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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve boton numrin e fundit të 
revistës për vitin 2022, për periudhën tetor-dhjetor. 

AIDA ka kthyer në traditë botimin e revistës periodike tremujore. Çdo vit, Agjencia 
publikon 4 numra të newsletter-it me informacione të vlefshme për audiencën, grupet e 
interesit, bizneset dhe publikun më të gjerë. Në formatin e një buletini elektronik, ndarë 
në disa rubrika, revista pasqyron evente, takime, webinare, sesione informuese/info day, 
door to door, aftercare, trajnime, vizita, forume, panaire, bashkëpunime, botime e 
publikime, përditësime dhe informacione të rëndësishme mbi sipërmarrjen, nisma apo 
fushata të rëndësishme që AIDA ndërmerr. Secili nga numrat e revistës elektronike është 
njëherësh një dokumentim që përmbledh aktivitetet përgjatë 3 muajve dhe një burim 
informacioni, që shfaq profilin e konsoliduar të AIDA-s dhe fushave që ka në fokus. 

AIDA zhvillon veprimtarinë e saj për të fuqizuar zhvillimin ekonomik të vendit, sidomos 
duke përkrahur prodhuesit dhe produktet vendase. Në funksion të një diplomacie 
ekonomike, Agjencia jep kontribut në zgjerimin e bashkëpunimit me vende partnere 
dhe strategjike nëpërmjet dialogut me institucione që kanë në fokus investimet, si dhe 
rolit aktiv dhe pjesëmarrjes së vazhdueshme në evente që kanë si objektiv promovimin 
e Shqipërisë në fusha të ndryshme. 

Mbështetja dhe asistimi profesional i investitorëve të huaj mbeten me prioritet të 
veçantë. Agjencia, përveç tërheqjes së investimeve direkte në vendin tonë, ndërmerr 
nisma për rritjen e konkurrencës mes Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM), 
zhvillimin e sektorit privat, përmirësimin e klimës së biznesit, për promovimin dhe 
ofrimin e ndihmës për eksportet e mallrave dhe shërbimeve, duke bashkëpunuar me 
subjektet e tregtisë së jashtme dhe organet shtetërore. Në ndihmë të bizneseve vendase 
dhe produkteve ‘Made in Albania’, AIDA vijon fushatën promovuese ‘E Dua Shqip’. 

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve është proaktive dhe ka si përparësi 
mbështetjen e interesave ekonomikë të Shqipërisë, tërheqjen e investimeve të huaja, 
promovimin e vendit si destinacion i veçantë dhe i qëndrueshëm turistik, si partner i 
besuar tregtar/i investimeve të huaja në sektorë potencialë si energjia, turizmi, 
infrastruktura, bujqësia etj., si dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të markës 
shqiptare.

Për të rejat më të fundit mbi Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve vizitoni:

       

aida__albania          AIDA - Albanian Investment Development Agency           

AIDA - Albanian Investment Development Agency           

info@aida.gov.al            aidagoval          +355 (0)42 251 001              investinalbania



FUSHATA PROMOVUESE E PRODUKTEVE SHQIPTARE “ZGJIDH TË VENDIT”

AIDA, si një pikë qendrore për sipërmarrjen është gjithmonë në mbështetje të 
prodhuesve shqiptarë, të cilët gjithnjë e më shumë po shtojnë produkte nën markën 
“Made in Albania”, duke ofruar për tregun vendas dhe atë të huaj cilësinë dhe vlerat tona 
tradicionale. E Dua Shqip është fushata promovuese e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit 
të Investimeve/AIDA në mbështetje të bizneseve shqiptare dhe produkteve ‘Made in 
Albania’. Qëllimi ynë është të njohim, zgjedhim dhe duam çdo ditë produktet shqiptare. 
T’i japim jetë artizanatit, produkteve autentike dhe unike duke bërë bashkë çdo copëz që 
ndërton historinë e Shqipërisë me vlera. Kjo nismë synon të krijojë një katalog sa më të 
plotë dhe gjithëpërfshirës. Nëse jeni një biznes apo artizan, prodhoni të mira nga duart 
tuaja, doni t’i prezantoni dhe t’i ktheni në një “atraksion turistik” për vendin e origjinës, na 
dërgoni përshkrimin dhe fotografitë e produktit. Rrënjët janë të rëndësishme. Nëse 
dëshironi të bëheni pjesë e kësaj fushate, na kontaktoni në info@aida.gov.al ose në 
numrin e telefonit 04 225 1001.  

FUSHATA PROMOVUESE DHE PROJEKTE

> FUSHATA PROMOVUESE “ZGJITH TË VENDIT”
> PLATFORMA AKSES NË FINANCË
> PLATFORMA “BUSINESS TO BUSINESS”
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https://aida.gov.al/images/PDF/Katalogu%20made%20in%20albania%203%20Shqip.pdf Link
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AKSES NË FINANCË, 
PLATFORMA UNIKE 
PËR FINANCIMIN E BIZNESEVE

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve mirëmban dhe përditëson me skema të 
reja financiare platformën “Akses në Financë”, duke ofruar informacionin më të fundit 
mbi mundësitë dhe burimet financiare për NVM-të në Shqipëri. AIDA kujdeset, që 
thirrjet e publikuara në platformë https://aida-smefinance.gov.al/ të përmbajnë të 
dhënat thelbësore dhe të jenë shteruese në përcjelljen e informacionit, për të orientuar 
një aplikim të suksesshëm dhe për të përmbushur në këtë mënyrë misionin për 
mbështetjen e biznesit vendas. 

https://aida-smefinance.gov.al/ 

PLATFORMA 
“BUSINESS TO BUSINESS”

Në web faqen e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) është e 
publikuar platforma “Business to Business”, (B2B) që ju vjen në ndihmë NVM që veprojnë 
në Shqipëri. B2B është një rrjet aktiv, i cili ofron mundësinë për bashkëpunime dhe 
investime të suksesshme midis bizneseve. Kjo platformë është një “mekanizëm” 
lehtësues që krijon mundësi për bashkëpunime frytdhënëse dhe për të zgjeruar 
kontaktet në botën e biznesit. AIDA, ju fton të regjistroheni ose përditësoni të dhënat 
tuaja në platformën B2B, duke na kontaktuar në adresën zyrtare: info@aida.gov.al 
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https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/te-reja-dhe-evente/te-rejat-per-nvm/904-platforma-e-aida-s-business-to-business-b2b-2 
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https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/te-reja-dhe-evente/te-rejat-per-nvm/904-platforma-e-aida-s-business-to-business-b2b-2 

Më datë 12 tetor 2022, AIDA realizoi një vizitë pranë kompanisë FMT Servomatik, si filialë 
i kompanisë FMT Group, e themeluar për herë të parë në Turqi, si prodhues i 
stabilizatorëve të tensionit. Kompania FMT Servomatik operon prej 25 vjetësh në treg 
dhe eksporton në 50 vende të botës, duke arritur së fundmi edhe tregjet e Amerikës 
Latine. 

Duke filluar si prodhues i stabilizatorit të tensionit, kompania ka zgjeruar linjën e 
produkteve duke prezantuar në treg pajisje elektrike, si: motorë gjenerues, UPS, 
stabilizues voltazhi, dioda Led, transformatorë, panele diellore, materiale elektrike dhe 
elektronike, filtra dhe pjesë rezervë.

INVESTIMET STRATEGJIKE 
DHE TË HUAJA NË SHQIPËRI

AIDA VIZITË PRANË KOMPANISË FMT SERVOMATIK 
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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në bashkëpunim me GIZ 
(ProSEED), ka vijuar me hapat e mëtejshëm për realizimin e projektit të përbashkët të 
ndërmarrë për zhvillimin e sektorit After-Care.

Kjo iniciative ka si synim krijimin e një zinxhiri komunikimi mes AIDA-s, qeverisjes 
vendore, institucioneve të edukimit dhe kërkimit, si dhe investitorëve prezentë në zonë, 
duke synuar përkrahjen e investimeve ekzistuese, nxitjen e ri-investimeve dhe 
promovimin e resurseve lokale.

Në këtë kuadër, më datë 21 dhjetor 2022, u zhvillua një takim midis stafit të Drejtorisë së 
Investimeve & After-Care nga AIDA, së bashku me ekspertin e caktuar nga GIZ dhe stafit 
të Bashkisë Kamëz.

Qëllimi i këtij takimi ishte njohja dhe trajnimi i stafit të Bashkisë mbi konceptin e 
After-Care. Fokusi nuk ishte vetëm tek prezantimi i stafit të Bashkisë me Shërbimin 
After-Care që ofron AIDA.

SHËRBIMI AFTERCARE PRANË AIDA-S ZHVILLON 
TRAJNIM PËR STAFIN E BASHKISË KAMËZ

https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/te-reja-dhe-evente/te-rejat/1318-sherbimi-aftercare-prane-aida-s-zhvillon-trajnim-per-stafin-e-bashkise-kamez 
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AIDA, në funksion të tërheqjes dhe lehtësimit të investimeve në Shqipëri, hapi thirrjen 
për të paraqitur pronat private pranë agjencisë , sipas tre kategorive të mëposhtme: 

Kapanone – sipërfaqje minimale > 1000 m2;

Sipërfaqje trualli e lirë – sipërfaqje minimale > 2000 m2;

Sipërfaqje trualli përgjatë vijës bregdetare të përshtatshme për investime në turizëm.

Nëpërmjet kësaj thirrje synohet formimi i një databaze pronash private, e cila do të 
shërbejë për ndërtimin e urave të shpejta të komunikimit mes investitorëve dhe 
zotëruesve të pronave. 

AIDA HAPI THIRRJEN 
PËR IDENTIFIKIMIN E PRONAVE 
PRIVATE NË MBËSHTETJE TË INVESTIMEVE
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AIDA priti në një takim, përfaqësuesen e Departamentit të Ndërmarrësisë, të Ministrisë 
së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Kosovë, Znj. Valmira Sejdiu. 

Në takim u diskutua mbi zhvillimin e instrumenteve për mbështetjen e ndërmarrjeve 
mikro, të vogla dhe të mesme, sfidat dhe përvojat rreth sipërmarrjeve, si edhe politika të 
tjera që mbështesin NMVM.

AIDA, njoftoi se në datat 24-27 nëntor 2022, do të 
zhvillohej Edicioni i 8-të i Samitit Botëror Halal, 
njëkohësisht me Edicionin e 9-të Ekspozitës Halal 
të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC), me 
temë: “Për tregti të qëndrueshme: Zbuloni 
industrinë Halal nga të gjitha aspektet”, në 
Stamboll, Turqi. 

Ky panair shërbeu si një platformë ndërkombëtare 
për të bërë bashkë akademik, ekspertë, 
sipërmarrës, politikë-bërës dhe palë të interesuara, 
për të shkëmbyer idetë dhe ndarë eksperiencat e 
tyre mbi tregun e produkteve dhe shërbimeve 
Halal. 

AIDA PRET NË TAKIM PËRFAQËSUESEN E DEPARTAMENTIT 
TË NDËRMARRËSISË, TË MINISTRISË SË INDUSTRISË, 
NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË KOSOVË

EDICIONI I 8-TË I SAMITIT BOTËROR HALAL 
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AIDA, informoi se në datat 18 - 20 Mars 2023, do të zhvillohet ekspozita kryesore tregtare 
“FOOD EXPO”, në qendrën Metropolitan Expo, Greqi. Ky panair do të mirëpresë 
kompanitë më të mëdha dhe më të rëndësishme prodhuese të sektorit ushqimor dhe 
pijeve, që dëshirojnë të promovojnë produktet e tyre te blerës, profesionistë dhe pronarë 
biznesi grekë dhe të huaj.

Kompanitë pjesëmarrëse në panair do të prezantojnë produktet në kategoritë: produkte 
bulmeti, produkte brumi, vaj ulliri, produkte me origjinë shtazore, produkte organike, 
produkte me emërtim të mbrojtur të origjinës (PDO), ushqime dhe perime të ngrira, 
salcë, lëngje, pije freskuese, ushqime të gatshme, etj.

PANAIRI FOOD EXPO, ATHINË, GREQI
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https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid0DHG1CagYXTVs81bkuBEQmikGT5Zv2ApgfEWZ2oS1p1LWgpoP6RQsGRwxEt2bAaLul 
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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve mori pjesë në "Konferencën e Investimeve për Rajonin e Ballkanit 
Perëndimor” që u zhvillua në Lubjanë, Slloveni më 22 nëntor 2022. Kjo konferencë u organizua nga RCC dhe 
Western Balkan Chamber dhe në të morën pjesë investitorë te ndryshem nga Slovenia, Italia, Austria, Kroacia, 
prezantues nga Dhomat e Tregtisë së rajonit dhe përfaqësues nga IPA-t e rajonit me fokus në promovimin e 
rajonit tonë si një destinacion për sektorin e investimeve.

Në panelin diskutues, ku bëri pjesë AIDA së bashku me përfaqësues të tjerë të rajonit nga Kosova, Bosnja dhe 
Mal i Zi, u diskutua mbi çështjet kryesore të zhvillimit ekonomik rajonal në rrethanat aktuale globale, mbi arsyet 
dhe sektorët kryesore në fushën e investimeve në rajon, si edhe mbi faktin se si po reagojnë qeveritë përkatëse 
të BB6 ndaj mundësive që po shpalosen.
 

https://aida-smefinance.gov.al/ 

AKTIVITETE DHE PANAIRE

AIDA PJESË E "KONFERENCËS E INVESTIMEVE PËR RAJONIN E
BALLKANIT PERËNDIMOR”, LUBJANË, SLLOVENI

Shqipëria ishte pjesë për herë të parë në panairin online CIIE (China 
International Import Expo), në datat 5-10 Nëntor 2022, për të 
promovuar sektorin e turizmit, kulturën dhe artin. Qëllimi i CIIE 2022 
ishte të nxiste sa më shumë investimet e huaja në sektorin digjital 
ekonomik dhe të ishte një urë lidhëse për eksportin e produkteve 
midis Shqipërisë dhe Kinës. 

Pavijoni i Shqipërisë ishte në modelin 3D, ku u shfaqen disa nga 
kostumet tradicionale Shqiptare, produktet autentike dhe qytetet e 
mbrojtura nga UNESCO. Gjithashtu, kishte peisazhe të ndryshme të 
bregdetit dhe turizmit shqiptar. Panairi ofroi një mundësi të mirë 
për të eksploruar tregun Kinez dhe për të forcuar marrëdhëniet 
tregtare midis bizneseve. 

https://aida-smefinance.gov.al/ 
SHQIPËRIA PJESË E PANAIRIT 
CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO  

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid0JiRaK1pVaQePic1d3j96yefA3GisiAP1bZi5xVd7vmvb1T9Rcyp8cXuSCTHwupykl 

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid0YQWLM5XRyZ5E2u9qjMssZ8XZmUbPL2ZPb3wgBEovc5RzvVwL7fHDp96Xnv7TFMNMl 
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AIDA, PJESË E PANELIT NË FORUMIN E PROMOVIMIT TË 
EKSPORTEVE II, NË KUADËR TË EDICIONIT TË 3-TË 
TË “INTERNATIONAL LEATHER LINE & CONF EXPO 2022

AIDA, në datën 14 tetor 2022, ishte pjesë e panelit në Forumin e Promovimit të Eksporteve II, në kuadër të 
Edicionit të 3-të të “International Leather Line & Conf Expo 2022”, të organizuar nga ExpoCity Albania. AIDA 
prezantoi shërbimet që ofron agjencia për mbështetjen dhe zhvillimin e bizneseve shqiptare nëpërmjet 
granteve, platformave, si edhe promovimit në tregjet ndërkombëtare. https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02kxA4qmPz3ecBJBdPbRoMXhCMSvAWAGZ4q9uUTEQy5JPNPFukGvkMMqsF9mAufHTml 

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02cy1ebUxKDU18iPHmGqLgxEBSrSFLhhnzmi6W6TjeNtrE6Q5Mkoe7ESbT3TV6iZ93l  

AIDA PJESËMARRËSE NË PANAIRIN NDËRKOMBËTAR TË 
TIRANËS, 1-4 DHJETOR 2022

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ishte pjesëmarrëse me stendë në Panairin Ndërkombëtar 
të Tiranës, i cili u mbajt në datat 1 - 4 dhjetor, në Pallatin e Kongreseve, i organizuar nga Klik Expo Group. 
AIDA mbajti gjithashtu edhe një prezantim me temë: “Explore the Investment Opportunities in Albania”, ku u 
prezantua klima e biznesit në vendin tonë, ligji dhe lehtësirat për investimet e huaja, sektorët potenciale në 
Shqipëri dhe asistencën që ofron agjencia. 
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AIDA ISHTE PJESË E PANAIRIT TË ENERGJISË, 
NDËRTIMIT DHE EKONOMISË SË GJELBËR 2022

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ishte pjesë e Panairit të Energjisë, Ndërtimit dhe 
Ekonomisë së Gjelbër 2022, që u zhvillua në datat 11-12 nëntor, në Pallatin e Kongreseve, i organizuar nga Iceberg 
Exhibitions.

AIDA mori pjese në panair me një stende informuese, duke iu ardhur në ndihmë me informacione mbi 
investimet strategjike në Shqipëri dhe kryesisht në sektorin e energjisë, të gjithë palëve të interesuar që vizituan 
stendën tonë.

Zgjidh të Vendit është katalogu vjetor i produkteve “Made in 
Albania”. Në këtë katalog janë publikuar të gjitha produktet e 
ndërmarrjeve shqiptare për periudhën gusht 2021 - korrik 2022, 
të promovura në faqen web dhe rrjetet sociale të AIDA-s. Ky 
katalog prezanton 86 produkte, ku kryeson sektori i 
agropërpunimit dhe sektori i artizanatit.

EDuaShqip, nisi prej muajit korrik 2020, si një fushatë që 
promovon produktet “Made in Albania”.

ZGJIDH TË VENDIT

PUBLIKIMET E REJA TË AIDA-S

https://aida.gov.al/... /1305-katalogu-made-in-albania-3
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Performanca e Shqipërisë në Inovacion është përmirësuar gjatë viteve të fundit sipas Tabelës së Renditjes për 
Inovacionin 2022 nga Komisioni Evropian.

Në studimin renditës të Komisionit Evropian për Inovacionin, Shqipëria ka një rritje prej 5.1% në indeksin e 
vlerësimit të performances në inovacion për vitin 2022, krahasuar me vitin 2015.

Ndërsa variablat me ndikim më pozitiv në klimën e inovacionit në Shqipëri për vitin 2022 sipas studimit janë:

1. Teknologjitë e lidhura me mjedisin.
2. Shitjet e produkteve inovative.
3. Zhvillimi personal i njohurive dhe aftësive (Lifelong Learning).
4. Inovatorët e produkteve.
5. Popullsia me arsim të lartë.

Burimi: European Innovation Scoreboard 2022

https://aida-smefinance.gov.al/ 
PERFORMANCA E SHQIPËRISË NË INOVACION 
SIPAS TABELËS SË RENDITJES PËR INOVACIONIN 
2022 NGA KOMISIONI EVROPIAN
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https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02sRdtb1Cn19GGmZmMWYxCQPjPrZtJP5ZiRTbmZt9msfjgqMxyVbCSA7QZ2z1q43Wbl 
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Fluksi i IHD-ve në këtë periudhë arriti vlerën e 344 milionë eurove, me një rritje 32% krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar.

Vlera progresive e IHD-ve arriti në 984 milionë euro, 35% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

Rritja e investimeve të huaja po mbështetet gjithnjë e më shumë te fitimet e riinvestuara të ndërmarrjeve 
ekzistuese, ku kryesojnë sektori i industrisë nxjerrëse dhe i shërbimeve financiare.

Sektorët me vlerën më të lartë të IHD-ve janë sektori i hidrokarbureve me 25 %, ndërmjetësimi financiar me 11%, 
energjetika me 8 % dhe komunikacioni me 2 %.

https://aida-smefinance.gov.al/ INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË SHQIPËRI U RRITËN 
NË 9-MUJORIN E VITIT 2022
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