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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XIX 

“Mbi Bashkëveprimin Bashki-Biznes: Transparenca, Shërbimet dhe Zhvillimi 
Ekonomik Vendor” 

Tiranë, 27 janar 2020, 15:30 – 17:30 

 

Takimi u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe u kryesua nga 
Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, me pjesëmarrjen e veçantë të 
Zv/Kryetarit të Bashkisë Tiranë, z. Arbjan Mazniku. Në mbledhje morën pjesë 15 Anëtarë të KI 
dhe rreth 20 vëzhgues – përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj dhe institucioneve 

shtetërore si edhe perfaqesues te Agjencisë për Mbështetjen dhe Vetëqeverisjen Vendore, Shoqatës 
për Autonomi Vendore, Shoqatës se Bashkive të Shqipërisë, Bashkia Korçë. 

 

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

Në hapje të Mbledhjes së Këshillit të Investimeve, Ministrja Denaj e vlerësoi takimin si një mundësi 
shumë të mirë për të reflektuar mbi situatën aktuale, shqyrtimin e mundësive të përmirësimit të 
klimës së biznesit dhe për të propozuar masa të nevojshme, në përputhje me politikat afatmesme 
qendrore dhe vendore. Ministrja theksoi nevojën e rritjes së komunikimit dhe bashkëpunimit mes 
bashkive dhe biznesit, në funksion të rritjes së transparencës dhe zhvillimit ekonomik të vendit. 

Gjithashtu, Ministrja Denaj vuri në dukje progresin e shënuar nga zbatimi i reformës 
administrative-territoriale të nisur në vitin 2014, një ndër objektivat e së cilës është forcimi i 
financave të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe rritja e autonomisë fiskale. Në kuadër të 
reformës së decentralizimit fiskal janë ndërmarrë një sërë masash, si miratimi i ligjit të ri mbi 
financat e vetëqeverisjes vendore, i cili forcoi rregullat e buxhetimit dhe disiplinës fiskale në nivel 
vendor.  

Ministrja Denaj kërkoi angazhimin e shtuar të bashkive sa i përket reformës së Kadastrës Fiskale, 
për të përqëndruar kapacitetet e tyre njerëzore  në drejtim të verifikimit të pasurive dhe 
bashkëpunimit me Kadastrën Fiskale, mbi bazën e së cilës zbatohet një sistem i drejtë i taksimit 
mbi pronën. 

 

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.  
  

III. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Z. Ilir Trimi, AmCham, jep një përmbledhje të shkurter të problematikave në lidhje me këtë temë të 
cilat i janë përcjellë me shkrim Sekretariatit.  

 Mungesa e transparencës në publikimin e VKB-ve e bën të vështirë marrjen e 
informacionit mbi taksat dhe tarifat vendore.  
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 Në lidhje me dokumentacionin për regjistrimin e taksapaguesve, bizneseve iu kërkohet një 
dokumentacion i cili varet nga vetë bashkitë (si p.sh. certifikata familjare e administratorit 
është e panevojshme përderisa vjela e taksave është përgjegjësi e individit). 

 Tarifa e pastrimit apo heqjes së mbeturinave ka patur një rritje të ndjeshme dhe ka nevojë 
të mirë-përcaktohet cila përqindje i kalon biznesit dhe cila i takon familjarëve. 

 Urdhërat e bllokimit të dërguara nga bashkitë për mbledhjen me forcë të detyrimeve 
tatimore. Bashkitë shpeshherë lëshojnë urdhër për llogaritë personale të administratorit në 
të njëjtën kohë kur urdhëri lëshohet për vetë subjektin. Këto veprime çojnë në 
paligjshmërinë e akteve të lëshuara nga bashkitë dhe vendosin bankat në një pozicion të 
vështirë. 

 Taksat vendore për subjektet në proces likuiditimi. Subjektet që kanë qenë në status pasiv 
kalojnë në status aktiv kur subjekti aktualisht nuk po zhvillon një aktivitet ekonomik. Taksa 
duhet të aplikohet vetëm kur subjekti është duke kryer realisht një aktivitet ekonomik. 

 

Z. Nikolin Jaka, DHTI Tirana, u shpreh se bashkitë janë një ndër partnerët më të rëndësishëm të 
sipërmarrjes. Dinamika te Bashkisë së Tiranës tregojnë që fokusi është tek mbledhja e të ardhurave, 
gjë që shkakton edhe problematika të vogla të cilat nuk janë në koherencë me trendin e rritjes 
ekonomike të qëndrueshme dhe të sipërmarrjes së qendrueshme në qytet. Sugjeron një   - tryezë 
konsultimi me Bashkinë e Tiranës për të trajtuar dhe analizuar zhvillimin ekonomik të 
qëndrueshëm të Tiranës.  

 Rëndësi të drejtpërdrejte në buxhetin e sipërmarrjes në Tiranë, ka  taksa për arsimin qe 
është një taksë e përkohshme 3-vjeçare me të drejtë ri-përsëritje për 3 vite të tjera. Ajo 
rëndon veçanërisht bizneset që kanë njësi tregtare në Tiranë, sepse nuk paguhet për 
kompani por për çdo njësi të hapur, d.m.th. për çdo NIPT.  

 Taksa e shitjes prej 8% vendosur nga Bashkia Tiranë është një taksë e rëndë, e cila është 
duke u ndjekur nga Shoqata e Ndërtuesve me Gjykatën Kushtetuese. Nëse dikur ka qenë 
ALL 1,000/m2 sot ka zona që e kane EUR 170/m2. 

 Taksa e banesës sociale duhet të jetë një taksë e përkohshme sepse në bazë të Kushtetutës 
detyrimin për strehim e ka qeveria.Nderkohe, akoma nuk janë përcaktuar qartësisht aktet 
nën-ligjore se çfarë do të ndodhi dhe sa e përkohshme do të jetë kjo taksë. Bashkia e 
Tiranës ka nxjerrë një VKB e cila sipas Shoqates se Ndërtuesve dhe anëtarëve të DHTI 
Tiranë është një akt jo i ligjshëm. Për më tepër, zbatimi i kësaj taksa mbetet i pazbërthyer. 

 Tarifa e pastrimit është një detyrim që duhet të paguhet, ndërkohë që bashkia duhet të 
vijojë sa më shpejt me taksën e pasurisë, për të mos krijuar pabarazi fiskale. Ka një 
mospërputhje midis ligjit të taksave vendore të 2006 dhe ligjit të taksave vendore të 2017, 
qe lejon hapësira për të ndërhyrë tek njëri-tjetri. 

 Nevojitet një kujdes i veçantë në hartimin dhe menaxhimin territorial të Bashkisë së 
Tiranës për modelin e zhvillimit ekonomik. 

Z. Arbjan Mazniku, Bashkia Tiranë, shprehet se Bashkia Tiranë ka përmirësuar mjaft mënyrën e 
vjeljes së taksave si pasojë e zgjerimit të taksave dhe një pjese nga ri-strukturimi i paketës fiskale të 
Bashkisë Tiranë.Nderkohe eshte rritur 6 herë niveli i investimeve, një pjesë e të cilave shkojnë 
sërish tek biznesi nëpërmjet mekanizmave të mirëmbajtjes dhe riparimeve (rrugë, ndriçim, etj.). 
Është përmirësuar mjaft kapaciteti mbledhës i BT, por ndërkohë edhe Bashkia ka investuar 
sistematikisht. 

 Në lidhje me çështjen e ngritur për informimin e duhur të biznesit nga ana e bashkive, 
shprehet se BT e ka ndërruar paketën fiskale vetëm 1 herë në vitin 2015 e cila nuk është 
ndryshuar për të gjithë mandatin e parë. Së fundmi, janë bërë disa përmirësime në disa 
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elementë të raportuar nga biznesi. Më shumë punë duhet bërë për të informuar biznesin 
dhe për të luajtur një rol më pro-aktiv për informimin e biznesit në lidhje me mekanizmat.  

 Tarifa e pastrimit, e cila në Tiranë është juridikisht dhe de facto e subvencionuar, d.m.th. 
familjarët dhe bizneset paguajnë më pak se sa është kostoja e shërbimit të pastrimit dhe 
depozitimit & ruajtjes së mbetjeve. Në një periudhë afatgjatë, do të ketë një ulje të 
mbështetjes që bëhet nga qeveria, e cila do të çojë rrjedhimisht një ri-llogaritje të saj nga 
ana e Bashkisë. Është e nevojshme që biznesi të informohet mbi këtë. 

 Taksa e ndikimit në infrastrukturë perceptohet nga biznesi në mënyrë të ngushtë. Duhet 
të shihet si një investim i mirëfilltë ndaj pronës që po zhvillohet nga biznesi. Në shumë 
raste të ndërtimeve të reja, bashkia duhet të ndërrojë tubacione shkarkimesh në mënyrë që 
të jenë të afta të përballojnë rritjen në numrin e banorëve që ka ardhur si pasojë e këtij 
ndërtimi. Pra bëhet fjalë për një ri-investim të infrastrukturës nën-tokësore të një qyteti, e 
cila nuk ekziston apo është tepër e vjetëruar, apo edhe në shërbime sekondare që vijnë si 
rrjedhojë e ndryshimit të kësaj infrastrukture. Mungesa e një infrastrukture të duhur, do të 
sillte edhe uljen e vlerës së një objekti apo prone të ndërtuar. 

 TEDA është një projekt i rëndësishëm strategjik për te cilin po punohet gjithë kohës për 
ta realizuar gjatë 4 viteve të ardhshme. 

Në përfundim, u shpreh se nuk gjykon me vend që për disa raste ku ka pasur keqadministrim të 
procedurave ligjore , kjo nuk duhet të përbëjë precedent për të ndryshuar ligjin apo akte të tjera 
ligjore, por të tentohet zgjidhja me ato struktura lokale duke qenë se ligji ka qartësi mbi mënyrën e 
vendosjes së një takse apo tarife. 

Ministrja Anila Denaj, MFE, solli në vemendje nevojën për krijimin e platforma të komunikimit përpara 

dhe përpos çdo vendimi. Duhet shtuar dialogu permanent midis bashkive dhe biznesit. Ministrja Denaj 

sugjeroi që ministria përgjegjëse për vetëqeverisjen vendore të krijojë mundësinë e konsultimit 

publik për të gjithë bashkitë dhe këshillat bashkiakë, para dhe pas marrjes së një vendimi.  

Z. Agron Haxhimali, AAM, falenderon për ftesën. Qëndrimet e tij në lidhje me bashkëveprimin 

bashki – biznes janë të natyrës teknike, si më poshtë: 

 Biznesi dhe bashkia lidhen tek lejet dhe licensat. Sipas specialistëve të bashkive, por edhe të 

biznesit, vihet re një vijë jo e qartë ndarëse se ku fillon përgjegjësia e bashkisë në disa leje e 

licenca dhe ku fillon ajo e qeverisë qëndrore si psh funksioni i shfrytëzimit të pyjeve. Kush e 

jep lejën për shfrytëzim dhe kush do jetë inspektori që do gjobisë për shkeljet apo 

kundravajtjet? Pra është momenti për ndarjen e qartë të kompetencave mes pushtetit vendor dhe qëndror, pasi 

kompetenca në mënyrë të miksuar krijojnë probleme.  

 Taksat dhe tarifat janë politika të bashkive, ligji ua lejon. Paketa fiskale është mirë të mos 

ndryshojë shumë shpesh se krijohen probleme me bizneset të cilave si u shkon letra njeherë 

nuk i shkon herën tjetër. Në lidhje me taksën e ndërtesës, çështja e kadastrës është 

problematike e madhe. Nga të dhënat e tij rezulton se vetëm 20-30% e të dhënave për pronën 

janë “popullatë e mirë” në sistem. Edhe bashkitë kanë difektet e tyre, p.sh. bashkitë e vogla 

kanë mundësinë të bëjnë verifikimin në terren, si detyrë që ua ka dhënë ligji dhe metodologjia 

ose të bëjnë atë që ka bërë Bashkia Tiranë që në 6 muajt e fundit ka rritur sensibilitetin mbi 

taksën e pasurisë.  

 Një problem tjetër është mungesa e stimujve për përfshirjen e bizneseve nga bashki të ndryshme. Këtë e 

lidh me përdorimin e aseteve vendore, një problem që nuk po gjen gjuhën e përbashkët mes 

biznesit-bashkive-qeverisë qendrore. Pyjet dhe kullotat po rrinë të fjetura dhe nuk përdoren. 

Bashkitë duhet të gjejnë mekanizma për ti përdorur ato si një burim të ardhurash.  
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 Procedurat burokratike, një problem që e kanë në përgjithësi të gjithë institucionet shqiptare. 

Pavarësisht e-albania apo One Stop Shop të ngritura me ndihmën e donatorëve sërish ka shumë procedura dhe 

burokraci. 

 Sfidat e bashkive: 

o Bashkitë pas reformës duhet të krijojnë tashmë institucionin e tyre dhe t’i kushtojnë vemendje 

gjithëpërfshirjes – pa u ndikuar nga përkatësitë partiake. 

o Ka nevojë për metodologji mbi bashkëveprimin bashki - biznes rural dhe biznes 

urban. Nuk është njëlloj bashkëpunimi mes tyre, prandaj duhen gjetur mekanizma 

të ndryshme për biznese të ndryshme. 

o Çështja e taksave dhe tarifave - Në përgjithësi kryetarët e shohin se këto para janë për 

t’u shpenzuar, por ato duhen të kursehet dhe të kthehen aty ku janë paguar.  

o Standartet e shërbimet publike në nivel vendor. Nuk ka të dhëna nëse po punohet apo 

jo në lidhje me këtë drejtim, standartizimin e shërbimeve. U përmendën këtu bashkia 

Tiranë, Korçë, Shkodër. Në fakt këto janë bashki model, të cilat nuk ngjajnë me 

bashkitë e tjera të cilat në masë më të madhe janë bashki rurale dhe duhet punuar në 

drejtim të dhënies së shërbimeve sipas disa standardeve. Kjo është dicka që duhet bërë 

nga qeveria, vendosja e standarteve kombëtare. 

Ministrja Anila Denaj, MFE, shprehu një mesazh për bashkitë: tek reforma e financave publike kemi 

punuar jo pak për të kaluar nga buxhetimi historik në drejtim të buxhetimit me output dhe 

produktivitet më të lartë i cili, i lidhur edhe me transparencën bëhet më i lidhur edhe me qytetarët, 

në drejtim të pritshmërisë dhe kërkesës së llogarisë në të ardhmen.  

Z. Bardhyl Balltëza, Edipack sh.p.k. falenderon për ftesën në këtë mbledhje. Nga eksperienca e tij e 

gjatë në fushën e biznesit, asnjëherë bashkia nuk na ka ndërmarrë një konsultim sesi mund të 

zgjidhen çështjet problematike. Bashkitë i shohin taksat për sot e jo për nesër. Investimet i shohin 

për sot jo për nesër. Thekson se duhet te punohet për të ardhmen, ndaj vemendja duhet te jete tek  

ndotja e madhe e ambjentit, e cila duhet të shërbejë si një kujtesë që trafiku në qytetin e Tiranës 

duhet të rregullohet. 

Për sa i përket taksës së pastrimit, në mbarë botën ka stimuj për kompanitë që punojnë me 

riciklimin e mbetjeve, ndërsa këtu jo. Pavarësisht pretendimit që ne paguajmë më pak se italianët, 

në fakt une i them se ne paguajmë më shumë. Italianët krijojnë 800-900 gram mbetje për person, 

ndërsa ne nuk prodhojmë as 300 gram në ditë mbetje për person. Fatkeqësisht zgjedhjet që janë 

bërë kanë qënë më të këqijat e mundshme. Unë ju garantoj që nëse bëhet inceneratori pas 4-5 

vitesh nuk do të mjaftojë as dhjetëfishimi i taksës së pastrimit për ta përballuar atë. Pse bashkitë 

nuk shohin mundësitë e shfrytëzimit të mbetjeve, si kudo në botë. Kemi tonelata me mbetje 

organike (përfshi edhe ato bujqësore) dhe a mundet që bashkitë të shohin mundësinë për 

shfrytëzim të këtyre mbetjeve (ato të kthehen në pleh për bujqësinë), pra nga barrë ato t’i 

kthejnë në burim të ardhurash. Sot për të dërguar një ton mbetje në landfillin e Tiranës duhet 

të paguajmë 25 Euro plus taksën e pastrimit. Bashkia do kishte bërë mirë të konsultohej me 

biznesin për këto zgjedhje. Në Elbasan, p.sh. është ndërtuar inceneratori për djegjen e mbetjeve 

urbane me kapacitet 1200 gram mbetje urbane në ditë/për banor, pra djegie 90 ton në ditë, kur sot 

ai nuk djeg as 40 ton në ditë dhe shteti/bashkia paguan, në fakt taksapaguesit do të paguajnë me 

rritje të taksave. Pra zhvillimi i këtij vendi duhet bërë me konsultë. Sipas ligjeve tona duhet 

bërë ndarja në burim e mbetjeve urbane. Asnjë nuk e bën dhe asnjë nga kryetarët e bashkive 

nuk është gjobitur për këtë. Ka një koncept të gabuar: ndahet privati nga qeveria. Sikur në zonat 

bujqësore tona të mblidhen mbetjet urbane ne nuk do të kemi më nevojë për plehra organike. 
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Bizneset të ndihen pjesë e këtij kombi. Bashkitë të mendojnë në marrjen e kredive për të përballuar 

investimet e tyre.  

Z. Altin Ibro, Confindustria Albania, solli disa raste konkrete mbi paqartësitë dhe trajtimin e taksave 

dhe tarifave në mënyra të ndryshme sipas bashkive bazuar në autonominë vendore që u ka dhënë 

ligji. Thekson faktin që bazuar në aktet e paqarta administrative të lëshuara për pagesën e 

detyrimeve nga bizneset, anëtarët e tyre detyrohen të shpenzojnë shumë kohë duke pritur zgjidhje 

nga vetë bashkitë dhe t’i ankimojnë këto raste në gjykata ku koha e shqyrtimit është e tejzgjatur 

dhe biznesi ndërkohë bazuar në ligj detyrohet të parapaguajë detyrimin e penalizohet edhe me 

bllokimin e llogarive bankare si të kompanisë ashtu edhe të administratorëve. Shprehen të gatshëm 

të bashkëpunojnë me strukturat qendrore dhe lokale në drejtim të gjetjes së një zgjidhje optimale. 

Ministrja Anila Denaj, MFE, kërkoi që trajtimi i këtyre çështjeve problematike të bëhet nga një grup 

teknik në përbërje të të cilit të jenë  anëtarë nga MFE, MB, bashkitë përkatëse i ndjekur nga 

Sekretariati i KI-së dhe në një periudhë 1-1.5 muaj të sqarohet situata për zgjidhje të mundshme. 

Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL përcolli shqetësimin e bizneseve anëtare të UCCIAL që lidhen 

kryesisht me raportin shërbim-vlerë e taksës/ tarifës, pra çfarë biznesi merr si shërbim përkundrejt 

asaj që paguan. Ajo solli gjithashtu propozimin që ngritja e strukturave si Këshilli Ekonomik i 

ngritur nga Bashkia Tiranë pavarësisht se me shumë pak aktivitet, të replikohet në bashki të tjera. 

Znj. Adelina Farrici, Shoqata për Autonomi Vendore, theksoi nevojën për përmirësimin e komunikimit 

midis bashkive dhe bizneseve duke rekomanduar krijimin e një sistemi online komunikimi mbi 

dërgimin e informacionit nga pushteti lokal tek bizneset si dhe krijimin e një tryeze të përhershme 

komunikimi mes bashkive e bizneseve. Referuar diskutimit mbi kadastrën fiskale, shprehet se 

duhet një komunikim më intensiv midis pushtetit qendror e atij lokal. Ndërkohë, bizneset duhet 

të kontrollojnë herë pas here faqet e internetit të bashkive mbi publikimin e VKB-ve dhe të rendit 

të ditës së mbledhjeve të Këshillit Bashiak. 

Znj. Ledia Muço, Delegacioni BE, shprehet se BE jep një mbështetje të rëndësishme për pushtetin 
vendor, të cilën planifikon ta vazhdojë edhe më tej. Disa çështje të cilat kanë nevoja specifike për 
t’u ndjekur: 

i) Planet vendore dhe kapacitetet e burimeve njerëzore. Menaxhimi i burimeve, 
menaxhimi i financave publike, vjelja e të ardhurave, transparencë në procesin e 
buxhetimit dhe zbatimin e buxhetit, rolin pjesëmarrës të sektorit  privat dhe publik 
në përgjithësi gjatë përgatitjes së buxhetit vendor dhe planeve të zhvillimit të 
bashkive. 

ii) Kapaciteti i qeverisjes vendore për të tërhequr investitorë për të punuar mbi 
zbatimin e planeve aktuale të zhvillimit, ofrimi i infrastrukturës se nevojshme 
vendore, integrimi i karakteristikave vendore gjeografike në përputhje me zonën 
dhe rajonin. 

Nevojitet një korrelacion i mirë midis politikave të qeverisë vendore, në lidhje me burimet e 

shpërndara tek autoritetet vendore, si p.sh. grantet për pushtetin vendor, burimet e duhura për 

shërbimet e përbashkëta dhe standardin përkatës të ofrimit tek qytetarët. Investime më të mëdha 

dhe politika të zhvillimit ekonomik, përfshirë ato që synojnë investitorët. 

Delegacioni i BE-së ka alokuar tashmë 6 milionë EUR asistencë për rritjen e kapaciteteve, etj. Në 

fazën e mëtejshme, asistenca do të vazhdojë në aspektin e qeverisjes së mirë në nivel vendor 

përfshirë shtetin e së drejtës, përfshirjen sociale dhe ekonominë qarkulluese. 
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Z. Matteo Colangeli, BERZH, theksoi rëndësinë e planifikimit dhe buxhetimit më të mirë e afatgjatë 

nga bashkitë, çka do të mbështeste thellimin e decentralizimit fiskal. Në këtë kontekst, raportimi i 

mirë financiar është shumë i rëndësishëm për investitorët e mundshëm, përfshirë edhe 

institucionet financiare ndërkombëtare si BERZH, si një bazë e besueshme të dhënash mbi të cilën 

ata mund të vendosin të ofrojnë huadhënie direkt për bashkitë. Në anën tjetër, raportimi i plotë 

dhe sipas standardeve nga bashkitë mundëson vlerësimin nga qeveria qendrore dhe shoqëria civile 

të efikasitetit të punës së tyre. Z. Colangeli solli si referencë një program të USAID (2017), i cili 

asistoi bashkitë në përgatitjen e pasqyrave financiare sipas SNRF, si një ushtrim që duhet të vijojë 

të kryhet.  

Ministër Eduard Shalsi, MSHMS, u shpreh për sa më poshtë.  

 Burokracia nëpër bashki është tepër e lartë, duke sjellë si shembull nxjerrjen e një certifikate për 

transport mallrash për llogari të një biznesi brenda vendit( 15 letra), ku përjashtim bëjnë 

Bashkia Tiranë dhe Bashkia Korçë; 

 Rëndësia e unifikimit të shërbimeve. Ekziston një iniciativë e shtetit që deri në fund të vitit 2020 

të gjitha aplikimet të bëhen online.   

 Problematika e ndryshimit të shpeshtë të paketave fiskale;  

 Procesi i derregullimit ka ende procedura krejtësisht të panevojshme teksa i shërbehet 

biznesit, si në pushtet qendror ashtu edhe në atë vendor. Procesi i derregullimit do të 

përparojë akoma më tej për te mbuluar jo vetëm lëshimin e licencave dhe autorizimeve por 

edhe një mori dokumentesh që i kërkohen biznesit në zyrat e shtetit. I bëri thirrje bizneseve 

për të kontribuar në raportimin e pengesave dhe vështirësive që hasin nëpër institucione. 

 Nevojitet transparencë në lidhje me asetet publike apo vendore, të cilat mund t’iu vihen në 

dispozicion biznese për t’i zhvilluar ekonomikisht. 

 Shumë bashki kanë probleme me detyrimet e praprambetura ndaj biznesit të kontraktuar, gjë që krijon 

probleme me biznesin për llogaritjen e linjave të tyre të kreditit, p.sh. bizneset në Bashkinë 

e Pogradecit kërkojnë një afat të caktuar për shlyerjen e detyrimeve nga e bashkisë. 

 

IV. Miratimi i Projektvendimit Nr.3 Datë 27.01.2020 i KI “Për Disa Ndryshime në 
Rregulloren për Organizimin e KI”  

Ministrja Anila Denaj, MFE, për shkak të kohës së pamjaftueshme, propozoi shtyrjen për në 
mbledhjen tjetër të kësaj pike të axhendës. Nevojitet edhe pak kohë për ta parë rregulloren edhe 
në raport me ndryshimet e tjera. 

 

V. Rezultatet e votimit për Axhendën e KI për 2020  

Ministrja Denaj shprehet se axhenda e KI për 2020 vendoset nga biznesi, dhe shprehet e hapur 
për çdo sugjerim nga biznesi. 

Sekretariati prezanton rezultatet e votimit të 12 anëtarëve të KI, ku temat më të votuara janë: 

 Produktet shqiptare/ “Made in Albania” dhe konkurrueshmëria e tyre në rajon. 

 TEDA – Vështrim krahasues Shqipëria vs. Maqedonia e Veriut vs. Serbia 

 Inovacioni në sipërmarrje si një sfidë për rritje 

Dy të parat janë në përputhje edhe me axhendën e qeverisë. 
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VI. Çështje të tjera 

Ministrja Anila Denaj, MFE, propozoi të shikohet si mund të kalohet në një ‘action plan’ pas kësaj 
dite diskutimi. Në mbledhjen e mëparshme të KI u ra dakort ngritja e disa grupeve teknike, por 
për shkak të axhendës personale shprehet se e ka të pamundur të ndjekë personalisht këtë çështje, 
e cila mund t’i lihet si detyrë Sekretariatit që pas çdo debati të këtij niveli të përgatisë një ‘to-do-
list’, për t’u komunikuar dhe për t’u ndjekur. Kjo do të ishte edhe pritshmëria e bizneseve nga ky 
Këshill, që përtej diskutimit dhe ndërgjegjësimit të kishte edhe hapa vijuese.  

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI-së, informoi anëtarët se në muajin prill, KI ka 5-vjetori e tij të 
krijimit. Në këtë kuadër, Sekretari sugjeron një lloj eventi pas mbledhjes së ardhshme të KI, për te 
festuar bashkëpunimin në këtë platformë. 

 

VII. Mbylla e mbledhjes 

Në përfundim të të gjitha komenteve, Ministrja Denaj falenderoi pjesëmarrësit dhe të ftuarit për 
pjesëmarrjen dhe kontributin në diskutime dhe propozoi që mbledhja e ardhshme të organizohet 
në fillim të muajit maj. 



 

 

8 

 

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. Argita Frashëri, Drejtor i Statistikave, deleguar nga Zëvendës Guvernatorja e Bankës 

së Shqipërisë, znj. Natasha Ahmetaj 
4. Znj. Blerina Turdiu, Drejtor Ekzekutiv, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës 

 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Z. Rohan D’Souza, Zv/President, FIAA 
3. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
4. Z. Altin Ibro, Avokat-Confindustria Albania, deleguar nga Presidenti i Confindustria 

Albania, z. Sergio Fontana 
5. Z. Ilir Trimi, CEO, AmCham, deleguar nga z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham  
6. Znj. Soana Jaupllari, Drejtor Ekzekutiv, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës 
7. Z. Giordano Gorini, CEO, Essegei S.p.A. (ad-hoc) 
8. Z. Bardhyl Balltëza, CEO, Edipack sh.p.k. (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Znj. Ledia Muço, Këshilltare për Çështje të Ekonomisë dhe Tregtisë, Delegacioni i BE-së 
3. Z. Keler Gjika, Specialist i Sektorit Financiar, Banka Botërore në Tiranë 

 
Të ftuar të veçantë: 

1. Z. Arbjan Mazniku, Zv/Kryetar i Bashkisë Tiranë 
2. Z. Bekim Murati, Drejtor i Përgjithshëm, Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes 

Vendore 
3. Znj. Adelina Farriçi, Sekretare e Përgjithshme, Shoqata për Autonominë Vendore 
4. Z. Agron Haxhimali, Drejtor i Përgjithshëm, Shoqata Shqiptare e Bashkive 
5. Z. Kletjon Kita, Zv/Kryetar, Bashkia Korçë 

 
 
 
 
 
Nuk morën pjesë: 

1. Z. Sokol Nano, Drejtor Ekzekutiv, AIDA 
2. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 
3. Znj. Stephanie Sieg-Farka, Presidente e Dhomës Gjermane të Tregtisë (DIHA) 

 


