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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XVIII 

“Mbi Potencialet e Investimeve dhe Sektorët Prioritarë” 

Tiranë, 4 tetor 2019, 12:30 – 14:00 

 

Takimi u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe u kryesua nga 
Znj. Anila Denaj, Ministre e Financave dhe Ekonomisë, me pjesëmarrjen e veçantë të  Ministres 
së Infrastrukturës dhe Energjisë, znj. Belinda Balluku, Zv/Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural, z. Roland Kristo dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, z. 
Adrian Kamenica. Në mbledhje morën pjesë 13 Anëtarë të KI dhe rreth 20 vëzhgues – përfaqësues 
të shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj dhe institucioneve shtetërore. 

 

I. Hapja e Mbledhjes dhe Fjala e Ministres Anila Denaj, Kryetare e KI 

Në fillim të fjalës së saj, Ministrja Denaj vlerësoi takimin si një mundësi të mirë për dialog mes 
palëve për nxitjen e sektorëve vitalë të ekonomisë në modele zhvillimi të qëndrueshëm strukturore 
afatmesëm. 

Në vijim, Ministrja Denaj bëri një përmbledhje të reformave që janë ndërmarrë nga qeveria, në 
kuadër të politikës për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Ministrja Denaj vuri 
theksin edhe në reformat që janë në proces, siç është ajo e Fiskalizimit, e cila ka për qëllim 
modernizimin e sistemit të raportimit dhe mbledhjes së taksave në Shqipëri. Sipas Ministres Denaj, 
konsolidimi fiskal dhe politika ekonomike sektoriale dhe optimizimi i burimeve natyrore, 
avantazhet konkurruese dhe potenciali i burimeve njerëzore, do të mundësojnë një rritje 
ekonomike të strukturuar në nivel afatmesëm. 

 

II. Prezantim i Sekretariatit të Këshillit të Investimeve mbi Gjetjet dhe Rekomandimet 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, dha një prezantim të shkurtër mbi gjetjet dhe rekomandimet 
kryesore të analizës së përgatitur nga Sekretariati i KI. Sektorët prioritarë të identifikuar gjatë 
konsultimeve me biznesin janë agro-përpunimi, turizmi, burimet natyrore, TEDA dhe 
dixhitalizimi. Grupimi i rekomandimeve është bërë në nivel strategjike dhe sektoriale. Disa nga 
çështjet kryesore të ngritura për diskutim: 
 

- A ka ardhur momenti për të diskutuar mbi nevojën ose jo të  ekonomisë shqiptare për një 
model të ri të zhvillimit? Disa nga strategjitë më të rëndësishme në lidhje me  zhvillimin 
ekonomik jane ne perfundim te afateve, çfarë duhet bërë në vijim? 

- A duhet një strategji për tërheqjen e kapitali të huaj në vend sipas sektorëve prioritarë? 
- A ka nevojë për ri-prioritizim në kuadër të pozicionimit në tregjet rajonale, evropiane e më 

gjerë? 
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III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Znj. Albana Laknori (në emër të Z. Nikolin Jaka), DHTI Tiranë, vlerësoi dokumentin e përgatitur nga 
Sekretariati dhe ndër të tjera, parashtroi se: 

1. Debati duhet të fokusohet  “Si do të jetë Shqipëria në 10 vitet e ardhshme”. Pavarësisht se ekzistojnë 
një mori strategjish, mbetet tepër e rëndësishme zbatimi i duhur i tyre; 

2. Në dokumentin e Sekretariati, duhet të ishte shtuar Strategjia e Promovimit të Investimeve ndërkohë 
duhet edhe një unifikim informacioni midis institucioneve shqiptare në lidhje me politikat dhe incentivat 
e ofruara për investitorët e huaj në sektorë strategjikë;  

3. Bizneset duhet të promovojnë më mirë profilin e tyre – të përgatisin pasaporta të produkteve që 
eksportojnë duke evidentuar certifikimin konform sipas standarteve ndërkombëtare;  

4. Në kuadër të diplomacisë ekonomike, DHTI TR propozon ndërmarrjen e tre aksioneve 
konkrete: i) krijimin e një modeli te ri dinamik komunikimi me tregues të matshëm (p.sh. mungon 
një studim mbi numrin e invetitorëve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri); ii) hapjen e pavioneve 
për promovimin e produkteve shqiptare, ndoshta në formën e një “info date” dedikuar Shqipërisë—
këtu të përfshihet evidentimi dhe nxitja e potencialit të diasporës për investime; iii) integrimi i 
ekonomisë shqiptare në tregun rajonal—pavarësisht trendit pozitiv në përthithjen e investimeve, kjo 
është e përqëndruar në pak sektorë dhe në pak ndërrmarje, si p.sh. TAP dhe DEVOLL – 
përfundimi i të cilave, mund të ndikojë negativisht në rast se nuk do kemi investime të 
qëndrueshme.  

5. Investimet e huaja direkte kanë qënë të përqëndruara kryesisht në sektorin bankar dhe 
telekomunikacionit, por nuk kanë gjeneruar vende pune. Sipas INSTAT, në Regjistrin e 
Ndërmarjeve Aktive, vetëm 3.8% janë kompani me kapital të përbashkët. Pavarësisht 
përpjekjeve të qeverisë për përmirësimin e klimës së të bërit biznes, raportet ndërkombëtare 
tregojnë se Shqipëria nuk është ndër vendet e para në rajon.  Është shumë e rëndësishme rritja 
e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare dhe këtu ndikim të madh luajnë marrëveshjet e tregtisë 
së lirë si p.sh. CEFTA apo Strategjia MAP REA.  

6. Të krijohet një bankë zhvillimi për bizneset, për të rritur aksesin në kredi, ndërkohë që problematikë 
madhore mbetet pasiguria juridike e pronës.  
 

Ministër Anila Denaj, MFE, u shpreh se i) përgatitja e një strategjie afatmesëm është një dëshirë jo 
vetëm e biznesit por edhe e qeverisë, por kjo kërkon kohë dhe angazhimin e të gjithë aktorëve—
dhomat e tregtisë janë të mirëpritura për të sjellë propozim strategjie, ii) konkurrueshmëria nevojitet të shihet me 
kujdes, dhe për këtë arsye nevojitet një evidentim i duhur i problematikave dhe sfidave në këtë 
aspekt, iii) aksesi në financë—nevoja për financime e gërshetuar me ofertën nga sektori financiar 
është një element për t’u analizuar, por gjithsesi oferta asnjëherë nuk ka munguar. 

Ministër Belinda Balluku, MIE, tha se fokusi i qeverisë shqiptare tek investitorët e huaj është më i 

madh se asnjëherë tjetër. Deri më sot, asnjë dhomë tregtie nuk ka sjellë një propozim konkret. 

 Në dokumentin e përgatitur nga Sekretariati flitet për plotësimin e kuadrit ligjor në sektorin e energjisë 

së rinovueshme, jemi të ndërgjegjshëm për këtë dhe puna ka filluar tashmë. Njëkohësisht, duhen 

përmbushur të gjitha kërkesat e Sekretariatit Teknik të Energjisë, duke na futur në një fazë 

tranzitore të rëndësishme, pasi kërkesat rregullatore vijnë në rritje.  

 Shumë e rëndësishme për buxhetin e shtetit është zbatimi i incentivave konkrete për nxitjen e 

investimeve në energji. Nga viti 2009, Qeveria Shqiptare ka vendosur të incentivojë sektorin e 

energjisë me çmimin e rregulluar (qoftë në investimet hidro, qoftë ato në solar apo edhe 

eolike)—impakti i të cilës është ndjerë edhe nga Ministria e Financave. Nëse një qeveri vendos 

të incentivojë një sektor, për ta rritur dhe mëkëmbur atë, do të thotë që duhet ta incentivojë 

atë deri në momentin e “break-even-point”. Përse për 15 vite është zgjedhur çmimi i rregulluar? Nga 
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llogaritje të përgjithshme, të gjitha HEC-et e vogla apo edhe solarët 3 MW deri më sot, “break-

even-point” e arrijnë në vitin e 6-të apo të 7-të. A është e drejtë që shteti shqiptar, të paguajë 

8-9 vite të tjera nga buxheti i tij? MIE dhe MFE janë të hapura për një debat me aktorë të 

rëndësishëm për të gjetur një zgjidhje drejt një balance të drejtë midis biznesit dhe shtetit. 
 Dhënia e burimeve natyrore (hidrokarburet) nuk mund të jetë më e fragmentuar sikurse bërë deri më sot. 

Shqipëria është bërë tërheqëse për kompani të mëdhaja (si p.sh. SHELL) të cilat e fusin 
Shqipërinë jo vetëm në tregun rajonal, por edhe në atë botëror. Jemi në proces të një ndryshimi 
të thellë të ligjit të hidrokarbureve i cili në formatin aktual nuk rezulton në favor të shtetit 
shqiptar, si shumë ligje apo kontrata koncesionare. Kërkohet mbështetja e partnerëve 
ndërkombëtarë financiarë dhe e zërave të fortë të fushës së biznesit.  

 Ndonëse investimet e mëdha janë në përfundim, vendi është në prag të investimeve të mëdha në 
infrastrukturë, si p.sh. aeroporti i Vlorës, aeroporti i Sarandës, etj. Brenda 3-vjeçarit të ardhshëm, 
investimet në infrastrukturë do të jenë të mëdha. 

Z. Matteo Colangeli, BERZH, theksoi rëndësinë e stimulimit të diskutimit për një model zhvillimi 
ekonomik të qëndrueshëm për vendin. Ai vuri në dukje se burimet natyrore dhe energjia janë pasuri 
të rëndësishme dhe do të vazhdojnë të luajnë një rol kryesor në PBB-në e vendit. Sidoqoftë, 
zhvillimi i tyre duhet të marrë parasysh qëndrueshmërinë e mjedisit, si dhe ndikimin në potencialin 
e sektorëve të tjerë të ekonomisë, siç është turizmi. Për të gjeneruar rritje të qëndrueshme, 
Shqipëria duhet të bëjë përpjekje për të ngjitur zinxhirin e vlerës në sektorët në të cilët tashmë 
është investuar dhe për të cilin ka avantazhe konkurruese, siç janë turizmi, agrobiznesi, prodhimi 
fason dhe shërbimet e nënkontraktuara të biznesit. Kjo mund të nënkuptojë për shembull 
orientimin e turizmit drejt një industrie jo sezonale dhe më të formalizuar, investimin në 
agropërpunim, stimulimin e disa prej sipërmarrësve fasonë për të filluar prodhimin për llogari të 
tyre, ose kthimin e call centers në ofrues të shërbimeve me vlerë të shtuar më të lartë. 

Natyrisht, janë një numër faktorësh të ndërthurur që mundësojnë sa më sipër - si investimi në 
infrastrukturë dhe arsimimi, luftimi i informalitetit dhe korrupsionit, si dhe përmirësimi i efikasitetit 
të administratës publike dhe sistemit të drejtësisë. Një pikë specifike për t’u përqëndruar është 
mundësimi i rritjes së kompanive të mesme në një mjedis biznesi i cili karakterizohet nga një pakicë 
kompanish të mëdha dhe shumë ndërmarrje mikro. Mbështetja e rritjes së disa prej atyre bizneseve 
të vogla, formalizimi dhe konkurrueshmëria e tyre do të jenë thelbësore për një rritje të 
qëndrueshme ekonomike. Segmenti i ndërmarrjeve të madhësisë së mesme gjithashtu duhet të 
shënjestrohet për tërheqjen dhe mbajtjen e IHD-ve, duke siguruar që investitorët e huaj me 
përmasa më të vogla që vijnë në Shqipëri nuk bëhen viktimat e para të mungesë së efikasitetit në 
administratën publike, korrupsionit, apo konkurrencës së padrejtë.  

Z. Roland Kristo, Ministria e Bujqësisë, u shpreh se bujqësia është një nga sektorët ku formalizimi 
mbetet ende i ulët. Incentivat që duhet t’i jepen bujqësisë duhet të jenë në drejtim të formalizimit 
të tij. Politikat bindëse të qeverisë duhet të jenë në formën e ndërgjegjësit, pra fermerët duhet të 
kuptojnë përfitimet e mëdha që do të krijoheshin nga bashkimi i tyre nëpërmjet formalizimit. 
Fiskalizimi rrit konkurrencën dhe formalizimin. Gjithashtu, industria e agro-përpunimit e ka më të 
lehtë të blejë lëndë të parë jashtë vendit për ta përpunuar, se sa ta marrë nga fermeri shqiptar i cili 
e ka të vështirë deklarimin e shpenzimeve dhe TVSH-së. 

Gjatë 2 viteve të fundit, qeveria ka tentuar të incentivojë fermerët nëpërmjet skemave të 
AZHBR—në bazë të një liste me produkte prioritare. Në lidhje me pjesën e agro-përpunimit, kjo 
mund të adresohet më specifikisht në bashkëpunim me bizneset e interesuara. 

Z. Arben Babameto, Teuta shpk, shprehu dakordësinë e tij në lidhje me strategjinë për përcaktimin e 
prioriteteve. Kompania Teuta shpk operon në industrinë ushqimore, më specifikisht në paketimin 
e të gjitha produkteve ushqimore në marketet shqiptare. Furnizimin me lëndë të parë, kjo kompani 
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kryesisht e merr nga jashtë vendit, për arsye se bujqësia shqiptare është ende e papërgatitur për të 
përballuar kërkesat e menjëhershme të tregut për mall. Kompanitë shqiptare e kanë të vështirë 
furnizimin me të njëjtin produkt nga fermerët shqiptarë. Përzgjedhja e farave për mbjellje duhet të 
jetë një nga prioritetet e shtetit dhe kjo duhet të bëhet në formë të kontrolluar. Ministria e Bujqësisë 
duhet të punojë me fermerët shqiptarë për t’i ofruar rekomandime të duhura sipas nevojave të 
tregut. Gjithashtu, ka interes për përfshirje në sektorin e agro-turizmit duke shfrytëzuar lëndët e 
para të vendit. Kjo është e mundur të arrihet nëse shteti krijon incentiva për ta nxitur këtë. 

Z. Enio Jaço, AmCham, shprehu vlerësimin për analizën e përgatitur nga Sekretariati. Ulja e 

investimeve të mëdha në infrastrukturë mund të shkaktojnë rreziqe në rritjen ekonomike të vendit 

në vitet e ardhshme. Sigurisht, projektet e reja në infrastrukturë do të balanconin daljen e 

projekteve ekzistuese. AmCham nuk mendon që ka pasur një strategji efektive në të kaluarën që 

ta bëjë Shqipërinë konkurruese në rajon, me incentiva të qarta qoftë në nivel sektorial apo në nivel 

të zonave të lira ekonomike. Prandaj, koha është kritike për krijimin e një strategjie të tillë. 

Mënyra më e mirë për të krijuar investime të qëndrueshme apo zhvillim të qëndrueshëm, është 
nëpërmjet krijimit të një kuadri të rregulluar të investimeve bazuar në rregullat përkatëse të tregut. 
Kjo strategji sigurisht që duhet të ishte e shoqëruar me zgjidhjet përkatëse qoftë në lidhje me 
investimet qoftë me sektorët prioritarë. Pavarësisht disa përjashtimeve, në sektorë prioritarë 
mungojnë incentivat. AmCham është e gatshme të marrë pjesë në një grup pune nëpërmjet KI apo 
MFE dhe të ofrojë kontribut në materializimin e ideve përkatëse në këtë strategji. 

Ministrja Anila Denaj, MFE, informoi se drafligji i unifikuar të investimeve është ende në fazat e tij 
përfundimtare dhe ftoi sërish bizneset për adresimin apo komente shtesë përpara finalizimit të 
draftit. . Incentivat ndoshta vërtet nuk janë ombrella e duhur për të tërhequr investime, por kanë 
dhënë rezultate të prekshme dhe të menjëhershme. Elementë të tjerë shtesë (ndoshta strategjikë) 
mund të vijnë drejtëpërdrejtë nga biznesi. 

Z. Agim Rrapaj, KASH, u shpreh se materiali i përgatitur nga Sekretariati ofron realisht disa zgjidhje, 
p.sh. në sektorin e bujqësisë është përmendur forma e organizimit. Nxitja e sipërmarrjeve të mesme 
mund të vijë nëpërmjet ndryshimit të legjislacionit aktual si p.sh. ligji për shoqëritë e bashkëpunimit 
bujqësor (2012), ligji për tokën etj. Transaksionet e tokës nuk mund të kryhen për shkak të gjendjes 
aktuale të regjistrimit—por mund të bëhen bashkime për të formuar ndërmarrje të mesme. Krijimi 
i tregut rajonal (njoftuar së fundmi nga Kryeministri) është një iniciativë shumë e mirë por edhe e 
rrezikshme për bujqësinë, pasi n.q.s. Shqipëria do të hapë tregun duhet që sektori të përgatitet 
fillimisht. Në krahasim me rajonin, çmimi i energjisë elektrike dhe i naftës në Shqipëri është shumë 
i lartë—dy elementë bazë mbi të cilët ndërtohet kosto.  

Ministria e Bujqësisë po punon së fundmi mbi një projekt për furnizimin e fermerëve me karta 
elektronike, ku KASH ka bërë propozime konkrete prej 3 vitesh, realizimi i të cilave do të sillte 
rezultate vërtet shumë pozitive, duke sjellë njëkohësisht edhe formalizim të procesit. 

Përsa i përket mungesës së produkteve për supermarkete, është e vërtetë që brenda Shqipërisë nuk 
ekziston një ndërlidhje, por kjo lidhet me çështjen e kostos, jo vetëm të farave, etj. Problem tjetër 
është edhe siguria ushqimore. Nëse nuk do investohet tek laboratorët, përsëri do të vihemi në një 
situatë të vështirë në përballjen me konkurrentët, pasi është e pamundur përballimi i sistemit. 

Z. Filip Gjoka, Filipi Co, u shpreh se i) zhvillimi i sektorit të bujqësisë mund të vijë nëpërmjet 
ndërhyrjeve në infrastrukturë; ii) duhet t’i hapet rrugë ligjit për energjinë e rinovueshme në mënyrë që territore 
të pashfrytëzuara të përdoren për panele elektrike dhe eolike; iii) iniciativat për përfaqësimin e 
Shqipërisë në panaire të mëdha ndërkombëtare janë shumë të mira për promovimin e vendit. 

Z. Tom Kristian Larsen, FIAA, vlerësoi reformat e ndërmarra nga qeveria kryesisht reformën në 
drejtësi, ngritjen e SPAK dhe ndërhyrjet ligjore në sektorin e energjitikës duke i konsideruar si 
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shumë të rëndësishme për rritjen e investimeve, ndërkohë që mbeten akoma gjëra për t’u 
përmirësuar. Ai theksoi se në fokus duhet të jetë krijimi dhe mbajtja e një reputacioni të mirë të 
vendit që të tërhiqen investitorët e huaj, pasi ka mjaft sfida kryesisht në drejtim të qëndrueshmërisë 
dhe interpretimit të kuadrit ligjor, burokracisë së administratës publike si dhe implementimit të 
ndryshimeve ligjore. 

Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL, u shpreh mbi nevojën ku të gjithë aktorët (shtet, biznese, akademia, 
etj.) të mblidhen dhe diskutojnë mbi ndërtimin e modelit ekonomik, impaktin dhe zhvillimin 
ekonomik në nivel kombëtar në ato 4 sektorë prioritarë të përcaktuar tashmë.  

Shërbimet zënë rreth 50% e PBB ndërkohë që ka filluar të vërehet njëfarë rënie – atëhere, çfarë 
mund të përmirësohet akoma më shumë në këtë sektor? Në lidhje me konkurrueshmërinë e vendit, 
Dhomat e Tregtisë dhe Industrinë janë duke punuar në një kuadër rajonal për përthithjen e 
investimeve. Shqipëria është një treg i vogël, i cili ka nevojë të përgatitet përpara se të përfshihet 
në një treg rajonal për të mbrojtur produktet e tij. Prandaj nevojitet një Strategji Ekonomike 
mbarëkombëtare me një vizion, le të themi, 10-vjeçar, ku të gjithë aktorët të jenë të qartë për 
sektorët prioritarë ku duhet investuar. Analizat mund të thellohen edhe në ato pak aspekte ku ka 
patur përmirësim, në mënyrë që të rinjtë të mos dekurajohen. 

Ministrja Anila Denaj, MFE, ftoi dhomat e tregtisë dhe industrisë të sjellin gjëra konkrete dhe 
shprehu gadishmërinë për bashkëpunim me dhomat për zbatimin brenda një afat 3-mujor të disa 
elementëve, si për shembull: 

a. Për rritur efektshmërinë e platformës e-Albania, të punohet për zbatimin e firmës 
dixhitale – ku bizneset mund të përfitojnë rreth 90%-93% të shërbimeve të 
disponueshme pa kontakt me administratën dhe me kosto të reduktuara.  

b. Shkollat profesionale (54% të mbuluar nga MFE) të fokusohen në çfarë i nevojitet 
realisht biznesit. Disa sektorë duhet të përmirësojnë standardet ose të marrin pjesë 
në trajnime profesionale. Ajo që është bërë me Swisscontact në lidhje me 
kurrikulat, mund të multiplikohet akoma më tej. Nëse kemi informacion mbi 
numrin e punonjësve dhe kërkesën për trajnim për rritje të kapaciteteve të biznesit, 
MFE mund ta adresojë këtë brenda një afati 3 mujor. 

Prandaj është e nevojshme që rrjeti i dhomave të biznesit të jetë efektiv sa më shpejtë, me synim 
bashkëpunimin me qeverinë. 

Znj. Stephanie Sieg-Farka, DIHA, theksoi rëndësinë e sektorit të turizmit si sektor i cili do të 
përmirësojë imazhin e vendin. DIHA është e hapur të asistojë me organizimin e aktiviteteve 
promovuese për turizmin dhe të bashkëpunojë  me shoqata të tjera për organizimin e një forumi 
të madh biznesi (për të krijuar një zhurmë pozitive për Shqipërinë). Vendi ka shumë potenciale, 
por duhet të kuptohet arsyeja përse ato nuk po shfrytëzohen. DIHA është duke u përpjekur të 
kuptojë përse kompanitë gjermane nuk investojnë në vend, pavarësisht interesimit të madh që ato 
tregojnë. Pra përveç qeverisë, edhe shoqata & dhomat duhet të luajnë një rol për tërheqjen e 
investitorëve të huaj. Kompanitë e huaja, pavarësisht qëllimit të tyre primar për të fituar, duhet që 
njëkohësisht të ndihmojnë vendin të rritet ekonomikisht.  

Gjithashtu, është e rëndësishme që të rinjtë shqiptarë të kuptojnë rëndësinë e edukimit profesional, 
pra të ndryshohet mentaliteti i tyre në këtë drejtim. DIHA mban kontakte të vazhdueshme më 
GIZ – një nga kontribuesit kryesorë në këtë drejtim për të kuptuar se çfarë mund të bëhet më tej. 

Ministër Eduart Shalsi, MSHMS, ftoi shoqatat e biznesit të sjellë jo vetëm problematika por edhe zgjidhje, duke 

sjellë si shembull rastin e energjisë së rinovueshme, e cila si një sektor avant-guarde shtyu qeverinë 

drejt zgjidhjes së problematikave të tyre duke çliruar potenciale të mëdha investimi. Të dyja palët 

(qeveri-biznes) mund të mësojnë shumë nga njëra tjera. Rrjeti i koordinatorëve të dedikuar të biznesit në 
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çdo ministri dhe institucione kryesore, ka arritur të zgjidhë në disa raste burokracinë e stërzgjatur të 

institucioneve. Ky rrjet koordinatorësh synon të ngrejë një urë komunikimi si asnjëherë më parë 

për ta berë akoma edhe më cilësore.  

IV. Miratimi i Projektvendimit Nr.2 Datë 04.10.2019 i KI “Për Disa Shtesa dhe 
Ndryshime në Rregulloren e Brendshme të KI”  

Anëtarët miratuan unanimisht projektvendimin e propozuar të Këshillit të Investimeve.  

 

V. Çështje të tjera 

Ministrja Anila Denaj, MFE, propozoi ngritjen e tre grupe pune në nivel teknik për tre sektorë 
prioritarë me përfaqësues të çdo ministrie përkatëse (përfshirë MFE), ku diskutimi i kësaj mbledhje 
të përkthehet në diçka më konkrete. Koordinimi përkatës do të zbatohet nëpërmjet Sekretariatit 
Teknik të Këshillit të Investimeve. Diskutimi duhet të kalojë në nivel ministrish.  

 

VI. Mbylla e mbledhjes 

Në përfundim të të gjitha komenteve, Ministrja Denaj falenderoi pjesëmarrësit dhe të ftuarit për 
pjesëmarrjen dhe kontributin në diskutime. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësuese të qeverisë 

1. Znj. Anila Denaj, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Z. Sokol Nano, Drejtor Ekzekutiv, AIDA 

 

Përfaqësues të biznesit 

1. Znj. Albana Laknore, Sekretare e Përgjithshme, deleguar nga Kryetari i Dhomës e Tregtisë 
dhe Industrisë Tiranë, z. Nikolin Jaka 

2. Z. Tom Kristian Larsen, President, FIAA 
3. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
4. Z. Artan Xhiani, Ortak Themelues-Confindustria Albania, deleguar nga Presidenti i 

Confindustria Albania, z. Sergio Fontana  
5. Z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham  
6. Znj. Stephanie Sieg-Farka, Presidente e Dhomës Gjermane të Tregtisë (DIHA) 
7. Z. Arben Babameto, Administrator, Teuta sh.p.k. (ad-hoc) 
8. Z. Agim Rrapaj, Kryetar i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar (KASH) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
 

Të ftuar të veçantë: 
1. Znj. Belinda Balluku, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë 
2. Z. Roland Kristo, Zv/Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
3. Z. Adrian Kamenica, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit 
4. Z. Filip Gjoka, Administrator, Filipi Co Herbs & Spices 

 
 
 
 
 
Nuk morën pjesë: 

1. Z. Mario Mariani, Shefi i Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së në Shqipëri 
2. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 
3. Banka Botërore në Shqipëri 

 


