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Fjala e Kryetarit të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare

Të dashur lexues,

Jam i nderuar t'ju pershendes nëpërmjet të parit Newsletter periodik mujor për vitin 2022. Urimet tona për ju, për një vit
të suksesshëm në sipërmarrjen tuaj dhe një bashkëpunim efektiv, burojnë çdo ditë të vitit. 
Newsletter ka për qëllim të ofrojë transparencën e Dhomës në ushtrimin e aktivitetit të saj, të promovojë, mbështesë dhe
asistojë sa më shumë sipërmarrjen shqiptare në Diasporë, nëpërmjet informimit të vazhdueshëm për çështjet që lidhen
me të bërin biznes në Shqipëri dhe përtej kufijve. 

Viti 2021 nuk ishte vetëm një vit i plotë pandemie, por për më tepër, një vit tranzicioni dhe transformimi edhe për
Dhomën e Biznesit të Diasporës.
Dua të falenderoj të gjithë anëtarët, sipërmarrësit, bashkëpunëtorët, sponsorët dhe qeverinë shqiptare për mbështetjen e
tyre të pakursyer në këtë periudhë krize. Eksperiencat e tyre, këshillat dhe besimi tek ne, na kanë krijuar hapësira të reja
në realizimin e projekteve me ndikim direkt në ekonominë e vendit. Një vit, ku njohëm më mirë njëri-tjetrin, krijuam
anëtarësime të reja, riformatuam skuadrën e Dhomës dhe hodhëm bazat për një të ardhme më solide. 
Kryesisë së Dhomës ju bashkuan edhe 3 profesioniste, të cilat zotërojnë një ndërthurje të shkëlqyer të profilit teknicien
me atë akademik dhe shkencor,  me një eksperience të gjatë në sektorin privat-publik dhe akademik, në nivel kombëtar
dhe ndërkombetar, duke i sjellë Dhomës impulse të reja.

Me krenari, i shpreh mirënjohjen time skuadrës së Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, që së bashku, të
udhëhequr nga misioni, përgjegjësia, disiplina dhe devotshmëria kanë arritur të realizojnë projekte të suksesshme në
shërbim të anëtarëve, duke sjellë shembujt e shkëlqyer të shqiptarëve anembanë dhe duke krijuar një matricë
profesionale shërbimesh dhe aktivitetesh për asistencë, promovim, lobim, trajnim, rrjetëzim të sipërmarrësve shqiptarë të
Diasporës.

Tre vjet Dhoma krijoi rezultate, të cilat zgjuan interesin e biznesit, per t’u anëtarësuar pranë saj. Këtë vit, do të kemi në
fokus edhe zgjerimin e rrjetit të koordinatorëve nëpër botë, me qëllim të mbulimit sa më të mirë të interesave të
sipërmarrjes në kuadër të integrimit ndërkombëtar, qoftë ajo shqiptare përtej kufijve, ashtu edhe integrimi i mëtejshëm i
Shqiptarëve në vendet ku operojnë dhe/ose të bashkëpunimit midis tyre. 

Ju lutem na ndiqni, na lexoni, pasi më tej shpreh bindjen time se do të na bashkoheni.

Ne, përfaqësojmë interesat tuaja në tregun ndërkombëtar!

Me respekt, 
Ardian Lekaj
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Kryesuar nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina
Ibrahimaj, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje të
jashtëzakonshme për të prezantuar shtyllat prioritare të
ndërhyrjes së MFE-së për përmirësimin e klimës së
investimeve, në vijim të rekomandimeve të KI dhe komunitetit
te biznesit. 

Në kuadër të Projektit “Migrimi i Punës në Ballkanin Perëndimor", mbi Hartëzimin,
adresimin e sfidave dhe përfitimet, në zbatim nga OECD South East Europe SEE
Regional Programme, në datë 7 janar 2022, u zhvillua takimi për diskutimin e
migrimit dhe politikave të Diasporës në Shqipëri. 
Në qendër të këtij projekti qëndron studimi i flukseve qarkulluese migratore të
punës, në rajonin e Ballkanit Perëndimor, studim i cili do të publikohet në muajin
Maj 2022. 
Në këtë takim u mblodhën së bashku përfaqësues të institucioneve politikbërëse
shqiptare, të cilat kanë në fokus të tyre Politikat për Migrimin dhe Diasporën,
përfaqësues të Dhomave të Biznesit, Organizata të Diasporës dhe Organizata
Ndërkombëtare. 

"Roundtable"për diskutimin e migrimit dhe politikave të Diasporës në Shqipëri
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Shtyl lat  Pr ior i tare  të  ndërhyrjes  së  MFE në  2022 për  përmirës imin e  k l imës  së  b iznes i t  në
vi j im të  rekomandimeve  të  KI  dhe  komunitet i t  të  b iznes i t  

Dhoma e Biznesit të Diasporës u përfaqësua nga dy prej anëtarëve të Kryesisë, Znj. Jaupllari dhe Znj. Katiaj,
të cilat informuan panelin pjesëmarrës me zhvillimet në Dhomën e Biznesit të Diasporës dhe shërbimet që
ajo ofron, projektet e zbatuara, proçesin e hartëzimit të bizneseve shqiptare në Diasporë dhe mundësitë për
qarkullimin e migrimit të punës, bashkëpunimet bilaterale si dhe prioritetet e saj për vitin 2022. 
Ky takim u karakterizua nga diskutime intensive të pjesëmarrësve, me një interest ë veçantë në njohjen e
zhvillimeve në Dhomën e Biznesit të Diasporës. 

Dhoma e Biznesit të Diasporës është anëtare e Këshillit të Investimeve që prej vitit 2019 dhe u përfaqësua në
këtë mbledhje nga Kryetari i saj, z.Ardian Lekaj. 
Për shkak të kushteve të jashtëzakonshme, mbledhja u mbajt në formatin hibrid. Në takim morën pjesë të
gjithë anëtarët e KI-së si dhe përfaqësues të tjerë nga sektori publik dhe privat dhe agjencitë për zhvillim në
rolin e vëzhguesit. Mbledhja u hap me prezantimin e Matricës së Rekomandimeve, duke vijuar me
prezantimin e prioriteteve të MFE-së sipas fushave të ndërhyrjes në kuadrin e përmirësimit të klimës së
biznesit.
Sekretariati i Këshillit të Investimeve, mbajti një prezantim të shkurtër lidhur me Axhendën e KI 2022 (pas
votimit nga anëtarët dhe partnerët) si dhe lancimin e Publikimit të Librit të Notave Teknike të KI (2015-
2021). 
Gjatë diskutimeve, Z. Lekaj vuri theksin tek nevoja për qëndrueshmëri në kuadrin ligjor, si një indkator
shumë i rëndësishëm për përmirësimin e klimës së biznesit dhe të bërit biznes. 

https://www.oecd.org/south-east-europe/


Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe “Germin” si
dy aktorë me peshë në çështjet e Diasporës dhe Unioni i
Sipërmarrësve të Rinj si një organizëm mbështetës për
sipërmarrësit e rinj jo vetëm nga Shqipëria por edhe nga
Diaspora zhvilluan takimin për të shkëmbyer ide të
projekteve që kërkojnë bashkëpunim. 

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës , Z. Ardian
Lekaj gjatë takimit theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes
organizatave qe punojnë për rritjen e investimeve dhe
përfshirjen e Diasporës në zhvillimin e vendit.

Bashkë për Sipërmarrjen në Diasporë
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Pres ident i  i  nder i t  Z.  Lazim Destani  v lerësohet  nga ODA Ekonomike  e  Maqedonisë  

Ndërsa Z. Lirim Krasniqi Drejtor Co-Executive i “Germin” u shpreh i gatshëm për të bashkëpunuar në
evidentimin dhe lobimin për burime të ndryshme të financimit por edhe më gjerë, veçanërisht në
sipërmarrjet me pronësi dhe administrim nga shqiptarët në vende të ndryshme të botës. 

Kryetarja e Unionit të Sipërmarrësve të Rinj Znj. Elisabeta Katiaj prezantoi projektin më të ri të Dhomës
së Biznesit të Diasporës “Fluturo me Shqipen”. Një projekt me qëllim kryesor evidentimin e rëndësisë së
produkteve “Made in Albania” dhe promovimin e tyre, si dhe mbështetjen për krijimin e një zinxhiri nga
prodhimi deri në penetrimin drejt tregjeve rajonale dhe drejt konsumatorit shqiptar në Diasporë. Në fokus
të këtij projekti qëndron nxitja dhe bashkimi i të rinjve shqiptar të diasporës në një format të shoqërive
aksionare. 

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore ka mbajtur eventin e përvitshëm “Top 100™”. 
Në këtë event, ishin të pranishëm figura eminente të biznesit dhe politikës nga vendi dhe rajoni. 
I pranishëm, edhe presidenti i Nderit i Dhomës së Biznesit Shqiptar të Diasporës, sipërmarrësi dhe
filantropi Z. Lazim Destani. Z. Destani u vlerësua me çmimin e mirënjohjes për afirmimin e biznesit
shqiptar në Diasporë.
Me këtë rast, urimet e mia më të mira ua përcjell njëqind kompanive të përzgjedhura si më të
suksesshmet. Gjithashtu dua ta përgëzoj Odën për rolin e saj dhe kontributin që jep në mbështetje të
bizneseve në hapësirën që ajo mbulon. Të pranoj mirënjohje nga OEMVP me akordimin për afirmimin e
biznesit shqiptar në Diasporë, për mua është edhe një motivim shtesë në kontributin tim në këtë drejtim:-
u shpreh ndër të tjera në fjalën e tij z. Destani.
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