SHQIPËRIA

MBËSHTETJA E BE-SË PËR SHQIPËRINË

WBIF DHE SHQIPËRIA

INSTRUMENTE INVESTIMI

SHQIPËRIA DHE KORNIZA E INVESTIMEVE NË
BALLKANIN PERËNDIMOR (WBIF)

BASHKIMI EVROPIAN
Ofruesi më i madh i ndihmës financiare
për Shqipërinë
Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor, miratuar nga Komisioni Evropian më 6 Tetor
2020*, synon të nxisë rimëkëmbjen ekonomike afatgjatë
të rajonit, të mbështesë një tranzicion të gjelbër dhe digjital, për të nxitur integrimin rajonal dhe konvergjencën
me Bashkimin Evropian. Plani krijon një paketë të konsiderueshme investimesh në mbështetje të ndërlidhjes së
qëndrueshme, kapitalit njerëzor, konkurrencës dhe rritjes
gjithëpërfshirëse, dhe tranzicionit binjak të gjelbër dhe
digjital. Paketa e investimeve do të jetë një faktor kryesor
për lehtësimin e rritjes së investimeve publike dhe private
në rajon nga institucionet financiare evropiane dhe ndërkombëtare.

Ndihma e Para-Anëtarësimit (IPA II) gjithashtu ofron fonde
shtesë si grante bilaterale direkt për Shqıpërıa, për të mbështetur projekte në fushat e transportit, energjisë, mjedisit,
konkurrencës, inovacionit dhe ndërtimit të kapaciteteve.

WBIF
grante
2009 - 2020

IPA II grante
bilaterale
2014 - 2020

Transporti

€125.2m

€24m

Energjia

€30.4m

_

Mjedisi

€26.3m

€28.1m

Sociale

€3m

€165.7m

€3.4m

_

Infrastruktura
digjitale

*COM(2020)641 final

Konkurrenca dhe
inovacioni përfshirë
dhe bujqësinë

Totali

Mbështetja e BE-së
për Shqipërinë

Ndarja e
mbështetjes
jepet në vijim

€208.3m

€188.3m

€426.1m

WBIF grante
+ IPA II grante bilaterale

€614.4m

‘Lidhja e njerëzve dhe përmirësimi i
standardeve të tyre të jetesës është në
zemër të investimeve të WBIF. Teksa
Shqipëria po kalon procesin e saj të
nevojshëm të reformës për t’u përgatitur për anëtarësimin në BE, WBIF sjell
përfitime të menjëhershme dhe konkrete për njerëzit. ‘
Ambasadori Luigi Soreca
Kreu i Delegacionit të BE-së
në Shqipëri

WBIF ka qenë thelbësore në arritjen e përmirësimeve kryesore
në jetën e përditshme të qytetarëve të Shqipërisë duke:
• Krijuar lidhjet kryesore të transportit rrugor, hekurudhor
dhe detar me vendet fqinje;
• Siguruar furnizim të vazhdueshëm dhe konkurrent të
energjisë për njerëzit dhe bizneset;

WBIF 		
GRANTE

€188.3m

• Siguruar qasje në shërbime efikase të ujit dhe ujërave të
zeza;

HUATË E
FIRMOSURA

• Përmirësuar mbrojtjen nga përmbytjet dhe masat për
zbutjen e pasojave;

€470m

Grante investimi:

€142.1m

Asistenca teknike:

€46.2m

MBËSHTETJA E
SEKTORIT PRIVAT

€179.8m

• Përmirësuar institucionet shëndetësore dhe shkollat.

Rezultatet
1,045 km autostrada dhe rrugë të reja

PROJEKTE TË
MBËSHTETURA

37

€2.5bn

Të dhënat në Dhjetor 2020

195 km hekurudha të rehabilituara
174 km të linjave elektrike të përmirësuara
Përmirësimi i sherbimeve të ujit/ujrave të
zeza/mbetjeve të ngurta për 1.8 milion njerëz
Shkolla më të mira për 18,500 nxënës
Objekte të trajtimit shëndetësor dhe
kërkimor për 2.8 milion njerëz
Në Shqipëri, WBIF mbështet gjithashtu konkurrencën dhe
inovacionin e sektorit privat (përfshirë bujqësinë) me investime të përziera (grante dhe hua) përmes instrumenteve të
mëposhtme:

WB EDIF • financimi për NVM-të

€49.2m

EFSE • Investimet me hua të
subvencionuara

€111.7m

GGF • Investimet me hua të
subvencionuara

€32m

REEP/REEP+ • financimi për
sektorin privat

€5.6m

Totali

VLERA
E VLERËSUAR E
PROJEKTIT

€198.5m

Qasja e NVM-ve në financa dhe konkurrencë

Programi i Zhvillimit dhe Inovacioneve të 		
Ndërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor 		
(WB EDIF)
WB EDIF siguron qasje të diversifikuar në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SMEs) përmes një sërë instrumentesh
financiare, shoqëruar me shërbime këshilluese për të rritur gatishmërinë e investimeve të NVM-ve.

Fondi Evropian për Evropën Juglindore 		
(EFSE)
EFSE nxit zhvillimin ekonomik përmes sigurimit të financave për
institucionet e ndërmjetme huadhënëse të cilat u japin hua ndërmarrjeve mikro dhe të vogla (NMV), fermerëve, agrobizneseve
dhe ekonomive shtëpiake.
Efikasiteti i energjisë i sektorit privat dhe burimet e
rinovueshme

Fondi për Rritje të Gjelbërt (GGF)
GGF financon projekte të energjisë së rinovueshme përmes sigurimit të financave për institucionet e huadhënies së ndërmjetme që
japin hua për NMV-të dhe ekonomitë private shtëpiake.

Programi Rajonal për Efiçencë të Energjisë 		
(REEP/REEP Plus)
REEP/REEP Plus ofron një kombinim të instrumenteve të financimit për komunat, NVM-të dhe ekonomitë shtëpiake për projektet
e qëndrueshme të efiçencës së energjisë.

wbif.eu

Korrniza e Investimeve në Ballkanin Perëndimor (WBIF),
duke përfshirë edhe platformën e saj të sektorit privat Programi i Zhvillimit dhe Inovacioneve të Ndërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor (WB EDIF), mbledh partnerë të Ballkanit
Perëndimor, donatorë bilateralë dhe Institucionet Financiare
Ndërkombëtare në mbështetje të rritjes dhe konvergjencës
së rajonit dhe vendeve individuale. WBIF u krijua në 2009, me
Bashkimin Evropian si donator kryesor përmes Instrumentit
të Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA).

SHQIPËRIA

Sektori Privat i WBIF • Qasja në financa dhe konkurrencë, efiçiencë të energjisë dhe burime të rinovueshme
ggf.lu

wbedif.eu
Programi i Zhvillimit dhe Inovacioneve të Ndërmarrjeve
të Ballkanit Perëndimor
Objektivi: Përmirësimi i kapacitetit dhe qasjes në financa të
përballueshme për kompanitë në Ballkanin Perëndimor.

Rehabilitimi i rrugëve rajonale dhe lokale

Ndërlidhja e energjisë Shqipëri - Maqedoni e Veriut:
seksioni i rrjetit në Shqipëri

Rrjeti rrugor rajonal dhe lokal i Shqipërisë përballet me probleme të rëndësishme: vetëm një numër i vogël i seksioneve janë të asfaltuara dhe rreth 7580% e sistemit është në një gjendje të dobët ose shumë të dobët. Një numër i
caktuar seksionesh janë të pakalueshme gjatë një pjese të vitit, duke kufizuar
kështu qasjen në shërbimet thelbësore. Kjo gjendje e dobët gjithashtu pengon zhvillimin ekonomik. Projekti WBIF përfshinte rehabilitimin e 500 km
të infrastrukturës rrugore rajonale dhe lokale. Ky përmirësim i kushteve të
transportit lehtëson lidhjet me tregjet, shërbimet shëndetësore dhe arsimore, si dhe kontribuon në zhvillimin ekonomik përmes punësimit dhe krijimit
të mundësive të reja.

Rritje e ndjeshme e ngarkesës vjetore të energjisë dhe disa burime të reja gjeneruese të shtuara në rrjetin shqiptar kanë vënë në presion sistemet ekzistuese të transmetimit, duke çuar në ndërprerje të shpeshta të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët. Mbështetja financiare e siguruar nga WBIF
ndihmon me ndërtimin e një linje transmetimi 400 kV me gjatësi prej 130 km
si dhe të dy nënstacioneve. Ky projekt siguron kështu ndërlidhjen midis rrjeteve të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, duke rezultuar në rritjen e transmetimit rajonal të energjisë elektrike, sigurinë e përmirësuar dhe cilësinë e
furnizimit, si dhe emetimet më të ulëta të gazeve serë përmes zvogëlimit të
humbjeve teknike.

Donatori bilateral, granti i EIB dhe EBRD: €4m

BE grante: €15.4m

Hua nga BERZH: €50m; hua EIB: €50m

Hua e KfW: €50m

Investimi total: €138.5m

Investimi total: €70m

Programi i Zhvillimit dhe Inovacioneve të Ndërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor (WB EDIF) është platforma e udhëhequr nga BE për zhvillimin e sektorit privat në Ballkanin Perëndimor. Ajo bashkon palët kryesore të interesuara,
duke përfshirë qeveritë e Ballkanit Perëndimor, Institucionet nderkombetare
Financiare, organizatat rajonale dhe donatorët bilateralë për të tërhequr dhe
shfrytëzuar financimin dhe ekspertizën së bashku. WB EDIF siguron qasje të
diversifikuar në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) përmes
një sërë instrumentesh financiare, (p.sh. Garancitë, kapitali, kreditë). Kjo
shoqërohet me shërbime këshilluese për të rritur gatishmërinë e investimeve të
NVM-ve dhe mbështetjen për reformat e politikave në rajon.

Punimet në infrastrukturën komunale në zonën e Alpeve
Shqiptare

WBIF mbështeti zgjerimin e sistemit të kanalizimit në qytetin e Pogradecit,
për të lejuar trajtimin e të gjithë ujërave të zeza të prodhuara në vendndodhjen lokale dhe në zonën përreth. Këto investime në infrastrukturë sigurojnë
një mbledhje dhe trajtim të duhur higjienik të ujërave të zeza në Pogradec, si
dhe furnizim të besueshëm të ujit të pijshëm në fshatrat përreth. Këto masa
kontribuojnë në mbrojtjen e cilësisë së ujit të Liqenit të Ohrit dhe zvogëlojnë
rreziqet shëndetësore për popullatën.

Granti i WBIF financoi zhvillimin e një masterplani dhe studimi të fizibilitetit
të cilët identifikuan investimet kryesore të infrastrukturës komunale duke u
përqendruar kryesisht në menaxhimin e mbetjeve, trajtimin e ujit dhe ujërave të zeza, mbrojtjen nga përmbytjet dhe kontrollin e erozionit. Për më tepër,
një fokus i veçantë iu kushtua përmirësimit të kushteve për turizëm në Alpet
Shqiptare.

BE grante: €3.5m

Granti i donatorit bilateral: €1m

Hua e KfW: €10m

Hua nga CEB: €28.7m

Investimi total: €13.5m

Investimi total: €37.3m

Objektivi: Mbështetja e masave rajonale për uljen e përdorimit të
energjisë dhe emetimeve të CO₂ me 20%.
Nën të njëjtën strukturë si EFSE, Fondi për Rritje të Gjelbërt (GGF) financon projekte të energjisë së rinovueshme. Institucionet e ndërmjetme të huadhënies japin hua për ndërmarrjet mikro dhe të vogla (NMV) dhe për ekonomitë shtëpiake
private. Fondi ka një fokus të veçantë në efikasitetin e energjisë dhe investimet në
energjinë e rinovueshme. Asistenca e tij teknike mbështet NMV-të që të përgatisin
projekte investimi dhe ndërton kapacitetet e institucioneve të huadhënies së ndërmjetme. Iniciatorët e GGF janë Banka Evropiane e Investimeve (EIB) dhe Banka
Zhvillimore KfW e Gjermanisë.
€32m të investimeve me hua të subvencionuara
73 hua të subvencionuara

€49.2m financime për NVM-të

11,540 MWh/vit të kursimeve kryesore të energjisë

614 NVM të mbështetura në Shqipëri

9,882 tCO2/vit të reduktimit së emetimeve

1 investim kapital (€1.4m)

*Numri dhe shuma e huave të subvencionuara nga fillimi

Asistenca teknike dhe këshillimore për 219 NVM

wb-reep.org
efse.lu
Fondi Evropian për Evropën Juglindore*
Objektivi: Sigurimi i fondeve të qëndrueshme për ndërmarrjet
mikro dhe të vogla dhe familjet me të ardhura të ulëta.
Fondi Evropian për Evropën Juglindore (EFSE) është një fond publiko-privat i
mbështetur nga BE i cili nxit zhvillimin ekonomik përmes sigurimit të financave për institucionet e huadhënies të ndërmjetme që japin hua për NMV, përfshirë fermerët, agrobizneset dhe ekonomitë shtëpiake private. Struktura e tij të
zhvillimit ofron asistencë teknike për të ndërtuar kapacitetin e një ekosistemi
sipërmarrës (p.sh. sipërmarrësit, institucionet financiare, institucionet publike). KfW është iniciatori dhe investitori kryesor i Fondit.

Programi Rajonal i Efiçiencës së Energjisë për Ballkanin
Perëndimor**
Objektivi: Krijimi i një tregu të qëndrueshëm për efiçencën e
energjisë në Ballkanin Perëndimor.
Programi Rajonal i Efiçiencës së Energjisë për Ballkanin Perëndimor (REEP/
REEP Plus) ofron një kombinim të instrumenteve të financimit, asistencës teknike dhe dialogut të politikave për të adresuar pengesat në treg dhe për të stimuluar zhvillimin afatgjatë të tregut. Zbatuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), Sekretariati i Komunitetit të Energjisë dhe KfW
me mbështetjen e BE-së dhe donatorëve të tjerë bilateral, programi mbështet
përmirësimin e mjedisit rregullator për investime në efiçencën e energjisë, energjinë e qëndrueshme dhe të rinovueshme. Ai gjithashtu u lehtëson qasjen në
financa bashkive, NVM-ve dhe ekonomive shtëpiake private.

€111.7m të investimeve me hua të subvencionuara

€0.4m në financim për sektorin e banimit

Mundësimi i 14,009 huave të subvencionuara

€5.2m në financim të drejtpërdrejtë për sektorin privat

83 përfitues të mbështetur

Përmirësimi i efiçencës së energjisë

*Numri dhe shuma e huave të subvencionuara nga fillimi

Sistemet e furnizimit me ujë dhe të mbledhjes së ujërave
të zeza Pogradec

Fondi për Rritje të Gjelbërt*

**Rezultatet rajonale

HUATË PËR SMEs
SME LOANS

RRISNI BIZNESIN TUAJ
GROW YOUR BUSINESS

Mbështetja e EFSE po transformon FED Invest në një institucion të fortë
të financimit rural duke ofruar një gamë të gjerë të shërbimeve financiare
për popullsinë rurale dhe periferike. EFSE kontribuon në përfshirjen financiare dhe zhvillimin ekonomik rural në Shqipëri. Financimi i EFSE mbështeti zhvillimin e një plani për zhvillimin e biznesit bujqësor dhe ndërtimin
e kapaciteteve, duke përfshirë rrezikun e kredisë, auditimin dhe aftësitë e
pajtueshmërisë.

Pronarët e ndërtesave të banimit në Shqipëri do të jenë në gjendje të përfitojnë nga masat e efiçiencës së energjisë falë një kredie prej €5m të dhënë
nga BERZH për huamarrësit që përqendrohen në investimet e gjelbra.
Investimet do të ulin faturat e energjisë dhe do të ulin emetimet e CO2.
Fondet janë pjesë e Mekanizmit për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër
(GEFF), një iniciativë e përbashkët e BE-së, Austrisë dhe vendeve përfituese të WBIF.

wbif.eu

Sektori Publik i WBIF • Përzierja e investimeve për projektet kryesore të infrastrukturës

