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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XXIV 

 

“Konsultim i draft Strategjisë së Nxitjes së Biznesit dhe Investimeve 2021-2027” 

Tiranë, 21 qershor 2021, 11:00 – 12:30 

 

Mbledhja u mbajt në formë hibride (fizikisht dhe virtualisht) dhe u drejtua nga Ministrja e 
Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj (Kryetare e KI). Në mbledhje morën pjesë 17 anëtarë 
të KI (pjesëmarrje e plotë) dhe rreth 30 vëzhgues – përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas 
dhe të huaj dhe institucioneve shtetërore në Shqipëri. Në kuadër të konsultimit publik, në këtë 
mbledhje u prezantua dhe u konsultua Strategjia e re e Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-
2027 (SZHBI), përgatitur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë. 

 

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

Në fjalën e saj, Ministrja Denaj u shpreh se dy objektivat kryesore të strategjisë janë: i) Rimëkëmbja 
nga pandemia Covid-19; ii) Integrimi dhe bashkëpunimi rajonal. Vizioni i strategjisë është për një 
ekonomi shqiptare konkurruese, e nxitur nga inovacioni dhe e bazuar në njohuri, e cila krijon 
vende të reja pune, por njëkohësisht vende pune cilësore, duke shfrytëzuar mundësitë që ofron 
tranzicioni digjital dhe transformimi i zinxhirit të vlerave ndërkombëtare. 

Ministrja lançoi tre objektivat specifikë për arritjen e këtij qëllimi: tërheqja e investimeve dhe 
ndërkombëtarizimi, zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe zhvillimi i kapitalit njerëzor. Ministrja 
Denaj u shpreh se mbështetja kryesore do të shkojë për ato sektorë që japin një kontribut më të 
madh në rritjen ekonomike, rritjen e punësimit dhe vetë zhvillimit të vendit, duke theksuar sektorët 
e shërbimeve, turizmit dhe bujqësisë. Në raport me personelin dhe zhvillimin e kapaciteteve të 
burimeve njerëzore, strategjia përfshin disa instrumente të cilat lidhen drejtpërdrejt me 
mbështetjen që i bëhet kapitalit njerëzor nëpërmjet subvencioneve që buxheti i shtetit do të japë 
nëpërmjet trajnimeve të subvencionuara në disa sektorë të rëndësishëm dhe kryesisht në ato që 
rrisin vlerën drejt produkteve të dixhitalizimit dhe në veçanti drejt TIK. 

Ministrja Denaj  theksoi  se vlera e fondeve dhe granteve të parashikuara për biznesin e vogël dhe 
të mesëm gjatë këtij procesi do të pesëfishohet dhe është shumë e rëndësishme që të gjithë 
instrumentet që janë vendosur në këtë strategji të diskutohen për të parë nëse i përshtaten 
objektivave. 

Strategjia e re e Nxitjes së Investimeve dhe Biznesit 2021-2027 është parashikuar të ketë një kosto 
rreth 9.6 miliardë lekë ose 78.1 milionë euro, ku rreth 71% do të mbulohet nga buxheti i 
shtetit.  Strategjia parashikohet të zbatohet përmes disa instrumenteve kryesorë, të cilët janë:  

- Rritja e aksesit në financë për bizneset 

- Skema e mbështetjes për zhvillimin e kapitalit njerëzor bashkëpunues 

- Tërheqja e investitorëve të huaj 

- Mbajtja e investitorëve ekzistues 
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2. Prezantim i Draft Strategjisë së Nxitjes së Biznesit dhe Investimeve, 2021-2027 nga 
Zv/Ministri i Financës dhe Ekonomisë, z. Besart Kadia 

Gjatë fjalës së tij, z. Kadia shpjegoi shkurtimisht përmbajtjen e draftit të strategjisë së re duke 
përfshirë fushat e ndërhyrjes, planin e veprimit, strukturat e zbatimit dhe procesin e monitorimit. 
Kjo draft strategji është përgatitur nëpërmjet një procesi bashkëpunues duke përfshirë grupet e 
interesit, përfaqësuesit e biznesit, botën akademike, si dhe grupet e tjera ndër-institucionale nëpër 
ministritë e ndryshme.1 

 

3. Prezantim i Sekretariatit të Këshillit të Investimeve mbi Sugjerimet për SZHBI 

 
Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, ngriti disa sugjerime të Sekretariatit për përmirësimin e SZHBI 
për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë përmes përmirësimit të koordinimit ndërinstitucional, 
rritjes së vëmendjes ndaj qeverisjes korporative të NVM-ve, promovim më të mirë të koncepteve 
të transformimit dixhital dhe të ekonomisë së gjelbërt për të ndihmuar NVM-të të zvogëlojnë 
kostot gjatë investimit në inovacion, rritje të harmonizimit midis strategjisë së re dhe politikes 
fiskale, si edhe veprimeve të mëparshme ligjore dhe rregullatore, rritje të vëmendjes për tërheqjen 
e investitorëve seriozë, etj. 
 

4. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Znj. Anila Denaj, MFE, në lidhje me prezantimin e Sekretariatit u shpreh se është shumë e 
rëndësishme që dokumenti i strategjisë të jetë sa më i prekshëm duke përfshirë edhe rolin e 
qenësishëm të sektorit privat në rritjen ekonomike, apo edhe elaborimim më tej të pjesës së 
transformimit dixhital.  

Në lidhje me 3 sugjerimet e dhëna në prezantim u shpreh se:  

(1) Institucionin përgjegjës për SZHBI sipas organizimit të qeverisë shqiptare i takon Ministrisë 
së Ekonomisë e cila do ta ndjekë atë në nivel politikash sikurse e draftoi dhe po e konsulton. 
Ndërkohë nuk duhet të ngatërrohet roli i politikëbërjes me funksionin zbatues. Aktualisht, 
AIDA ka aspektin rregullator për të funksionuar si zbatues dhe nëse sugjerimet do të jenë më 
konkrete në lidhje me specifikat për mënyrën e funksionim të AIDA, ato janë të mirëpritura.  

(2) Nuk është në favor të bashkërendimit të politikës ekonomike me atë fiskale në një dokument. 
Politikat fiskale janë pjesë e një dokumenti të veçantë (ku MFE ka bashkëpunuar me ekspertët 
e FMN), në kuadrin e strategjisë afatmesme të të ardhurave që është duke u draftuar për 4 vitet 
e ardhshme dhe ka në fokus jo vetëm mirëadministrimin fiskal për të ulur informalitetin, por 
edhe rishikimin e politikave. E gjithë kjo politikë do të vijë gradualisht duke u prezantuar edhe 
në këtë format (në KI) apo edhe në formate të tjera brenda muajit dhjetor.  

(3) Qëndrueshmëria e insitucioneve ekziston dhe nevojitet që komentet të jenë konkrete nëse ka 
diçka që mund të përmirësohet në punën e tyre (AIDA, DPD, DPT etj.). 

Z. Eduart Shalsi, Ministër për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, komplimentoi punën e KI duke shtuar se 
nëpërmjet gjetjeve dhe vrojtime të kryera ka nxjerrë në pah çështje të cilat janë dhe mbeten për t’u 
zgjidhur. Ndër të tjera, Ministri Shalsi u shpreh se qeveria shqiptare ka përmirësuar dukshëm 
komunikimin me sipërmarrjen, duke përmendur edhe iniciativën e fundit të Kryeministrit në lidhje 
me Këshillin Kombëtar të Sipërmarrjes e cila është konsultuar gjerësisht me palët e interesit. 
Ministri Shalsi i bëri thirrje sipërmarrjes për të parashtruar komente mbi draft SZHBI, me synim 

                                                           
1 Anëtarët ishin informuar mbi materialet e plota të këtij dokumenti, dërguar paraprakisht me e-mail nëpërmjet Sekretariatit. 
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që dokumenti i dakordësuar të çojë në përmirësimin e klimës së biznesit dhe rritjen e investimeve 
në vend.   

Z. Matteo Colangeli, BERZH, u shpreh se strategjia është në linjë me prioritetet e BERZH-it për 
Shqipërinë dhe shprehu mbështetjen e plotë ndaj saj, duke shtuar se BERZH do të kontribuojë 
gjatë viteve të ardhshme në zbatimin e kësaj strategjie. Më tej, z. Colangeli u ndal në tri çështje 
kryesore të rëndësishme për BERZH:  

1. Konkurrueshmëria dhe dixhitalizimi i NMVM – Aktualisht, BERZH po kontribuon në fusha 
si “aksesi në aftësi” nëpërmjet programeve të tij këshilluese, apo “aksesi në financim” 
nëpërmjet programeve financuese të tilla si programi mbështetës në agrobiznes dhe 
turizëm.  

2. Infrastruktura e transportit është thelbësore për konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare 
pasi siguron lidhjen e ekonomisë së vendit me rajonin dhe tregun e BE-së dhe si e tillë 
duhet të jetë në fokus të strategjive për zhvillim gjatë viteve të ardhshme, me investime jo 
vetëm në rrugë, por edhe në hekurudha.  

3. Tranzicioni drejt ekonomisë së gjelbërt është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë duke u bërë 
një destinacion tërheqës për investitorët e huaj. Nëse Shqipëria bëhet një vend me energji 
100% të rinovueshme, do të bëhej jo vetëm një prodhues kryesor i energjisë së gjelbërt por 
edhe një vend tërheqës për më shumë IHD.  

Z. Colangeli njoftoi gjithashtu se pas 5 vitesh pjesëmarrje në të gjitha mbledhjet e KI, kjo do të 
ishte pjesëmarrja e tij e fundit duke falenderuar ministren Denaj për lidershipin dhe përkushtimin 
e saj ndaj këtij formati; z. Shalsi në rolin e tij si Ministër për Mbrojtjen e Sipërmarrjes; skuadrën e 
Sekretariatit të drejtuar nga znj. Leka për punën e shkëlqyer në këto 5 vite dhe sigurisht mirënjohje 
për SECO-n si donatori i KI.  

Në përfundim, z. Colangeli prezantoi znj. Ekaterina Solovova, e cila që prej 1 korrik 2021, do të 
zërë vendin e tij si përfaqësuese e BERZH-it në Shqipëri dhe sigurisht edhe vendin e tij në KI, 
duke i uruar suksese në çuarjen përpara të këtij formati konsultimi.  

Znj. Ekaterina Solovova, BERZH, falenderoi për ftesën dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim 
në vitet e ardhshme. 
 
Z. Ardian Lekaj, Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, u shpreh se në objektivin specifik 3 të 
strategjisë duhet të specifikohet se në cilin drejtim do të orientohet kapitali njerëzor në fusha të 
caktuara të ekonomisë që kanë kërkesa të ndryshme për llojin dhe cilësinë e fuqisë punëtore pasi 
p.sh. turizmi kërkon aftësi të tjera nga transporti? Si do të realizohet dhe ndiqet ky plan?  

Dr. Constantin Von Alvensleben, FIAA, përgëzoi Qeverinë Shqiptare për hartimin e kësaj strategjie e 
cila shtron rrugën drejt të ardhmes dhe drejt integrimin në BE.  

Disa komente për klimën e investimeve: 

1. Strategjia thekson një situatë shumë positive për IHD, por realiteti nuk është kaq pozitiv për 
investitorët e rinj apo edhe ata ekzistues. Në manifestin e FIAA-s (shkurt 2021), nënvizohet 
nevoja e përfundimit të reformës në drejtësi për të siguruar zbatimin e ligjit në Shqipëri dhe 
kjo është e rëndësishme jo vetëm për të tërhequr investitorët e rinj në vend, por edhe për të 
mbajtur investitorët e huaj që tashmë kanë investuar, si edhe për të siguruar që ata do të japin 
një vlerësim pozitiv për Shqipërinë sa herë që pyeten nga vendet e tjera.  

2. Përmirësimi i rregullave të procedurave fiskale në vend mbetet shumë i rëndësishëm. Shqipëria 
ka nevojë për një kuadër detyrues për marrjen e sqarimeve, duke detyruar administratën 
tatimore t’i përgjigjet kërkesave për sqarime të kuadrit tatimor brenda një afati kohor të 
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arsyeshëm. Shpesh investitorët hasin probleme në lidhje me qëndrime të kundërta të 
institucioneve shqiptare të cilat më pas i çojnë në mosmarrëveshje të panevojshme.  

3. Mbetet tepër i rëndësishëm konsultimi paraprak i ligjeve apo vendimeve përpara miratimit të 
tyre. Qeveria shqiptare duhet të jetë gjithmonë në konsultim me sektorin privat përpara se t’i 
miratojë vendimet e saj.  

Më poshtë disa pika në lidhje me SZHBI:  

1. Sektori i logjistikës mund të ndihmohet nëse krijohet kuadri i duhur ligjor për funksionimin e 
zonave të lira ekonomike. Duke patur parasysh fokusin e qeverisë për modernizimin e 
infrastrukturës portuale dhe të aeroporteve në vend, zonat e lira ekonomike në afërsi të 
infrastrukturave të tilla do t’i jepnin vendit një shtysë zhvillimi.  

2. Së fundmi kemi diskutuar për nevojën e promovimit të inovacionit. Shqipëria duhet të përfitojë 
nga BE dhe institucione ndërkombëtare financiare për të mbështetur një ekosistem me kapital 
privat dhe kapital sipërmarrës për të mbështetur iniciativat private në sektorë të rritjes si 
manifakturë dhe shërbimet e teknologjisë së informacionit.  

3. Së fundmi, në vitet e fundit është punuar për draftimin e një ligji të ri mbi investimet e huaja 
dhe ne kemi komentuar së tepërmi mbi këtë ligj, prandaj do të donim të dinim mbi statusin e 
miratimit të këtij ligji, si një ligj thelbësor edhe për zbatimin e kësaj strategjie afatmesme për 
2021-2027.  

 
FIAA, është e nderuar dhe e motivuar, që së bashku me të gjithë shoqatat e tjera të biznesit, të 
bashkëpunojë me qeverinë e re në krijim, për ta këshilluar atë gjatë viteve të ardhshme. 

Z. Nikolin Jaka, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, u shpreh se DHTIT i ka dërguar Sekretariatit 
një opinion me shkrim në lidhje me strategjinë, ku pikat kryesore janë si më poshtë: 

1. Tre shtyllat e strategjisë janë të rëndësishme, por nevojitet përcaktimi i sektorëve të ekonomisë 
mbi bazën e të cilave sektori privat do të fokusojë investimin e kapitaleve të tij; 

2. Nëse bujqësia është sektor prioritar, cili është vizioni dhe plani konkret për të mbështetur 
bujqësinë. 

Të gjitha këto duhet të jenë pjesë e planit të integrimit dhe zhvillimit të vendit, ndërkohë që 
strategjia duhet të jetë në sinkron edhe me iniciativën e rajonalizimit ekonomik të Ballkanit 
Perëndimor (BP). Analizimi dhe negociimi i kapitujve të negociatave me BE-në do të jenë shumë 
sfidues për të gjithë, për këtë arsye duhet të përfshihen ekspertët e sipërmarrjes private gjatë këtij 
procesi. 

Nëse do të ishte dëgjuar plotësisht KI në rekomandimet që ka dhënë në këto 6 vite, performanca 
e mirëqeverisjes do të ishte ndryshe, po ashtu edhe situata e informalitetit e cila vazhdon të jetë në 
shifra të larta. Nga ana tjetër kapitali human nuk përputhet me kërkesën dhe ofertën e krijuar në 
treg. Është e rëndësishme të bëhet një analizë e thelluar e sektorëve të ekonomisë në vështrim 
krahasues me atë të vendeve të BP, në kuadër të konkurrueshmërisë së sektorëve. Pse të gjitha 
vendet e tjera të rajonit e kanë TVSH-në e produkteve ushqimore dhe bujqësore 6% ndërsa 
Shqipëria e ka 20%? Pra mungojnë incentivat për të rritur realisht prodhimin vendas. Përtej 
strategjive, duhet të mendojmë se sa e mbështesim në realitet ekonominë, sa jemi të 
konkurrueshëm për të mbështetur sektorë si p.sh. bujqësia.  Dhoma e Tiranës do të sjellë një 
analizë të detajuar për evidentimin e problematikave dhe çfarë duhet të përfshihet në këtë strategji. 

Znj. Anila Denaj, MFE, shprehu gatishmërinë për të shtyrë afatin e konsultimit publik me një javë, 
por ritheksoi se komentet për politikat fiskale do të konsiderohen dhe shqyrtohen në kuadër të një 
dokumenti tjetër të MFE që ka të bëjë me politikat fiskale. Rishikimi i politikave fiskale do të 
ndodhë në një kuadër afatmesëm dhe të një dokumenti që po punohet me asistencën teknike të 
FMN dhe që do të prezantohet në vijim nga qeveria. MFE është e hapur për të marrë komente në 
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lidhje me detajet e instrumentave të parashikuar nga strategjia. Në lidhje me burimet njerëzore, 
QSH do të mbështesë me 100% subvencion të gjitha trajnimet e BNJ në të gjithë sektorët sipas 
formulës 50% e pagueshme menjëherë dhe 50% kreditim të tatimit. Ministrja u shpreh se mirëpret 
sugjerime nëse specifikat e sektorëve të ndryshëm kërkojnë që kjo formulë apo instrument të 
detajohet apo përmirësohet. Duhet që problematikat e përgjithshme të detajohen konkretisht sipas 
instrumentave dhe konsultimi të mos përfundojë më idenë që QSH nuk pranoi komentet e biznesit 
- për këtë qëllim duhet të jemi shumë konkret tek nevojat dhe problematikat që paraqesim. 

Z. Enio Jaco, AmCham, u shpreh se SZHBI në përgjithësi është një strategji serioze dhe cilësore, me 
përmbajtje të mirë. Shprehu dakordësinë që politikat fiskale të mos jenë pjesë e kësaj strategjie, por 
të qëndrojnë si dokument më vete. Disa nga prioritetet e strategjisë janë në drejtimin e duhur, si 
p.sh. ajo e zhvillimit të fuqisë punëtore, dixhitalizimit dhe eksporteve.  

Disa nga shqetësimet e AmCham janë:  

1. Buxheti prej 78 Mln EUR për implementimin e strategjisë duket një shifër relativisht e ulët, megjithatë 
duhet parë se ku do të përqëndrohet.  

2. Mungojnë veprimi dhe etapat me afatet kohore për zbatimin e strategjisë. Edhe më parë kemi parë strategji 
të mira, por ato kanë ngelur në letër dhe janë harruar sepse zbatimi i tyre ka qenë i varfër. 
Strategjia duhet të ketë pjesë të saj edhe fazat e zbatimit.  

3. Fuqizimi i planit të aksesit në financë dhe fondet e ndryshme të disponueshme për biznesit në 
kuadër të strategjisë do të detajohen edhe me komentet me shkrim të Amcham për të gjithë 
strategjinë. 

Znj. Edlira Muka, Balfin Group, përgëzoi punën e bërë në drejtim të përafrimit të objektivave të 
vendosura në strategji me Ballkanin duke qenë se këto janë në linjë edhe për të gjithë rajonin. Në 
vijim, parashtroi dy sugjerime:  

1. Për investitorët lokalë e të huaj të ketë transparencë në kontekstin e investimeve në 
infrastrukturë duke qënë se është një element thelbësor për zhvillimin e ekonomisë. Nuk 
ekziston asnjë portal apo institucion që të konsiderohet si një hub ku biznesi të orientohet, ndaj 
është e rëndësishme të bëhet transparencë se ku do të planifikohet të ketë rrugë, drita, ujë, 
aeroport, port, etj., pra informacion mbi funksionalitetin në mënyrë që të shfytëzohet nga 
investitorët potencialë.  

2. Të rishikohen strukturat e AIDA-s në drejtim të shtrirjes edhe në rajone të tjera pasi aktualisht 
ka vetëm një zyrë që mbulon shumë aktivitete, të cilës do t’i shtohen edhe funksionet e 
përcaktuara në strategji. NVM-të kanë nevojë për më shumë prani fizike ndaj ndoshta ka 
ardhur momenti i rishikimit të funksioneve të AIDA-s në mënyrë që të jetë më afër bizneseve. 

Znj. Ledia Muço, Delegacioni i BE-së, vlerësoi faktin që disa nga çështjet e trajtuara në strategji janë të 
ndërlidhura me çështje të propozuara edhe në ERP, rekomandimet e së cilës do të mund të 
prezantohen në muajin korrik—prandaj nëse e mundur të mbahen parasysh edhe këto në variantin 
përfundimtar të strategjisë. Në dokumentin vlerësues të Komisionit Evropian përfshihen komente 
të paraqitura edhe nga anëtarët parafolës si p.sh. përshpejtimi i reformës në drejtësi, siguria në titujt 
e pronësisë, etj. Nëse është e mundur, strategjia të reflektojë të dhëna më të përditësuara deri në 
fund të vitit 2020 (p.sh. mbi strukturën e NVM-ve, etj.), gjë që do ndihmonte edhe në vënien e 
objektivave më të sakta për 7 vitet në vijim.  

Disa sugjerime specifike për draft strategjinë:  

1. Referuar strategjisë së eksporteve mund të merren parasysh marrëveshjet ndërkombëtare 
tregtare ekzistuese si mbi e-tregtinë, rregullat për origjinën, etj. Duhen rritur kapacitetet e 
biznese për të përfituar nga këto politika ekzistuese;  
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2. Triple Helix përmendet në vija të gjera por do sugjeronim që të analizohej se çfarë nuk ka ecur 
mirë deri më tani me këtë model dhe si mund të përmirësohet në shtatë vitet e ardhshme; 

3. Me rëndësi është koordinimi dhe vlerësimi i kapaciteteve të institucioneve si AIDA apo edhe 
të tjerë; 

4. Nevoja për të zgjeruar rolin e IPMG mbi investimet dhe konkurrueshmërinë në mënyrë që të 
ndihmojnë në implementimin e SZHBI. 

Znj. Anila Denaj, MFE, u shpreh se vërtetë mungon hartimi i një KPI mbi investimet në 
infrastrukturë dhe dakordësoi për ta mbajtur shënim që të mund të rishikohet në vijim. Ndërkohë 
mbi benefitet e pa maksimizuara të instrumentave aktualë që ekzistojnë dhe ato që nuk janë në 
përdorim total të biznesit, kërkohet ndihma e të gjithë aktorëve që të vijnë me propozime konkrete 
mbi rishikimin e institucioneve apo modelit Triple Helix, pra do vlerësohej përcjellja e masave 
konkrete duke shkuar përtej evidentimit të problemit, por të sillen masa konkrete për zgjidhje. 

Znj. Natasha Ahmetaj, Banka e Shqipërisë, vuri theksin tek:  

1. Përfshirja në strategji e objektivit për reduktimin e pabarazizë së edukimit mes rajoneve, duke 
sugjeruar përdorimin e forcave të pashfrytëzuara të punës në rajone të ndryshme të 
Shqipërisë—një ndër arsyet pse popullsia po përqëndrohet në Tiranë, ndaj kjo pikë ka ardhur 
momenti që të gjejë një vëmendje më të shtuar; 

2. Përcaktimi në strategji i mënyrës si duhet arritur përmirësimi i aksesit në financë për NVM-të 
duke sugjeruar sa më pak organizma ndërmjet financuesit dhe përfituesit. Duhen ri-studiuar 
skemat ekzistuese e të vlerësohet se çfarë ka ecur mirë e çfarë mund të përmirësohet (ndarje 
risku, instrumenta garancie, etj.); 

3. Vëmendja për të rritur ndërveprimin mes bizneseve dhe stafeve të institucioneve akademike 
(të komercializohet produkti i institucioneve akademike e kërkimore), që të strukturohet se si 
mund të realizohet specifikisht ndërlidhja;  

4. Ndarja e informacionit dhe bërja transparente e Strategjisë për Zhvillimin Sektorial në mënyrë 
që edhe sistemi bankar të dijë se cilët sektorë do jenë në fokus (të incentivuar dhe me të 
ardhme) për të orientuar në këtë drejtim projektet e tyre në përafrim me vizionin e qeverisë 
(kërkesë e parashtruar edhe nga Shoqata e Bankave pranë MFE). 

 
Sa i përket diskutimit nëse duhet përfshirë politika fiskale në këtë dokument dakordëson me 
Ministren Denaj që këtu nuk mungon ky element për sa kohë që ka buxhet dhe kostim (pra 
instrumenta fiskale). Ajo që mungon është politika e taksimit që duhet të saktësohet në vijim të 
kësaj strategjie e cila sjell në vetvete një politikë ekonomike, në sinergji me të cilën ravijëzohet më 
tej edhe politika konkrete e taksimit. 

Z. Gazmend Toska, FIAA, u shpreh se situata e Covid-19 ka bërë të domosdoshme që proceset në 
zinxhirin e prodhimit të rishikohen dhe kjo është një mundësi për Shqipërinë në drejtim të 
manifakturës për eksport. Ri-zhvendosja e disa industrive në Evropë do të sjellë mundësi për 
investime në Shqipëri. 

Në këtë kuadër, rekomandimet e FIAA-s janë: një raport sa me realist të këmbimit mes Lekut dhe 
Euros dhe një nivel sa më konkurrues të taksave në Shqipëri—krahasuar me vendet e rajonit. 

 

Të tjera  

Z. Ardian Hackaj, CDI, ngriti pyetjen se si Plani Ekonomik dhe i Investimeve i BE-së (i cili do të 
sjellë 10 projektet madhore dhe 30 miliardë euro për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor) është marrë 
parasysh në SZHBI. 
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Mbyllja e mbledhjes 

Për shkak të tejkalimit të afateve kohore të parashikuara në axhendë, Ministrja Denaj shtyu për një 
tjetër seancë prezantimin e draft ligjit të ri për zhvillimin e NMVM, duke sugjeruar konsultimin e 
tij me partnerë të KI nëpërmjet Sekretariatit. 

Në përfundimin të të gjitha komenteve, mbledhja u konsiderua e mbyllur. 
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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. Z. Eduard Shalsi, Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Znj. Mileva Meksi, Drejtoreshë e Investimeve, deleguar nga z. Sokol Nano, CEO, AIDA 
5. Z. Arian Leço, Drejtor i Departamentit të Sipërmarrjes, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e 

Diasporës 
 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Dr. Constantin Von Alvensleben, President, FIAA 
3. Znj. Evis Dino, Sekretare e Përgjithshme, deleguar nga 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. Enio Jaço, Presidenti i AmCham Albania 
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. Znj. Edlira Muka, CEO, Balfin Group (ad-hoc) 
9. Znj. Monika Farka, Përfaqësuese, AIMS Albania & Kosovo (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Znj. Ledia Muço, Këshilltare për Cështjet Ekonomike, Delegacioni i BE-së, deleguar nga 

z. Mario Mariani, Shefi i Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së 
3. Z. Keler Gjika, Specialist për Sektorin Financiar, deleguar nga znj. Maryam Selim, Country 

Manager, Banka Botërore në Tiranë 
 

Të ftuar të veçantë: 
1. Z. Besart Kadia, Zv/Ministër i Financave dhe Ekonomisë 
2. Znj. Ekaterina Solovova, e sapo emëruar si Drejtore e Zyrës së BERZH në Shqipëri 
3. Znj. Arjana Dyrmishi, Drejtore, Drejtoria e Politikave për Zhvillimin Ekonomik, MFE 
4. Z. Ardian Hackaj, Koordinator, Tirana Connectivity Forum Cooperation and 

Development Institute (CDI) 
5. Znj. Edlira Muedini, Menaxhere Projekti, RISIAlbania 

 

Nuk morën pjesë: 

1. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 


