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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XXIII 

“Inovacioni në Sipërmarrje” 

Tiranë, 23 mars 2021, 15:00 – 17:00 

 

Mbledhja u mbajt në formën e një video-konference dhe u drejtua nga Ministrja e Financave dhe 
Ekonomisë, znj. Anila Denaj (Kryetare e KI). Në mbledhje morën pjesë 16 anëtarë të KI dhe rreth 
30 vëzhgues – përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj dhe institucioneve shtetërore 
në Shqipëri. 

 

1. Hapja e Mbledhjes nga Ministrja Anila Denaj, Kryetare e KI 

Në hapje të Mbledhjes së Këshillit të Investimeve, Ministrja Anila Denaj falenderoi pjesëmarrësit 
dhe i ftoi të gjithë për t’u përfshirë në debat. Në vijim të fjalës së saj, Ministrja Denaj nënvizoi se 
viti 2020 ka dëshmuar më shumë se kurrë rëndësinë e një dialogu të ndërtuar mbi baza të 
shëndosha mes institucioneve dhe sektorit privat. Ministrja shprehu angazhimin e qeverisë që gjatë 
viteve të fundit ka qënë në disa dimensione, duke siguruar mbështetjen përmes politikave fiskale 
për sektorin me një tatim mbi fitimin të reduktuar në 5% dhe angazhimin edhe në kuadër të 
Programit të Reformave Ekonomike 2021 -2023 me hapa dhe buxhetim për sektorin. 

Gjatë vitit 2021, ministrja renditi planet konkrete në këtë drejtim si,  zbatimi i strategjisë së 
broadband, prezantimi i integrimit të incentivave për inovacionin në fondet e AZHBR, përgatitjen 
e strategjisë së re të  zhvillimit të investimeve dhe bizneseve; si dhe hapin e fundit  për miratimin 
e Ligjit për Startup-et inovative. 

 

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

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, prezantoi në vijim një përshkrim të shkurtër mbi procesin e 
hartimit të analizës teknike realizuar në kuadër të kësaj mbledhjeje. Përveç hulumtimit të raporteve, 
analiza përfshin edhe gjetjet e një pyetësori kryer me 75 kompani si dhe informacione të mbledhura 
nga një konsultimi i gjerë me mbi 40 aktorë të fushë. Studimi vjen me 17 rekomandime në total, 
duke prekur 4 aspekte: i) Qeverisja – Kuadri Ligjor dhe Rregullator; ii) Bashkëpunimi “Quadruple Helix”; 
iii) Aksesi në Financim; iv) Nxitja e Potencialeve të Ekonomisë Dixhitale & Krijimi i Sinergjive midis Palëve 
të Interesuara. Në përputhje me metodologjinë e punës së Këshillit të Investimeve, materialet e 
mbledhjes u dërguan paraprakisht tek anëtarët e Këshillit për shqyrtim dhe diskutim gjatë 
mbledhjes. 

 

3. Prezantim mbi analizën “Analiza dhe rekomandimet për aksesin e NVM-ve në 
TIK” – IDRA Research & Consulting 

Në përputhje me axhendën e mbledhjes, kompania IDRA prezantoi shkurtimisht një përshkrim të 
“Analizës për aksesin e NVM-ve në TIK” ndërmarrë në kuadër të një projektit për mbështetjen e 
dixhitalizimit të NVM-ve në Shqipëri financuar nga BERZH. Objektivi specifik i kësaj analize 
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është të mbështesë Qeverinë duke siguruar një analizim dhe vlerësim të thellë të situatës së 
dixhitalizimit të NVM-të në Shqipëri, dhe duke ofruar rekomandime për përmirësim të saj. 

 

4. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Znj. Natasha Ahmetaj, Banka e Shqipërisë, u shpreh se inovacioni ka si qëllim rritjen e produktivitetit, 
rritja e të cilit bën kalimin nga rritje ekonomike në zhvillim ekonomik. Në Shqipëri vërehet një 
mungesë e madhe buxhetimi në aspekt të kërkim & zhvillimit nga kompanitë e mesme dhe të 
mëdha që e kanë këtë mundësi. Shqipëria ka nevojë të drejtojë vëmendjen drejt buxhetimit në 
K&ZH si një pjesë shumë e rëndësishme që duhet të jetë pjesë organike e çdo buxheti në çfarëdo 
lloj niveli. Kjo mund të jetë e formalizuar mbi bazën e një fushate incentivuese. Prandaj, të 
propozohet një rekomandim në nivel qendror për politika fiskale nxitëse për ato ndërmarrje që 
kanë një buxhetim dhe një numër të caktuar të punonjësve të dedikuar për K&ZH.  

Handikapi me i madh për projektit e inovacionit apo të dixhitalizimit është i lidhur me gjetjen e 
burimeve të financimit. Kompanitë e kanë të vështirë të gjejnë akses në financim nga sistemi bankar 
për shkak të nivelit të lartë të riskut. Skemat mbështetëse për ndarjen e riskut nëpërmjet politikave 
fiskale qendrore dhe të studiuara mirë do të ishin një ndihmë shumë e rëndësishme për të zbehur 
dhe zbutur problemin e gjetjes së financimit për projektet e inovacionit. 

Z. Elvin Guri, FIAA, u shpreh se drafti i strategjisë/dokumentit të inovacionit mund të 
përmirësohet duke i kushtuar vëmendje të mëtejshme çështjeve të mëposhtme: 

i) Përkufizimi i inovacionit: (1) nuk mund të jetë domosdoshmërisht dhe aq më pak detyrimisht i 
lidhur me teknologjinë ose kompanitë start-up. Nevoja më e madhe për Shqipërinë është të 
arrijë pjesën tjetër të Evropës. Kjo do të thotë, që si hap i parë, të futen dhe përshtaten 
koncepte dhe teknologji që kanë funksionuar tashmë në vendet më të zhvilluara (sjellur si një 
referencë nga një rekomandim i ngjashëm ngritur në një “Raport të Tranzicionit” të BERZH-it); dhe si një 
hap i dytë, të përfshihen biznese që janë në rritje në “ekonominë e vjetër” sesa (ose, të paktën 
jo vetëm) kompani start-up të profilit teknologjik; 

ii) Deficiti më i madh në lidhje me “inovacionin” ka të bëjë me mentalitetin/arsimimin që gjendet në bizneset 
shqiptare dhe shoqërinë në tërësi. Nëse duam të adaptojmë dhe përshtasim në mënyrë krijuese 
ndonjë koncept nga vendet më të zhvilluara, duhet të shohim me përparësi prurjen e aftësive 
menaxheriale dhe rritjen e kapacitetit të bizneseve vendase në këtë drejtim; 

iii) Kjo është gjithashtu qartazi e lidhur me cilësinë dhe përparësitë e sistemit arsimor në vend;  
iv) Asnjë strategji inovacioni nuk mund të jetë e suksesshme pa një strategji për krijimin e një 

ekosistemi investimesh me kapitale të sipërmarrjes (venture capital) dhe fonde të investimit në 
kapital (private equity). Mungesa e aksesit në kapital do të çojë në dështim të çdo iniciative që ka 
lidhje me inovacionin. Programi Jeremie i Fondit Evropian të Investimeve—përgjegjës për 
ngritjen e fondeve fillestare (venture capital & private equity) në shumë prej vendeve anëtare më 
të vogla dhe më të varfra të BE (si Bullgaria dhe Rumania) ka rezultuar i suksesshëm. Qeveria 
duhet të angazhohet në mënyrë aktive me organizatat donatore dhe shtetet e huaja në mënyrë që të krijojë 
instrumente të tillë financiarë – të cilat preferohen gjithnjë e më shumë nga donatorët, pasi krijojnë 
një mekanizëm për qarkullimin e parasë sesa t’i shpenzojnë ato thjesht për grante që sjellin 
rezultate të paqarta. 

 
Z. Nikolin Jaka, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, sugjeroi dy hapa për të shkuar drejt inovacionit 
teknologjik apo përshtatjes së kompanive inovative për të ofruar produkte dhe shërbime të 
përshtatshme për të konkurruar në tregun rajonal e më gjerë.  
i) Thembra e Akilit për sipërmarrjen shqiptare është lufta ndaj informalitetit dhe mungesa e standarteve, 

mungesa e konkurrueshmërisë në treg. Sipërmarrja e ka kosto të dyfishtë inovacionin në momentin 
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kur tregu është ende informal. Ekzistojnë kompani që kanë tendencë të jenë inovative, por nga 
ana tjetër përballen me kosto të shtuar për arsye të mungesës së fondeve dhe rritjes së kostove 
për shkak të pozicionimin të pafavorshëm ndaj kompanive informale në treg. Luftimi i 
informalitetit është tepër i rëndësishëm dhe nëse kjo është e pamundur, atëhere le të zgjedhim 
sektorët/produktet/shërbimet me më pak informalitet dhe aty të nxisim zhvillimin e 
inovacionit duke u fokusuar në gjetjen e burimeve të financimit dhe ndërmarrjen e projekte 
pilot, të cilat më pas me siguri do të ndiqen nga kompanitë e tjera.  

ii) Është e nevojshme të zhvillohet një plani veprimi për të lëvizur nga vendi i fundit në Evropë dhe 
për t’i ofruar sipërmarrjes mundësi reale për të futur inovacionin në kompanitë e tyre. 

 
Z. Oltion Rrumbullaku, Ministria e Arsimit, informoi se: 
i) Ministria e Arsimit është momentalisht e fokusuar në tregun e TIK. Ministria e Arsimit ka përgatitur 

një studim për të dhënat e tregut se ku shkojnë të diplomuarit në IT. Janë ndërmarrë disa 
përpjekje për të bërë një bashkëpunim mes disa universiteteve dhe kompanive kryesore të 
sektorit që këto universitete të bëjnë ndryshime në kurrikula për t’u përshtatur me atë që 
kërkon tregu.  

ii) Ministria e Arsimit po përpiqet që universitetet dhe biznesi të mund të gjejnë lidhjet e përbashkta, pasi 
universitetet nuk mund të jenë periferikë në këtë marrëdhënie. Në 5 vitet e ardhshme pritet të 
kemi 5,000 studentë më pak dhe ky numër do të vijë duke u reduktuar për shkak të 
demografisë, prandaj çdo student në të ardhmen do të jetë i rëndësishëm dhe studentët që 
dalin nga universitetet duhet të jenë sa më mirë të përgatitur për tregun e punës. Projekti “EU 
for Innovation” duhet të orientohet disi edhe nga universitetet për t’i angazhuar ata në mënyrën 
e duhur si në drejtim të gjenerimit të kurrikulave por edhe të bashkëpunimit.  

iii) Po punohet për ngritjen e një grupi pune në bashkëpunim me MFE dhe Ministrinë e 
Sipërmarrjes për një projekt “Mbi Specializimin Inteligjent” ku do bëhet një përzgjedhje e disa 
sektorëve prioritarë në vend për të cilët do të krijohet edhe një lidhje më organike mes biznesit, 
universiteteve dhe kërkimit shkencor. Kjo do të mbështetet edhe nga fondet strukturore të 
BE. Një draft i kësaj strategjie do të jetë gati vitin e ardhshëm gjë që do të sqarojë se për çfarë 
do të kërkohen fonde.  

Znj. Ines Mucostepa, UCCIAL, u shpreh se inovacioni nuk është më një zgjedhje por një 
domosdoshmëri. Në Evropë, aktorët publikë kanë një rol strategjik aktiv në orientimin e proceseve 
që janë bazë e rritjes ekonomike. Ka ardhur koha të flasim për një strategji të zhvillimit të 
inovacionit në vend. 

Z. Besart Kadia, MFE, u shpreh se në strategjinë e re të biznesit, inovacioni do të zërë një vend 
thelbësor dhe do të ketë një rritje të fondeve të dedikuara për të. Nga ana tjetër edhe plani i veprimit 
për kompanitë start-up, dixhitalizimin e NVM-ve apo e-tregtinë shkojnë në sinergji të njëjtë dhe 
nga viti i ardhshëm priten rezultate. Biznesi është i mirëpritur të paraqesë komentet e tij të cilat 
janë të një rëndësie të vecantë dhe mund të ndahen edhe me KI gjatë fazës së konsultimeve. 

Z. Matteo Colangeli, BERZH, e fokusoi diskutimin e tij në tri çështje: 

i) Investimi në infrastrukturën dixhitale - hapi i parë është përmirësimi i konektivitetit dixhital në të 
gjithë vendin. Referuar notës teknike, vetëm 38% e popullatës në Shqipëri kanë akses në 
internetin fiks—një faktor kyç drejt dixhitalizimit dhe përmirësimit të mëtejshëm të aftësive 
dixhitale. BERZH shpreh angazhimin për të krijuar partneritet me Qeverinë për përgatitjen 
dhe financimin e projekteve që zgjerojnë konektivitetin me internet në mbarë vendin, përfshirë 
zonat rurale. 

ii) Aksesi në aftësi – BERZH ka luajtur prej vitesh një rol të rëndësishëm përmes programit të 
Këshillimit për Biznesin e Vogël (financuar nga BE), duke punuar me më shumë se 60 NVM 
çdo vit dhe duke i mbështetur ato veçanërisht gjatë pandemisë së Covid-19 nëpërmjet 
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instrumenteve dixhitale,  për të fituar aftësitë e nevojshme për të konkurruar në mjedisin e ri 
të biznesit. Tërheqja e më shumë investimeve të huaja direkte dhe kthimi i trurit në vend do të 
kontribuonte mjaft në ngushtimin e mangësive në aftësi dhe do të çonte vendin përpara në 
rrugën e inovacionit.  

iii) Aksesi në financim – Në mbështetje të pikëpamjeve të sjella nga Zv/Guvernatorja Ahmetaj, z. 
Colangeli theksoi se rrallëherë K&ZH & inovacioni dhe kompanitë e reja start-up financohen 
nëpërmjet huave tradicionale bankare. Prandaj, është e rëndësishme të eksplorohet mbështetja 
nga sektori publik dhe komuniteti i donatorëve për financim fillestar të sipërmarrjeve 
inovatore, si dhe gradualisht të ndërtohet një ekosistem me kapital ku engjëjt e biznesit, kapitali 
i sipërmarrjes (venture kapital) dhe fondet e investimit në kapital (equity funds) të mund të 
funksionojnë. Përmirësimi i standarteve të raportimit financiar, ulja e informalitetit dhe forcimi 
i mbrojtjes ligjore për investitorët financiarë duhet të jenë prioritete kyçe. Në këtë kontekst, z. 
Colangeli theksoi gjithashtu nevojën për përfundimin e zbatimit të reformës në drejtësi për 
përmirësimin e klimës së investimeve dhe rritjen e besimit të investitorëve të huaj në vend. 

Znj. Mirela Kociaj, Auleda Vlorë, u shpreh se Auleda Vlorë, si një agjenci e zhvillimit lokal, përfaqëson 
një realitet i cili shkon përtej Tiranës, ku tipologjia e bizneseve është e tillë që ka më shumë nevojë 
për mbështetje dhe më shumë orientim në drejtim të inovacionit, përfshirë edhe rritjen e 
kapaciteteve në këtë drejtim. Koncepti i inovacionit nuk duhet parë i lidhur ngushtësisht vetëm në 
dy drejtime: dixhitalizim dhe e-tregti sikurse trajtuar në studimin e IDRA, duke mos përmendur 
fare inovacionin dhe industrinë (revolucionin e katërt industrial ose në anglisht “industry 4.0”). 

Nëse i referohemi trendit edhe në Evropë, ecuria në inovacion lidhet me sektorin inxhinierik, 
lidhur ngushtë me industrinë duke filluar me të gjitha hallkat e tij: hartimi i projektit, dixhitalizimi 
i kontrollit, makinat e kontrollit numerik, etj. Aktualisht tregu shqiptar, nuk ka burime njerëzore 
që t’i përshtaten këtyre trendeve, të adoptojnë këto teknologji ekzistuese dhe t’i përshtasin ato në 
kontekstin shqiptar. Për këtë duhen kapacitete të afta që nga niveli i universiteteve dhe rritja e 
programeve të K&ZH dhe fondeve të tyre për stimulimin e kërkuesve shkencorë. Kjo duhet të 
shoqërohet edhe me përgatitjen e burimeve të reja njerëzore dhe krijimin e profileve profesionale 
të nevojshme. 

Projektet e PROSEED, GIZ, EU 4 INNOVATION mundësojnë grante shumë të vogla prej 5,000 
Euro, të cilat për sektorin e inxhinierisë mekanike nuk sjellin ndonjë impakt. Këto grante të vogla 
për projekte dhe ide të kompanive apo startup-eve në fushën e inxhinierisë (industry 4.0) apo të 
burimeve të energjisë së rinovueshme nuk mundësojnë zhvillimin e tyre. Sektorët e energjive të 
rinovueshme, trajtimit të mbetjeve, riciklimit, prototype rapid, etj., janë ndër sektorët më inovativë të 
cilët duhen mbështetur për të mundësuar eficiencë më të lartë në prodhim dhe ulje të kostove të 
biznesit. Duhet të krijohen komponentë mbështetës për sektorin e detarisë dhe të inxhinierisë 
mekanike me një program konkret. Një mekanizëm për minimizimin e riskut të financimit janë 
fondet e garancisë. Qasja e “Quadruple Helix” mund të jetë një instrument shumë i rëndësishëm për 
mbështetjen e sektorëve të mësipërm të cilët janë e ardhmja në fushën e industrisë. 

Znj. Anni Dasho, Universiteti Luarasi, sugjeroi që të gjitha qendrat (hubs) të universiteteve, të cilat 
kanë rezultuar të suksesshme, të bashkohen në një rrjet/platformë dixhitale, në mënyrë që të 
bashkohen edhe ekspertizat specifike që kanë universitetet. Një platformë e tillë do sillte projekte 
inovative dhe do të rikthente besimin tek universtetet si dhe do ndikonte në rritjen e buxheteve 
për universitetet ku një pjesë të rëndësishme luajnë edhe fondet nga bizneset. 

Z. Ardian Lekaj, Dhoma e Biznesit të Diasporës, konfirmoi rolin e Dhomës së Biznesit të Diasporës si 
bashkëpunëtore dhe shprehu gatishmërinë për të sjellë modele konkrete inovacioni. Por, modelet 
që duhet të prezantohen janë në varësi të strategjisë që do të ndjekë shteti shqiptar, objektivave të 
tij dhe politikave të inovacionit që do të ndjekë, që do të thotë nëse do të orientohet drejt turizmit, 
bujqësisë, energjetikës, infrastrukturës, etj. Vetëm duke pasur një ide të qartë dhe të mirë përcaktuar 
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se ku do shkojë vetëm atëherë mund të përshtaten politikat e inovacionit. Dhoma e Diasporës ka 
në fokus të saj promovimin e produkteve “Made in Albania”, si dhe mbështetjen për krijimin e një 
zinxhiri nga prodhimi deri tek hyrja në tregjet rajonale. Projekti “Fluturoj me shqipen” do të ofrojë 
mbështetje për prodhuesit shqiptarë në të gjitha fazat e prodhimit dhe më e rëndësishmja do të 
krijojë hapësira komunikimi për të tregëtuar produktet shqiptare në tregje ndërkombëtare. 

Znj. Blerina Çarçani, Vodafone Albania, u shpreh se niveli i dixhitalizimit vjen në rritje nëse rritet 
niveli i edukimit të bizneseve shqiptare dhe aksesit në internet. Gjithashtu mjaft e rëndësishme 
është edhe rritja e aksesit në financim për nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e bizneseve. 

 

Mbyllja e mbledhjes 

Për shkak të një angazhimi tjetër paralel, Ministrja Denaj largohet nga mbledhja përpara 
përfundimit. Në emër të MFE, znj. Arjana Dyrmishi, shprehu vlerësimin për dy studimet e 
prezantuara (Sekretariati i KI & IDRA-s) të cilat do të ndihmojnë në hartimin e strategjisë 7-vjeçare 
të biznesit. Gjetjet do përkthehen në masa konkrete të bëshme në vitet në vijim, jo vetëm përmes 
buxhetit të shtetit por edhe nga donatorët. 

i) Një nga gjetjet e Sekretariatit kishte të bënte me mungesën e asistencës dhe informacionit për burimet 
financiare të nevojshme për investime në inovacion, jo vetëm në grante por edhe në instrumenta të tjerë. 
Aktualisht, BERZH po ndërton një portal që do të përmbledhë të gjithë grantet e instrumentat 
e tjerë financiarë që ofrohen në këtë drejtim. Qeveria në 2017-2020 ka pasur një fond specifik 
për inovacionin pavarësisht se një vlerë jo shumë të madhe.  

ii) Ndërkohë, po riformatohen proçedurat e granteve të ofruara online nga AIDA si dhe shpenzimet që do 
mbulohen në mënyrë që të jenë sa më të përshtatshme edhe për investime në pajisje teknologjike. Përveç 
politikave të deritanishme, një rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe partnerët si PROSEED 
dhe “EU for Innovation” që kanë dhënë mbështetje për startup-et dhe NVM-të në fushën e 
inovacionit.  

iii) Sa i përket nevojës së bashkëpunimit në fushën e inovacionit në modelin Triple Helix, në kuadër 
të strategjisë së biznesit që po hartohet po punohet mbi ngritjen e dy skemave mbi formatet e bashkëpunimit, 
p.sh. punësimi i studentëve më të mirë të diplomuar në biznese të ndryshme duke iu paguar 
deri në 50% të pagës nëse fokusi i punës së tyre është vetëm K&ZH dhe skema e dytë lidhet 
me personat e interesuar për të marrë doktoraturën (PhD) që duhet të jenë të punësuar në një 
kompani në K&ZH, ku 50% e pagës do të paguhet nga shteti, ndërsa universitetit (ku është 
regjistruar individi për ndjekjen e doktoraturës) do t’i jepet një vlerë monetare prej 2,000 
euro/vit për pajisjet, trajnimet dhe shpenzime të tjera. Këto dy modele janë eksploruar nga 
modele të vendeve të tjera dhe do jenë pjesë e strategjisë së biznesit.  

iv) Sa i përket studimit të prezantuar nga IDRA, gjetjet dhe rekomandimet e dhëna kanë nevojë 
për një thellim të mëtejshëm nga ana e institucioneve shtetërore, që të kalojmë në masa 
konkrete. Ajo që bie në sy është fakti që vetë kompanitë nuk duan të kalojnë online, duke theksuar 
domosdoshmërinë për ndërgjegjësimin e tyre. Kjo është diskutuar edhe në grupin e punës me Bankën 
Botërore dhe me Bankën e Shqipërisë për uljen e pagesave cash. Rekomandimet e këtyre dy 
studimet do të përfshihen në strategjinë e biznesit, e cila mund të ndahet me anëtarët e Këshillit 
të Investimeve në një mbledhje të radhës. 

Znj. Diana Leka mbylli mbledhjen duke falenderuar të gjithë aktorët që morën pjesë në mbledhje 
dhe për mbështetjen e ofruar në hartimin e materialeve të kësaj mbledhje. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues të qeverisë 

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

2. Znj. Bora Muzhaqi, Këshilltare, MSHMS, deleguar nga Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e 
Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi 

3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Z. Sokol Nano, Drejtor Ekzekutiv, AIDA 
5. Z. Arian Leco, Drejtor i Departamentit të Sipërmarrjes, deleguar nga znj. Majlinda Vogli, 

Drejtore Ekzekutiv, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës 
 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Z. Elvin Guri, Anëtar Bordi, FIAA, deleguar nga Dr. Constantin Von Alvensleben, 

President, FIAA 
3. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
4. Znj. Gerta Bilali, CEO, Confindustria Albania, deleguar nga z. Sergio Fontana, Presidenti 

i Confindustria Albania, 
5. Z. Ilir Trimi, CEO, deleguar nga z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham  
6. Z. Bledar Mankollari, CEO i DIHA, deleguar nga znj. Stephanie Sieg, Presidente e 

Dhomës Gjermane të Tregtisë (DIHA) 
7. Z. Ardian Lekaj, Përfaqësues Ligjor, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës 
8. PhD. Mirela Koçi, CEO, Auleda Vlorë/Profesore në Universitetin e Vlorës (ad-hoc) 
9. Znj. Blerina Çarçani, Business Unit Director, Vodafone Albania (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Z. Enzo Damiani, Atashe/Menaxher i Sektorit për Tregun e Brendshëm, 

Konkurrueshmërinë dhe Inovacionin, Delegacioni i BE-së, deleguar nga z. Mario Mariani, 
Shefi i Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së 
 

Të ftuar të veçantë: 
1. Z. Besart Kadia, Zv/Ministër i Financave dhe Ekonomisë 
2. Znj. Ermira Gjeçi, Zv/Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
3. Znj. Arjana Dyrmishi, Drejtore, Drejtoria e Politikave për Zhvillimin Ekonomik, MFE 
4. Znj. Irena Malolli, Drejtore e Politikave & Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit 

dhe Postave, MIE 
5. Z. Oltion Rrumbullaku, Zv/Ministër, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
6. Z. Patrick Meier,  Zv/Shef i Misionit në Ambasadën e Zvicrës në Shqipëri 
7. Z. Auron Pashaj, CEO, IDRA 
8. Znj. Mirela Koçi, Drejtore Ekzekutive, Auleda Vlorë 
9. Znj. Anni Dasho, Zv/Rektore, Universiteti Luarasi 

Nuk morën pjesë: 

1. Znj. Maryam Selim, Country Manager, Banka Botërore në Tiranë 
2. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 


