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6 AmCham News

Mark Crawford, Chairman 
of  AmCham Albania, has 
long been active in trying 
to implement policy 

changes in the USA to make it easier 
for American citizens and American 
companies to do business around 
the world including in Albania.  As a 
follow-up to his lawsuit versus the IRS 
challenging FATCA and his testimony 
with Senator Rand Paul in front of  the 
House Oversight Committee in 2017, 
Crawford has been working with various 
advocacy groups to include Territorial 
Taxation for Individuals (TTFI) in 
future US tax reform bills.  Speaking 
with Grover Norquist of  Americans for 
Tax Reform in a conference in Athens 
this summer, Crawford sees a window 
of  opportunity to pass a bi-partisan bill 
during this Congressional session.  

On July 4th, 2018, the Board of  
Directors of  the American Chamber 
of  Commerce unanimously endorsed 
the idea of  changing the US tax system 

to territorial based taxation (TTFI), 
eliminating the current US practice of  
citizenship based taxation (CBT).  The 
American Chambers of  Commerce 
throughout Asia have also endorsed 
TTFI , as well as many US think tanks 
and global tax advocacy groups.  The 
American Chambers of  Commerce 
in Europe are collectively expected to 
follow AmCham Albania to support 
TTFI later this summer.

Ross A. Marchand, Director of  Policy 
at the US Taxpayers Protection 
Alliance (TPA) writes,  

Under American law, citizens work-
ing abroad must report their income to 
the Internal Revenue Service (IRS) and 
pay their “fair share” to Uncle Sam in 
addition to host country government lev-
ies. This global assertion of  US taxa-
tion power puts America in league with 
Eritrea as one of  the only countries to 
subject citizens to taxation regardless 
of  location. Moving back to the system 
of  territorial taxation for individuals 

of  American citizens renouncing their 
citizenships.

…the US system of  global individual 
taxation creates undue burdens for in-
dividuals seeking make a living abroad. 
US citizens based in foreign countries 
are required to keep extensive documen-

-
tutions in other countries, including any 
and all foreign assets. Failure to report 
carries penalties of  tens of  thousands of  

-

under tax law.

DOUBLE TAXATION 
ENDING

AmCham Albania, by endorsing 
TTFI, continues to take the lead on 
global taxation and ‘ease of  doing 
business’ issues impacting Americans 
and American investment overseas.  
For those Americans that wish to 
join AmCham and other groups 
advocating for TTFI, please reach 
out to your elected officials and 
let them know of  your viewpoint 
and you may also contact AmCham 
Albania (info@amcham.com.al) in 
order to receive further information.

FOR US CITIZENS ABROAD
Additionally, current tax law was sim-
ply not written to accommodate citizens 
living in foreign countries. Capital gains 
taxation, designed to prevent asset own-
ers from idly accumulating wealth with-
out the IRS getting a share, punishes ex-
patriates by taxing “phantom” currency 

currency is treated similarly to holding 
a stock, despite the necessity of  holding 
currency to live in another country. Re-
lying on a foreign currency presents an 
additional conundrum for citizens paying 
the IRS overseas. The US government 
requires payment in American currency, 
despite some foreign rules banning the 
convertibility of  local money into US 
dollars. Tax regulations, then, actively 
encourage US citizens to violate local 

American tax obligations…

A move to territorial taxation for citi-
zens would ensure that US citizens 
abroad have a wider range of  choices 
and consider an eventual move back 
to America. By nixing an absurd and 
cumbersome system, policymakers can 
restore fairness and decency for citizens 
everywhere.
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Ross A. Marchand, Drejtori i 
Politikave në Aleancën për Mbrojtjen 
e Taksapaguesve Amerikanë (TPA) 
shkruan se 

Sipas ligjit amerikan, qytetarët që punojnë 
jashtë shtetit, duhet të raportojnë të ard-
hurat e tyre në Shërbimin e të Ardhurave 
të Brendshme (IRS) dhe t’i paguajnë 
"Xhaxha Semit" "kontributin e duhur" 
përveç taksave të qeverisë në vendin mik-
pritës. Ky pohim global i fuqisë së taksimit 
amerikan e vendos Amerikën në të njëjtin 
nivel me Eritrenë, si një nga vendet e vetme 
që i takson qytetarët pavarësisht vendn-
dodhjes. Kthimi pas në sistemin e tak-
simit territorial për individët do të ishte i 
ndershëm dhe do të parandalonte rrjedhën 
e qytetarëve amerikanë që heqin dorë nga 
nënshtetësia e tyre.
... sistemi amerikan i taksimit global indi-
vidual krijon barrë të tepërt për individët 
që kërkojnë ta sigurojnë jetesën jashtë 
shtetit. Shtetasve amerikanë të vendosur 
jashtë shtetit u kërkohet të mbajnë do-
kumentacion të detajuar të veprimeve me 

duke përfshirë çdo aset të tyre në vendin 
e huaj. Mosraportimi përfshin masa 
ndëshkimore prej dhjetëra mijëra dol-
larësh, pa njoftimet dhe masat mbrojtëse 
të mirëbesimit të përballueshme normalisht 
sipas ligjit të taksave. 

Përveç kësaj, ligji aktual i taksave thjesht 
nuk është shkruar për të përfshirë qytetarët 
që jetojnë në shtete të huaja. Taksimi i të 
ardhurave nga kapitali, i projektuar për 
të parandaluar zotëruesit e kapitalit të 
shtojnë pasurinë ngadalë pa kontribuar në 
IRS, ndëshkon shtetasit që jetojnë jashtë 
shtetit duke taksuar luhatjet "fantazmë" 
të monedhave. Mbajtja e monedhës së 

Presidenti i Dhomës Amerikane 
të Tregtisë në Shqipëri, Mark 
Crawford, ka qenë prej kohësh 
aktiv në përpjekjet e tij për të 

zbatuar ndryshime në politikat e SHBA-
së për lehtësimin e bërjes së biznesit 
për qytetarët dhe kompanitë amerikane 
nëpër botë, përfshirë dhe Shqipërinë. 
Në vijim të padisë së tij ndaj adminis-
tratës amerikane të taksave, Shërbimit të 
të Ardhurave të Brendshme (IRS), duke 
s duar FATCA-n (Aktin për Pajtuesh-
mëri Tatimore për Llogaritë e Jashtme) 
dhe dëshmisë së tij me Senatorin Rand 
Paul përpara Komitetit të Mbikëqyrjes 
Qeveritare në 2017, Crawford ka punu-
ar me grupe të ndryshme avokimi për 
të përfshirë Taksimin Territorial për 
Individët (TTFI-në) në projektligjet 
e ardhshme të reformave të taksave 
në Amerikë. Duke folur me Grover 
Norquist nga grupi i avokimit ‘Amerika-
nët për Reformë në Taksa’ gjatë një kon-
ference në Athinë këtë verë, Crawford 
tha se sheh një mundësi të përshtatshme 
për të miratuar një projektligj bipartizan 
gjatë këtij sesioni të Kongresit. 

Në 4 korrik 2018, Bordi Drejtues i 
Dhomës Amerikane të Tregtisë miratoi 
unanimisht idenë e ndryshimit të 
sistemit amerikan të taksave në taksim 
me bazë territoriale (TTFI), duke i dhënë 
fund praktikës së tanishme amerikane 
të taksimit me bazë qytetarie (CBT). 
Dhomat Amerikane të Tregtisë në Azi, 
gjithashtu kanë dhënë mbështetjen e 
tyre për TTFI-në, ashtu si edhe mjaft 
organizata amerikane studimore dhe 
grupe globale të avokimit për taksat. 
Dhomat Amerikane të Tregtisë në 
Evropë pritet gjithashtu të ndjekin 
bashkarisht Dhomën Amerikane në 
Shqipëri në mbështetje të TTFI-së në 
vijim të kësaj vere. 

E TAKSIMIT TË DYFISHTË   

huaj trajtohet ngjashëm me mbajtjen e një 
aksioni, pavarësisht domosdoshmërisë së 
mbajtjes së monedhës për të jetuar në një 
vend tjetër. Mbështetja në një monedhë të 
huaj paraqet një rebus shtesë për qytetarët 
jashtë shtetit që paguajnë IRS-në. Qeveria 
amerikane kërkon pagesa në monedhën 
amerikane, pavarësisht disa rregullave të 
huaja që ndalojnë konvertimin e moned-
have vendase në dollarë amerikanë. Rreg-
ulloret e taksave më pas i inkurajojnë 
aktivisht shtetasit amerikanë të shkelin 
rregulloret e monedhave vendase për të 
përmbushur detyrimet amerikane të tak-
save.
Një lëvizje drejt taksimit territorial 
për qytetarët do të siguronte që qytetarët 
amerikanë jashtë shtetit të kenë një gamë 
më të gjerë zgjedhjesh dhe të konsidero-
jnë një kthim përfundimtar në SHBA. 
Duke kombinuar një sistem absurd dhe të 
papërshtatshëm, politikë-bërësit mund të 
rikthejnë ndershmërinë dhe dinjitetin për 
qytetarët kudo.

DHËNIA FUND  

Dhoma Amerikane e Tregtisë në 
Shqipëri, duke përkrahur TTFI-në, vijon 
të jetë në krye të përpjekjeve kundrejt 
taksimit global dhe "lehtësisë së të bërit 
biznes" me ndikim tek amerikanët dhe 
investimet amerikane jashtë shtetit. 
Për ata amerikanë që dëshirojnë t'i 
bashkohen AmCham-it dhe grupeve të 
tjera që përkrahin TTFI-në, ju lutemi 
kontaktoni zyrtarët tuaj të zgjedhur dhe 
informojini ata mbi pikëpamjet tuaja. 
Gjithashtu, mund të kontaktoni dhe 
AmCham Albania në info@amcham.
com.al, për të marrë informacion të 
mëtejshëm.

PËR SHTETASIT AMERIKANË NËPËR BOTË



 
A M E R I C A N  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E  I N  A L B A N I A  

 
 
The Honorable Kevin Brady 
Chairman, Ways and Means Committee 
1102 Longworth HIB 
Washington, D.C. 20515 

July 4th 2018 
 
Dear Chairman Brady, 
 
On behalf of the American Chamber of Commerce in Albania (AMCHAM ALBANIA), I write in sincere su pport of you and your 
colleagues’ ongoing efforts to modernize the U.S. tax code to meet 21“ century demands and realities. AMCHAM ALBANIA 
strongly endorses the proposal, among others, to shift to a system of territorial taxation for corporations. However, at such a critical 
juncture, more can and must be done to ensure that tax reform reaches its maximum potential.  Specifically, as the Administration 
and Congress consider a territorial tax system for the U.S. corporations, a territorial tax system for U.S. citizens should also be 
adopted.  This will reduce confusion between the two systems, level the competitive playing field, promote exports and American 
entrepreneurship, and create more investment and jobs for U.S. companies and citizens. 
 
Representing the largest Chamber of Commerce in Albania, AMCHAM ALBANIA sits on the frontlines of commercial diplomacy 
in the country.  As such, our members have firsthand experience and keen insights into the competitive challenges facing American 
corporations and American citizens living and working in Albania. Certainly, companies and individuals face unique sets of 
challenges in the global marketplace. However, the U.S.’s worldwide system of taxation directly impacts the competitivenessof
both. Therefore, it is confusing, and at times frustrating, that so much attention is focused on bringing the tax code into  the 21St 
century for American business - primarily via the shift towards a territorial tax regime —  but not for hardworking American citizens 
abroad. Only the U.S. and Eritrea currently tax their citizens abroad - a reality that deeply disadvantages American workers against 
their counterparts from literally every country in the world. Noting the US Senate Finance Committee’s recognition of these 
frustrations,1 this disparate treatment only promises to sow further confusion in an already complex system and undermine the 
overarching policy goal of spurring American innovation and growth both domestically and abroad.  
 
Part of the challenge for Americans living and working abroad is the un-level playing field they face when competing for jobs with 
their foreign competitors. Specifically, companies must pay a premium to hire American workers in order to ameliorate the 
additional tax obligations arising from the U.S.‘s worldwide system of taxation. The result is an un-level playing field as American 
citizens compete for jobs, including at U.S. companies, with foreigners who are less expensive to employ. And not surprisingly, the 
impact has been and continues to be a reduction in the number of American citizens in key management positions — a fact 
evidenced by many AmChams in the world-wide not even having enough Americans to fill their board. Not only does this diminish 
American leadership and influence, it also impacts the natural procurement ties to U.S. goods, which is a key consideration in 
addressing ongoing trade deficits with many countries in the region.  
 
AMCHAM ALBANIA believes that the most prudent path forward is through harmonizing the tax treatment between corporations 
and individuals vis-a-vis a shift to territoriality. As discussions continue, AMCHAM ALBANIA looks forward to staying engaged 
with you and your colleagues on these important issues impacting American citizens living and working overseas. 
 
Finally, do not put this important issue off to a future tax effort. AMCHAM ALBANIA has been advocating for territorial treat ment 
of American citizens abroad for years and we must not miss this current opportunity to solve this im portant issue. 
 
Please be assured of our best wishes and warmest personal regards.  
 
Sincerely, 

 
Mark C. Crawford 
President of the Board of Directors 
 
                                                                 
1 The US Senate Finance Committee's Internati onal Working Group report highlighted that over 7.6 million American citizens ar e currentl y livi ng abroad and that nearly three-
quarters of  the 367 submissions made to the i nternational wor k group focused on the tax treatment of these indi viduals - s pecificall y citizenship - based taxati on, the Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA), and the Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR). The report went on to provide an ov er view of these topics, but does not offer a  
comprehensi ve plan or specific propos als for overhauling the taxation of indi vidual Americans li ving and working abroad,  altho ugh it stated the Committee would “carefuly  c onsider 
the concerns articulated in the submissions movi ng forward."  

 
 

  
  



 
A M  E R I  C A N C  H A  M  B  E  R O F C O M M E R C E I N A L B A N I A 

 
 

Shkëlqesisë së Tij, Kevin Brady  
Kryetar i Komisionit të Mjeteve dhe Mënyrave 
Kongresi Amerikan, Uashington, SHBA 
 

4 korrik 2018 
 

I nderuar Kryetar Brady, 
 

Në emër të Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri (AmCham Albania), po ju shkruaj për të ofruar mbështetjen e sinqertë për 
përpjekjet e vazhdueshme tuaja dhe të kolegëve tuaj për modernizimin e kodit të taksave të SHBA-së për të përmbushur kërkesat dhe 
realitetet e shekullit të 21-të. AmCham Albania fuqimisht mbështet propozimin, ndër të tjera, për të kaluar në një sistem taksimi 
territorial për korporatat. Megjithatë, në një pikë kaq kritike, mundet dhe duhet bërë më shumë që reforma e sistemit të taksave të 
arrijë potencialin e saj maksimal. Më specifikisht, ndërsa Administrata dhe Kongresi po marrin në konsideratë një sistem territorial 
taksash për korporatat e SHBA-së, duhet të miratohet gjithashtu edhe një sistem territorial taksash për qytetarët amerikanë. Kjo gjë 
do të ulë konfuzionin midis dy sistemeve, do ta verë në nivel të barabartë konkurrencën, do të nxisë eksportet dhe sipërmarrjen 
amerikane dhe do të krijojë më shumë investime dhe vende pune për kompanitë dhe qytetarët e SHBA-së. 

 
Si dhoma më të madhe e tregtisë në Shqipëri, AmCham Albania është vijën e parë të frontit të diplomacisë ekonomike në vend. Si e 
tillë, anëtarët tanë kanë përvojë të gjatë dhe njohuri të thella në sfidat e konkurrencës me të cilat përballen korporatat amerikane dhe 
qytetarët amerikanë që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri. Sigurisht, kompanitë dhe individët përballen me grupe të ndryshme sfidash 
në tregun global. Megjithatë, sistemi mbarëbotëror i taksave të SHBA-së ndikon drejtpërsëdrejti në konkurrueshmërinë e të dy palëve. 
Prandaj, situata është konfuze, dhe ndonjëherë frustruese, se pse kaq shumë vëmendje përqendrohet në sjelljen e kodit të taksave për 
biznesin amerikan në parametrat e shekullit të 21-të - kryesisht nëpërmjet zhvendosjes drejt një regjimi tatimor territorial - por jo e 
njëjta gjë ndodh për qytetarët amerikanë që punojnë jashtë vendit. Vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Eritrea aktualisht taksojnë qytetarët 
e tyre jashtë vendit -- një realitet që i dëmton rëndë punëtorët amerikanë në krahasim me homologët e tyre nga çdo vend i botës. Duke 
vënë në dukje se këto frustrime njihen nga Komisioni i Financave të Senatit Amerikan, ky trajtim i ndryshëm vetëm sa do të mbjellë 
konfuzion të mëtejshëm në një sistem tashmë të ndërlikuar dhe mund të minojë qëllimin kryesor të politikës për nxitjen e inovacionit 
dhe rritjes ekonomike amerikane brenda dhe jashtë vendit. 

 
Një pjesë e sfidës për amerikanët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit është loja e pabarabartë me të cilën ata përballen kur 
konkurrojnë për vende pune me punonjës nga vende të tjera. Në mënyrë të veçantë, ky është një problem sepse kompanitë duhet të 
paguajnë një shumë shtesë për të punësuar punëtorët amerikanë në mënyrë që të përmbushin detyrimet tatimore shtesë që dalin nga 
sistemi mbarëbotëror i taksave i SHBA-së. Rezultati është një fushë loje e pabarabartë, në të cilën qytetarët amerikanë konkurrojnë 
për punë, duke përfshirë edhe kompanitë amerikane, me të huajt që janë pak më të lirë për t'u punësuar. Dhe jo çuditërisht, rezultati 
ka qenë dhe vazhdon të jetë një zvogëlim i numrit të qytetarëve amerikanë në pozicione kyçe të menaxhimit - një fakt i evidentuar 
nga shumë AmCham-e në mbarë botën, të cilat nuk gjejnë dot as një numër të mjaftueshëm amerikanësh për të mbushur bordet 
drejtuese të tyre. Jo vetëm që kjo e zvogëlon drejtimin dhe ndikimin amerikan, por gjithashtu ndikon në lidhjet e natyrshme tëp 
rokurimit të mallrave nga SHBA-ja - një konsideratë kyçe në trajtimin e defiçiteve tregtare të vazhdueshme me shumë vende të 
rajonit. 
 
AmCham Albania beson se rruga më e kujdesshme drejt së ardhmes është përmes harmonizimit të trajtimit tatimor të korporatave 
dhe individëve me anë të kalimit në sistemin territorial. Ndërsa diskutimet vazhdojnë, AmCham Albania shpreson të qëndrojë e 
angazhuar me ju dhe kolegët tuaj për këto çështje të rëndësishme që ndikojnë në jetën e qytetarëve amerikanë që jetojnë dhe punojnë 
jashtë shtetit. 
 
Së fundmi, mos e shtyni këtë çështje të rëndësishme në një përpjekje të ardhshme për reformë tatimore. AmCham Albania ka 
mbështetur idenë për trajtimin tatimor territorial të qytetarëve amerikanë jashtë vendit për vite të tëra tashmë dhe ne nuk duhet ta 
humbasim këtë mundësi të tanishme për të zgjidhur këtë çështje të rëndësishme. 
 
Duke dërguar urimet tona më të mira, ju urojmë përzemërsisht gjithë të mirat.  

Sinqerisht, 

 
 
 
 

Mark C. Crawford 
   Kryetar i Bordit Drejtues 

1 Raporti i Grupit Ndërkombëtar të Punës të Komitetit të Financave të Senatit Amerikan nënvizoi se mbi 7.6 milionë qytetarë ame rikanë aktualisht jetojnë jashtë vendit dhe se gati tre 
të katërtat e 367 parashtresave të bëra në grupin ndërkombëtar të punës u përqendruan në trajtimin tatimor të këtyre individë ve -- në veçanti tatimi mbi bazën e shtetësisë, Ligjin për 
Pajtueshmërinë e Taksave të Llogarive të Huaja (FATCA), dhe Raportin e Bankës së Huaj dhe Llogarive Financiare (FBAR). Raporti ofron një pasqyrë të këtyr e temave, por nuk 
ofron një plan gjithëpërfshirës ose propozime specifike për rishikimin e taksimit të idividëve amerikanëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, megjithëse shënon se Komisioni do të 
"shqyrtojë me kujdes shqetësimet e artikuluara në parashtrimet në punën në vazhdim." 
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AMCHAM CELEBRATES 

The American Chamber of  Commerce 
celebrated the 242nd U.S. Independ-
ence Day with an event that brought 
together our members, the American 
community in Albania, the personnel 
of  the U.S. Embassy, representatives 
of  various U.S funded programs, such 
as YES, Fulbright and others, as well as 
key stakeholders. His Excellency, Am-
bassador Donald Lu, an ever-present 
guest in these events and supporter of  
the Chamber, took the opportunity to 
thank all the Albanians that have helped 
him during this journey in Albania.

“IT IS THE FOURTH TIME 
THAT I ATTEND THIS EVENT. 
FOR MY FAMILY AND I, IT IS A 
GREAT PLEASURE TO BE HERE 
AS WE ENJOY IT A LOT” SAID 
AMBASSADOR LU, EXPRESSING 
SPECIAL THANKS TO THE 
EXECUTIVE DIRECTOR AND 
STAFF OF AMCHAM FOR THE 
PERFECT ORGANIZATION OF 
THE EVENT.

Speaking about freedom as one of  the 
most important values of  America and 
Americans, Mr. Lu cited a famous quote 
of  by Rosa Parks, who refused to give 

THE 
  242ND 

ANNIVERSARY 

up her seat on the bus: ‘I would like to 
be known as a person who is concerned 
about freedom and equality and justice 
and prosperity for all people.’

The President of  the AmCham Board, 
Mr. Mark Crawford, while thanking the 
executive staff  for the leadership and 
the work done, focused in his speech 
on the great job that the organization 
continuously also does to change the 
business climate in the country through 
great efforts to change the economic 
policies.

“We have changed our [U.S.] Constitu-
tion 27 times and during my last year as 
the President of  the Board, we are work-
ing with other AmChams to change the 
law that taxes the U.S. citizens living 
abroad, and, thus, we are helping the 
Americans, who live in Albania”- said 
Mr. Crawford.

The Independence Day celebration has 
traditional elements that mark it, how-
ever, this year, as to accommodate the 
fans of  the 2018 World Cup, who took 
the time to celebrate with us, we broad-
casted the Brasil- Belgium, soccer game. 
The evening was spent in the fantastic 
music of  the much-liked rock band 
“NA” and culminated with the spectac-
ular show of  reworks.

The event was attended by close to 900 
guests and its organization was made 
possible by the generous support of  
all our sponsors, whom the Executive 
Director, Ms. Enida Bezhani, thanked 
whole-heartedly.

OF THE INDEPENDENCE 
DAY OF AMERICA
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DHOMA AMERIKANE 

Dhoma Amerikane ka organizuar 
242 vjetorin e Pavarësisë së Amerikës 
në një aktivitet që mblodhi anëtarë 
të Dhomës, komunitet amerikan 
dhe përfaqësues të shoqërisë civile. 
Ambasadori Amerikan Donald Lu 
ka gjetur momentin për të shprehur 
falenderimin për të gjithë ata 
shqiptarë që e kanë mbështetur atë 
gjatë rrugëtimit të tij shqiptar dhe 
në mënyrë të veçantë për festën e 
Pavarësisë së Amerikës.

“ESHTË HERA IME E KATËRT NË 
KËTË FESTË DHE MUA DHE GRUAS 
TIME NA PËLQEN SHUMË TË JEMI 
KËTU” - ËSHTË SHPREHUR AM-
BASADORI DUKE FALENDERUAR 
NË MËNYRË TË VEÇANTË STAFIN 
DHE DREJTOREN EKZEKUTIVE PËR 
ORGANIZIMIN PERFEKT TË KËTIJ 
EVENTI. 

Duke folur për vlerat amerikane të 
lirisë, Ambasadori Lu ka kujtuar një 
shprehje të famshme të Rosa Parks 
“Ne, kur vjen 4 korriku kemi shpesh 
dëshirë të flasim për lirinë e dua ta 
mbyll fjalën time me disa nga bëmat 
e Rosa Parks, e cila refuzoi të ulej 
në fundin e autobuzit. “Do të doja 
të kujtohem si një person që donte 
të ishte e lirë, në mënyrë që edhe të 
gjithë të jenë të lirë”

FESTON 

242 
VJETORIN 

E PAVARËSISË 
SË AMERIKËS 

Presidenti i Dhomës Amerikane 
ka kujtuar gjatë fjalës së tij punën 
e madhe që bën organizata për 
të ndryshuar klimën e biznesit, 
duke punuar shumë me politikat 
ekonomike.

“Ne kemi ndryshuar 27 herë 
kushtetutën tonë dhe në vitin e 
fundit të punës sime si President, ne 
po punojmë bashkë me AmCham-
et e tjera për të ndryshuar ligjin 
që takson qytetarët amerikanë që 
jetojnë jashtë Amerikës, duke i 
ardhur në ndihmë në këtë mënyrë 
dhe amerikanëve që jetojnë në 
Shqipëri” - u shpreh z. Kroford.

Festa e Pavarësisë së Amerikës 
ka elementët tradicionalë, por 
e veçanta e këtij viti ishte se 
komuniteti shqiptar dhe ai amerikan 
ndoqën së bashku nën shoqërinë e 
bandës muzikore, ndeshjen Brazil - 

Belgjikë, duke angazhuar kështu në 
këtë piknik familjar edhe elementë 
të Kampionatit Botëror të Futbollit. 
Festa ka kulmuar me fishekzarrët, të 
cilët ishin spektakolarë. 
Dita e Pavarësisë së Amerikës, është 
një festë që ndiqet nga rreth 800 
pjesëmarrës. Ajo bëhet e mundur 
falë bujarisë së anëtarëve tanë. 
Drejtorja Ekzekutive, znj. Enida 
Bezhani, ka falenderuar të gjithë 
sponsorët që bënë të mundur këtë 
aktivitet.
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AMCHAM 
TALKS TO  

DEPUTY CHIEF REGISTRAR 
ABOUT BUSINESS IMMOVABLE 
PROPERTY REGISTRATION 
ISSUES

The This discussion Business 
Forum served not only to re-
ceive information on how the 
property registration process 

is progressing throughout the country 
and how the coastal area properties will 
be registered, but also to provide Am-
Cham members with an opportunity for 
a face-to-face discussion with the Dep-
uty Chief  Registrar of  the Immovable 
Property Registration Of ce (IPRO) on 
issues that businesses face when dealing 
with Immovable property Registration 
District Of ces (IPRDOs). 

Speaking with AmCham members, Mr. 
Hoxha explained that IPRO has worked 
hard in the past few years to register 
3,057 rural and urban cadastral zones 
nationwide. There are only 356 rural 

Members of the American Chamber of Commerce in Albania spoke to Deputy Chief Registrar Enis Hoxha 
about real estate property registration issues, the verification of property title deeds as well 
as the conclusion of procedures on the verification of areas of special importance for strategic 
investment and the approval of funds on those investments. 

cadastral zones awaiting registration and 
they are situated in coastal or rural areas 
where the process has started over after 
problems were identi ed.   

Mr. Hoxha explained that that IPRO 
is a nancially-independent institution 
and uses its own funds to complete 
the digitization process of  all cadastral 
zones in the country. World Bank 
and other international institutions 
have invested and observed how this 
process has disciplined immovable 
property registration, as one of  the most 
concerning issues in Albania.

Speaking about the work of  IPRO, 
Mr. Hoxha admitted that there are 
discrepancies between what has been 
registered in the immovable property 

registration of ces and what citizens 
really own.

"IT OFTEN HAPPENS THAT A 
CITIZEN MAY HAVE 10,000M2 
REGISTERED ON MAPS, BUT ON 
THE GROUND IT HAS 15,000M2. 
THIS IS A PROCESS THAT 
REQUIRES HARD WORK AND 
INSPECTION," SAID MR. HOXHA.
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Forumi i Biznesi ka shërbyer jo 
vetëm për të marrë informa-
cion se si po shkon regjistrimi 
i pronave në të gjithë vendin 

dhe se si do të operohet me regjistrimin 
e pronave në bregdet, por edhe për t’i 
dhënë mundësinë anëtarëve të diskutoj-
në drejt për drejt me zëvendëskryeregjis-
truesin Hoxha çështje që hasin në bizne-
sin e tyre dhe i përball ata me hipotekat. 

Duke folur me anëtarët e Dhomës 
Amerikane, zëvendëskryeregjistruesi 
Enis Hoxha ka shpjeguar se Institucioni 
i Regjistrimit të Pasurive ka bërë një punë 
të madhe për të regjistruar në vitet e 
fundit 

3057 zona kadastrale në të gjithë 
vendin, rurale dhe urbane. Vetëm 356 

AMCHAM
FLET ME

ZËVENDËSKRYEREGJISTRUESIN
PËR ÇËSHTJET E BIZNESIT 
NË HIPOTEKA

zona kadastrale rurale kanë mbetur pa 
regjistruar dhe ato janë të vendosura në 
zona bregdetare apo rurale, për të cilat 
procesi ka lluar nga llimi si pasojë e 
problematikave të vërejtura. 

Z. Hoxha ka sqaruar se ZRPP-ja është një 
institucion i pavaruar nanciarisht dhe 
përdor fondet e veta për të përfunduar 
procesin e dixhitalizimit të gjithë zonave 
kadastrale të vendit. Ka patur investime 
dhe nga Banka Botërore dhe institucione 
ndërkombëtare, të cilat kanë parë tek ky 
proces vendosjen nën kontroll të një prej 
çështjeve më problematike në Shqipëri, 
regjistrimin e pronës. 

Duke folur për punën që po bën 
institucioni që ai drejton, z. Hoxha ka 
pranuar se ka mospërputhje mes asaj që 

është e regjistruar në hipoteka dhe asaj që 
qytetarët kanë faktikisht. 

“NDODH VAZHDIMISHT QË 
QYTETARI KA TË REGJISTRUAR 
NË HARTA 10 MIJË M2 POR NË 
FAKT KA NË TERREN 15 MIJË 
M2. KY ËSHTË NJË PROCES QË 
KËRKON PUNË DHE KONTROLL” 
- U SHPREH Z. HOXHA.

Anëtarët e Dhomës Amerikane të Tregtisë kanë folur me zëvendëskryeregjistruesin, z. Enis Hoxha, për 
çështjet e regjistrimit të pronave, verifikimin e titujve të pronësisë, si dhe përfundimin e procedurës 
për verifikimin e zonave me rëndësi për investitorët strategjikë dhe miratimin e fondit për këto 
investime.
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AmCham members also talked about 
the “on-the-ground” issues stemming 
from mapping and its errors and 
asked for tighter eld inspections. 
Responding to those concerns, Mr. 
Hoxha said that eld inspections 
are only carried out on 5 percent of  
the areas before the information is 
processed. Of  course, there could 
be deviation in this process and that 
is why information is continuously 
posted in public, as to encourage 
feedback.  

The ght against 
corruption is something 
that cannot be achieved 
only by setting rules. It 
requires cooperation by 
all those who fall prey to 

corruption.

To that end, the Deputy Chief  Registrar 
Hoxha requested that everybody reports 
cases of  bribe-seeking by immovable 
property registration of cials in exchange 
for obtaining property registration 
certi cates. It is expected that by next 
September, thanks to the completion 
of  the digital maps, citizens can get 

the certi cates or feedback for their 
transactions with IPRO within 24 hours. 
It is now a fact that big cities like Tirana 
and Durres no longer face backlog. 

COASTAL LANDS
One of  the issues discussed during 
the meeting with the Mr. Hoxha also 
concerned the registration of  lands 

in coastal areas and launching the 
Investment Fund on strategic areas. Mr. 
Hoxha admitted that the OSCE-funded 
project on the registration of  those areas 
failed and did not yield the expected 
results. 

"The draft law on the registration of  
coastal area lands has failed, re ecting 
poor performance that does not 
correspond to documentation. The goal 
is to carry out an inspection on them and 
all other land transactions made after this 
registration to verify property titles," said 
Mr. Hoxha.

The Strategic Fund for touristic areas will 
be ef ciently made available only after 
the status of  the coastal areas is clari ed. 
Certain areas close to the seaside will be 
used as strategic tourism development 
areas and bene t from the Fund. A Task 
Force has been set up by the Justice and 
Tourism Ministries to follow up this 
process. 

The legalization of  informal 
constructions was also discussed at the 
meeting. Mr. Hoxha shared legalizations 
are a long process that is nally on track. 
"Presently, there are no discrepancies 
between maps by ALUIZNI [Agency 
for Legalization, Urbanization and 
Integration of  Informal Areas and 
Buildings] and the IPRO, because starting 
June those maps have been uni ed," Mr. 
Hoxha told AmCham members.  

COOPERATION WITH 
LOCAL GOVERNMENT 
UNITS
The property tax will require close 
cooperation between IPRDOs and local 
government units. This process should 
clearly identify the taxable property 
and IPRDOs have to provide updated 
information and the latest registration 
maps to the local government units so 
that a fair taxation system is established. 

It seems that there have been problems 
in this cooperation that could also be 
re ected on the tax that will be applied 
starting in 2019. The IPRO says it is a 

nancially independent institution and 
the fees charged for every application and 
property registration are crucial to make 
its nancially viable.

If  state institutions, starting with the 
local government units, the legalization 
of ces, the inspectorate for asset audit 
and the vetting bodies, require updated 
information but do not pay, then that 
would be a severe nancial problem for 
the IPRO. It is necessary that funds are 
made available for these institutions so 
that they can use them when dealing 
with the IPRO, which can con rm that 
it receives the highest ow of  veri cation 
requests by those institutions, at a rate of  
more than 50 percent of  the work ow. 
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Anëtarët e Dhomës kanë folur për 
problematikat në terren që vijnë dhe 
prej hartogra së dhe gabimeve në të. 
Ata kanë kërkuar që të ketë kontroll 
më të rreptë në terren. Në përgjigje të 
këtyre shqetësimeve, z. Hoxha është 
shprehur që kontrolli në terren bëhet 
me 5 për qind të zonave dhe më pas 
ato hidhen në sistem. Sigurisht që 
mund të ketë edhe devijime gjatë 
këtij procesi, prandaj dhe bëhet 
vazhdimisht procesi i postimit të tyre. 

Lufta kundër 
korrupsionit është 

një fenomen që nuk 
zhvillohet vetëm duke 
vendosur rregulla, por 

dhe me bashkëpunime të 
të gjithë atyre që bëhen 
pre e këtij korrupsioni. 

Zëvendëskryeregjistruesi Hoxha  ka 
kërkuar nga të gjithë që të raportojnë 
çdo rast të ofertës korruptive që vjen 
nga zyrtarët e hipotekës, për të marrë 
mbrapsht një certi katë pronësie. Pritet 
që në shtator, falë përfundimit të hartave 
dixhitale, qytetarët të marrin certi katat 
apo përgjigjet për transaksionet e tyre 
në hipotekë brenda 24 orëve. Eshtë 
një fakt tashmë, që qytete të mëdha si 
Tirana apo Durrësi nuk kanë praktika të 
prapambetura.

TOKAT NË BREGDET 
Një nga çështjet e ngritura gjatë 
takimit më zëvendëskryeregjistruesin 
Enis Hoxha, ishte dhe regjistrimi i 
pronave në bregdet dhe çelja e fondit 
të investimit për zonat strategjike. Z. 
Hoxha ka pranuar se projekti i nancuar 
nga OSBE-ja për regjistrimin e këtyre 
zonave dështoi dhe nuk dha rezultatet 
e pritshme. “Projektligji i regjistrimit 

të pronave në bregdet ka dështuar dhe 
ka re ektuar një punë të dobët që nuk 
konvejon me dokumentet. Qëllimi është 
të bëhet një kontroll i tyre dhe i gjithë 
transaksioneve të tjera që janë bërë 
me tokën pas këtij regjistrimi, për të 
veri kuar titujt e pronësisë” - u shpreh 
z. Hoxha.

Pasi të jetë sqaruar statusi i pronave në 
bregdet, atëherë do të vihet në e çensë 
edhe fondi strategjik për zonat turistike. 
Zona të caktuara pranë bregdetit do 
të përdoren si zona strategjike për 
zhvillimin e turizmit dhe do të për tojnë 
nga ky fond. Eshtë ngritur një task 
forcë nga Ministria e Drejtësisë dhe ajo 
e Turizmit për të ndjekur gjithë këtë 
proces. 

Gjatë takimit është folur edhe për 
legalizimet e ndërtimeve informale. 
Sipas z. Hoxha, legalizimet janë një 
proces i gjatë, por që më në fund po 
vendoset në binarë. “Në këtë moment 
nuk ka më mospërputhje mes hartave 
të ALUIZNI-t dhe ato të Hipotekës 
sepse që nga qershori, Hipoteka i ka të 
uni kuara hartat me ato të ALUIZNI-t” 
- deklaroi z. Hoxha gjatë takimit me 
anëtarët e AmCham-it.

BASHKËPUNIMI ME 
PUSHTETIN LOKAL 
Aplikimi i taksës së pasurisë do të 
kërkojë një bashkëpunim të ngushtë 
të hipotekave me pushtetin lokal. Ky 
proces duhet të evidentojë qartë pronën 
që do të taksohet dhe del si detyrë 
që zyrat e ZRPP-së duhet t’i japin 
infomacion të përditësuar dhe hartat e 
fundit të regjistrimit të pronës pushtetit 
lokal, në mënyrë që të ngrenë një sistem 
të drejtë taksimi. 

Duket se ka patur moskoordinime të 
këtij bashkëpunimi që mund të re ektojë 
edhe në taksën që do të vendoset duke 

lluar nga 2019-a. Nga ana e saj, ZRPP-ja 
mendon se është një institucion i pavarur 

nanciarisht dhe tarifat që vendosen për 
çdo aplikim dhe regjistrim të pronave, 
janë ato që e mbajnë nanciarisht në 
këmbë. 

Nëse institucionet qeveritare, duke lluar 
nga pushteti lokal, zyra e legalizimeve 
apo dhe ajo e Kontrollit të Pasurive 
dhe Vetingu kërkojnë informacione të 
përditësuara, por nuk paguajnë, atëherë 
kjo do t’i shkaktonte një problem të 
rëndë nanicar ZRPP-së. Eshtë e 
nevojshme që të vendoset një fond 
për këto institucione, të cilat duhet ta 
përdorin kur punojnë me ZRPP-në që 
nga ana e vet konstaton se uksin më 
të madh të kërkesave për veri kim e ka 
nga këto institucione. Mbi 50 për qind e 

uksit të punës vjen prej tyre. 
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TAX AND  LEGAL 
COMMITTEE  

T
he Permanent Group of  

the AmCham Tax & Legal 

Committee held a meeting 

with Mr. Niko Lera, Gen-

eral Director of  Fiscal Policies at the 

Ministry of  Finance and Economy. The 

meeting is a result of  the close working 

cooperation that this Committee has es-

tablished with the Ministry of  Finance 

experts. This time it was Mr. Lera who 

visited the AmCham of ce to discuss 

in detail issues of  common interest that 

the Committee is working on. 

The Chair of  the Tax & Legal Com-

mittee, Ms. Alketa Uruçi, shared some 

of  the issues that the Committee has 

discussed and has forwarded to the Fi-

nance Ministry in light of  the AmCham 

lobbying towards the Fiscal Package, 

as well as new issues facing businesses 

which have come up more recently. 

Parties engaged in active discussions 

to provide concrete solutions to the 

problems, given that e extensive exper-

tise they all have. The  cooperation was 

highly  appreciated as above all it enables 

an exchange of  information between 

businesses and policymakers, which in 

turn helps improve outcome. 

Issues discussed at the meeting covered 

reducing the dividend tax as a measure 

that would provide a positive effect 

on boosting investment and providing 

more favorable treatment for employees 

and reforming the tax system applica-

ble for employees  and natural persons. 

AmCham trusts that the iniciative to 

increase the turnover threshold for op-

erators who are subject of  the simpli ed 

pro t tax or pro t tax places employees 

at an unfair position. That is why a solu-

tion has to be found to bridge this gap. 

The meeting also focused on household 

tax deductible expenses, the prolonga-

tion of  losses carried forward and delays 

in the VAT refunds. 

AmCham has engaged in the Ministry 
of  Financeinitiated discussions on the 
2019 Fiscal Package. As a follow-up of  
the meeting, the issues pondered will 
be sent to Ministry of  Finance and will 
be part of  the of cial discussions on 
the 2019 Fiscal Package which begin in 

September.      

DISCUSSES 2019 FISCAL 
PACKAGE 
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KOMITETI I TAKSAVE 
DHE LIGJEVE  

Grupi Permanent i Komitetit 
të Taksave dhe Ligjeve, ka or-
ganizuar një takim me Drej-
torin e Politikave Ekonomike 

në Ministrinë e Financave, z. Niko Lera. 
Takimi ishte rrjedhojë e një bashkëpuni-
mi të ngushtë që ky Komitet ka lluar të 
ketë me ekspertë të Ministrisë së Finan-
cave. Këtë radhë ishte z. Lera, i cili erdhi 
në ambientet e Dhomës Amerikane për 
të folur më konkretisht për çështje mbi 
të cilat është duke punuar ky Komitet. 

Kryetarja e Komitetit të Taksave dhe 
Ligjeve, znj. Alketa Uruçi, ka listuar disa 
nga çështjet për të cilat Komiteti ka dis-
kutuar dhe ka dërguar paraprakisht në 
Ministrinë e Financave nëpërmjet lobi-
meve për Paketat Fiskale, ashtu sikurse 
dhe çështje të reja të cilat kanë afektuar 
punën e biznesit së fundmi. 

Z. Lera ka qenë mjaft i gatshëm jo 
vetëm për të dëgjuar mbi problemati-
kat që kalon biznesi anëtar i Dhomës 
Amerikane, por ai ka qenë mjaft ak-
tiv në diskutime për t’i dhënë zgjidhje 
konkrete këtyre probleme. Si një ekspert 
i politikave skale, z. Lera ka dhënë sug-
jerimet e veta për shumë nga çështjet 
e ngritura. Ai ka vlerësuar këtë proces 
bashkëpunimi që mbi gjithçka mundë-
son shkëmbimin e informacionit mes 
biznesit dhe politikëbërësve dhe ndih-
mon në përmirësimin e tij.

Gjatë takimit, çështjet e prekura kishin 
të bënin me uljen e dividentit si një masë 
që do të jepte një efekt pozitiv në rritjen 
e investimeve dhe trajtim më të favor-
shëm të punëmarrësve. Reformimi i sis-
temit tatimor për punëmarrësit dhe per-
sonat zikë tregtare, ka qenë një tjetër 
diskutim mes z. Lera dhe anëtarëve të 

Grupit Permanent të KTL-së. Dhoma 
mendon se iniciativa për rritjen e ku rit 
për subjektet e tatimit të thjeshtuar mbi 

timin apo tatimit mbi timin, vendos 
në një pozitië të pabarabartë punëmar-
rësit. Eshtë e nevojshme që të gjendet 
një zgjidhje që balancon këtë hendek.  
Takimi ka prekur edhe temën e shpenzi-
meve të zbritshme për individët, zgjatjen 
e periudhës së mbartjes për humbjet ta-
timore si dhe vonesat në rimbursimin e 
TVSH-së. 

Dhoma Amerikane është përshirë 
nëpërmjet këtij Komiteti në procesin 
e diskutimit dhe lobimit për Paketën 
Fiskale 2019 që ka lluar Ministria e Fi-
nancave. Çështjet e ngritura gjatë këtij 
takimi, do t’i dërgohen Ministrisë së 
Financave paraprakisht dhe do të jenë 
pjesë e diskutimit zyrtar për Paketën 
Fiskale që llon në shtator.

FLET PËR PAKETËN FISKALE 
2019 
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Speaking about the work that the 
UNDP does to ful ll those targets and 
its commitment to serious projects that 
do not only provide temporary assis-
tance, but establish sustainable policies, 
Limya Eltayeb, the UNDP Country Di-
rector for Albania, asked for AmCham’s 
assistance, at a meeting with representa-
tives of  the Permanent Group of  the 
Tax & Legal Committee. She asked 
that AmCham member businesses as-
sist with their expertise in improving 
the Labor Law, making employment of  
people with disabilities compulsory in 
staffs with more than 25 employees and 
for concrete engagement to apply that 
goal. The UNDP is making all efforts 
with law-making and law-implementing 
authorities to bring qualitative changes 
to the law in order to engage and help 
people with disabilities. They are help-
ing ensure consultations with the busi-

TAX AND LEGAL COMMITTEE AND 
UNDP DISCUSS  
INCLUSION OF DISABLED PEOPLE IN PRIVATE 
SECTOR JOB MARKET

Seventeen tough sustainable development goals have been 
adopted by 193 UN member states on the areas they want the 
UNDP to put more focus. The development of those goals cov-
ering poverty and all its elements, food safety, education, etc., 
have committed the UNDP to cooperate more closely with civil 
society and businesses, so that all components of those goals are 
addressed.

ness community, hence the cooperation 
with AmCham takes on particular im-
portance. The best practices around the 
world, but also the experience of  local 
businesses in Albania are much needed 
at this stage. Ms. Eltayeb and her staff  
exchanged ideas and thoughts about 
how AmCham members and more spe-
ci cally members of  the Tax and Legal 
Committee can help with the cause. 

This UNDP call towards the business 
community aims to turn the engage-
ment of  people with disabilities into the 
job market into a real practice, given that 
this has not functioned to date despite 
being envisaged in the law. The Employ-
ment Fund has also failed to function. 
The Fund was intended to be set up by 
businesses and institutions that cannot 
employ people with disabilities, due to 
the speci cs of  their operations, and 
therefore they would contribute towards 

a Fund. 

During the exchange of  
ideas, the head of  the Tax 
and Legal Committee, 
Ms. Alketa Uruçi, talked 
about the importance of  
a more thorough study 
before intervening with 
the drafting of  laws and 
social policies. 

Important is to identify the number 
of  people with disabilities who need 

employment, their speci cs, the 
sectors where they can be engaged 

and also discuss the best ways 
on how the business community 

and the public administration can 
accommodate them. 

AmCham Committee representatives, 
who are also business representatives 
expressed their views of  how they can 
assist in this respect. Some of  the alter-
natives discussed included the drafting 
of  special programs for this category 
of  employees, revitalization through 
legal means of  the Employment Fund 
for people with disabilities and coop-
eration with companies or contractors 
to delegate to them the possibility of  
employment of  this group of  potential 
workers, when they themselves are un-
able to do so.
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KOMITETI I TAKSAVE DHE I LIGJEVE 
FLET ME PNUD-IN  
PËR ANGAZHIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI 
TË KUFIZUARA NË PUNË NË SEKTORIN PRIVAT 

Shtatëmbëdhjetë objektiva të forta që kanë dalë nga 
193 anëtarë të Kombeve të Bashkuara, të cilët i përzgjodhën 
vetë fushat në të cilat do të donin që PNUD-i të përqendrohet 
më shumë. Zhvillimi i këtyre objektivave që prekin varfërinë në 
të gjithë elementë e tij, sigurinë ushimore, edukimin, etj. e an-
gazhon PNUD-in të bashkëpunojë më shumë me shoqërinë civile 
dhe me biznesin në mënyrë që të gjithë komponentët e këtyre 
objektivave të arrihen. 

Duke folur për punën që po bën 
PNUD-i për të realizuar të gjithë këto 
objektiva dhe për t’u angazhuar me pro-
jekte serioze që jo thjesht ndihmojnë 
për momentin, por formojnë politika 
të qëndrueshme, Drejtorja e PNUD-it 
Lymja Eltayebh ka kërkuar ndihmën e 
anëtarëve të AmCham-it. 

Gjatë një takimi në Dhomën Amerikane 
me përfaqësues të Grupit Permanent të 
Komitetit të Taksave dhe Ligjeve, znj. 
Eltayebh ka kërkuar që bizneset anëtare 
të AmCham-it të ndihmojnë me eksper-
tizën e tyre në përmirësimin e ligjit të pu-
nës, që e bën të detyrueshme pjesëmar-
rjen në punë të një personi me aftësi të 
ku zuara në një staf  me mbi 25 persona 
dhe angazhimin konkret për ta zbatuar 
atë. PNUD-i është duke bërë të gjitha 
përpjekjet me autoritetet ligjhartuese 
dhe zbatuese, për të sjellë ndryshime 
cilësore në këtë ligj që angazhon dhe fa-
vorizon personat me aftësi të ku zuara. 
Praktikat më të mira në botë, por dhe 
eksperienca e bizneseve në vend, vlen 
në këtë moment. Znj. Eltayebh dhe sta  

i saj kanë shkëmbyer ide dhe mendime 
se si anëtarët e AmCham-it dhe konkre-
tisht ekspertët në këtë Komitet mund të 
ndihmojnë në këtë kauzë. 

Një thirrje për angazhimin e PNUD-it 
drejtuar gjithë komunitetit të biznesit 
synon ta kthejë në një praktikë pune 
angazhimin e personave me aftësi të 
ku zuara, që me sa duket edhe pse e 
parashikuar në ligj nuk ka funksionuar. 
Fondi për punësimin e personave me 
aftësi të ku zuara, gjithashtu nuk ka 
funksionuar. Ky fond parashikonte të 
krijohej nga bizneset dhe institucionet, 
të cilat nuk munden të punësojnë per-
sona me aftësi të ku zuara për shkak të 
speci kave të aktivitetit dhe për këtë ar-
sye kontribuojnë tek fondi. 

Gjatë shkëmbimit të ideve, kryetarja e 
Komitetit të Taksave dhe Ligjeve znj. 
Alketa Uruçi ka folur mbi rëndësinë e 
një studimi më të thelluar përpara se të 
ndërhyhet në hartimin e ligjeve dhe poli-
tikave sociale. 

Eshtë e nevojshme të dihet se sa 
është numri i njerëzve më aftësi 
të ku zuara që kanë nevojë të 
punësohen, speci kat e tyre, 

sektorët ku mund të angazhohen 
dhe nga ana tjetër të diskutohet për 
mënyrën më të mirë se si komuniteti 
i biznesit dhe administrata publike 

mund t’i akomodojë ata. 

Përfaqësuesit e këtij Komiteti, të cilët 
janë të angazhuar në biznes kanë patur 
idetë e tyre se si mund të ndihmojnë 
në këtë drejtim. Hartimi i programeve 
speciale për këtë kategori, vitalizimi 
nëpërmjet përgjegjësisë ligjore i fondit të 
punësimit të personave me aftësi të ku-

zuara dhe bashkëpunimi me kompani 
apo kontraktorë për të deleguar tek ata 
mundësinë e punësimit, kanë qenë ide të 
hedhura gjatë takimit. 
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POVERTY IN 
ALBANIA
Albania is the fourth poorest country in 
Europe. According to the World Bank, 
there are at least 31.000 people living in 
extreme poverty on 120 ALL/day. 45% 
of  the overall population live on 325 
ALL/day per person and are at risk of  
hunger every day. 
According to INSTAT (2002 publica-
tion revised in 2015), 14.3% of  the pop-
ulation are poor.
According to World Vision Albania and 
Kosovo of ce, 147,000 children live in 
poverty every day.

FOOD WASTE
About 30% of  the food produced for 
human consumption, does not reach 
the destination and is lost in the produc-
tion and in the distribution chain. UN 
says that if  food waste was a country, it 
would be the #3 global greenhouse gas 
emitter. 
As part of  FEBA, our vision is for eve-
ryone to have food on the table at all 
times. The absurdity is that at the mo-
ment, the tax system in Albania does not 
have any incentives for the businesses 
to donate food  they nd it easier to de-
stroy food than to give it away. On one 
hand, we have totally good food for con-
sumption that is within usage datesand 
is thrown away and on the other hand, 
we have hunger. On one hand, we dam-
age the environment and on the other 
hand, all the energy going to produce 
that food is wasted.

FOOD BANK ALBANIA 

AMCHAM
ood Bank Albania oundation is a non pro t 

organization registered in Tirana court with 
decision no. 430 on October 1, 2013.

Its mission is to ght HU ER and OOD 
SURPLUSES in our country. It envisages the 

establishment of  a functional network of  
Os, public institutions and businesses 

working together towards this goal.

FBA is part of  FEBA (European Food 
Banks Federation) and the only food bank 
in the country. In the rst half  of  201 , 0 
tons of  food were distributed and in total 
since its beginnings, more than 200 tons of  
food have been distributed. Food banks do 
not sell food; they give it to the poor free of  
charge.

The cost of  food waste is very high. 
Practically, with the current level of  
poverty in the country, we cannot afford 
to have a food waste problem which 
continues to grow. These costs can be 
acknowledged as economic, social and 
environmental.

Economic because no one bene ts 
from food waste. More than 30% of  the 
food produced for human consumption 
does not reach its destination.

Social costs include not using t-for-
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Fondacioni Food Bank Albania, është një 
organizatë jo timprurese e regjistruar në 
gjykatën e Tiranës me vendimin nr. 430 në 1 
tetor 2013.
Misioni i saj ështe të luftojë URI  dhe SU-
FI ITI  USH IMOR në vendin tonë dhe 

parashikon ngritjen e një rrjeti funksional të 
O -ve, institucioneve publike dhe bizne-
seve, që të punojnë së bashku për të përm-
bushur këtë mision.

FBA është pjesë e FEBA (Federata Europi-
ane e Bankave Ushqimore) dhe banka e vet-
me ushqimore në vend. ë gjysmën e parë 
të vitit 201  u shpërndanë 0 ton ushqime 
dhe në total që nga llimi, më shumë se 200 
tonë ushqime janë shpërndarë. Bankat e 
ushqimit nuk shesin ushqim; ata ua japin të 
varfërve pa pagesë.

FOOD BANK ALBANIA 

AMCHAM

VARFËRIA NË 
SHQIPËRI
Shqipëria është vendi i katërt më i varfër 
i Evropës. Sipas Bankës Botërore, ka së 
paku 31.000 njerëz që jetojnë në varfëri 

të skajshme me 120 lekë / ditë. 45% e 
totalit të popullsisë jetojnë me 325 lekë 
/ ditë për person dhe janë në rrezik urie 
çdo ditë.
Sipas INSTAT-it (botimi i vitit 2002 dhe 
i rishikuar në vitin 2015), 14.3% e pop-
ullsisë janë të varfër.
Sipas World Vision Albania dhe zyrës së 
Kosovës, çdo ditë, 147.000 fëmijë jeto-
jnë në varfëri.

SHPËRDORIM 
I USHQIMIT
Rreth 30% e ushqimit të prodhuar për 
konsum njerëzor, nuk arrin në destina-
cion dhe humbet në prodhimin dhe në 
zinxhirin e shpërndarjes. OKB thotë se 
në qoftë se mbeturinat ushqimore ishin 
një Shtet, do të ishte numri 3 në glob për 
emetimin e gazrave serrë.

Si pjesë e FEBA, vizioni ynë është që se-
cili të ketë ushqim në tryezë gjatë gjithë 
kohës. Absurditeti është se për momen-
tin, sistemi i taksave në Shqipëri nuk ka 
ndonjë nxitje për bizneset për të dhuruar 
ushqim; ata e gjejnë më të lehtë shkatër-
rimin e ushqimit sesa ta japin atë. Nga 
njëra anë, ne kemi ushqim krejtësisht të 
mirë për konsum dhe brenda datave të 
përdorimit që hidhet larg dhe në anën 
tjetër, kemi urinë. Nga njëra anë, ne 
dëmtojmë mjedisin dhe në anën tjetër, 
të gjithë energjinë që do të prodhojë që 
ushqimi është i tretur.

Kostoja e mbeturinave ushqimore është 
shumë e lartë. Praktikisht, me nivelin ak-
tual të varfërisë në vend, nuk mund të 
lejojmë që të kemi një problem të mbe-

turinave ushqimore që vazhdon të rritet. 
Këto kosto mund të njihen si ekono-
mike, sociale dhe mjedisore.

Ekonomik sepse askush nuk ton nga 
mbeturinat e ushqimit. Më shumë se 
30% e ushqimit të prodhuar për konsum 
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consumption food while the need is 
huge.
Environmental costs include the Meth-
ane gas that dumped food emits, which 
is 21 times more powerful than CO2 gas.
Basically, no one bene ts from food 
waste!

PROJECTS
The Food Bank is implementing several 
projects among which:
• The Education Project in pri-

mary schools, high schools and 

universities;

• A Child Sponsor Program sup-

porting 60 Roma families, so that 

their children can go to school;

• A Winter Project through which 

00 families are helped every year 

during the 4 months of  the cold 

season;

• A Seeds Project which supports 

about 00 poor Albanian farmers;

• An On-site Food Drive program, 

which provides food from the 

business operators and interna-

tional partners;

• A Fresh Food project, which pro-

vides fresh and qualitative food 

for several soup kitchens in Ti-

rana and Elbasan.

AMCHAM
During the month of  July, AmCham 
and Food Bank Albania decided to part-
ner up for a joint Food Drive. Several 
AmCham member showed great inter-
est and engagement to contribute to the 
cause. Through this Food Drive, the 
needs of  the bene ting organizations, 

with which the Food Bank cooperates, 
were sustained, especially at this time of  
the year when the food donations tend 
to drop. We would like to thank each 
of  the AmCham members or their sup-
port and solidarity for those in need. On 
the other hand, we would like to invite 
the other members to consider a Food 
Drive with the Food Bank, either indi-
vidually or as a group. 

With more food being donated, we are 
able to feed the children better, which al-
lows them to do better at school; we are 
able to lower the operation costs for our 
bene tting NGOs, since they will not 
have to buy food for the families they 
support. With more food, we help more 
areas of  the country, especially outside 
Tirana, where the need is always greater. 
With more food, we are also able to raise 
more funds for our operations which are 
crucial to maintain a healthy organiza-
tion going. 

Thank you for being present in the re-
ality of  those who are unfortunate and 
help them have a normal decent life. 
With your support, we are able to sus-
tain families as they try to come out of  
poverty, go to school, nd a job, or learn 
a profession. Solidarity for Food!

CONCLUSION 
Every time we save food, we help the 
planet. Every time we take that food to 
feed someone in need, we address a so-
cial issue. Our mission is to create a base 
for a digni ed life for those in need. 

The vision of  the Food Bank is to see 
a functioning legal framework for com-
panies to have positive incentives to 
donate food within usage dates and be 
sanctioned for destroying the food if  it 
is not offered to the food banks before 
the usage time is past. 

Sincerely,
Food Bank Albania
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njerëzor nuk arrin në destinacionin e 
vet.
Shpenzimet sociale nuk përfshijnë për-
dorimin e ushqimit të përshtatshëm 
për konsum ndërsa nevoja është e 
madhe. Shpenzimet mjedisore përfshi-
jnë gazin e metanit që lëshojnë eme-
timet e ushqimit, që është 21 herë më i 
fuqishëm se gazi CO2.
Në thelb, askush nuk ton nga mbe-
turinat e ushqimit!

PROJEKTET
Banka e ushqimit po zbaton disa pro-
jekte ndër të cilat:
• Projekti i Arsimit në shkollat 

llore, shkollat e mesme dhe 
universitetet,

• jë Program Sponsorizimi për 
Fëmijë që mbështet 60 familje 
rome në mënyrë që fëmijët e tyre 
të mund të shkojnë në shkollë,

• jë projekt dimëror me të cilin 
00 familje ndihmohen do vit, 

në 4 muaj të sezonit të ftohtë,
• Projekti i farës që mbështet 

rreth 00 fermerë të varfër 
shqiptarë,

• jë program ushqimi në 
vend, i cili siguron ushqim 
nga operatorët e biznesit dhe 
partnerët ndërkombëtarë.

• jë projekt ushqimi i freskët 
i cili siguron ushqim të freskët 
dhe cilësor për disa kuzhina 
sociale në Tiranë dhe Elbasan.

AMCHAM
Gjatë muajit korrik, AMCHAM 
dhe Food Bank Albania vendosën 
të bashkëpunojnë për një fushate 
të përbashkët për mbledhjen e ush-
qimit. Kishte interes nga kompani të 
ndryshme që kontribuan me ushqim. 
Nëpërmjet këtij ushqimi, ne kemi 
qenë në gjendje të mbështesim nevo-
jat e organizatave tona për tuese për 
një muaj, veçanërisht në këtë kohë të 

vitit kur donacionet e ushqimit kanë ten-
dencë të bien. Dëshirojmë të falëndero-
jmë secilin nga anëtarët e AmCham për 
mbështetjen dhe solidaritetin e tyre për 
ata në nevojë. 
Nga ana tjetër, ne dëshirojmë t'i ftojmë 
anëtarët e tjerë të marrin në konsideratë 
të bëhen pjesë e fushatave me bankën e 
ushqimit. Me sa më shumë ushqime që 
dhurohen, ne jemi në gjendje të ushqe-
jmë më mirë fëmijët, gjë që u lejon atyre 
të shkojnë më mirë në shkollë; ne jemi 
në gjendje të ulim shpenzimet e vepri-
meve për OJQ-të e lidhura me ne nuk 
do të duhet të blejnë ushqim për familjet 
që ata mbështesin. 

Me më shumë ushqime, ne ndihmojmë 
më shumë zona të vendit, veçanërisht 
jashtë Tiranës, ku nevoja është gjithmo-
në më e madhe. Me më shumë ushqim, 
ne jemi gjithashtu në gjendje të mble-
dhim më shumë fonde për veprimtaritë 
tona të cilat janë vendimtare për të mba-
jtur një organizatë të shëndetshme. 
Faleminderit që jeni të pranishëm në 
realitetin e atyre që kanë nevojë të 
kenë një jetë normale dhe të denjë. Me 
mbështetjen tuaj, ne jemi në gjendje të 
mbështesim familjet që përpiqen të da-
lin nga varfëria, fëmijët të shkojnë në 
shkollë, të gjejnë një punë ose të mëso-
jnë një profesion.

FUND
Çdo herë që ruajmë ushqimin, ndihmo-
jmë planetin. Sa herë që e marrim atë 
ushqim për të ushqyer dikë në nevojë, 
ne adresojmë një çështje sociale. Misioni 
ynë është të krijojmë një bazë për një 
jetë dinjitoze për ata në nevojë.
Vizioni i bankës së ushqimit është të 
shohë një kuadrin ligjor e funksional 
për kompanitë që të kenë nxitje pozitive 
për të dhuruar ushqimin brenda datave 
të përdorimit dhe të ndëshkohen për 
shkatërrimin e ushqimit nëse ky ushqim 
nuk u ofrohet bankave ushqimore para 
periudhës së përfundimit të kohës së 
përdorimit. 

Solidaritet për Ushqimin!
Sinqerisht 
Food Bank Albania
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IPR COMMITTEE     
TALKS TO MEMBERS ABOUT BUSINESS ISSUES OF 
CONCERN

The latest IPR Committee meet-
ing aimed to identify issues 
related to Intellectual Property 
Rights that AmCham mem-

bers might encounter in their business 
operations. Over the past four years, 
the Committee has focused its efforts 
on developing and drafting a good Law 
on Copyright, as well as on the proper 
operations of  the Directorate of  Patents 
and Trademarks. Market inspections and 
the functioning of  an inspectorate that 
monitors copyrights, trademarks and 
patent rights in the market has recently 
been added as another priority of  the 
work of  this Committee.

At a meeting with AmCham members, 
the Committee Chair, Renata Leka, gave 
an overview of  the issues the Committee 
handles. Since 2014 AmCham has 
organized conferences to raise awareness 
about market inspections, while the 
market situation remains problematic. 

The IPR Committee believes that 
meetings with the Central Inspectorate, 
the Directorate of  Trademarks and 
Patents and the Ministry of  Culture 
are indispensable, as they establish a 
cooperation with these institutions that 
can help businesses in their operations. 

Further, AmCham maintains contacts 
with the Customs Directorate to receive 
information on issues observed during 
the inspection of  products crossing the 
customs, causing unfair competition 
in the market when exclusive rights 
belong to another company, or worse 
when the products are counterfeit.

The participating AmCham members 
on the other hand focused on problems 
with the customs and the ability of  
counterfeit products to get across the 
border and into the Albanian market. 
That entryway should become more 
of  a focus not only for businesses, but 
also for the state structures themselves 
to police the intellectual property rights. 
Members also discussed issues dealing 
with the Directorate of  Trademarks 
and Patents, the registration criteria 
and the protection of  the brands 
registered in the market. AmCham 

members raised concerns that although 
there are trademarks and patents 
that can be registered, there are no 
proper mechanisms to protect these 
in the market. Even when a product 
is registered with the respective 
directorate, one can still nd it traded by 
another unauthorized company or shop.  

AmCham members requested that the 
IPR Committee pursue inspections 
in all their elements. Sokol Vladi 
from Microsoft maintained that the 
Tax of cials can also play a role in 
inspections, as scal controls can also 
help reveal intellectual property issues 
on products sold in particular stores. 
Introducing intellectual property 
rights in the education system 
through the elementary and middle 
school curricula should also become 
part of  a working strategy to 
strengthen IPR protection in Albania. 

AMCHAM WILL ALSO 
CONTINUE TO FOCUS 

ON THE EDUCATION OF 
JUDGES, AS WELL-TRAINED 

AND WELL-RESPECTED 
JUDICIARY BODIES ARE 

NEEDED TO ENSURE 
PROPER PROTECTION OF 

INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS FOR BUSINESSES.
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KOMITETI I IPR-IT     
FLET ME ANËTARËT PËR ÇËSHTJET QË SHQETËSOJNË 
BIZNESIN  

Takimi i Komitetit të IPR-it ka 
patur si qëllim të evidentojë 
problematikat e fushës së Pro-
nësisë Intelektuale që anëtarët 

e AmCham-it hasin në aktivitetin e tyre. 
Komiteti ka qenë i fokusuar gjatë katër 
viteve të fundit sidomos në çështjen e 
zhvillimit dhe formatimit të një ligji të 
mirë për të Drejtën e Autorit, si dhe në 
mbarëvajtjen e Drejtorisë së Markave 
dhe Patentave. Inspektimi i tregut dhe 
funksionimi i një Inspektoriati që moni-
toron të drejtat e autorit dhe ato të 
markave dhe patentave në treg, ka për-
bërë së fundmi një tjetër aspekt të vep-
rimtarisë së këtij Komiteti.

Të gjitha çështjet e prekura nga 
ky Komitet janë prezantuar gjatë 
takimit me anëtarët e AmCham-it 
nga kryetarja e këtij Komiteti, znj. 
Renata Leka. Duke folur për takimet 
që përfaqësia e këtij Komiteti ka patur 

me kreun e Inspektoriatit të Tregut, 
znj. Leka ka kujtuar se që prej 2014-
ës Dhoma Amerikane ka punuar 
nëpërmjet konferencave për të rritur 
ndërgjegjësimin për mbikëqyrjen e 
tregut dhe një situatë e tillë vazhdon të 
jetë problematike në treg. 

Komiteti i IPR-it mendon se takime me 
Inspektoriatin Qendror, Drejtorinë e 
Markave dhe Patentave, si dhe Ministrinë 
e Kulturës janë të domosdoshme sepse 
krijojnë një formë të bashkëpunimit me 
të gjitha këto institucione që afektojnë 
punën e biznesit. Dhoma mban kontakte 
edhe me Drejtorinë e Doganave, për të 
informuar mbi problematikat që vijnë 
si rrjedhojë e formave të kontrollit dhe 
inspektimit të produkteve që kalojnë 
traun doganor dhe që shkaktojnë 
konkurrencë të pandershme në treg, 
kur hyrjen e të drejtave ekskluzive e ka 
dikush tjetër apo më keq kur janë të 
fallsi kuara.

Gjatë takimit, anëtarët janë përqendruar 
shumë tek problematikat që vijnë nga 
doganat dhe kalimi pa kontroll të fortë 
të produkteve të fallsi kuara që më pas 
gjenden në treg. Eshtë e lehtë të gjesh 
produkte fallco në tregun shqiptar dhe 
të gjitha kanë kaluar nga dogana. Porta 
hyrëse e tyre përbën dhe elementin ku 
duhet të përqendrohet më shumë jo 
vetëm biznesi, por dhe vetë shteti në 
forcimin e inspektimit. 

Çështjet e anëtarëve prekin dhe 
Zyrën e Markave dhe Patentave, 
kriteret e regjistrimit dhe respektimin 
e markave të regjistruara në treg. 
Anëtarët e AmCham-it kanë ngritur 
shqetësimin se edhe pse janë të 
regjistruara në Zyrën e Markave 
dhe Patentave, nuk ekzistojnë 
mekanizmat e duhur që e mbrojnë 
markën në treg. Të njëjtin produkt të 
regjistuar tek kjo Drejtori, mund ta 
gjesh që e tregton edhe dikush tjetër. 

Anëtarët kanë kërkuar që Komiteti 
i IPR-it të ndjekë çështjen e 
inspektimit në të gjithë elementët 
e tij. Z. Sokol Vladi nga Microsoft 
Albania, u shpreh se një rol në këtë 
proces mund të luajë edhe kontrolli 
tatimor, i cili krahas kontrollit 
fiskal duhet të ketë kujdes edhe me 
kontrollin e pronësisë intelektuale 
të produkteve që kanë në dyqanet e 
tyre. 

Vendosja në kurrikulat e shkollës 
tetëvjeçare e më pas në atë të mesme, 
e edukimit më të drejtën e pronësisë 
intelektuale, duhet gjithashtu të 
bëhet pjesë e strategjisë së punës për 
të forcuar pronësinë intelektuale në 
treg. 

GJYKATËSIT DHE EDUKIMI 
I TYRE, MBETET NJË 

ÇËSHTJE ME CILËN DHOMA 
AMERIKANE DUHET TË 

PUNOJË SHUMË PËR 
TË SIGURUAR TRUPA 

GJYQËSORE TË TRAJNUARA 
DHE TË  MIRËEDUKUARA ME 

LIGJIN DHE TË DREJTAT E 
PRONËSISË INTELEKTUALE 

TË BIZNESIT.
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Mr. Alibali and Ms. Josipi spoke of  every 
component of  the process a newly-hired 
employee goes through from his/her re-
cruitment process until they decide to 
move on. The focus is on strengthening 
employees’ potential and retaining them 
long-term. 

Cases when internal employees are well 
quali ed to assume senior managerial 
duties without the need to conduct re-
cruitment campaigns are good prospects 
for companies. Vodafone Albania works 
hard to develop that capacity and use it 
at the right time. The strategy also in-
volves job rotation within Vodafone-
related companies operating in 25 Euro-
pean countries.

VODAFONE ALBANIA 
TALKS ABOUT TALENT 
MANAGEMENT 

HR Open Forum Days re-
turned to AmCham in Al-
bania with new interesting 
business topics. How to ac-

quire new talents was the focus of  the 
discussion between Spartak Alibali of  
Vodafone Albania and AmCham mem-
bers who embarked on a marathon of  
HR Open Forum Days topics.

Interest by AmCham members was 
huge and Mr. Alibali and Ms. Genta Josi-
pi explained the details of  the hard work 
Vodafone does to nd, recruit and retain 
its employees. Techniques that start with 
the attraction of  talented employees and 
continue with their ‘acquisition’ to then 
continue with commitment and devel-
opment are key moments that require 
the HR department’s attention.

By carefully going through those stages, 
the HR department gives the company 
the opportunity to establish a solid and 
skillful staff  that enables the company’s 
development and consolidation.

HR OPEN 
FORUM 
DAYS 

Vodafone Albania’s 
strategy is to keep the 

employees pleased, 
thus, all suitable 

forms of motivation and 
assessment are used to 
achieve that goal. Staff 
is carefully monitored 

at work to observe their 
capacity and identify the 

positions in which they 
are most productive. 

Communication is very 
important in this process 

and the evaluation and 
rewarding methods are 

the way to stimulate 
them.

Being focused on the technology sector, 
Vodafone Albania targets the younger 
generation of  employees, who are at the 
forefront of  the new technologies.

Their education starts with the school 
and that has led Vodafone to assist high 
school and engineering school’s cur-
ricula to shape a young generation that 
meets the new workplace requirements.
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Strategjia e Vodafone 
Albania është të krijojë 
punonjës të lumtur. Të 

gjitha format e motivimit 
dhe të vlerësimit hyjnë 
në lojë për këtë qëllim. 

Një staf ndiqet me kujdes 
gjatë procesit të punës, 
për të parë kapacitetin 

që ka dhe pozicionet 
ku është më produktiv. 

Komunikimi në këtë proces 
është i rëndësishëm 

dhe format e vlerësimit 
dhe të shpërblimit janë 

mënyra për t’i stimuluar. 

Kompania Vodafone Albania duke 
qenë se ka të fokusuar veprimtarinë e 
saj në fushën e teknologjisë, ka targetin 
e kërkimit të punonjësve tek brezi i 
ri, i cili është avanguard për sa i takon 
teknologjive të reja. Edukimi i tyre 

llon që në shkolla dhe kjo ka bërë 
që Vodafone të asistojë programet e 
shkollave të mesme dhe të inxhinierisë 
për të formatuar një brez të ri që do t’i 
përgjigjet kërkesave. 

Ditët e HR-it rikthehen në 
Dhomën Amerikane me të 
tjera tema interesante për 
biznesin. Si të për tosh talentet 

e reja, ka qenë tematika e diskutuar mes 
Spartak Alibalit nga Vodafone Albania 
dhe anëtarëve të AmCham-it, të cilët së 
bashku kanë startuar ditën e parë të një 
maratone të gjatë temash HR-i.

Interesi i anëtarëve të Dhomës ka qenë i 
madh dhe ka mbajtur të hapur diskutimin 
mes tyre dhe z. Spartak Alibali dhe 
znj. Genta Josipi, të cilët kanë treguar 
në detaje se çfarë pune të madhe bën 
Vodafone Albania për të gjetur, rekrutuar 
dhe për t’i mbajtur talentet. Teknikat 
që llojnë me tërheqjen e talenteve 
dhe vazhdojnë me ‘blerjen’ e tyre e më 
pas me angazhimin e zhvillimin, janë 
momente kyçe që kërkojnë kujdesin e 
departamentit të HR-it.

Duke kryer me kujdes këto faza, 
departamenti i HR-it i jep mundësinë 
kompanisë të krijojë stafe solide dhe 
kompetente që sigurojnë zhvillimin 
dhe konsolidimin e kompanisë. Znj. 
Josipi dhe z. Alibali kanë ndaluar në 

VODAFONE 
ALBANIA FLET PËR 
MENAXHIMIN E 
TALENTEVE 

çdo element të këtij procesi, që e 
shoqëron një punonjës të ri që nga 
procesi i punësimit e deri sa largohet 
nga kompania. Puna më e madhe 
bëhet për të forcuar potencialin e tij 
dhe për ta mbajtur si një staf  afatgjatë 
në punë. Përbëjnë një perspektivë 
të kënaqshme për kompaninë rastet 
kur punonjës të brendshëm janë 
të kuali kuar për t’u punësuar në 
pozicione të larta menaxheriale, pa qenë 
nevoja të kërkohen në treg. Vodafone 
Albania punon shumë për t’i rritur 
këto kapacitete brenda vetes dhe për t’i 
përdorur në momentin e duhur. Pjesë 
e kësaj strategjie është dhe qarkullimi 
i punonjësve nga një kompani në një 
tjetër brenda rrethit Vodafone, që 
funksionon në 25 vende të Europës. 

DITËT E 
HR-IT
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At the meeting, AmCham members and 
Ms. Skëndaj exchanged experiences on 
various HR issues that had escalated to 
legal proceedings in court. The way HR 
staff  and departments handle these is-
sues plays a direct role on the outcome 
of  the court cases. Ms. Skëndaj gave 
advice on how HR specialists need to 
be careful when establishing an employ-
ment relation, keeping a written track re-
cord, exchanging information via email 
and getting signatures on all appropriate 
documents, following the proper proto-
col. 

An employee's le must contain every-
thing needed to measure performance - 
the individual's development plan, work 
performance assessments, promotions, 
and other remarks, thus, creating a clear 
record of  employment. 

Speaking about how supervisors can 
use disciplinary measures in compliance 
with the Labor Code, Ms. Skëndaj ex-
plained to AmCham members that nes 
on employees are not allowed, and that 
supervisors can issue a warning and es-
calate the issue step by step when facing 
issues with employees. This would help 
both sides get a fair judgement should 
the issue end up in court at a later date. 

BOGA & ASSOCIATES 
SHARE EXPERIENCES 
WITH AMCHAM 
MEMBERS 

During the HR Open Forum 
Days, the AmCham mem-
bers and mainly experts of  
the HR eld discussed topics 

on new challenges faced by the Human 
Resources departments. In this frame, 
Jonida Skëndaj from Boga & Associates 
legal rm discussed issues with Am-
Cham members and shared her experi-
ence with the enforcement of  the Labor 
Code. 

The Labor Code and its impact on 
employer-employee relations is a highly 
demanded topic of  discussion by the 
HR experts. Members of  AmCham 
once again addressed with Mrs. Jonida 
Skëndaj from Boga & Associates, the 
most sensitive issues encountered in la-
bor relations. 

The discussion focused 
also on disciplinary 

measures, salaries-in-
kind, vacation time and 

court settlements.
Amendments to the Labor Code have 
created a new perspective on employer-
employee relations. Both parties have 
rights and obligations, which must be 
implemented rigorously. HR depart-
ments play an essential role in the 
smooth development and consolidation 
of  these relations.

HR OPEN 
FORUM 
DAYS 

The frequency of  national holidays, tak-
ing time off, overtime payments and 
term contracts were among other issues 
discussed at the meeting. 
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të bëjë shumë me gjykimin e çështjeve në 
gjykatë. Znj. Skëndaj ka dhënë këshillat 
e saj për mënyrën se si specialistët e 
HR-it duhet të jenë të kujdesshëm kur 
ndërtojnë një marrëdhënie pune, për të 
mbajtur në dosje çdo shënim, shkëmbim 
informacioni me e-mail dhe për të 
protokolluar gjithçka. 

Dosja e një punonjësi duhet të ketë 
gjithçka për performancën e tij, që nga 
plani i zhvillimit të individit, vlerësimet 
që i janë bërë gjatë punës, ngritjen në 
detyrë apo vërejtjet, duke përbërë kështu 
një histori të pasur me dokumentacion 
të punës së tij. 

Duke folur për mënyrën se si eprorët 
përdorin masa disiplinore mbështetur në 
Kodin e Punës, znj. Skëndaj ka sqaruar 
anëtarët e AmCham-it se me Kod Pune 
është e ndaluar gjoba dhe eprorët duhet 
të përdorin masën e paralajmërimit dhe 
të përshkallëzimit për të gjitha rastet që 
vënë re tek punonjësit e tyre. Kjo do t’i 
përballte të dyja palët në gjykatë dhe do 
të ndihmonte për një gjykim të drejtë 
nga ana e gjykatësit. 

Gjatë takimit është folur edhe për 
frekuencën e marrjes së ditëve të 
pushimit zyrtar, pagesat jashtë orarit, 
apo zgjidhjet e kontratës me afat. 

Ditët e HR-it janë rikthyer 
sërish në Dhomën 
Amerikane me tema 
dhe s da të reja për 

departamentet e HR-it. 

Ka qenë Boga & Associates e cila 
mbështetur në çështjet që vijnë nga 
Kodi i Punës si dhe siguria dhe shëndeti 
në punë, ka ndarë eksperiencat e tyre 
me anëtarët e AmCham-it. 
Kodi i Punës dhe impakti i tij 
në marrëdhëniet punëdhënës - 
punëmarrës, është tema e preferuar e 
ekspertëve në departamentin e HR-it. 
Anëtarët e Dhomës Amerikane i kanë 
trajtuar edhe njëherë çështjet më të 
nxehta që hasen në një raport pune me 
eksperten e Boga & Associates, Jonida 

BOGA & ASSOCIATES 
NDAN EKSPERIENCËN 
E SAJ ME ANËTARËT E 
AMCHAM-IT   

Skëndaj, e cila ka dhënë ekspertizën 
e saj për shumë nga s dat me të cilat 
përballen punonjësit e HR-it.

Zgjidhja e marrëdhënieve 
të punës, masat 

disiplinore, pagat në 
natyrë, organizimi i lejeve 

të zakonshme e deri tek 
zgjidhjet në gjykata, kanë 
qenë çështjet e trajtuara 

gjatë ‘HR Open Forum 
Days’ në zyrat e Boga & 

Associates.

Ndryshimet në Kodin e Punës 
kanë krijuar një perspektivë të re 
në marrëdhëniet punëdhënës – 
punëmarrës, të cilët kanë përballë një 
manual të të drejtave dhe detyrimeve 
që duhet zbatuar me rigorozitet. Janë 
departamentet e HR-it ato që luajnë 
një rol thelbësor në zhvillimin normal 
të këtyre marrëdhënieve dhe në 
konsolidimin e tyre.

Por gjatë zhvillimit të veprimtarisë, dalin 
probleme për të cilat anëtarët prezentë 
në takim kanë marrë orientimin dhe 
mendimin e specializuar të znj. Skëndaj, 
e cila i është referuar jo vetëm praktikave 
më të mira, por edhe Kodit të Punës.

Gjatë takimit, anëtarët e Dhomës dhe znj. 
Skëndaj kanë shkëmbyer eksperiencat e 
tyre për çështje të ndryshme që i dalin 
HR-it dhe që janë dërguar në gjykatë. 
Mënyra se si i përqasen problemit 
punonjësit e departamenteve të HR-it ka 

DITËT E 
HR-IT
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Valuing employees 
as the company’s 

strongest asset, Telekom 
is investing a lot in 

establishing the right 
working conditions 

that guarantee 
the optimization of 

employees’ productivity.

Telekom experts introduced the Safety 
Management System Certi cation they 
have obtained, placing working stand-
ards at best European levels. The whole 
process starts with the identi cation of  
the working positions status, to con-
tinue with a thorough analysis and the 
improvement and monitoring of  safety 
at work.

TELEKOM ALBANIA 
TALKS ABOUT HEALTH 
AND SAFETY AT WORK

Telekom Albania welcomed 
AmCham members to a gath-
ering in Tirana’s downtown 
Blloku neighborhood, to share 

their experience in establishing a highly 
safe workplace, which guarantees work-
ers’ health and wellbeing. Health and 
Safety (HSE) at work is regarded as a 
priority by Telekom, a brand that oper-
ates in many European countries and 
which is highly experienced in this.

During its introduction, Telekom fo-
cused on HSE elements at work and the 
certi cation of  all indicators that estab-
lish a friendly and healthy environment 
for employees.

HR OPEN 
FORUM 
DAYS 

A safety conditions management pro-
cess involves not only all employees, but 
also all stakeholders, suppliers and cus-
tomers. Work starts with the de nition 
of  criteria for a safe workplace and the 
identi cation of  all possible threats.

There are ve steps in creating a safe 
and healthy environment at work, which 
encompass the determination of  the 
workplace, precautionary measures, 
analysis of  every workplace, improve-
ment and monitoring. 

Those are the stages that managers go 
through to determine every workplace 
and to have a general environment meet-
ing all safety and health at work criteria.

Thanks to the provided work standards, 
Telekom Albania has been awarded all 
the required quality certi cations from 
ISO 9001, CHSAS 18001 to ISO 14001.
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për çdo vend pune e deri tek përmirësimi 
dhe kontrolli. Në këto etapa kalojnë 
menaxherët për të përcaktuar kushtet 
e çdo vendi pune dhe për të patur një 
ambient të përgjithshëm brenda gjithë 
kritereve të sigurisë dhe të shëndetit më 
punë. 

Telekom Albania është e pajisur falë 
standardit që ofron në punë me të gjitha 
licensat e nevojshme të cilësisë nga ISO 
9001, CHSAS 18001 e deri tek ISO 
14001. 

Telekom Albania ka mirëpritur 
anëtarët e AmCham-it në zyrat 
e tyre në zonën e Bllokut, për 
të ndarë me ta eksperiencat e 

krijimit të një ambienti pune me kushte 
të larta sigurie dhe garantimin e shëndetit 
të punonjësve. Kjo çështje shikohet 
si një prioritet në Telekom Albania, i 
cili është një brand që funksionon në 
shumë vende të Europës dhe ka një 
eksperiencë të gjerë në këtë fushë.
Gjatë prezantimit të vet, Telekom 
Albania është përqendruar në elementët 
e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe 
certi kimit të të gjithë treguesve që 
krijojnë një ambient miqësor dhe të 
shëndetshëm për punonjësit. 

Duke i konsideruar 
punonjësit si aseti 

më i fortë i një 
kompanie, Telekom 

Albania po investon 
shumë në krijimin e 

kushteve të punës që 
sigurojnë optimizimin 
e produktivitetit të 

punonjësve.

Ekspertët e Telekom, kanë prezantuar 
Certi katat e Menaxhimit të Sistemeve 
të Sigurisë që kanë marrë dhe që 
vendosin standardin në punë në nivele 
bashkëkohore europiane. I gjithë 
procesi llon si një evidentim i situatës 
së pozicioneve të punës, për të vazhduar 
me një analizë të hollësishme dhe më 
pas me përmirësimin dhe kontrollin e 
situatës së sigurisë në punë. 

TELEKOM ALBANIA 
FLET PËR SIGURINË 
DHE SHËNDETIN NË 
PUNË  

Në një proces të menaxhimit të 
kushteve të sigurisë marrin pjesë 
jo vetëm punonjësit, por të gjithë 
stakeholders, furnizuesit dhe klientët. 
Puna llon me përcaktimin e kritereve 
për një vend pune të sigurtë dhe 
identi kimin e të gjithë kërcënimeve 
të mundshme. 

Janë pesë hapat për të krijuar një 
ambient të sigurtë dhe të shëndetshëm 
në punë.  Nga përcaktimi i pozicionit 
të punës, tek masat që merren, analizat 

DITËT E 
HR-IT
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alize that there is no need for fear. For 
every technological development that 
requires the intervention of  robots, new 
jobs controlled by people will be gener-
ated.

During his presentation, Mr. Mezini en-
couraged the attending AmCham mem-
bers to start thinking about educating 
their employees on technological devel-
opments, as the only way to be competi-
tive in the future. 

DM CONSULTING SPEAKS TO 
AMCHAM MEMBERS ON ROBOTICS 
AND THE FUTURE OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN BUSINESS

Technology and business walk 
hand in hand, and the future 
belongs to technology. The 
sooner businesses understand 

and embrace this approach, the more 
secure their place in the market will be. 
This was the foundation of  the discus-
sion between Mr. Dritan Mezini of  DM 
Consulting and the members of  Am-
Cham.

Mr. Mezini shared his expertise as infor-
mation technology expert on the use of  
technology and its advantages. 

DuaPune.com, which 
he manages, relies 

heavily on information 
technology to develop 

the employment market 
and to extend its 

influence across the 
country and beyond. 

Meanwhile, Albania is not moving at the 
same pace as the technological develop-
ments in the world. “We speak different 
languages when it comes to technologi-
cal developments and it can be said that 
we have “non-communication” proto-
cols with developed countries, for now,” 
stated Mr. Mezini.

Silicon Valley offers another virtual re-
ality, where the word ‘technology’ has 
surpassed human imagination. Words 
like ‘robotics’, arti cial intelligence, 
etc., have become a normality, while we 
should rush to adapt to the develop-
ments. Mankind should face the reality. 
The theory that the development of  ar-
ti cial intelligence will bring about job 
cuts causes fear and mankind should re-

HR OPEN 
FORUM 
DAYS 

Technological developments are emerg-
ing from the market, creating new lead-
ing companies and “leaving behind” the 
old ones, and it seems that topping the 
list of  the most pro table companies 
today are technology and IT-based com-
panies.
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e tyre me zhvillimet teknologjike, si e 
vetmja formë për të qenë konkurrues 
në të ardhmen. Zhvillimet në teknologji 
po nxjerrin nga tregu kompani lider 
dhe po krijojnë të rinj, dhe duket se 
ata që janë në top listën e kompanive 
më timprurëse sot janë kompanitë e 
mbështetura në teknologji dhe IT. 

Teknologjia dhe biznesi 
qëndrojnë bashkë dhe e 
ardhmja i takon teknologjisë. Sa 
më shpejt bizneset ta kuptojnë 

dhe ta përqafojnë këtë përqasje, aq më 
të sigurtë do ta kenë vendin e tyre në 
treg. Ka qenë ky motivi i diskutimit mes 
z. Dritan Mezini nga DM Consulting 
& Services dhe anëtarëve të Dhomës 
Amerikane. 

Z. Mezini ka sjellë eksperiencën e 
tij si informaticien në përdorimin e 
teknologjisë dhe avantazheve të saj. 

‘DuaPune.com’ mbështetet 
pikërisht tek teknologjia 

e informacionit për 
të zhvilluar tregun 

e  punësimit dhe për të 
shtrirë influencën e saj 
në të gjithë vendin dhe 

përtej. 
Por ndërkaq, duket se Shqipëria nuk 
ecën me të njëjtin hap për sa i takon 
zhvillimeve teknologjike në botë. Ne 

asim gjuhë të ndryshme kur vjen 
fjala për zhvillimet teknologjike dhe 
mund të thuhet se kemi protokolle 
moskomunikimi me vendet e zhvilluara, 
u shpreh z. Mezini.

Eksperiencat në Silicon Valley të 
përballin me një tjetër realitet pothuajse 
virtual, ku fjala e teknologjisë e ka 
tejkaluar imagjinatën njerëzore. Fjalët 
robotikë, inteligjencë arti ciale, etj. janë 
kthyer në një normalitet me të cilin 
duhet të nxitojmë të adaptohemi. 

Teoria se zhvillimi i inteligjencave 
arti ciale do të sjellë shkurtime të 
vendeve të punës, është një frikë me të 

DM CONSULTING FLET ME 
ANËTARËT PËR ROBOTIKËN DHE 
TË ARDHMEN E INTELIGJENCËS 
ARTIFICIALE NË BIZNES   

cilën njerëzimi duhet të përballet dhe 
të kuptojë se nuk ekziston. Për çdo 
zhvillim të teknologjisë që kërkon 
ndërhyrjen e robotëve, do të kërkohet 
të hapen fronte të reja pune që 
kontrollohen nga njerëzit. 

Gjatë prezantimit të tij, z. Mezini i 
ka kërkuar anëtarëve të AmCham-
it prezentë në takim, të llojnë të 
mendojnë për të edukuar punonjësit 

DITËT E 
HR-IT
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Foreign Chambers of  Commerce based in Tirana came together at an event to introduce the 
business community to the variety and quality of  Albanian wines. The wine tasting event 
aimed to establish a network among these chambers, but also introducing an ever growing 

winemaking and wine tasting industry.

Each country has its own winemaking tradition and speci cs. Even though it has an early winemak-
ing tradition, Albania still doesn't have a sophisticated and developed wine industry and is trying 
hard to catch up with renowned international brands. Albania's trading partners, represented in the 
country through their chambers of  commerce, are ready to share that experience. 

The French, German, Austrian and American chambers of  commerce as well as the International 
Chamber of  Commerce came together to establish a small wine tasting market of  each country. 
Fancy food products accompanied the best wines of  each country and guests had the opportunity 
to tour stands and get to know them rst-hand.

A band playing live music and performing tunes from each country made the evening even more 
interesting. Greeting all guests, the hosting City Park director said such cooperation represents the 
best each country has to offer, increases cooperation among chambers of  commerce and helps set 
up joint dynamics. 

The American Chamber of  Commerce in Albania was represented in this event with its own stand 
of  American wines which were valued for their quality and taste. The American wines were show-
cased through the AmCham stand by Vila Ferdinand.

CHAMBERS OF COMMERCE 
COME TOGETHER AT 
WINE TASTING EVENT
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DHOMAT E TREGTISË 
BASHKOHEN TEK ‘WINE TASTING’  

Dhomat e Huaja të Tregtisë në Tiranë janë bashkuar në një takim për t’i prezantuar komunitetit 
të biznesit larminë dhe cilësinë e verërave të vendit që përfaqësojnë. ‘Wine Testing’ ka patur 
për qëllim të krijojë një network mes këtyre Dhomave, por dhe të prezantojë një industri 

gjithnjë e në zhvillim të prodhimit dhe shitjes së verës. 

Çdo vend ka traditën dhe speci kat e veta në prodhimin e verës. Shqipëria, edhe pse me një traditë 
të vjetër, nuk ka një industri të so stikuar dhe të zhvilluar të verës dhe po përpiqet shumë që të ecë 
me hapin e emrave të njour në tregun ndërkombëtar. Ndërkohë, partnerët e saj tregtarë, të cilët për-
faqësohen në Shqipëri nëpërmjet Dhomave të tyre të Tregtisë, janë të gatshëm të ndajnë këtë ekspe-
riencë.

Dhomat e Tregtisë të Francës, Gjermanisë, Austrisë, Dhoma e Amerikane e Tregtisë, Dhoma 
Ndëkombëtare e Tregtisë, janë bashkuar për të krijuar një treg të vogël të degustimit të verës së çdo 
vendi. Produkte fancy ushqimore, kanë shoqëruar prodhimet më të mira të verës së çdo vendi dhe të 
ftuarit patën mundësinë të shëtisnin në stenda dhe të njiheshin nga afër me to. 

Mbrëmja u bë edhe më interesante nga muzika life, e cila solli pak nga shijet muzikore të çdo vendi, 
duke e bërë kështu mbrëmjen edhe më të këndshme. Duke përshëndetur të gjithë të pranishmit, 
Drejtorja e Tirana Business Park, u shpreh se bashkëpunime të tilla jo vetëm janë përfaqësuese për 
vendet, por dhe rrisin bashkëpunimin mes Dhomave të Tregtisë dhe ndihmojnë për të patur dinamika 
të përbashkëta.

Dhoma Ameriakne e Tregtisë u përfaqësua në këtë event me stendën e saj të verërave amerikane, të 
cilat patën mjaft sukses për cilësinë dhe shijen e tyre. Verat amerikane u prezantuan përmes stendës 
së Dhomës Amerikane nga Vila Ferdinand. 
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MEMBER NEWS

On the verge of  the 20th anniversary of  its 
establishment, SIGAL UNIQA brought to Albania 
120 business leaders from all over Europe. The 
largest insurer in Albania and the region, SIGAL 
UNIQA Group Austria, organized as part of  its 
20th Albania anniversary the rst International 
Forum on the Insurance Industry in Albania, 
bringing together more than 120 CEOs and heads 
of  boards of  directors from the UNIQA Insurance 
Group companies in 16 European countries.

The forum was preceded by a media conference 
held at the premises of  the Protocol Hall of  the 
Prime Minister's Of ce with the participation 
of  Albania’s Deputy Prime Minister, Ms. Senida 
Mesi, the CEO of  UNIQA Insurance Group, Mr. 
Andreas Brandstetter, the CEO of  SIGAL UNIQA 
for Albania, Kosovo and Macedonia, Mr. Avni 
Ponari, the State Minister for Entrepreneurship, 
Ms. Sonila Qato, the Deputy Finance and 
Economy Minister, Mr. Elton Haxhi, Deputy 
Foreign Affairs Minister, Ms. Kleopatra Maliqi, the 
deputy head of  Albania’s Financial Supervisory 
Authority, Ms. Mimoza Kaçi, ministers and other 
government representatives, representatives of  

nancial institutions and diplomats in Albania, 
including the Ambassador of  Austria to Albania, 
Mr. Johann Sattler and others.

In his speech, the CEO of  UNIQA Insurance 
Group, Mr. Brandstetter, said the European 

nancial group he leads chose to invest in Albania 
through SIGAL eleven years ago because the 
Albanian market has extraordinary potential to 
grow and develop. He added he was convinced 
that it has been one of  the best decisions he 
made in business and that he had not regretted 
at all. Mr. Brandstetter said that the investment 
and interest of  the giant Austrian insurer UNIQA 
will continue in Albania and that cooperation with 

SIGAL and its head, Mr. Avni Ponari, has been 
excellent, correct and fruitful.

The Director General of  the SIGAL UNIQA 
Group Austria, Mr. Ponari said the presence of  a 
strategic investor such as UNIQA Group is a very 
good investment and serves as a guarantee for the 
domestic insurance market, boosting its service 
standards and the variety of  products offered to 
consumers.

The focus of  the meeting with the media, 
business and government representatives were 
the novelties SIGAL UNIQA brings to citizens 
through digitization and innovation.

SIGAL UNIQA is the rst company in Albania to 
have introduced online insurance sales. Today, it 
trades eight online insurance products, including 
vehicle and home insurance, enabling customers 
to have faster access to the services and products 
they need, at no extra cost and without the need 
to go to physical stores. Home insurance has a key 
impact on households, enabling them to bene t 
immediate compensation by the company in cases 
of  oods or res and eliminating bureaucracy 
with state institutions to seek help in such cases.
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LAJME ANETARESH

Në prag të 20-vjetorit të themelimit të saj, SIGAL 
UNIQA sjell në Shqipëri mbi 120 drejtues 
biznesesh nga e gjithë Europa. Kompania më 
e madhe e sigurimeve në Shqipëri dhe rajon, 
SIGAL UNIQA Group Austria, në kuadër 
të 20-vjetorit të themelimit të saj në Shqipëri, 
organizon të parin Forum Ndërkombëtar 
të Industrisë së Sigurimeve në Shqipëri, me 
pjesëmarrjen e mbi 120 CEO-ve dhe Kryetarëve 
të Bordeve Drejtuese të kompanive UNIQA 
Insurance Group nga 16 shtete Europiane.

Forumi u parapri nga një konferencë për 
mediat e zhvilluar në ambientet e Hollit 
Protokollar në Kryeministri, ku merrnin pjesë 
zëvendëskryeministrja e Shqipërisë znj. Senida 
Mesi, z. Andreas Brandstetter, CEO i UNIQA 
Insurance Group, z. Avni Ponari, CEO i 
SIGAL UNIQA për Shqipërinë, Kosovën dhe 
Maqedoninë, Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e 
Sipërmarrjes, znj. Sonila Qato, zëvendësministri 
i Financave dhe Ekonomisë, z. Elton Haxhi, 
zëvendësministrja e Punëve të Jashtme, znj. 
Kleopatra Maliqi, nënkryetarja e AMF-së, znj. 
Mimoza Kaçi, ministra dhe përfaqësues të tjerë të 
qeverisë, përfaqësues të institucioneve nanciare 
dhe diplomatike në Shqipëri, Ambasadori i 
Austrisë në Shqipëri, z. Johann Sattler etj. 

Në fjalën e tij, CEO-ja i UNIQA Insurance 
Group, z. Brandstetter tha se grupi europian 

nanciar që ai drejton zgjodhi të investojë në 
Shqipëri 11 vite më parë nëpërmjet SIGAL, sepse 
tregu ynë ka një potencial të jashtëzakonshëm 
për t’u rritur dhe zhvilluar dhe nënvizoi se ky ka 
qenë një nga vendimet më të mira që ai ka marrë 
në biznes dhe se nuk është penduar për këtë. 

Z. Brandstetter tha se investimi dhe interesi i 

gjigandit austriak të sigurimeve, UNIQA do të 
vazhdojë në Shqipëri dhe se bashkëpunimi me 
SIGAL dhe drejtuesin z. Avni Ponari është një 
bashkëpunim i shkëlqyer, korrekt dhe shumë i 
frytshëm. 

Ndërsa vetë Drejtori i Përgjithshëm i kompanisë 
SIGAL UNIQA Group Austria, z. Avni Ponari 
tha se futja e investitorit strategjik në Shqipëri, 
UNIQA Group, është një investim dhe garanci 
shumë e mirë për tregun vendas të sigurimeve, 
i cili rrit standardet e shërbimit dhe produkteve 
që u ofrohen qytetarëve.

Boshti i takimit me mediat dhe përfaqësuesit 
e biznesit dhe të qeverisë sot ishte risia që 
kompania SIGAL UNIQA sjell për qytetarët 
nëpërmjet dixhitalizimit dhe inovacionit.

SIGAL UNIQA është e para kompani në 
Shqipëri që futi shitjen on-line të sigurimeve. 
Sot ajo numëron 8 produkte sigurimesh on-line, 
ndër të cilat edhe sigurimi i automjeteve dhe 
shtëpisë, dhe klientët mund të marrin shërbimin 
dhe produktet që u nevojiten shumë shpejt, pa 
kosto shtesë dhe pa patur nevojë të shkojnë 
nëpër zyra. Veçanërisht sigurimi i shtëpisë ka një 
impakt të rëndësishëm tek qytetarët, kjo sepse 
me sigurimin e shtëpisë çdo qytetar nuk ngelet 
pas dyerve të institucioneve për të kërkuar 
ndihmë kur i përmbytet apo digjet shtëpia, por 
dëmshpërblehet menjëherë nga kompania e 
sigurimit. 
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            Coooompllllimennnntary yyy (freeeee) exxxhxhibitit hhaall vissis tor rr paaaassss  (((vvavv luuued aaaat tt 177577 /ddddayayyy or r r 37575575 foror tt thrreee  dddays)s)s) - EEExhhhhibiii it pppassss s ppprp ovvvvidesesess  eeentryryryy tto o oo

SPI II exhihihh bib t t t oorooo  andndnnd co---locaaaateteeed eve entts (((workkkshss opoppops araa e a aaa sepappp ratetete feeee), expxxpx o haaaall sesessions,ss  usesss  ooof  Innnnternrnrnatioioional l l Busssinnen ssss C ennentteter, IIIBPBPBP 
receeeptiooon annna d otoo herr r exhiiiibibbb torr rrer ceptionss o  n thhhe shshshowoww ooooor.r.
          Reeeduucecc d SPSS I CoCC nferere enccec  pppackage aaatt:t  833300 00 (vvvaala ueeed atatt   1,1,,23230.0..)) ) DiDiscss ouuntntn ededd S SSPIPI rratatate e prprovoo ididdeses a aaccesee s totto e edudducaattition seese siisionoons,s, e eexhxhibbibititi  

hahahahallllllll, ,,, welclclcomomomomininininggg g nenenen twtwtwworororkikikingngngng r rececepeptionn andndnd blockckckc  paraa tyyy e  veeentn .
         MeMeMeeetinnnngs wwwwiiti hhh h UU.U.U.SSS. eeexhxxx ibibititors -- MeMeeeetetee iiningsgsgg a arrrranananangegegeedddd inininin ccc colololollalalalal boboboboborarararattititionononon w w witithh hh DeDeDeDeparttttmmmem nt ooof  CoCCC mmmmmmmeeeerceeee teaaaammmm wowowoworkininininggg g inn t thee sssshohoh w..
         Liiisssts  of  fff exhhihh bitotototors wwwwhoho i iiindnnn icate e aannn iiiinnntntereressesst innnn e  xpppxporororttitingg tt tto ththththhe ee rerereregigigigionoo .
           CoCooompm lililil meeenntnn ary y y y use e ofof  t thhehh  Interernnanan titiiiooononal BBBBususinininess s Centerrrerr, relalalalaxingggg lououuungggge arararareaea w wwwitii h laaaarrgrr e e rounuuu d ttat blblblbles f f f forororor B B BB2B2B2B2B meetingngnggs s ss iiwiwi hhthth

U.U.S.S.S  e exhxhxx ibibbbititii orrs,sss, rrefefefefrereshshhhmememm ntnttts,s, aannnd intnterpprpretettteeerer a assssisisi tancnn e iif  nneeeeee dedeeedd
                  DeDedididd cacatetett d d IBIBII P P ReRRRegigistststtratiiion Baadggege-P-PPPiicick k upuppp  a a rereea.aa

Pleaaaease ddddo o nonnnot hehhh sitatataate too oo reacccch oouo t too oour of ce iif  f  yoyoyou uu u hah vevvve a annnyny qqqqueueststttiiioionsns...
Lookokoo ing ggg forwrrr arrrrdd dd toooo y   ouuuurrr r papartrtticiciipation n in this shhowwo . .
Bestsss  regegee ararrrdss, ,,, EdEdddi i JaJaaçeç lllaari

Eddddi ii Jaaaçeçeçç llllarara i  CoCoommmmercial AAsss istantn   PPololo ititiciccalall a andndnd EEEcocononon mimiiic c SeSeeectctctction n nn UUUUnnnnited d dd Sttttaataa essss EEEEmbmbmbmbassyyyy Tiriririraanaaa  
Phhono e. ( 355) ) (4) 222 9 31311616   MoM bilee  (3(35555555) ) 686668 2222008 000367 7 7   EEEE-mm-- aiaiail: jacacacelellalarrrrie@e@@@sttttataa e.e.e.e.gogooovvvv
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 I I nderuar anëtaar r i Dhomës Amerikane,

Zyra Ekonomike ddheh  Tregtare në Ambasadën Amerikanee në ë TiTiraranënë, ftfton ppererfaf qësuesit e sektooririt t pupublikik d dhehe p privat 
që operojnë në sektorin e e energjisë diellore të marrin pjesë në panairin “Solar Power IInternational Tradade”e” q që dodo t te e zzhvillohet në

data 24-27 Shtator, ne AAnanaheh im, Kaliforni, SHBA.
Do t’a vlerësonim m shshumu ë nëse konsideroni pjesëmarrjen në këtë event. Ne rast se po, pplotesoni formullararinin b bashkenengjgjititurur dhe dergo-
jeni ne adadreresen e e-mailit USALBusiness@state.gov PERPARA dates 15 gusht 2018.8. P Per me shume innfoformrmacion n vivizizitotonin  adresen e 
internneetit: https://www.solaarprpowerinternational.com/

Përshkhkrim i SPI:
SPI është paanan iri më i madh i energjisë diellore në Amerikën e Veriut; pritet që të tëërheqë rreth 650 kompmpanani i pjesëmëmararrër se dhe rreth 
20,000 pjesëmaarrrës nga më shumë se 100 shtete. Eshtë i fokusuar në shpërndarjen e pëpërditësimeve dhe infoformrmacioneneveve të ë fundit rreth
industrisë së enneergjisë diellore, SPI përmban sesione të konferencave multi-track dhhe e një kurrikulum ttë ë mamadh të kokonfnfere encave duke
përfshirë trendeett e biznesit dhe të tregut, ruajtjen diellore, integritetin e shërbimeve dhehe rrjetit, etj. janë ë vevetët m disasa n ngaga shërbimet e
këtij panairi.
Kategoritë ee produktit:
Prodhuesi (BIMM), Prodhues (Ndërtim i Integruar, Prodhues, Mbikëqyrje të Perforormancës, PV Fabririkaka, , PVP  Fabrikaa, , PVPV M Module, 
Sistemi i Rackkining, Collector Solar Termike, Tracker, Veprimet dhe Mirëmbajajtjtja, PV, Concentratitingng P PV,V, Consumer PVPV P Pror ducts,
Komponentët t CSCSPP, IInverrteter, Operacionet & Mirëmbajtja - Panel Washingng, PPV Distributor, PV IInsnstatallllerer / Kontrakaktoor,r, R Reaeal Estate 
Developer, Smart Home TeT chchnology, Kompani qe kane te integruar vveertikalisht energjine dielloorere, , akakadademe ikë, arkrkititekektëtë / / nndërtues,
shërbimet e biznesit, etj.
Lista e kompanive Ekspozuar në s shfaqje: Ju lutemi vizitoni linkun e mmëposhtëm për një listë tëtë p plolotëtë ttë kompananivive e ekeksppozuese të 
regjistruara deri më tani: https://spipi18.mappyoyouru showw.c.coom/7/7_00/a/alplphahalilist.cfm?alpha=*

EnEnerergygy SStoorarage Interernational (ESESI)I): :ggy g ( )
ESI, ekspozita mmëë ee mamadhe e magazinimit ttë eneergrgjijisësë n në Amerikën e Veriut, me mbmbi i 15150 0 kkompani ekspozuese, dodo tëë babashshkëkë-v-venendod set 
me SPI 2018. Pasi ruajtjja e enenerergjgjisisë ë rrrritit fuqqini ë e didielelllit duke ruajtur dhe lëshuar eneergji aty ku është e nevojshme nnë rrjrjetet, , tëtë d dy y shs ër-
bimet dhe ofruesesitit e eneergrgjijisësë mund të ppërr tojo në nga rritja e të ardhurave dhe kënaqësia e konsumatorëve.
HiHidrd ocentralalii + + KaKarbrbururanantetet Ammerika a e VeeVeririiutututut: :
HiHiddrogjenini +  Kararbuburantett (H2H2 + FFFCC) në AmAmAmA erikën e Veriut gjithashtu do të bashkë-vendosen me SPI 20188. EkE spozzueu sisiit t H2H2FC 
pëpërr tojnë ë ngnga a did ssa efefektk e e sineerggggjijijijij e e mmmidis industrisë së diellit dhe magazinimit të energjisë. Temat e H2 + FFCC në Amemeririkëkën n e e VeVeriut 
do të ë jjjjjenënënënëë ggggg gjejejejejeneneneneneeriririririmimimimimimm , , ,,,, magagggg zinimimimimimi d d d hehe  transporti i hidrogjenit, sistemet dhe aplikacionet e qelizave të karburarantn itt, , qeqelilizaaz t t ee e kakarbbr ururanantit 
të palëvizshëm, qelizat e karbburantitititititititit,tttttttt  kompopopopoponenenenenenentët dhe teknologjia e furnizimit, dhe testimi i qelizave të kaarbuburaranttn itit ddhehe i i b batatererivive.e
TrTrTTrT egeggggu i ii i i MiMiMiMiMikrkrkrkkro-oo-o-rrrrrrrjejejejetit t tëë Eneerggjijisësë SSmam rt:gggg jjj ggjj
AuAuAuAutoooomaaaatit zizizizimiii  i  nnndëdëdërtrtrtesese avvve dhdhdhe teteteknknknoloo ogjiitëtëtë e energjisë smart janë plotësues natyroorererererereree ppppppërërërërërëërër iiiiiindndndndndndnndususususustrinë didiele lolorere, papasisi ttekeknonolologjg itë e 
aua tttot mammm titititiziz mimmm t ffof kukukuusoheheheen nënnn  pppërdooorimmmin mmmë eeeneeerrrgjiiik k k tëttë energjisëë... ÇdÇdÇdÇdÇddo ooo gjgjgjgjgjë vjen së bashku në SPI në The SSSSSS SSSmartrtrtrtrtrtrtrrt EEEEEEEE EEnenenenenenenenenergrgrgrgrgrggrgrgy y y yyy yyy MiMicrogrid 
MaMaMaM rrrkrketetttpllplacaaa e.e.e. N NN Nëëë ë 2000201811 , trrrreggu uuu dooo t ë pëpëpërrfrfshijëëë tëtt  gggjithththë rururuajtjtjtjenenen d  iellorrre,e,e,, m mmagagagaaza ininininimmmminnn,, , qeeelililizaz t e kakakakaaaarbrbrbrrrburuu antit me hidrogjen, dhe peizazhin
mimmm crrrrogogoo rrirr d të eeeneneeerrrgrgjij sëss  smammm rttt. .. Trrreeegu ppëpërmr ban n n njjjë ëë mimm krrrogoo ririridd d "t"ttë ëë gjallëëë"",""  tttë ëë plplplotttë,ë,ë, f  unnnksioioionaaalelelle dddhehh  ppppajisisisisjejeee p p p ërëërë k kkk kkkonnnnnnveeeertrtrtrtimimimimin e energggggggjijjjjj së, 
sistststs emmmme tëttt  mmmmennnnaxaxxhhhih mimimiit tëëë eeeeneeergrr jisësësë, nnddërë timmmin nn dhdhhe e prprprodddukuu tetete  e nenenergrgrgjie smmmarrrrt nënnn  ssshtttëpëpëpi,i,i,i, statattaciiiononone tëttt  nnnngagagg rkrkkrkimimmmitittt   t ë ëëë auuuutomjmmmmm etetetetetevvvve e e e ellllekeeee trrrrikiii e,
sisttttememememe eee tëtëtët  mmmmaggggazazaa innnnimitititit të ë ë eeeenerrrgjisssë ëë dhhe prodododukukktetee t  të ë eene ererergjisisisëë ë dididiellllololore – ppprarr  aaarrrritii jeeen nn e e e lidhdhdhd jeees s s memeeees enenenenergjggg issssë diddd elelelelloooorerrr , qeqeqeqelilillil zaaaaveveveve ttttttë ëëëë kakakakar-
bub raaaantntitititit mmmme hihhh drrrdrogjejejejen n dhddd e e enenenerrrgjggg isëë ë ssmmart.
PPjPjPP esesssëmëmëmëmararrrrëëërësisss t t t t pooootetencnnn iaiaialëlll :
PrPrPrProdododdhuhuhuh esesesit; ; ZyyZyZyrtarararë, qqqevvveere itttarararë ëë memm  pppëërgjegggjëjëjësii n ë ëë fufufushhhëëën eee enenenerggjijijijisë dddieieielll ore;;; i i iinsssstattt lululuuesesssititii  //// k konononontrtrakaaa toooorët;;;; N N N Ndëdëdëdërtrrr ueuuu sisisisit//// K K K Konooo trtrtrtrakaaa tetetetet t 
EPEPPPC;C Z ZZZhvhvhvh ililillululuesesesititit ee e P P Prororojejejektktkteve; Intntnttegegegrraratorëtt t dididiellololorërëë; ; KoKK mpmm ananani FiFiFinnan ncnnn iarererere //// J J JJuriddddikikikike;e;e;; S S S Shëhhh rbrbrbrbimimmmeet eeee   k ononononsuuuulelll nccccësësësës; ; ; ; FuFuFuFurnnnnizzzzueuuu sisisisit dddid elllllolololorëëëë; ;;;
Shpëppp rndadd rëëëësit;t;t; Shëhh rbrbrbimmmetee  eee B B Bizizizneeesisisittt; OOrgannnizizizatatataa a jojojo tttimimimprprpr rurësësësseee; IPPPP ((( (PrPrPrP ododododhuhuesesesesiti  e PPPPavavvvarrrruruuu  ttttë ë EnEEE ererrrgjgjgjgjissssë)ëëë
ShShhhhëërërëëë bibiibimiimimii q q q ë ëëë ofoo rooon n zzyzyz rarara j jononononë:ë::

• • • •• PrPrP ananananimimi ii i i viviv ziziittott rëërëve nnë ë ë sasallllë ë ë (p(ppa a a papaagegesës ) të ssalllëlëll s s sësëësë e  kskskkspooopozizizz tëëtëës s (mmm(me e vlvlvlvlere ë ë ë ë $ 171717175 5 /// / dadadaday yyy ososose $$$ $ 3737375 555 pëpëpëpërrr r ttrt e didididi ëëtëë)) ) ) - hyhyhyhyrjrjrjrjenenenen n n nnë ëëë kakakakatitititinn e 
ekekkspspozozozititësës SS SPIPI d dhehe eeveentetet ee bb bbashkkkhkëlidhura (trajajnininiimemeeett kakakakanënënënë nnnnjëjëjëjë tararaa ififëëë ë tëtët  v vvveçeçanananntëtë),),, s s eaeaeancncncatatt  n ë ëë saaaalllll ënnn s ë eeeke spppozititititës, QeQeQenddddraaa  e  BBBizzzznennn ssisisit,ttt  
prpriititjeje IIBPBB  dddhehehe p ppriritjtje e tëë ttjjeraa e ekskspozuz ese në holllilin n e e e papapapananananaiririri itititt....
PaPaP kekekk tata ee ee r r dedededukukuktutututuuarar e Konfererencës SPIP  : $$ 8 83030 (vlerere ësësë uauaar nënn  $$$$ 1,2,2,2300) ) Nooorrrma aa e zbzbzbzbriritutuuur r SSPS I II I siiiigugugug rorrr n n n n hyhyhyrjrr e nënënënë seaeee nccccat eeee  e duddd kakk tititiiveveeve, , , , saaaalllll attt 
eeee ekekkksssps ozzzzitii ës, tatt kikikik m m nenn twtwtwororkingnng mmireppprirites dhdhhe ee e fefeststta e eee evvvvennntitt t.
• • TaTT kikk mee   me eeekspppozozzueuesiss t e ee SHHHBAABA-ssë ëë - Takkiimememet t e e oro gagg nininizuuuara a a a nëëë b  assshkkkëpëpëpunnnnim mmmme DeDeDeDepppapartrrr ammmmenennentin nnn e TrTTT egegegegtittt sëëëë që ëë ë punonnn jnjnjnjnë ëëë pepeeper kkkek tetetete 
papapanananairrr..
• Lista e e ekekekspspspozozozueueuesvsvsveee tëtëtë c c cililëttët t trereegogog jnjnnëëë intereees s s pëpëërr r eke spspsporrrt nënn  rrraja onoo .
• PëPP rdrdrdorororimmi ii faf lal s s s ii QeQeQendndndrërërëss NdNdNdërërërkokokombmm ëtare ëëtë BB Biziziznenenesisisittt, hh hapapapësësësiririra a a relalalaksueueuesses  mmme e e tryeeeezazzz  ttë ë ëë rrrrrrumummmbubuubulllakaaa ëtëtëtëta aaa pëpëpëpër tatatatakikkk memmm  BBBB2B mmmmme eee ekekekekspppppo-
zuesssititit e SSSHBBBAAA, ppijijije e frfrfreseskukuk esee e dhdhd eee ndddihmë pppërërr  p ërrrkkkthyesee  nnnëse ee ëssshththtë ë ë e nenenevovovojsjsjshme
• •• Zooonanana e dddedikikikuar e ee reeegjg isisistrimimimittt I BPBPBP--PPick-uppp.
Juuu lutttemememi momm s hheh zitototoniii t  e nann  kkkonnntaktktktoooni per ccdc o o o raststt...
MiMiMireprprreeesimmm pjesssemarrrr jeeen nn tututuaj...

MeMMM  rresee pepp kttt,,, Edddi JaJaJaceeellaraa i.i.i.
EEEdi i JaJJ çeeellari i i | CoCoCommmmmmerrrciiala  Assssistatatant | PPPoooliticicicalll   andnn  EEEcooonooomiiic cc SeSeSecctc ioooon | | | | UnUnnnititedeede  S SSStaaaateteees ss EmEEE babbbb sssssyyy y TiTTT -

ranann | PhPP onnne. (((+3+335555) (4(4(4) ) 229  31161616  ||| MoMoMobileee +++(3(3(35555 ) ) ) 68688 2220080  000036666777 | |  E E -m-mmmaiail:l:ll  jacaaaa eleeee laaaarirr e@e@e@e@sstss attttte.gogogogogov
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