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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XXV 

“Ndërkombëtarizimi i Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme – 

Sfidat dhe Mundësitë” 

Tiranë, 12 nëntor 2021, 12:00 – 13:30 

 

Mbledhja u mbajt në formë hibride (fizikisht dhe virtualisht) dhe u drejtua nga Ministrja e 
Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj (Kryetare e KI). Në mbledhje morën pjesë 15 
anëtarë të KI dhe mbi 20 vëzhgues – përfaqësues të shoqatave të biznesit vendas dhe të huaj dhe 
institucioneve shtetërore në Shqipëri. 

 

1. Hapja e Mbledhjes nga Ministrja Delina Ibrahimaj, Kryetare e KI 

Në fjalën e saj, Ministrja Ibrahimaj vlerësoi rolin që ka luajtur dhe luan Këshilli i Investimeve në 
dialogun mes qeverisë dhe biznesit. 

Ministrja Ibrahimaj theksoi rëndësinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për zhvillimin 
ekonomik të vendit dhe punësimin, ndaj qeveria shqiptare ka ndjekur politika nxitëse dhe fiskale 
me qëllim zhvillimin dhe fuqizimin e tyre. Që prej këtij viti, të gjithë subjektet që janë me qarkullim 
deri në 10 milionë lek nuk paguajnë TVSH dhe ato që janë me qarkullim deri në 14 milionë lek 
nuk paguajnë tatim fitim. Kjo bëhet sigurisht me qëllim nxitjen e bizneseve dhe zhvillimin e tyre, 
duke qenë se numri i ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla është rreth 99 % e gjithë ndërmarrjeve 
të Shqipërisë, përbëjnë rreth 81 % të punësimit dhe përbëjnë rreth 68 % të investimeve totale të 
vendit. 

Ministrja Ibrahimaj solli në vëmendjen faktin se Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka miratuar 
Strategjinë e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve. 

Synimet kryesore të kësaj Strategjie janë: 

▪ Tërheqja e investimeve dhe ndërkombëtarizimi, 

▪ Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, 

▪ Zhvillimi i kapitalit njerëzor. 

Sipas Ministres, nëpërmjet zbatimit të kësaj Strategjie, por edhe nismave të ndryshme të ndërmarra, 
si ato në kuadër të CEFTA-s apo Open Ballkan, synohet që të nxiten eksportet e ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme dhe të mundësohet fuqizimi i tyre përmes eksporteve. 

Gjithashtu, këto nisma kanë si objektiv zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe si rrjedhojë rritjen e 
produktivitetit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

 

2. Prezantim mbi Statusin e Zbatimit të Rekomandimeve të Mëparshme të KI 

Znj. Xaira Shurdha, Sekretariaiti i KI, bëri një prezantim mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve 
të mëparshme të KI-së, duke sjellë disa arritje kyçe të arritura, veçanërisht në drejtim të aksesit në 
TIK, tregtisë elektronike për NVM-të, apo bashkëpunimit midis bashkive dhe bizneseve. Më 
shumë vëmendje nevojitet për rekomandimet e mbetura të paplotësuara si miratimi i një strategjie 
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të mirëfilltë për formalizim, stabilizimi i kuadrit ligjor dhe fiskal, dixhitalizimi i regjistrave të 
institucioneve kryesore, forcimi i bashkëpunimit ndërmjet inspektorateve, etj. 

 

3. Prezantim i Sekretariatit të Këshillit të Investimeve mbi Gjetjet dhe Rekomandimet 
për Ndërkombëtarizimin e NMVM-ve 

Znj. Diana Leka (Angoni), Sekretariati i KI, mbajti një prezantim mbi gjetjet dhe propozimet kryesore 
të ngritura nga partnerët e KI-së gjatë fazës së konsultimit dhe përmes pyetësorit të zhvilluar me 
82 kompani në sektorët e agro, turizmit dhe fasonerisë. Shumica e rekomandimeve të propozuara 
kishin të bënin me aftësitë e sipërmarrjes dhe rikualifikimin e fuqisë punëtore të brendshme, 
përmirësimin e të dhënave të NMVM-ve dhe kërkimin e tregut, rrjetëzimin ndërkombëtar, rritjen 
e ndërgjegjësimit të NVM-ve për efikasitetin e energjisë dhe opsionet për menaxhimin e mbetjeve. 
 

4. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Dr. Constantin Von Alvensleben, FIAA,  u shpreh se NMVM-të kanë nevojë për më shumë vëmendje 
dhe mbështetje. Shumë sektorë po mendojnë të rialokojnë burimet e furnizimit dhe janë të 
interesuar të zhvendosin prodhimin dhe ofrimin e shërbimeve në vendet me afërsi më të madhe 
ndaj qendrës së Evropës, të tilla si vendet e Ballkani Perëndimor; dhe Shqipëria, si një vend i hapur, 
i lirë, pa tensione fetare do të konsiderohej një vend ideal nëse do t’i jepej një ndihmë e caktuar. 
FIAA mbështet të gjitha rekomandimet e dhëna në analizën e Sekretariatit dhe ftoi znj. Albana 
Shkurta për një përmbledhje të rekomandime të FIAA-s. 

Znj. Albana Shkurta, FIAA, solli në vëmendje të KI, tri çështje kryesore:  

(1) Nevoja për mbështetje nga qeveria për trajnimin dhe edukimin e stafit me vlerë jo vetëm për një kompani 
shërbimesh por edhe për sektorin e prodhimit. 
Përsa i përket trajnimit, edukimit dhe thellimit të njohurive – çdo ndërmarrje, përpara se të 
përballet me sfidën e rekomandimit, përballet me sfidën e gjetjes së forcës punëtore të dukur 
për çuarjen më tej të aktivitetit. Qeveria, sidomos gjatë mandatit të dytë ka pasur një mbështetje 
të fortë sidomos për trajnimin profesional dhe ka bërë një punë të ndjeshme në këtë fushë, por 
FIAA mendon që një program standard në këtë fushë optimizon burimet, por nuk arrin t’i 
përshtatet ndryshimeve të shpejta që ndodhin dhe specifikave të NMVM-ve. Së pari, ajo që 
propozohet në këtë drejtim do të ishte mbështetja e qeverisë ndaj NMVM-ve në 2-3 muajt e 
parë të fillimit të punës, sidomos kur rekrutimi bëhet në numër të lartë punonjësish (periudha 
e orientimit) ku kompania mbulon kostot e stafit, pagat dhe trajnimin, por ende nuk ka marë 
ndonjë përfitim real prej tyre. 

(2) Ndërgjegjësimin e NMVM-ve mbi dixhitalizimin dhe sistemin e pagesave online. 
Në lidhje me aftësimin ndaj TIK, nuk është çudi që TIK nuk ka dalë si një problem real për 
kompanitë në pyetësorin e Sekretariatit, pasi nuk mund ta dish nëse të mungon diçka kur është 
një fushë që t’i nuk e njeh. Në gjykimin e FIAA-s, kjo është pengesa kryesore për 
ndërkombëtarizimin e NMVM-ve, modeli i biznesit që duket të arrihet konsumatori direkt. 
Vendosja e sistemit të pagesave nëpërmjet FINTECH, që ka avantazh konkurrues ndaj 
bankave, do t’u japë frymë transaksioneve të NMVM-ve. Sa FINTECH janë licencuar tani që 
flasim në vend? 

(3) Çështja e TEDA dhe çfarë mund të zgjidhjet nëpërmjet tyre.   
TEDA-t mendohet se do të sjellin përfitime jo vetëm për NMVM shqiptare, por edhe për 
investitorët e huaj, por a ka ndonjë plan konkret në lidhje me aktivizimin e tyre?  
 

Z. Hubert Herr, Delegacioni i BE-së, nënvizoi disa çështje kryesore:  
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(1) BE është investitori më i madh në Shqipëri dhe partneri kryesor tregtar i vendit dhe si rrjedhim 
NMVM-të patjetër do t’i hedhin sytë nga tregu më i afërt gjeografikisht, i cili njëkohësisht është 
edhe tregu më i madh për to duke qënë se kanë edhe kosto më të ulta transaksionesh.  

(2) Zinxhiri i vlerës ka një rëndësi të madhe duke qënë se kjo është mundësia e vetme për 
Shqipërinë për të penetruar në mënyrë indirekte në tregjet globale. Duhet të përmenden “anchor 
investors”, investitorë të mëdhenj në një zinxhir vlere pas të cilit mund të lidhen në formë 
“cluster” edhe investitorë të tjerë, NMVM si partner.  

(3) Investimet e qëndrueshme të gjelbëra – kompanitë dhe investitorët duhet të përmbushin 
standardet në këtë drejtim.  
 

Znj. Ekaterina Solovova, BERZH, u shpreh se BERZH ka në fokus përmirësimin e 
konkurrueshmërisë së ekonomisë në të gjitha vendet ku punon. Eksperienca në vende të tjera ka 
treguar se atje ku janë krijuar stimujt e duhur që prodhuesit ndërkombëtarë të vendosin linjat e 
tyre, ata sjellin me vete përfitime për NMVM-të lokale duke i integruar ato në zinxhirët e tyre të 
furnizimit, përmirësuar standardet e tyre të prodhimit, dhe trajnuar fuqinë punëtore vendase. 
Qeveria ka një rol shumë të rëndësishëm për krijimin e incentivave të duhur për investim dhe 
artikulimin e qartë të tyre ndaj investitorëve të huaj e ata vendas. Shqipëria konkurron me fqinjët 
e saj për IHD-të që duan të vendosen në rajon, dhe ka shumë për të ofruar, si pozicioni gjeografik 
dhe fuqia punuese e arsimuar, ndërkohë që investimet e vazhdueshme infrastrukturore 
mundësojnë lidhjen e Shqipërisë me pjesën tjetër të rajonit dhe BE-në. Në këtë kontekst, dizenjimi 
i incentivave të duhur për investim dhe promovimi i Shqipërisë si destinacion për IHD-të luan një 
rol thelbësor në procesin e integrimit të NMVM-ve shqiptare në zinxhirin ndërkombëtar të vlerës. 
 
Z. Bardhyl Baltëza, Unioni i Prodhuesve Shqiptarë, përgëzoi marrjen në diskutim të problematikave të 
tilla, në mënyrë që të krijohet mundësia të rregullohen gabimet e të shkuarës. Është shqetësues 
fakti që Shqipëria nuk ka një strategji kombëtare të zhvillimit. Ne kemi naftë dhe naftën e blejmë 
më shtrenjtë se i gjithë Ballkani; kemi minerale por asnjë përpunim i tyre nuk bëhet në Shqipëri. 
Për këtë arsye, është e nevojshme që në vend të bëhen studime të veçanta për efikasitetin e 
shpenzimeve. Në të gjithë Ballkanin ka linjë të gazit natyral, por në Shqipëri jo. Kostot tona 
energjitike janë 25 deri në 45 përqind të kostove totale të prodhimit. Ne si prodhues duam të 
ndërtojmë impiantet tona të energjisë elektrike por ligji ynë na e kufizon prodhimin deri në 500kw. 
Janë mijëra shqiptarë të integruar në industrinë e riciklimit, ndërsa ne në Shqipëri kemi ligje që na 
kufizojnë. Më tej, z, Baktëza u shpreh se kompania e tij ka 15 kërkesa për paketime kartoni dhe 
nuk është në gjendje t’i përmbushë ato pasi kompania arrin të prodhojë vetëm 600-ton në muaj 
duke qënë se letra jonë mbeturinë eksportohet jashtë. 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?  
 
Z. Neritan Mullaj, AmCham Albania, përgëzoi për trajtimin e një tematike të tillë, e cila mund të 
ndihmojë në strukturimin e politikave, masave dhe veprimeve që nxisin rritjen e produktivitetit në 
ekonominë e vendit. Gjithashtu, kjo tematikë do të jetë edhe një nga shtyllat për të cilën Dhoma 
Amerikane e Tregtisë po punon në lidhje me Axhendën e Investimeve. Disa nga pikat për t’u 
theksuar janë: nxitja e kulturës menaxheriale, rritja e kapaciteteve njerëzore si edhe dixhitalizimi, 
në veçanti, dalja nga ekonomia me para në dorë dhe kalimi në ekonominë online që do të nxisin 
edhe formalizimin e ekonomisë. AmCham i ka përmbledhur të gjitha këto tashmë në Axhendën e 
Investimeve, ku janë ngritur grupe pune të biznesit të cilat po punojnë në këtë drejtim dhe do të 
jemi plotësisht e angazhuar për të punuar me Qeverinë dhe Sekretariatin për të zbërthyer edhe të 
gjitha rekomandimet e dhëna në materialin e propozuar. 
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Z. Donjaldo Hoxha, Industria e Përpunimit të Qumështit, shprehu mbështetjen ndaj iniciativave për të 
rritur kapacitetet eksportuese në vend. Bujqësia dhe industria e përpunimit të prodhimeve 
blegtorale hasin një sërë barrierash për eksport të cilat janë diskutuar edhe me MFE dhe për të cilat 
shpresohet të ketë një vëmendje të përqëndruar duke qenë se viti i ardhshëm pritet të jetë edhe viti 
i eksporteve. 

Duke folur në emër të të gjithë industrisë përpunuese të qumështit dhe produkteve blegtorale, 
parashtroi disa pengesa me të cilat po hasen sipërmarrësit: 

(1) A mund të jemi konkurrues në rajon me të gjitha këto kosto që po i shtohen industrisë nga 
të gjitha drejtimet; 

(2) Në paketën e re fiskale është shtuar një akcizë e re mbi gazin që përdoret nga industria 
përpunuese. 

(3) Një arsye përse ky sektor nuk është konkurrues në rajon është sepse industria është e lidhur 
ngushtësisht me fermerin dhe fermat. Subvencioni nga ana e Qeverisë për këta të fundit 
duhet të jetë i drejtpërdrejt dhe duhet t’i afrohet vendeve të rajonit. 

(4) Është e nevojshme të zbatohen modelet që ekzistojnë në luftën ndaj informalitetit, duke 
patur të gjithë mbështetjen e prodhuesve dhe përpunuesve. 

Sipërmarrësit e kanë të nevojshme të ndjejnë që Qeveria po i dëgjon, në të kundërt fermerët do të 
dalin në rrugë sikurse fermerët e fruta-perimeve sot, nëse palët nuk ulen për të parë zgjidhjet e 
duhura. 

Z. Edvin Prençe, Proeksport Albania, shprehu vlerësimin për studimin e Sekretariatit, dhe ngriti pyetjen 
se kur këto sugjerime do të bëhen efektive nga ana e Qeverisë. 

Sektori i veshjeve dhe këpucëve ka bërë shumë ndërkohë që mbështetja ka qenë minimale dhe 
megjithatë janë rritur me 40% eksportet “Made in Albania” dhe në vitin 2019 vlera e eksporteve u 
rrit në mbi 980 Mln Euro faturimi eksport. 

Duhet një mbështetje e dedikuar për sektorin e manifakturës, duke pritur që realisht të ketë një 
shtim të vendeve të punës, rritje të eksporteve “Made in Albania”. Nga ana tjetër duhet edhe 
ndërgjegjësimi i bizneseve që pa një certifikim dhe rritje të standardeve, ato nuk mund të jenë 
konkurruese dhe të eksportojnë produktet e tyre në tregje të reja evropiane dhe botërore që 
Shqipëria ende nuk i ka prekur. 

Z. Gazmend Toska, Marlotex, falenderoi për organizimin e kësaj mbledhje dhe uroi ministren në 
detyrën dhe misionin e saj, si investitor francez në fushën e tekstilit, duke nënvizuar aspektet e 
mëposhtme: 

• Momenti aktual është interesant për forcimin e industrisë përpunuese në Shqipëri. 
Aktualisht në Evropë kërkesa për industrinë përpunuese dhe produket e saj (tekstil, lëkurë, 
plastikë, mekanikë, druri, etj.) është shumë i lartë. Në këtë aspekt, Shqipëria mund të 
përfitojë duke hapur mijëra vende pune. 

• Niveli dhe ekspertiza e punëtorëve shqiptarë në fushën e industrisë së konfeksioneve është 
i njëjtë me atë të punëtorëve francezë. 

• Këtë pasuri që kemi në vend, nuk e kemi kthyer në avantazh në këto 30 vite në realitetin 
makroekonomik të vendit. Problemi kryesor në vendin tonë është problem qeverisje prej 
30 vitesh. 

Çfarë duhet të bëjmë të tërheqim investitorë francezë, gjermanë, hollandëzë të cilët janë në tregje 
me cilësi të lartë dhe që mund të pagujanë çmime shumë më të larta për produktet tona: 
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(1) Qeveria duhet të punojë në mënyrë të qëndrueshme për përmirësimin e imazhit të vendit, 
për nivelin e korrupsionit, krimit, emigrimit të popullsisë.  

(2) Raporti lek-euro është shumë bllokues për eksportet. Nuk arrihet të kuptohet lidhja reale 
midis industrisë reale dhe forcimit 13% të lekut ndaj euros. Kjo ka krijuar një efekt negativ 
duke rritur kostot e industrisë. 

(3) Niveli i tatimit mbi fitimin e ndërmarrjeve duhet ulur në një mesatare të vendeve të rajonit 
në Ballkan p.sh. në masën 10%. 

(4) Lehtësimi i taksave mbi pagën. Duke qenë se punohet me marzhe të ulëta fitimi, 
sipërmarrësit janë të detyruar të mbajmë paga të ulëta të punonjësve në kushtet kur taksimi 
e rëndon koston e prodhimit. 

Z. Kliton Gërxhani, ATOA, ngriti disa cështje: 

(1) Mungesa e burimeve njerëzore në turizëm është kthyer në problemin kryesor të sektorit 
sidomos pas pandemisë.  

a. Duhet nje strategji për edukimin e të rinjve në këtë sektor, dhe duhet parë mundësia 
e hapjes së një Universiteti Publik 3-4 vjecar për Turizmin  

(2) Standartizimi i tregut.  

b. Ribërja e Ligjit të Turizmit që ka mbi 6 vjet që nuk plotëson tërësinë e nevojave 
dinamike të këtij sektori 

c. Minimizimi i shpenzimeve të panjohura të bizneseve të turizmit, në një takim me 
Drejtorinë e Tatimeve 

Mbështetja në forma të ndryshme për të luftuar sezonalitetin në turizëm, i cili dëmton sidomos 
punësimin. 

Znj. Delina Ibrahimaj, MFE, iu përgjigj shkurtimisht komenteve të ngritura në mbledhje: 

- Në BIDS është përfshirë një pjesë e rekomandimeve të sjella nga Sekretariati, ashtu edhe të 
komenteve të të ftuarve. Pjesë e strategjisë së BIDS është edhe hartimi i një strategjie për 
eksportet i cili do jetë dokument që do konsultohet me anëtarët e Këshillit dhe me grupet e 
interesit.  

- Ministrja Ibrahimaj falenderoi FIAA dhe AmCham për rekomandimet e dhëna për nxitjen e 
investimeve në vend. Është ndërtuar tashmë një tabelë me të gjithë rekomandimet e aktorëve 
dhe puna që po bëhet nga AmCham shumë shpejt do të formalizohet në grupe pune të 
përbashkëta dhe specifike në mënyrë që ato rekomandime të jetësohen.  

- Në lidhje me komentin mbi TEDA-t, është mirë të mos shpenzohen kapacitete mbi gjëra që 
janë bërë tashmë si p.sh. legjislacioni për TEDA, por aktualisht të fokusohemi në takime 
specifike e teknike që të identifikojmë se çfarë ka ecur e çfarë jo, pasi vetëm kështu do mund 
të avancojmë. Institucionet janë duke përgatitur një roadmap mbi problematikat dhe arsyet e 
moszbatimit të TEDA-ve. 

- Sa i përket zhvillimit të NVMV-ve dhe edukimit të tyre, në AIDA është menduar që të krijohet 
një sektor specifik vetëm për trajnimet, ku do të rishikohen dokumentet e prodhuara dhe 
mbështetja e ofruar nga donatorët me qëllim që të kuptohet nëse këto programe kanë pasur 
realisht ndikimin dhe efektivitetin e duhur apo duhen përmirësuar. Sado që të jepen grante, 
nëse nuk rriten kapacitetet e brendshme nuk do ketë një impakt real në qëndrueshmërinë e 
bizneseve, ndaj duhet patjetër të nxisim NMVM-të të zhvillohen.  

- Sa i përket promovimit të Shqipërisë, AIDA ka prodhuar tashmë mjaft materiale e evente që 
janë të publikuara, por patjetër që duhet të bëhet më shumë në bashkëpunim me aktorët 
përkatës, ndaj një grup specifik mund të ngrihet vetëm në këtë drejtim.  
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- Përsa i përket tre problematikave që kanë të bëjnë me informalitetin, rimbursimin e TVSH-së 
dhe energjinë, i pari është një dukuri që vijon të jetë e pranishme, ndaj ajo që mund të 
ndërmerret si masë është hartimi i një strategjie ndër-institucionale. Gjatë 2022 do të punohet 
që të ndërtohet një strategji mbi informalitetin. MFE ka parashikuar një buxhet prej 250 milion 
ALL të dedikuar për startup-et dhe bizneset e vogla dhe shumë shpejt do dalë në konsultim 
publik projektligji për bisneset e vogla ndërsa Ministria e Sipërmarrjes po punon mbi 
projektligjin për startup-et inovative, pra fokusi kryesor i  qeverisë në 4 vitet që vijojnë është 
dixhitalizimi dhe tregtia elektronike. Ministrja shprehu gatishmërinë që përpara mbledhjeve të 
ardhshme të formalizohen grupet e punës teknike dhe të fokusuara.  

- Sa i përket paketës fiskale, MFE po punon për të hartuar strategjinë e mbledhjes së të ardhurave 
që mundëson një sërë çështjesh që priten të finalizohen në fundviti dhe sigurisht që do bëhen 
edhe konsultime para se të miratohet. Sa i përket barrierave me rajonin, po punohet me 
Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë mbi njohjen e dokumentacionit si certifikatat 
fitosanitare, çështjen e transportit dhe produkteve UHT pra të gjitha shqetësimet e paraqitura 
do adresohen brenda këtij viti në lidhje me tarifat që të paktën ato që kanë lidhje me doganat 
dhe me pikat kufitare do zgjidhen pasi është vullnet i qeverisë që të nxitet konkurrueshmëria 
në rajon. 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, falenderoi anëtarët dhe theksoi që komentet dhe debatet do të 
grupohen, publikohen dhe ndiqen si pjesë e gjithëpërfshirjes dhe evidencës si pjesë e tre parimeve 
kryesore që anëtarët kanë dakorduar që në fillim të punës së kësaj strukture. Kjo përbën dhe një 
nga pikat ku interesi vazhdon të mbetet ndaj KI dhe Sekretariati do të nxjerrë së shpejti një 
publikim mbi të gjitha notat teknike të hartuara deri më sot. 

 

Mbyllja e mbledhjes 

Në përfundimin të të gjitha komenteve, mbledhja u konsiderua e mbyllur. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues të qeverisë 

1. Znj. Delina Ibrahimaj, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Znj. Edona Bilali, Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Z. Arian Leço, Drejtor i Departamentit të Sipërmarrjes, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e 

Diasporës 
 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Donjaldo Hoxha, deleguar nga z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe 
Industrisë Tiranë 

2. 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. Neritan Mullaj, Drejtor Ekzekutiv, deleguar nga z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham 

Albania 
6. Z. Ardian Lekaj, Përfaqësues Ligjor, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës 
7. Z. Edvin Prence, Kryetar, PROEKSPORT (ad-hoc) 
8. Z. Bardhyl Baltëza, Përfaqësues, Unioni i Prodhuesve (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Znj. Ekaterina Solovova, Drejtore e Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Z. Hubert Perr, Shef i Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së 
3. Z. Keler Gjika, Specialist për Sektorin Financiar, Banka Botërore në Tiranë 
4. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 

 
Të ftuar të veçantë: 

1. Znj. Arjana Dyrmishi, Drejtore, Drejtoria e Politikave për Zhvillimin Ekonomik, MFE 
2. Z. Gazmend Toska, Administrator, Marlotex 
3. Znj. Albana Shkurta, Përfaqësuese, FIAA 

 

Nuk morën pjesë: 

1. Z. Sokol Nano, CEO, AIDA 
2. Znj. Stephanie Sieg, Presidente e Dhomës Gjermane të Tregtisë (DIHA) 


