
INCENTIVAT PËR NXITJEN E INVESTIMEVE: SHQIPËRIA DHE 
VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR

1

MBLEDHJA E KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

Tiranë, 27 Prill 2016



2

PËRMBAJTJA 

I. Konteksti, Objekti, Metodologjia 

II. Një vështrim krahasimor mbi Incentivat në Rajon 

III. Gjetjet Kryesore & Rekomandime



DEKLARATA PUBLIKE

4/28/2016 3

 Klima e biznesit, kushtëzohet nga reforma në gjyqësor, administrata publike, lufta
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

 Paparashikueshmëri me administratën publike, vecanërisht tatimore.
 Pasiguri ligjore dhe paparashikueshmëri e politikave ekonomike.
 IHD-të në Shqipëri pengohen nga mungesa e projekteve fizibël mbi produktet

konkrete.
 Rritja ekonomike e rajonit u mbështet fuqishëm nga një rigjallërim i dukshëm i

investimeve, veçanërisht të investimeve private, si vendase ashtu edhe të huaja.
Shqipëria ka potencial të lartë rritjeje, nëse marrim në konsideratë pozicionin e saj
gjeografik dhe strukturën e popullsisë.

 Rritje më e shpejtë pritet në 2016 e mbështetur nga përmirësime të ambjentit të
jashtëm dhe fillimit të punimeve të mëdha të ndërtimit, si TAP.

Kërkohet një përqasje strategjike e qeverive të vendeve të Ballkanit
Perëndimor në rritjen e kapaciteteve të nëpunësve civil, profesionalizmit të
institucioneve publike, përmirësim të koordinimit ndër–ministror dhe forcim
të mekanizmave të konsultimit midis aktorëve.

FIAA

AmCHAM

EBRD

DIHA

BB

ATTSO 

OECD/EU
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Të evidentojë incentivat për investime në Shqipëri dhe vendet e rajonit, të sjellë
këndvështrimin e investitorëve dhe shqetësimet dhe rekomandimet e tyre mbi klimën
e të bërit biznes.

Metodologjia

- Hulumtimi i incentivave në vendet e rajonit në bashkëpunim 

me AIDA;

- Takime gjysëm të strukturuara me shoqata biznesi dhe biznese;

- Mbledhje paraprake me institucione publike (AIDA, MZHETTS, BSH, INSTAT, QKB)

- Konsultim i statistikave me BSH e INSTAT;

- Referencë – politika, klima rregullatore, madhësia e tregut, potencialet
(UNCTAD)

OBJEKTI I ANALIZËS

Takime me aktorë
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I. KONTEKSTI – FLUKSI I INVESTIMEVE TË HUAJA NË RAJON

 Shqipëria e dyta në vlerë të fluksi të IHD (pas Serbisë), e dyta në rajon në
raport të fluksit të IHD ndaj PBB-së (pas Malit të Zi);

 Fluksi i IHD-ve në Shqipëri: 881 mln EUR (2015) nga 869 mln EUR (2014).

Burimi: World Bank Data
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I. KONTEKSTI – PROJEKTE GREENFIELD TË NJOFTUARA
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Burimi: UNCTAD
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Shqipëria e fundit në rajon në 2011-2014 për numrin dhe vlerën e projekteve
greenfield të njoftuara - deri në Gusht 2015, numri i projekteve të njoftuara për
Shqipërinë është 3, me vlerë investime 118 mln USD dhe vende pune të krijuara 100.

Në mln USD Në numër



LIRIA E INVESTIMEVE
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Burimi: 2016 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation

40 – 50% pa liri, 
50-60% kryesisht pa liri, 
60 – 70% liri të moderuar, 
70-80% kryesisht të lirë, 
80-100% të lirë.

Shqipëria për 2016 vlerësuar me indeks të moderuar të lirisë së
investimeve përkrah Serbisë dhe Mal i Zi.
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Nga të dhënat, konkludojmë se:
Trendi i sektoreve në 
rritje ne Rajon, sipas 
numrit të projekteve:

• Projektet në 
shërbimet e biznesit 
janë rritur me 42%,

• Projektet në 
prodhimin e  
pajisjeve elektrike   
janë rritur me 40%,

• Projektet në 
prodhimin e 
makinerive dhe 
pajisjeve janë rritur 
me 36%.

Sektorët që sjellin 
punësim më të 
madh në Rajon:

• Industria automotive, 
sjell mesatarisht 196.5 
vende pune për 
projekt

• prodhimi i plastikës, 
sjell mesatarisht 70.3 
vende pune për 
projekt,

• Prodhimi i pajisjeve 
elektrike, sjell 
mesatarisht 58.7 
vende pune për 
projekt.

•Burimi: Ernst & Young, European 
Investment Monitor

Në Shqipëri

• Përzgjedhja e 
sektorëve prioritarë 
është  bazuar jo vetëm  
në dinamikën e 
kërkesës per IHD por 
dhe në varësi te 
vendeve të punës që 
krijon një projekt,

• Sektorët prioritarë 
janë të incentivuar.



I. KONTEKSTI: PROFILI I EKSPORTEVE DHE IHD-ve 

• Struktura e eksporteve shqiptare të mallrave industriale sipas nivelit të
teknologjisë për 2014: 90% e mallrave shqiptare industriale të eksportuara janë
kryesisht nga labour intensive dhe burime natyrore - mesatarja e Ballkanit për
eksportet e kësaj kategorie produktesh, të klasifikuara edhe si low –skills është në
50%.

• Struktura e fluksit të IHD-ve në Shqipëri për 2014 dhe 2015 përqëndruar në
Industri Nxjerrëse, Energjetikë, Ndërmjetësim Financiar, Transport, ndërsa në
Serbi, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovinë - Industri automotive dhe Mal i Zi -
Turizëm, Pasuri të Paluajtshme.



KONKLUDOJMË SE:

 Shqipëria performon mirë në nivel rajonal në lidhje me vlerën
e IHD-ve, por përbërja dhe numri i projekteve green field si
dhe orientimi drejt teknologjisë dhe inovacionit është mjaft i
ulët dhe i debatueshëm.

 Programi i Reformës Ekonomike të Shqipërisë 2014 – 2020
parashikon një fluks të IHD-ve me një normë mesatare 11.5%
ndaj PBB për 2016 – 2018.
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INCENTIVAT - Koncepti

Incentivat e investimeve = avantazhe të matshme ekonomike që qeveritë u ofrojnë
sipërmarrjeve të caktuara apo grupeve të sipërmarrjeve, me qëllim që të orientojnë
investimet në sektorë apo rajone të caktuara ose të ndikojnë natyrën e këtyre investimeve.
Sipas BB, këto përfitime mund të jenë:
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Fiskale (lehtësim taksash)

Zona Ekonomike

Incentiva jo fiskale (grante, hua, lehtësira rregullatore për të rritur konkurrueshmërinë)

Sektoriale (target)



INCENTIVAT - Krahasimi Rajonal
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Shqipëria bëhet më konkurruese në
kuadrin e incentivave jofiskale – Ligji
Investimeve Strategjike, dhe koston e
punës.

Pothuajse të gjitha vendet ofrojnë
incentiva në formën e:

- importit të makinerive, tatim fitimit 
apo mundësisë për mbartjen e 
humbjeve 

- krijimin e zonave ekonomike 
kombëtare dhe lokale (më të thjeshta 
për zbatim në Maqedoni)

Përsa i takon sektoreve, çdo vend ka 
sektorë të ndryshëm favorizues, psh 
Maqedonia  dhe Mal i Zi kanë incentiva 
të dedikuara në Turizëm.

Shqipëria ka disavantazhe në 
lidhje me:

- Barrën fiskale (e dyta pas 
Serbisë)

- Pronësinë

- Burokracinë institucionale

- Zbatimi i ligjeve
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II. VËSHTRIM KRAHASIMOR MBI KOSTON E PUNËS

Burimi: Zyrat statistikore respektive. Grafiku është përpunim i Sekretariatit

Shqipëria e avantazhuar
në koston e punës për
pagë mesatare.

Kosto e punës llogarit pagën dhe kontributin social të punëdhënësit



III. MESAZHET KRYESORE NGA BIZNESI

• Kemi nje objektiv politik dhe legjislacion me objektiva ambiciozë për thithjen e investimeve të huaja, 
si Ligji për Investimet Strategjike, TEDA, Turizmit, Konçensionet dhe PPP, etj.  

• Por paqëndrushmëria e legjislacionit fiskal dhe burakracia e zbatimit krijon pasiguri për suksesin e 
incentivave dhe investime të qëndrueshme, si psh. ndryshimi i takses së ndikimit në infrastrukturë 
(ndërtim).

• Përgatitja urgjente e produkteve promovuese për investime në sektorë prioritarë dhe konkurrues
mundësi konkrete për zbatimin e politikave incentivuese (industri automotive, turizëm, etj).

• Angazhimi politik për Institucione dhe administratë profesionale si parakusht për efektivitetin e 
incentivave.
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III. MBI INCENTIVAT

AIDA nuk ka një inventar 
online të incentivave për 
të ofruar  produkte 
promovuese për 
investime.
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GJETJE REKOMANDIME

1. AIDA (MZHETTS) në koordinim me ministritë e linjës të
përgatisë një inventar të të gjithë incentivave që ofron
legjislacioni shqiptar (bujqësi, turizëm, energji,
manifakturë, punësim, etj).

2. Përgatitja e produkteve promovuese sektoriale dhe
studime fizibiliteti duke filluar me zona pilot ose sektorë
pilot si psh. sektori automotiv apo turizmi.

3. Rritja e kapaciteteve të AIDA-s në funksion edhe të
përmbushjes së detyrimeve që rrjedhin prej Ligjit “Për
Investime Strategjike” ( Ligji në fuqi deri në fund 2018).



III. MBI INCENTIVAT

16

Ministritë të venë në dispozicion të AIDA periodikisht
burimet dhe informacion, në lidhje me:

a) Aksesin në databazën e integruar të aseteve publike
(MZHETTS);

b) Hallkat administrative (leje/licence/autorizime) për të
realizuar një investim sipas sektorit në kompetencë;

c) Të dhëna sektoriale, me qëllim hartimin e broshurave
informuese dhe promovuese sektoriale nga AIDA;

d) Studime fizibiliteti dhe projekte konkrete investimi me
qëllim promovimin e tyre tek investitorët potencial.

AIDA të përditësojë
informacionin për të
ofruar produkte
promovuese për
investimet.

GJETJE REKOMANDIME



III. MBI INCENTIVAT

17

1. Të vlerësohet shtrirja e periudhës së mbartjes së humbjeve
tatimore mbi 3 (tre) vjet.

2. Të vlerësohet mbulimi i kostove nga Qeveria për kontribute
sigurime shoqërore dhe shëndetësore, për muajin e parë (periudha
e trajnimit) për punonjësit e rinj në sektorët labor-intensive (psh.
call centers dhe shërbime financiare outsource)

3. Të vlerësohet heqja e tatimit për pjesën fitimeve që ri-investohet,
si një masë nxitëse për investitorët aktualë, vendas dhe të huaj

4. Qeverisjes vendore ti krijohet mundësia për të hartuar dhe
zhvilluar zonat e tyre ekonomike në varësi të aseteve dhe burimeve
që disponojnë.

Incentiva të prekshme 
nga investitorët dhe 
bizneset

GJETJE REKOMANDIME



III. MBI KLIMËN E INVESTIMEVE
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1. Stabilizim i politikës dhe proçedurave fiskale në konsultim me
grupet e interesit, si kërkesë e vazhdueshme e biznesit.

2. Mbështetja nga Qeveria për identifikimin dhe krijimin e zonave
pilot për investime në Turizëm dhe Bujqesi.

3. Më shumë fokus në investime në arsim professional sidomos në
sektorë me potencial zhvillimi, si psh. ICT apo turizëm, ne 2020 TAP
do fillojë të transportoj gaz, por sa dhe ku do fitojë Shqipëria?

4. Koordinim ndër-institucional për të ulur barrën administrative të
biznesit, në komunikim me biznesin, transparencë dhe përfshirje
paraprake në hartimin e akteve me impakt biznesin (psh.
komunikimi i administratës tatimore me atë doganore).

Incentivat dhe legjislacioni 
fiskal i paqëndrueshëm.

Pronësia problem për 
investime në sektorë të 
caktur si bujqësi dhe turizëm

Forca e punës edhe pse e lirë, 
produktiviteti i ulët

Institucionet të 
qëndrueshme, zbatojnë ligjin, 
jo gjithmonë bashkëpunese 
dhe të hapura

GJETJE REKOMANDIME



Faktorët kryesorë 
që influencojnë 
prurjet e IHD-ve:

Fitimi “i pritshëm” i projekteve

Lehtësia e integrimit në tregun 
global - rajonal

Cilësia e “mjedisit mundësues” e 
cila influencon tek rreziqet dhe 
kohën e kthimit të investimit
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KONKURRENCA RAJONALE DHE GLOBALE PËR IHD-të (OECD)

Duke qenë se shtetet nuk mund të influencojnë “madhësinë” e tregut dhe pozicionin

gjeografik - është esenciale fokusimi në përmirësimin e cilësisë së mjedisit së të

“bërit biznes”.



FALEMINDERIT!
www.investment.com.al
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