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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XXVI 

“Prezantimi Shtyllave Prioritare të Ndërhyrjes së MFE – 

në vijim të Rekomandimeve të KI dhe Komunitetit të Biznesit” 

 

Tiranë, 31 Janar 2022, 10:00 – 11:20 

 

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 14 
anëtarë të KI dhe mbi 70 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 hyrëse, Ministrja Ibrahimaj u shpreh se Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të 

hartojë një plan pune për përmirësimin e klimës së investimeve në vend. Ky plan do të hartohet 

bazuar në rekomandimet e komunitetit të biznesit dhe problematikave të evidentuara gjatë tryezave 

me biznesin dhe takimeve të ndryshme të punës. Në fokus të kësaj mbledhjeje është prezantimi i 

shtyllave kryesore të ndërhyrjes së MFE për përmirësimin e klimës së biznesit dhe investimeve në 

vend. 

Ministrja Ibrahimaj u shpreh mbi rëndësinë e kësaj mbledhjeje për të kuptuar se çfarë ndjesie ka 

biznesi mbi ciklet ekonomike që vendi po përjeton dhe se si qeveria mund të bashkëpunojë më 

mirë me qëllim që t’i vijë në ndihmë nxitjes së investimeve, nxitjes së bizneseve dhe përmirësimit 

të kushteve ekonomike në vend. Këshilli i Investimeve është një platformë e cila ka ndihmuar 

shumë ndër vite dhe për të trajtuar elementë të rëndësishëm thelbësorë për zhvillimin ekonomik, 

si formalizimi i ekonomisë, zhvillimi i turizmit apo bujqësisë, si dy sektorë kyç në zhvillimin 

ekonomik të vendit, apo anketime të ndryshme për administrimin tatimor, me qëllim përmirësimin 

e procedurave dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve ndaj biznesit. 

 

2. Prezantimi i Matricës së Rekomandimeve dhe Prioriteteve   

Ministrja Delina Ibrahimaj, MFE, informoi se janë mbledhur gjithsej 194 rekomandime të paraqitura 
nga Amcham, FIAA, KI si edhe eksperteve te BE, të cilat janë kategorizuar në 27 tema të 
identifikuara dhe që përfshijnë 10 ministri, Bankën e Shqipërisë dhe disa institucione varësie. 

Disa prej temave të rekomandimeve janë: legjislacioni tatimor, fiskalizimi, kuadri rregullator 
bankar, tregtia elektronike, ligji i falimentit, tatimi mbi të ardhurat personale, tatimi mbi fitimin, 
lufta kundër informalitetit, mbrojtja e makrave tregtare, investimet e huaja direkte, etj.  Për një 
pjesë të rekomandimeve ka nisur puna për reflektimin e tyre, pasi janë identifikuar edhe në punën 
e përditshme të MFE, si fiskalizimi, tatimi mbi të ardhurat personale, tatimi mbi fitimin apo lufta 
kundër informalitetit.  

Disa nisma të ndërmarra nga MFE janë: 
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- Përgatitja e draft Ligjit për Tatim Fitimin dhe të Ardhurat Personale në bashkëpunim edhe 
me FMN, i cili do të konsultohet fillimisht se brendshmi dhe më pas pas do të kalojë për 
konsultim publik. 

- Një nga problematikat që biznesi ka pasur ndër vite në lidhje me legjislacionin ka patur të 
bëjë me ndryshimet e shpejta dhe mos konsultimin e disa elementeve. Në dy vitet e fundit, 
qeveria ka hartuar një strategji më afatgjatë, që parashikon anullimin e përjashtimeve që 
nuk kanë qenë eficente, etj. Drafti do të dali në konsultim brenda kësaj jave. 

Ministrja Ibrahimaj theksoi se gjatë muajit shkurt do të organizohen takime me përfaqësues të 
ministrive dhe përfaqësues nga shoqatat e biznesit, sipas temave të veçanta, në mënyrë që të 
analizohen të gjitha rekomandimet, me synim finalizimin dhe prioritizimin tyre brenda 15 shkurt. 
Më pas do të krijohen grupe interesi për analizuar rekomandimet më në detaje dhe brenda 28 
shkurt do të kemi grupe pune më teknike, MFE bashkë me shoqatat e biznesit. 

Përgatitja e planit të punës synohet të arrihet në fillim të muajit mars, ndërsa zbatimi i tij të kryhet 
deri në fund të muajit qershor. Me zbatim mund të konsiderohet dhe hartimi i propozimit ligjor 
dhe konsultimi i këtij propozimi ligjor, me qëllim që rekomandimi të zbatohet. 

Lista e rekomandimeve do të ndahet për konsultim tek të gjithë partnerët e pranishëm në këtë 
mbledhje, në mënyrë që të përfshihen edhe rekomandime që kanë mbetur pa u përfshirë. 

 

3. Përmbledhje e diskutimeve mbi temat prioritare lidhur me rekomandimet 

Dr. Constantin Von Alvensleben, FIAA, konfirmoi mbështetjen e FIAA-s për këtë proces, duke 
vlerësuar faktin që 85 rekomandime të FIAA-s të publikuara edhe në White Book, janë përfshirë 
tashmë në listën e  MFE. Konsideruar që në këtë mbledhje do të trajtohen tema që lidhen 
institucionalisht me MFE, Dr. Von Alvensleben prioritizoi aspektete praktike të fiskalizimit, draft 
Ligjin e të Ardhurave,  dhe Rimbursimin e TVSH-së. Më konkretisht, kërkoi: 

▪ Vëmendje për zgjidhjen e problemeve teknike të fiskalizimit, kostove dhe penaliteve joproporcionale, 
brenda 6 muajve të ardhshëm.  

▪ Mos vonesa në miratimin e draft Ligjit të ri të të Ardhurave, apo luftës ndaj informalitetit në 
përputhje me standartet e OECD, përfshirë edhe problematikat e taksimit të vetë- 
punësuarve në raport me tatimpaguesit e tjerë, apo rimbursimin e TVSH-së. 

Dr. Von Alvensleben shprehu angazhimin për të bashkëpunuar me grupet e punës në përputhje 
me axhendën, duke nënvizuar se FIAA është një anëtar aktiv i KI dhe i klimës në vend prej afro 22 vite dhe 
në këtë kontekst kërkoi të jetë anëtar i përhershëm i KI.   

 

Z. Enio Jaço, Amcham, konsideroi takimin si një nga mbledhjet më të rëndësishme të KI, pasi për 

tematikën e prioritizimit të rekomandimeve, Amcham ka shpenzuar mbi 1 vit, me fokus detajet e 

punës së përmirësimit të klimës së Investimeve, të parashtruara që në vitin 2021. Çështja e klimës 

së investimeve është prioritet i Amcham ndaj angazhimi është maksimal. Z. Jaço shprehu besimin 

tek ekipi që do të merret me këtë process (MFE dhe KI) dhe pritshmërinë për rezultate. 

Duke qenë se çështjet kanë shumëllojshmëri të madhe, Amcham ka ngritur 8 grupe pune të cilat 
janë të gatshme të punojnë me grupet e punës së MFE, me frymë tepër bashkëpunuese. 

  
Z. Arben Shkodra, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë, vlerësoi takimin dhe theksoi:  
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1. Domosdoshmërinë për prioritizimin e zbatimit të ligjit për konsultimin publik, i cili duhet të vihet në 
krye të të gjithë rekomandimeve. Mungesa e procesit të konsultimit ka krijuar pakënaqësi 
e ngërç, duke dhënë perceptimin se marrëdhënia biznes – qeveri nuk funksionon. Ky ligj 
trajton konsultimin e ligjeve, por jo të VKM-ve dhe akteve nënligjore të nxjerra, urdhërave 
e udhëzimeve të cilat kanë një vlerë të konsiderueshme për biznesin. Moskonsultimi i 
këtyre akteve çon më pas edhe në kontradiktat që lindin gjatë procesit të inspektimit në 
terren. Pra, Ligji i Konsultimit Publik duhet të jetë prioritet.  

2. Nevojën për një bazë ligjore e cila të mbështesë dhe mbrojë sipërmarrjen nga goditjet e konjukturave botërore. 
Situata e tërmetit dhe ajo e pandemisë së Covid-19 vërtetoi më së miri goditjen e 
sipërmarrjes, ndaj kjo bazë ligjore do t’i shërbente edhe qeverisë, së cilës nuk do t’i duhej 
më të sajonte garanci të herëpashershme.  

3. Nevojën për një reformë të mirëfilltë të procedurave administrative. Reforma Derregullatore, edhe pse 
është prekur përciptazi, ende nuk i është hyrë me themel dhe detaje. Një lehtësim 
procedurial i bërë mirë do të ishte i mjaft i rëndësishëm në këtë moment, pasi për 
sipërmarrjen po merr një rëndësi të konsiderueshme vlera monetare e harxhuar çdo ditë 
për procedura të cilat mund të jenë fare të panevojshme në këtë pikë.  

4. Mos-anashkalimin e procesit të integrimit evropian. Pavarësisht se kemi kohë që presim hapjen e 
negociatave, për prodhuesit shqiptarë kjo nënkupton pasiguri nëse do të vazhdojnë të 
ekzistojmë më apo jo si prodhues në formën që ata janë pas hapjes së negociatave. Prandaj, 
nevojitet një dialog publik nëpërmjet platformave të diskutimi, informimit dhe 
sensibilizimit mbi atë se çdo të thotë treg i përbashkët evropian për një prodhues shqiptar.  

Shprehu mbështetjen maksimale për iniciativën e ndërmarrë në këtë takim dhe vullnetin për të 
ofruar kontributin e shoqatës.  

 
Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL, vlerësoi punën e bërë në strukturimin e rekomandimeve dhe krijimin 
e grupeve të punës. Ndër të tjera, theksoi: 

▪ Nevojën për trajtimin e temave mbi legjislacionin tatimor, fiskalizimin dhe ajo e shoqërive 
tregtare dhe të mundësohet qëndrueshmëria e tyre në kohë.  

▪ Nevojën e konsultimit me sipërmarrjen. Ndryshimet e shpeshta ligjore dhe konsultimi me 
biznesin kanë rëndësi të veçantë dhe në të gjitha tryezat e këtij Këshilli është ngritur 
gjithmonë fakti që biznesi ka nevojë të dëgjohet.  

Vitin e kaluar, UCCIAL ka luajtur një rol të rëndësishëm sidomos në ndërmarrjen e iniciativës 
Open Ballkan. Edhe këtë vit, UCCIAL do të japë kontributin e tij duke qenë pjesë e grupeve të 
punës sipas kësaj iniciative të ndërmarrë. 

 
Z. Ardian Lekaj, Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, u shpreh mbi rëndësinë e qëndrueshmërisë 
së legjislacionit dhe reformave që do të ndërmerren, pasi ndryshimi i shpeshtë i tyre i bën bizneset 
të ndihen të pasigurta.  
 
Z. Agim Rrapaj, KASH, shprehu mirënjohjen në lidhje me takimin e realizuar midis MFE dhe 
Ministrisë së Bujqësisë në lidhje me garancinë sovrane, pasi vendosja e një shume të tillë pritet të 
ndryshojë klimën e biznesit dhe pritshmëritë e biznesit për rezultate në vitin 2022. Ndër të tjera, z. 
Rrapaj vuri theksin në:  

▪ Përfshirjen e mikrofinancës në kreditimin e bujqësisë dhe ekonomisë së ushqimit. 

▪ Përfshirjen e të gjithë aktorëve në diskutimet dhe grupet e punës për t’i dhënë zgjidhje 
rekomandimeve të paraqitura. 
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Znj. Eni Xheko, ATTSO, shprehu mbështetjen dhe gatishmërinë për bashkëpunim me secilin grup 
ku ATTSO do të përfshihet, duke shpresuar në përmbushjen e sa më shpejtë të këtyre 
rekomandimeve. 

Z. Nikolin Jaka, Dhoma e Tregtisë Tiranë, ngriti disa pika: 

▪ Konsultimi publik i iniciativave ligjore duhet të jetë prioritar, duke sjellë në vëmendje eksperiencën 
jo të mirë me paketën fiskale të sivjetshme. Sipërmarrja kërkon forcimin e besimit dhe 
partneritetit publik-privat. Konsultimet duhet të bëhen nga ekspertët për të rritur 
besueshmërinë dhe dobishmërinë në zhvillimin ekonomik.  

▪ Qeveria duhet të fokusohet fort në zbatimin përfundimtar të fiskalizimit. Kemi sërish një shtyrje të 
afateve dhe kjo rrit mosbesimin tek ata që janë përfshirë tashmë dhe krijon mundësi në 
rritjen e informalitetit. Fiskalizimi duhet t’i vijë në ndihmë ekonomisë formale duke ulur 
informalitetin që minon klimën e të bërit biznes në vend.  

▪ Ne tashmë jemi përfshirë në iniciativat rajonale, si ajo Open Balkan, por qeveria duhet të ketë 
parasysh marrjen e masave për mundësinë e mbrojtjes së industrive të dëmtuara, duke parë sesi vendet 
e rajonit, Serbia dhe Maqedona subvencionojnë industritë, ekonomitë dhe poduktet e tyre 
duke i bërë ato më shumë më konkurruese sesa produktet shqiptare.  

▪ Ne jemi për hapje të ekonomisë, por me rregulla, reciprocitet dhe ligje të qëndrueshme 
fiskale. Ka ardhur koha për bërjen e një reforme fiskale në vend dhe më pas këto ligje të 
jenë të qëndrueshme për të krijuar klimë të mirë të të bërit biznes. 

▪ Përfshirja në rekomandime e zbatueshmërisë së kontratave nga ana e administratës publike, e cila sot 
po krijon kosto të shumta për ekonominë dhe buxhetin e bizneseve, pasi shumica e tyre 
përfundojnë në gjykata e arbitrazhe. 

Znj. Katia Stathaki, Vodafone Albania, ngriti dy pika: 

1. Në mënyrë që fiskalizimi të jetë i sukseshëm, duhet të nxitet dixhitalizimi në vend. Sot ka ende 
kompani të cilat nuk kanë as lidhje në internet dhe deri më sot nuk e kanë pasur nevojën e 
të paguarit për të qënë pjesë e një sistemi qendror. Sot në Evropë, nxitja e dixhitalizimit 
tek NMVM-të bëhet nëpërmjet “zmi coupons” dhe mbase edhe këtu mund të mendohet 
përdorimi i tyre.  

2. Kompanitë që kanë fatura mujore për të menaxhuar – duhet të jenë të përjashtuar nga faturat jo-cash. 
Për shembull, Vodafone Albania lëshon faturat e saj në ditën e parë të muajit, pagesa e të 
cilave kryhet nga klientët në dyqan në ditën e dhjetë. Imagjinoni si do të ishte sikur të gjithë 
këta njerëz t’i drejtoheshin bankave për të paguar faturat e tyre mujore. Kjo do të krijonte 
probleme për vetë njerëzit, por edhe për bankat për të mos përmendur këtu edhe 
komisionet bankare. Kjo çështje nevojitet të shihet me kujdes pasi ka vlerë jo vetëm për 
kompanitë telefonike por për të gjitha bizneset që lëshojnë fatura në një ditë të caktuar dhe 
paguhen në një ditë tjetër. 

Ministër Delina Ibrahimaj, MFE, falenderoi për diskutimet dhe iu përgjigj shkurtimisht komenteve 
të ngritura në mbledhje.  

▪ Përsa i përket fiskalizimit, qëllimi është që me ndryshimet ligjore, udhëzimet, VKM-të, etj., 
MFE të arrijë të adresojë edhe rekomandime specifike në grupet e punës që do të ngrejë.  

▪ Theksoi rëndësinë e garancive sovrane veçanërisht gjatë Covid-19, edhe pse zbatimi i tyre 
nuk pati një objektiv të veçantë. MFE ka parashikuar tashmë në buxhet edhe 3 garanci të 
tjera sovrane për tre sektorë të ndryshëm (manifakturë, bujqësi dhe turizëm) ku ka mungesë 
financimi. Konsultimi i parë me bankat filloi me bujqësinë duke parë edhe aksesin shumë 
të ulët në financë në këtë sektor. Patjetër, këtu do të përfshihet edhe mikrofinanca. 

▪ Përsa i përket reformës derregulluese, u shpreh se është bërë mjaft në këtë drejtim. Pjesa 
më e madhe e saj është drejtuar drejt dixhitalizimit të shërbimeve me qëllim evidentimin e 
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problematikave në ofrimin e shërbimeve publike dhe të atyre procedurave të cilat mbase 
janë më të zgjatura dhe më të panevojshme. Prandaj, shprehu nxitjen për krijimin e grupit 
të punës që do të analizojë shërbimet publike sidomos të atyre që ofrohen nga institucionet 
e varësisë së MFE. 

▪ Sa i përket informimit të bizneseve se çfarë do të thotë treg i përbashkët evropian, Ministrja 
informoi se tashmë ka filluar një konsultim, i cili do të vijojë më tej me qëllim mbrojtjen e 
prodhimit vendas por orientimit drejt çeljes ndaj tregjeve të përbashkëta.  

▪ Shkolla e Administratës Fiskale është ridimensionuar gjatë vitit të kaluar me qëllim rritjen 
e cilësisë së shërbimit të administratës, por edhe për testuar vazhdueshmërisht stafin e 
sektorit publik duke ditur problematikat e shërbimit. 

Ministrja Ibrahimaj informoi se Sekretariati do t’i dërgojë brenda ditës së nesërme të gjithë 
pjesëmarrësve prioritetet e prezantuara në këtë mbledhje, grupet e punës dhe pikat e kontaktit 
ku secili të mund të japë kontributin e tij në mënyrë që brenda muajit shkurt të finalizohet një 
plan pune për t’u zbatuar në vijim dhe raportim brenda qershorit.  

 

4. Prezantimi  i Axhendës së KI për 2022 & Lancimi i Publikimit të Librit të Notave 
Teknike të KI (2015-2021) 

 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, prezantoi axhendën e Këshillit të Investimeve për vitin 2022 
bazuar në votimin e të gjithë anëtarëve, ku më të votuarat rezultojnë:  

1. Disponueshmëria, cilësia e aftësive profesionale dhe informaliteti në punësim si problematika 
për konkurrencën e vendit, mirëfunksionimin e sektorit privat dhe tërheqjn e IHD-ve;  

2. Si të bëhemi destinacioni më tërheqës i investimeve në Ballkanin Perëndimor?  
3. Konsultimi dhe transparenca e akteve dhe iniciativave të qeverisë ndaj bizneseve dhe aktorëve 

të interesuar;  
4. Sfidat aktuale me të cilat përballet sektori privat në lidhje me përfitimin e energjisë. 

Znj. Leka prezantoi edhe publikimin e përmbledhjes së notave teknike të përgatitura në 
bashkëpunim me anëtarët që prej vitit 2015. U prezantuan katër shtyllat kryesore të librit dhe fakti 
që ky material shërben si referencë analizash në kohë mbi problematikat e diskutuara në vite në KI 
dhe mbi përmirësimin e klimës së investemeve. Falenderoi të gjithë aktorët e KI, Ministrat drejtues, 
SECO dhe EBRD. 

 

Ministër Delina Ibrahimaj, MFE, falenderoi Sekretariatin për prezantimin dhe referuar temave për 
2022, theksoi se të gjithë reformat që janë ndërkohë në vijim, kërkojnë padiskutim ngritjen e 
kapaciteteve të burimeve njerëzore. Referuar informalitetit, informoi se gjatë këtij viti do punohet 
për krijimin e një strategjie gjithëpërfshirëse për të adresuar informalitetin që nuk lidhet vetëm me 
aspektin tatimor por edhe të adresojë një qasje gjithpërfshirëse të këtij problemi. Sa i përket 
konsultimit, Ministrja shprehu angazhimin për vijueshmërinë e diskutimeve në tryeza si kjo e KI 
apo në konsultime të tjera specifike, duke i përcjellë më tej fjalën Zv/Ministres Vjero për 
informacion mbi fiskalizimin. 

Znj. Vasilika Vjero, MFE, informoi të pranishmit mbi ecurinë e fiskalizimit duke bërë me dije se 

procesi është futur në vitin e 3 të tij.  

▪ Procesi i fiskalizimit ka qenë tejet i vështirë si për administratën tatimore, Ministrinë e Financave, po 
ashtu edhe për publikun dhe tatimpaguesit. Edhe sot ne vijojmë të ndeshemi me shumë pyetje 
dhe shumë paqartësi.  
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▪ Aktualisht, jemi në fazën finale të implementimit të procesit. E gjithë baza ligjore, aktet nënligjore 
janë tashmë të përmbyllura dhe të plotësuara, duke reflektuar gjerësisht edhe ato çështje 
që kanë rezultuar nga kjo periudhë e zbatimit të ligjit. Besoj që kemi qenë shumë të 
kujdesshëm për të marrë në konsideratë çdo lloj kritike që vjen nga tatimpaguesit. Ne jemi 
gjithmonë të gatshëm për të përmirësuar të gjithë udhëzuesit dhe praktikat si për 
tatimpaguesit por edhe për administratën tatimore.  

▪ Procesi i fiskalizimit nuk është shtyrë me 6 muaj. Vetëm tatimpaguesve të vegjël, të cilët për shkak 
të llojit të aktivitetit, largësisë, vendit ku ushtrojnë aktivitetin e tyre, mungesa e teknologjisë, 
internetit, etj, ndeshen me vështirësi, iu është dhënë një mundësi që deri në fund të muajit 
qershor 2022 të mos ngarkohen me penalitete.  

▪ Edhe institucionet financiare nuk do të jenë subjekte të penalizimit në 6 mujorin e parë, 
përfshirë edhe operatorët e shërbimeve utilitare (OSHEE, ujësjellësat) të cilat kanë kërkuar 
kohë për një revolucion në sistemet e tyre të teknologjisë së informacionit për të 
transmetuar faturat e tyre. Megjithatë, në listën e rekomandimeve që janë mbledhur nga 
dhomat e tregtisë, fiskalizimi është tema kryesore e cila ndiqet nga ligji për tatimin mbi të 
ardhurat.  

Në lidhje me ligjin për tatimin mbi të ardhurat, u shpreh se ligji i ri do të duhet që të përfshijë të 
gjithë ato elementë të taksimit ndërkombëtar dhe të jetë i harmonizuar me Direktivën e BE. Shumë 
shpejt do të fillojë edhe procesi i konsultimit publik.  

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. 

 

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 
 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare, Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
3. Znj. Eni Xheko, Kryetare, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri – Turqi (ATTSO) 
4. Z. Arben Shkodra, Sekretar i Përgjithshëm, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë 
5. Z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham Albania 
6. Znj. Valbona Begolli, Nënkryetare, Dhoma Ekonomike e Gruas 
7. Z. Ardian Lekaj, Kryetar, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës 
8. Znj. Katia Stathaki, CEO, Vodafone Albania (ad-hoc) 
9. Dr. Constantin Von Alvensleben, President, FIAA (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Znj. Ekaterina Solovova, Drejtore e Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Znj. Ledia Muço, Këshilltare për Çështjet Ekonomike, deleguar nga z. Hubert Perr, Shef i 

Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së 
3. Z. Emanuel Salinas, Menaxheri i Zyrës së Banka Botërore në Tiranë 
4. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 

 

Nuk morën pjesë: 

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

Diasporës 
4. Z. Sokol Nano, CEO, AIDA 

 
Pjesëmarrës të tjerë: 

1. Znj. Vasilika Vjero, Zv/Ministër, MFE 
2. Z. Besart Kadia, Zv/Ministër, MFE 
3. Znj. Olta Manjani, Zv/Ministër, MFE 
4. Z. Gazmend Toska, Administrator, Marlotex 
5. Znj. Bora Feri, CEO, Dhoma e Tregtisë Francë-Shqipëri 
6. Znj. Gerta Bilali, CEO, Confindustria Albania 
7. Znj. Anisa Jasini, EY Albania 
8. Z. Ante Frens, CEO, SHELL Albania 
9. Znj. Mira Pogaçi, CEO, Bashkimi Tregtar i Shqipërisë 
10. Z. Patrick Pascal, CEO, Selenica Bitum 


