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Pse Shqiperia?

• Një vend qe po reformohet shpejt me fokus 
mbi përmirësimin e klimës se te berit biznes

• Përmirësim i vazhdueshëm i infrastrukturës

• Përmirësim i kuadrit ligjor

• Marrëveshje te Tregtisë se Lire me vendet e 
rajonit duke mundësuar aksesin ne një treg 
me te madh se ai vendas

• Force punëtore e re, dinamike dhe e edukuar



Pse Shqiperia?

• Kuadër ligjor qe mbron pronësinë private dhe 
intelektuale

• Qendra me një ndalese (One-Stop-Shops) per
regjistrimin dhe licencimin e biznesit

• Sistem Online për deklarimin dhe pagimin e taksave 
dhe tatimeve.

• Prokurime publike online

• Sporteli i aplikimeve Enegjetike (QKL)



Shqiperia ne shifra

• Rritje mesatare e GDP prej 6% gjate periudhës 
2000 – 2009.

• Rrije pozitive prej 3.3 % dhe 3.1 % te GDP 
edhe gjate viteve te krizës financiare.

• Shqipëria renditet e 15-ta mes 183 vendesh 
për “mbrojtjen e investitorëve” dhe e 23 
“lehtësinë për te marre kredi” sipas raportit 
“Doing Business” për 2013. 



Kuader ligjor te favorshem
per IHD (FDI)

• Nuk nevojitet autorizim paraprak për investimet dhe asnjë 
sektor nuk është i kufizuar për investitorët e huaj. 

• Nuk ka kufizim mbi përqindjen e aksioneve te huaja ne një 
kompani – 100 perqind pronësi e nje aksionari te huaj është e 
mundur

• Investitorëve te huaj nuk mund tu shpronësohet apo 
shtetëzohet prona ne mënyre direkte apo indirekte

• Investitorët e huaj mund te kthejnë ne vendet e tyre te gjithë 
fitimet e gjeneruar ne Shqipëri. 

• Mbrojtje shtetërore për investimet mbi 10 Milion Euro

• Nuk ka diferencim mes investitorëve te huaj apo vendas
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Rritje e vazhdueshme e IHD-ve



Perse te investosh ne energjite e rinovueshme ne 
Shqiperi

• Energjia është shpallur sektor prioritar ne politikat e 
Qeverise Shqiptare

• Rritje e garantuar e kërkesës  lokale për energji, 50 % e 
kërkesës se brendshme plotësohet nga prodhimi vendas

• Mundësi për te eksportuar jashtë tregut lokal, Shqipëria 
rrethohet nga vende qe janë net-importuese te energjisë .

• Treg i liberalizuar dhe me përmirësim te vazhdueshëm te 
infrastrukturës dhe legjislacionit 

• Politika te bazuara tek incentivat dhe mbështetje nga 
Qeveria për investimet ne ketë sektor 

• Histori suksesi te investimeve serioze te huaja ne këtë 
sektor

• Mundësi financimi për projektet energjetike ne tregun lokal 



Mundesi Investimi ne Sektorin Energjetik

• Hidro-energji 

– Rezervat hidrike te vendit llogaritet te jene 
rreth 4500 MR me një potencial gjenerimi 
16-18 TWh. 

– Aktualisht vendi shfrytëzon 30—35 % te 
potencialit, një prodhim rreth 1446 MW kapacitet 
te instaluar. 

– Privatizime te HEC-eve ekzistuese



Energjia Diellore

• Shqipëria ka kushte te favorshme për 
prodhimin e energjisë diellore 

– Rrezatimi diellor llogaritet te jete mbi 1,500 
kWh/m2/vit

– Rrezatimi diellor ditor është rreth 
4.1kWh/m2, dhe mbi 4.6kWh/m2 ne pjesen jug-
perëndimore  te vendit.



Energjia Eolike

• Shqipëria ka potencial te pashfrytëzuar edhe ne 
prodhimin e energjisë eolike përgjatë bregdetit te 
Adriatikut 

• Shpejtësia mesatare e erës ne zonat e identifikuara 
është rreth 6-8 m/s me densitet prej 250-600 W/m2. 

• Mund te ndërtohen rreth 20 centrale eolike 

• Asnjë central nuk është aktualisht ne proces ndërtimi 
por janë licencuar disa aktivitete te cilat janë ne fazën e 
planifikimit 

• Planet e Qeverise janë qe deri ne vitin 2020, 5 % e 
prodhimit te energjisë te jete nga burimet eolike



Incentivat per te investuar ne energji

• Heqja e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) 
për makineri dhe pajisje për investime mbi 50 
Milion Leke (ALL)

• Heqja e TVSH për lendet e para ne ndërtimin e 
veprave hidrike (Çimento dhe hekur)

• Tarifa te miratuara për blerjen e energjisë se 
prodhuar nga HEC-et e vegjël (deri ne 15 MW)



Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te
Investimeve AIDA?

• Fokus mbi promovimin e Shqiperise si
destinacion per investime dhe mbeshtetjen e 
biznesit Shqiptar ku sektor prioritar eshte
sektori energjetik
• Drejtohet nga nje Bord Drejtues qe kryesohet nga

Kryeministri

• Nje institucion I krijuar ne vijim te nje sere reformash me 
qellim permiresimin e klimes se biznesit ne vend



Cfare bejme ne?

• Veprimtaria e AIDAs perqendrohet ne :

– lehtësimin dhe mbështetjen e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e 
Shqipërisë, nëpërmjet identifikimit e promovimit të mundësive për
investime, duke i ofruar shërbime dhe mbështetje investitorëve ekzistues ose
potencialë;

– në rritjen e aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, duke 
mundësuar rinovimin dhe përmirësimin e produkteve e të shërbimeve, si dhe
të teknologjisë që ato përdorin, nëpërmjet ofrimit të mekanizmave që
bazohen te rritja e kapaciteteve teknike dhe e aftësive rinovuese;

– në nxitjen dhe ndihmën ndaj eksporteve të mallrave e të
shërbimeve, nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse e dhënies së
asistencës financiare për shoqëritë eksportuese dhe promovimin e 
eksporteve.



Cfare do te bejme?

• Sherbejme si sportel i vetem per te gjithe
investitoret duke siguruar sherbime te shpejta
dhe eficiente

• Agjencia ndermerr cdo inciative dhe aktivitet per 
te mbeshtetur zhvillimin e sektorit privat dhe
permiresimin e klimes se biznesit ne vend

• Ndermjetesojme mes investitorit dhe
institucioneve shteterore qendrore dhe lokale.

• Ofrojme sherbime dhe mbeshtetje per 
investitoret gjate gjithe ciklit te projektit



Si mund t’ju ndihmojme?

• Duke pergatitur studime mbi tregun dhe klimen e biznesit ne vend 
• Duke dhene informacion mbi kushtet e biznesit dhe mundesite per 

te investuar ne Shqiperi
• Duke mundesuar kontakte me institucione shtetrore (qendrore apo

lokale) dhe biznese vendase
• Duke pergatitur studime te detajuara mbi sektore te ndryshem te

ekonomise
• Asistence ne identifikimin e vendeve per te vendosur biznesin tuaj
• Asistence dhe mbeshtjetje per manaxhimin e projekte gjate gjithe

ciklit te investimit
• Duke mundesuar lidhje me partnere te mundshem



AIDA 

Kontaktet:

Blvd Gjergj Fishta

Pall Shallvare

Tirana, Albania

Tel: +355 42251001

info@aida.gov.al

www.aida.gov.al


