe miratimin edhe të 
Ministrit Ahmetaj (ish Kryetar i KI) dhe Ministres Denaj (Kryetare aktuale e KI). Në bashkëpunim 
me ekspertët e IFC, komentet do të dokumentohen dhe formalizohen. Një version i përmirësuar 
i draft ligjit synohet të arrihet sa më shpejt.  
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Lista e pjesëmarrjes 

 

1. Znj. Belinda Ikonomi, Zv/Ministre e Financave dhe Ekonomisë 
2. Z. Sokol Nano, CEO, AIDA 
3. Znj. Majlinda Hafizi, Drejtore, Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
4. Znj. Eralda Shtylla, Eksperte, Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
5. Znj. Erjona Toni, Eksperte, Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
6. Znj. Mimoza Kalia, Këshilltare e Jashtme, Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
7. Znj. Kleina Kasanai, Këshilltare, Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
8. Z. Eugeniu Osmochescu, Menaxher Projekti, IFC 
9. Z. Marc Reichel, Ekspert, IFC 
10. Znj. Blertë Kraja, Eksperte, IFC 
11. Znj. Anila Boshnjaku, Koordinatore Projekti, IFC 
12. Z. Markeljan Rriska, Drejtor i Departamentit të Përputhshmërisë Rregullative dhe 

Parandalimit të Pastrimit të Parave, Intesa Sanpaolo Bank Albania 
13. Znj. Princess Madalaine Hoxha, Menaxhere, Dhoma Britanike e Tregtisë 
14. Znj. Rexhina Shabanllari, Avokate, Dhoma Britanike e Tregtisë 
15. Znj. Ardita Seknaj, Sekretare e Përgjithshme, ICC Albania 
16. Z. Fatos Lazimi, ICC Court, ICC Albania/ Optima Legal & Financial 
17. Z. Floran Pustina, ICC Albania/Tashko Pustina Law Firm 
18. Znj. Gerta Bilali, Drejtor, Confindustria Albania 
19. Z. Enio Jaço, President, Dhoma Amerikane e Tregtisë (Amcham) 
20. Z. Ilir Trimi, Drejtor, Dhoma Amerikane e Tregtisë (Amcham) 
21. Znj. Marlinda Zotaj, Drejtor, Advantage Austria 
22. Z. Agim Rrapaj, Krytar, KASH 
23. Z. Bledar Mankollari, Drejtor Ekzekutiv, DIHA 
24. Z. Përparim Kalo, Managing Partner, KALO Associates 
25. Z. Nikolin Jaka, Kryetar, Dhoma e Tregtisë Tiranë 
26. Znj. Albana Laknori, Sekretare e Përgjithshme, Dhoma e Tregtisë Tiranë 
27. Z. Afrim Osmani, CEO, Tirana Solar Energy 
28. Z. Edgar Gjinaj, Trade Analyst, ICE Agenzia 
29. Z. Gentian Selmani, Permit Manager, SHELL 
30. Znj. Marinela Jazoj, Drejtore, FIAA 
31. Znj. Anjeza Alia, Drejtore, Nordic Association Albania 
32. Znj. Anita Shushku, Kryetare, AREA 
33. Z. Sarandis Moschovis, Ambasada Greke 
34. Z. Marsel Zhupa, Shoqata e Biznesit Grek 
35. Z. Lorenc Gordani, Pedagog, Universiteti Marin Barleti 
36. Znj. Ermira Pervizi, Avokate, Trans Adriatik Pipeline (TAP) 
37. Z. Sokol Elmazaj, Avokat, Boga & Associates 
38. Z. Enxhi Terihati, Ambasada Britanike 
39. Z. Maksim Çaslli, Partner, Deloitte 
40. Z. Serafino Stajano, Ambasada Italiale 
41. Znj. Mileva Meksi, Ambasada Hungareze 
42. Znj. Ledia Muço, Këshilltare Ekonomie, Delegacioni i BE-së 
43. Znj. Egla Ballta, Principal Banker, EBRD 
44. Znj. Diana Leka, Drejtore, Sekretariati i Këshillit të Investimeve 
45. Z. Elvis Zerva, Ekspert Ligjor & Rregullator, Sekretariati i Këshillit të Investimeve 
46. Znj. Elida Fara, Eksperte Ekonomie, Sekretariati i Këshillit të Investimeve 


