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Ky studim synon të sigurojë një prezantim të Investimeve të Huaja

Direkte (IHD) dhe të nxjerrë në pah mjedisin e investimeve në

Republikën e Kosovës. Për të arritur këtë, Studimi do të japë një

analizë ligjore dhe rajonale, duke përdorur të dhëna sasiore dhe

cilësore. Oda Ekonomike Amerikane prodhon studime të tilla për të

furnizuar audiencën e tyre, në këtë rast investitorët e huaj dhe ata që

analizojnë IHD-të, me informacionet e fundit. 

Deklaratë për heqje të përgjegjësisë

 

Përmbajtja e këtij studimi nuk përfaqëson me doemos pikëpamjet e

Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ky studim mund të

riprodhohet, shumëzohet apo të transmetohet në formë elektronike,

mekanike, të fotokopjuar, të regjistruar apo në ndonjë mënyrë tjetër,

me kusht që atributi ndaj Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë të

shfaqet i qartë në çdo kopje të bërë dhe të shpërndarë. 
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IHD-të janë "një investim që

përfshin një marrëdhënie

afatgjate dhe pasqyron një

interes të qëndrueshëm dhe

kontroll  nga një njësi

ekonomike rezidente në një

ekonomi ( investitor i  huaj i

drejtpërdrejtë ose ndërmarrje

mëmë) në një ndërmarrje

rezidente në një ekonomi

tjetër nga ajo e investitorit  të

huaj të drejtpërdrejtë."  Ato

kontribuojnë në rrit jen

ekonomike duke rritur

akumulimin e kapitalit

njerëzor,  inovacionin

teknologjik,  tregtinë e jashtme

dhe duke stimuluar investimet

e brendshme. Ligji  i  Kosovës

për Investime synon të

stimulojë Investimet e Huaja

Direkte ( IHD) duke siguruar

artikuj që sigurojnë trajtim të

barabartë,  jodiskriminues për

investitorët e huaj .  Sidoqoftë,

për shkak të çështjeve

strukturore,  vlera e IHD-ve me

kalimin e kohës ka rënë (duke

neglizhuar një rrit je të

dukshme në vitin 2020).

Në nëntë vitet e kaluara,

Kosova mesatarisht kishte një

fluks neto të IHD-ve prej  4.55%

të PBB-së së saj .  Disa nga

çështjet që e kanë rritur këtë

rënie përfshijnë integrimin e

kufizuar ndërkombëtar,

paqëndrueshmërinë politike,

korrupsionin,  sundimin e

paqartë të l igj it ,  etj .  Duke u

përqëndruar në stimujt e

përpunuar dhe duke përdorur

rekomandimet e dhëna,

investitorët e huaj ,

veçanërisht diaspora,  mund të

rrisin IHD-të në Kosovë dhe të

diversif ikojnë portofolin e

tyre,  ndërsa Qeveria e Kosovës

mund të kri jojë një mjedis

tërheqës për IHD-të.  Një rrit je

e IHD-ve në Kosovë mund të

kontribuojë në rrafshimin e

shkallës së papunësisë,  rr it jen

e prodhimit dhe eksporteve,

uljen e numrit të punëtorëve

të pakualif ikuar brenda forcës

së punës dhe do të rriste

shumë mirëqenien e

qytetarëve kosovarë.

PËRMBLEDHJA
EKZEKUTIVE

Studim: IHD-të në Kosovë
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Horizontale:  një biznes zgjeron operacionet e ti j  të brendshme

në një vend të huaj .

Vertikal :  një f irmë zhvil lon aktivitete të ndryshme jashtë

vendit ,  por këto aktivitete janë ende të l idhura me biznesin

kryesor.

Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvil l imin

(UNCTAD) përcakton IHD-të si  “një investim që përfshin një

marrëdhënie afatgjatë dhe që pasqyron një interes të

qëndrueshëm dhe kontroll  nga një njësi  ekonomike rezidente në

një ekonomi ( investitor i  huaj i  drejtpërdrejtë ose ndërmarrje

mëmë) në një ndërmarrje rezidente në një ekonomi tjetër nga ajo

e investitorit  të huaj të drejtpërdrejtë.  ”

Sipas Institutit  të Financave të Korporatave,  ekzistojnë dy l loje

tipike të IHD-ve:

HYRJE NË IHD
Studim: IHD-të në Kosovë
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https://unctad.org/system/files/official-document/wir2007p4_en.pdf
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/foreign-direct-investment-fdi/


IHD-të që kërkojnë burime natyrore:  Investitorët kërkojnë burime

nafte dhe minerale,  dhe shpesh pylltari ,  bujqësi  dhe pasuri  të

tjera natyrore;  

IHD-të në kërkim të tregut:  Investitorët kërkojnë klientë dhe

klientë të rinj  duke lokalizuar prodhimin në tregjet e huaja sesa

duke eksportuar;

IHD-të që kërkojnë efikasitet :  Investitorët kërkojnë përmirësime

të produktivitetit  të kostos duke ulur koston e prodhimit brenda

rrjeteve globale të prodhimit;

IHD-të strategjike:  Investitorët kërkojnë asete shumë të veçanta

të prekshme ose jo-materiale që plotësojnë bazën e aseteve

shumëkombëshe. [1]

Kapital  ekuitet

Fitimet e ri investuara

Borxhi brenda kompanisë [2].

Nga ana tjetër,  USAID-i  klasif ikon IHD-të për sa i  përket motivit  të

investitorëve si :

1 .

2 .

3 .

4.

Financiarisht,  IHD-të kanë tre përbërës:

1 .

2.

3 .

Për më tepër,  IHD-të kontribuojnë në rrit jen ekonomike duke rritur

akumulimin e kapitalit  njerëzor,  inovacionin teknologjik,  tregtinë e

jashtme dhe duke stimuluar investimet e brendshme. Ndikimi i  IHD-

ve në performancën e përgjithshme ekonomike të Kosovës do të

shtjellohet në faqet vi juese të këti j  Rasti  Studimor.
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Konglomerati :  një biznes siguron një biznes jo të ngjashëm në

një vend të huaj

Platforma: një biznes zgjerohet në një vend të huaj por

prodhimi nga operacionet e huaja eksportohet në një vend të

tretë.

Dy format e tjera të IHD-ve përfshijnë:
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[1] USAID, Foreign Direct Investment, fq.55, Link

[2] Ibid, fq.8

https://www.yumpu.com/en/document/read/36815366/putting-it-to-work-in-developing-countries-nathan-associates


Neni 1 :  Qëll imi

“Ky l igj  ka për qëll im të rregullojë mbrojtjen,  promovimin dhe

inkurajimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës,  tu ofrojë

investitorëve të huaj të drejta dhe garanci themelore,  që u japin siguri

investitorëve të huaj që investimet e tyre të mbrohen dhe të trajtohen

në mënyrë të drejtë në pajtim me standardet dhe praktikat e pranuara

ndërkombëtare.”    

Ligji  për Investimet e Huaja hyri  në fuqi në vitin 2014 dhe shfuqizoi

Ligjin Nr.  02 /  L-33,  Ligjin Nr.  02 /  L-05,  dhe Ligjin Nr.  03 /  L-03.  Ai  synon

të stimulojë Investimet e Huaja Direkte ( IHD) duke siguruar artikuj që

sigurojnë trajtim të drejtë,  jodiskriminues për investitorët e huaj ,

investimi i  të cilëve "nuk do t ' i  nënshtrohet asnjë forme të shpronësimit

ose shtetëzimit."  

Për referencë,  Ligji  konsideron këtë si  IHD - çdo aset në pronësi apo

ndryshe l igjërisht e mbajtur nga një Person i  huaj në Republikën e

Kosovës me qëll im të kryerjes së aktiviteteve të l igjshme komerciale,

duke përfshirë por jo dhe kufizuar:  

1 .4 .1 .  Pasuri  e luajtshme apo e paluajtshme, duke përfshirë të drejta në

dhe mbi një pasuri  të ti l lë siç është hipoteka,  pengu, garancia,  dhënia

me qira dhe servituti ;  

1 .4 .2.  Prona e paprekshme dhe intelektuale,  duke përfshirë të drejtat në

pronësinë në f jalë,  si  dhe vullnetin e mirë,  proceset teknike dhe

njohuritë;  

1 .4 .3 .  Paratë e gatshme, fondet,  letrat me vlerë,  aksionet apo l lojet tjera

të interesave pronësore në një shoqëri  tregtare të Republikës së Kosovës

apo të huaj ;  obligacionet,  dëftesat e borxhit ,  instrumentet tjera të

kredive;  

1 .4 .4.  Kërkesat ose të drejtat në para,  të mirat,  shërbimet dhe

performanca nën kontratë;  

1 .4 .5.  Koncesionet ose l icencat të rregulluara me l igj ,  akt administrativ

apo kontratë,  dhe 

1 .4.6.  Fitimin e akumuluar nga një investim në Republikën e Kosovës apo

ndonjë investim diku tjetër

LIGJI PËR 
INVESTIMET E HUAJA

Studim: IHD-të në Kosovë
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https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8982
http://old.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/04-L-220%20a.pdf


YEAR 2018

Ligji  për Investimet e Huaja (Nr.  04/ L-220)

Ligji  për Shoqëritë Tregtare (Nr.  06/L-016)

Ligji  për Investime Strategjike (Nr.  05/L-079)

Ligji  për Kamatë-Vonesat në Transaksionet Tregtare (Nr.  05/L-110)

Ligji  për Falementimin (Nr.  05/L-083)

Ligji  për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit

të Terrorizmit (Nr.  05/L-096)

Ligji  për Themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore (Nr.  05/L

-057)

Ligji  për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit  Nr.  03/L-229 për Mbrojten e

Konkurrencës (Nr.  04/L-226)

Ligji  për Masat Antidamping dhe Masat Kundërbalancuese (Nr.  04/L-

240)

Në rast se l igjet aktuale të Kosovës bien në konflikt me një dispozitë të

një marrëveshjeje ndërkombëtare për IHD-të,  neni 19 pajtohet që një

marrëveshje e ti l lë ndërkombëtare do të mbizotërojë.

Ndërsa një investitor i  huaj "do të veprojë në përputhje me të gjitha l igjet

dhe standardet e zbatueshme në Republikën e Kosovës" ,  ky i  fundit ka

detyrime ndaj të parit .  Këto detyrime përfshijnë sigurimin e stabil itetit  për

regjimin e investimeve,  kompensimin e investitorëve kur është e

përshtatshme, transferime të garantuara dhe shndërrim adekuat të

monedhës.  Pika 1  e Nenit 21 përcakton se "Ministria themelon dhe mban

një regjistër për të gjithë investitorët e huaj dhe investimet e huaja.  "  dhe

Nenet 22,  23 ofrojnë informacion mbi programet dhe agjencitë

mbështetëse të investimeve në Kosovë.

     

Përveç Ligjit  për Investime të Huaja,  është e rëndësishme të shënohen

nene të rëndësishme nga l igjet e tjera të ndërlidhura dhe të zbatuara.  Pika

4 e Nenit 4 të Ligjit  për Investime Strategjike (Nr.  05 L-079) vëren se

Qeveria e Republikës së Kosovës mund të ftojë investitorët të marrin pjesë

në procesin e privatizimit në përputhje me dispozitat përkatëse të Ligjit

për Prokurimin Publik.  Investitorët e huaj mund të gjejnë informacione

përkatëse në Agjencinë Kosovare e Privatizimit (AKP),  një organ i  pavarur

publik përgjegjës për privatizimin e Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH-ve).

Në "Deklaratat e Klimës së Investimeve 2020: Kosova",  Departamenti i

Shtetit  të SHB-ve thekson këto më poshtë si  l igje me rëndësi të veçantë

për investitorët e huaj :

1 .

2 .

3 .

4.

5.

6.

7.

Shtesat përfshijnë:

1 .

2 .
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https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8982
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16426
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13319
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13071
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12664
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12540
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11339
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9326
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9518
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13319
https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,1


YEAR 2018

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) me palët

e tjera nënshkruese duke përfshirë Shqipërinë,  Bosnjën dhe

Hercegovinën, Maqedoninë,  Moldavinë,  Malin e Zi  dhe Serbinë.

CEFTA synon të lehtësojë tregtinë duke eliminuar tarifat për

tregtinë rajonale.

Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë (MTL) me Shqipërinë,  Maqedoninë e

Veriut,  Kroacinë,  Bosnjë-Hercegovinën dhe Turqinë.  Për më shumë

informacion mbi MTL-të,  shihni faqen e Doganës së Kosovës.

Marrëveshja e Stabil izim-Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian.

Nënshkruesit  dhe ratif ikuesit  e MSA-së përfshijnë Kosovën,

Shqipërinë,  Malin e Zi ,  Serbinë,  Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë dhe

Hercegovinën. Komisioni Evropian thotë se marrëveshjet "kri jojnë

një zonë të tregtisë së l irë midis BE-së dhe vendit në f jalë,

identif ikojnë objektivat e përbashkët politik dhe ekonomik dhe

inkurajojnë bashkëpunimin rajonal" .

Marrëveshja e partneritetit ,  tregtisë dhe bashkëpunimit midis

Mbretërisë së Bashkuar dhe Kosovës.  Sipas faqes së qeverisë së MB,

marrëveshja përfshin dispozita mbi tregtinë e mallrave dhe

shërbimeve,  pronën intelektuale dhe prokurimin qeveritar .  Për më

shumë informacion,  shihni l inkun.

Marrëveshjet e Taksimit të Dyfishtë (MTD) me një numër vendesh

partnere ndërkombëtare.  Gjeni l istën e plotë tek Analiza Tematike:

Tatimi në Dividendë në Kosovë,  fq.  4

Programi i  Sistemit të Përgjithshëm të Preferencave (GSP) me

SHBA-në,  Japoninë dhe Norvegjinë.

Një burim tjetër që investitorët e huaj mund të drejtohen për

informacion në l idhje me l igjet e Kosovës,  procedurat dhe vlerësime të

tjera thelbësore,  është ICLG, një platformë globale për referenca

ligjore,  analiza dhe lajme.

Marrëveshjet Bilaterale të Investimeve dhe Traktatet e Taksave

Kosova ka nënshkruar marrëveshjet e mëposhtme në l idhje me

tregtinë dhe taksat,  të cilat mund të jenë të dobishme për investitorët

e huaj :

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .
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https://cefta.int/legal-documents/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-trade-agreements
https://dogana.rks-gov.net/per-biznese/cefta/
http://mei-ks.net/sq/msa
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/enlargement_de
https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-kosovopartnership-trade-and-cooperationagreement#uk-kosovo-partnership-trade-and-co-operation-agreement
https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-kosovopartnership-trade-and-cooperationagreement#uk-kosovo-partnership-trade-and-co-operation-agreement
https://www.amchamksv.org/wp-content/uploads/2021/06/Policy-Spotlight_Tatimi-ne-Dividende.pdf
https://iclg.com/practice-areas/foreign-direct-investment-regimes-laws-and-regulations/kosovo


IHD-TË 
NË
KOSOVË

Të dhënat e Bankës Qendrore të
paraqitura më poshtë grafikisht nga
OEAK tregojnë se ndërsa vlera e IHD-
ve në Kosovë (në miliona) ka mbetur
e lartë, ka pasur një rënie të dukshme
që nga viti 2007. 

Një gjykim tjetër fillimisht hutues është rritja e IHD-ve në vitin 2020,
megjithë efektet tronditëse ekonomike të pandemisë COVID-19. Banka
Qendrore e Kosovës vëren se IHD-të në Kosovë u rritën me 34.2 përqind
në krahasim me vitin e kaluar, duke arritur vlerën e 341.7 milion euro.

Në mënyrë paradoksale, ka një sasi shumë më të lartë të IHD-ve në vitin
2007 sesa në vitet në vijim, pavarësisht nga supozimi i përbashkët se
shpallja e pavarësisë në vitin 2008 duhet të kishte përmbysur këtë
trend. Paqëndrueshmëria politike mund të shpjegojë pjesërisht uljen e
dukshme të IHD-ve në 2014, megjithatë kjo nuk përfaqëson pasqyrën e
plotë për periudhën e analizuar.
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Të dhënat: BQK; Grafiku i përgatitur nga OEAK

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2021/06/BQK_BMS_236_al.pdf


Sektori i veprimtarive financiare, energjisë, si dhe minierave dhe
guroreve, panë një rritje të dukshme ndërsa sektori i pasurive të
paluajtshme u ul me 10.1 përqind. Sektori i aktiviteteve financiare,
veçanërisht, rriti pjesën e tij të IHD-ve në 24.7 përqind në vitin 2020, nga
5.5 përqind në 2019. Kjo mund të jetë kryesisht rezultat i masave të
ndërmarra që u rekomanduan nga BQK-ja gjatë krizës pandemike
(pezullimi i shpërndarjes së dividentit nga bankat për 2019 dhe 2020).

Për më tepër, nëse anomalia statistikore e vitit 2020 nuk merret parasysh,
grafiku i mëposhtëm tregon hyrjet neto të IHD-ve të Kosovës si përqindje
e PBB-së së vendit që nga viti 2004. Në pajtueshmëri me grafikun "IHD-të
në Kosovë", edhe ky graf tregon rritjen e ndjeshme të IHD-ve (si % e PBB-
së) para shpalljes së pavarësisë (2008) dhe rënien e dukshme pas 2007-8.
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Të dhënat: Banka Botërore; Grafiku i përgatitur nga OEAK

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?contextual=aggregate&end=2019&locations=XK&start=2004&type=shaded&view=chart&year=2019


PËMBLEDHJE
RAJONALE

Në krahasim me vendet e tjera në rajonin e

Ballkanit ,  harta dhe tabela e mëposhtme e

nxehtësisë tregojnë vlerat krahasuese të

hyrjeve neto të IHD-ve të Kosovës (si% e

PBB-së) përkatësisht në vitin 2019 dhe që

nga viti  2012.  Siç mund të shihet në tabelën

e mbledhur nga AmCham, Mali  i  Zi  kishte

disa nga vlerat më të larta të hyrjeve neto

të IHD-ve (si% e PBB-së) në nëntë vitet e

fundit ,  së bashku me Shqipërinë dhe

Serbinë (sidomos në vitet e fundit) .  Nga ana

tjetër,  Kosova mesatarisht ka një f luks neto

të IHD-ve prej 4.55% të PBB-së së saj  për

periudhën e treguar më poshtë.
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Të dhënat:
Banka
Botërore;
Harta e
nxehtësisë
nga OEAK 



3 7 M

GLOBAL GEOMETRY YEAR 2018

Shteti:

Kosova

Shqipëria

B & H

Kroacia

Greqia

Mali i Zi

Maqedonia e V.

Rumania

Serbia

Bullgaria

Sllovenia

2012
 

4.51
 

7.45
 

2.28
 

2.59
 

0.68
 

15.12
 

3.47
 

1.79
 

2.94
 

3.31
 

0.07
 

2013
 

5.25
 

9.82
 

1.72
 

1.61
 

1.23
 

10.00
 

3.72
 

2.02
 

4.26
 

3.58
 

0.21

2014
 

2.70
 

8.69
 

2.94
 

5.52
 

1.14
 

10.83
 

0.54
 

1.93
 

4.25
 

1.92
 

2.04

2015
 

5.33
 

8.69
 

2.36
 

0.11
 

0.65
 

17.27
 

2.95
 

2.43
 

5.91
 

4.30
 

4.02

2016
 

3.63
 

8.81
 

1.85
 

0.81
 

1.38
 

5.18
 

5.15
 

3.32
 

5.79
 

2.74
 

3.23

2017
 

3.96
 

7.86
 

2.82
 

0.86
 

1.69
 

11.57
 

3.37
 

2.81
 

6.55
 

3.43
 

2.46

2018
 

4.01
 

7.95
 

2.95
 

1.98
 

1.85
 

8.82
 

5.11
 

3.04
 

8.04
 

2.73
 

2.84

2019
 

3.60
 

7.86
 

1.94
 

1.93
 

2.38
 

7.55
 

4.38
 

2.95
 

8.29
 

2.40
 

3.16

Ndërsa ka të bëjë me pozicionin sektorial të investimeve ndërkombëtare
në 2009-2020, grafiku i BQK-së më poshtë e tregon këtë në miliona.
Tabela [3] dhe grafiku vijues ofrojnë më shumë informacion mbi IHD-të
sipas sektorëve (%) gjatë viteve 2009-15 dhe 2020. Grafiku i tretë
vizualizon vendet kryesore që ofrojnë investime të drejtpërdrejta në
Kosovë (deri në Prill, 2021).
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Aktivitetet financiare mbulojnë pjesën më të madhe të vlerave të
investimeve më sipër, ashtu si sektorët e tjerë. Pasuritë e paluajtshme,
qiradhënia dhe aktivitetet e biznesit kanë më shumë IHD në përqindje
gjatë periudhës 2009-15 dhe ky vend i lartë është i vërtetë edhe për vitin
2020 (në miliona euro). Sa i përket shtetit që siguron më shumë IHD në
Kosovë (2020), është Gjermania.

NJË PËRMBLEDHJE SEKTORIALE

[3] Group for Legal Studies, How 'friendly' is Kosovo for Foreign Direct Investment, fq.20

https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2021/06/BQK_BMS_236_al.pdf
https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,17
https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2021/06/BQK_BMS_236_al.pdf


IHD-të sipas sektorit:

Bujqësi, gjueti,
pylltari, 
peshkim

Miniera / gurore &
Energji Elektrike /
furnizimi me gaz / ujë 

Prodhimtari

Ndërtimtari

Transporti,magazinimi
& komunikimi

Ndërmjetësimi financiar

Pasuri të paluajtshme,
qiradhënia & aktivitetet 
e bizneseve

Sektorët e tjerë
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2009
 

13.1
 
 
 
 

15.7
 
 

57.6
 

35.5
 

21.9
 
 

75.3
 
 

43.9
 
 
 

32.5

2010
 

0.9
 
 
 
 

17.7
 
 

101.1
 

54.2
 

-15.9
 
 

39.4
 
 

75.5
 
 
 

95.7

Total
 

24.8
 
 
 
 

79.1
 
 

287.4
 

311.2
 

154
 
 

390.3
 
 

825.5
 
 
 

330.7
 

2015
 

0.9
 
 
 
 

-12.7
 
 

23.1
 

46.3
 

-6.2
 
 

64.3
 
 

189.6
 
 
 

19

2014
 

0.2
 
 
 
 

17.6
 
 

-34
 

-19.9
 

-9.1
 
 

41.9
 
 

142.1
 
 
 

12.4

2013
 

0.4
 
 
 
 

34.6
 
 

11.5
 

17.3
 

51
 
 

4.4
 
 

136.1
 
 
 

25
 
 

2012
 

0.3
 
 
 
 

-22.8
 
 

27.4
 

31.1
 

32.4
 
 

22.4
 
 

115.7
 
 
 

22.5

2011
 

0.6
 
 
 
 

-5
 
 

46.9
 

133.1
 

29
 
 

33
 
 

60.5
 
 
 

86.4

Të dhënat: KIESA; Grafiku i mësipërm nga OEAK 



MARRËDHËNIA E IHD-VE ME NIVELIN E
PUNËSIMIT DHE PAPUNËSISË NË KOSOVË

Grafiku i mësipërm krahason nivelin e punësimit në Kosovë (në %) dhe
vlerën e IHD-ve në miliona euro për periudhën 2011-2020. Siç mund të
shihet, nuk ka një marrëdhënie ose trend të drejtpërdrejtë, të
vazhdueshëm midis punësimit dhe nivelit të IHD-ve, por kjo mund të
shpjegohet me nivelin e lartë të investimeve në pasuri të paluajtshme, e jo
një sektor që prodhon punë.

Megjithatë, nuk mund të mohohet që IHD-të në sektorë të ndryshëm
prodhojnë vende të reja pune për fuqinë punëtore të Kosovës dhe
karakteristikat e kësaj të fundit tërheqin IHD-të. Sipas Agjencisë së
Statistikave të Kosovës, 46.4% e të rinjve janë të papunë në Kosovë (TM1,
2020) dhe kjo paraqet një mundësi të shkëlqyeshme për investitorët e
huaj për të shfrytëzuar të rinjtë në bizneset e tyre [4]. Më tej, grafikët më
poshtë tregojnë nivelin e papunësisë mashkull / femër / total (në%) sipas
nivelit arsimor. Siç është demonstruar, ekziston ende një nivel i arsimuar
(dhe i paarsimuar) i fuqisë punëtore të papunë që mund të jetë në
përdorim për investitorët e huaj.
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[4] Shënim: Kjo shifër nuk është ndikuar shumë nga pandemia. ASK shprehet se "ndikimi
i pandemisë COVID-19] në të dhënat e tremujorit të parë ishte shumë i ulët".

Të dhënat: BQK; Grafiku i përgatitur nga OEAK

https://ask.rks-gov.net/media/5554/afp-tm1-2020-finale.pdf
https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2021/06/BQK_BMS_236_al.pdf


Në fakt, në një anketë të kryer nga AmCham në

vitin 2010, më shumë se 60% e të anketuarve

(investitorë të huaj të mundshëm) i konsideronin

burimet njerëzore si "potencialin më të fortë që

Kosova u ofron investitorëve të huaj". Ky mbetet

rasti, siç është theksuar kohët e fundit nga një

investitor Hollandez në një intervistë me

AmCham. Ai vuri në dukje ndryshimin e

jashtëzakonshëm të disponueshmërisë së

punëtorëve në Kosovë me mungesën e Hollandës

dhe aftësitë e mëdha të punëtorëve të

pakualifikuar të Kosovës për të "mësuar shumë

shpejt".

Përveç karakteristikave të fuqisë punëtore,

politikat e punës që favorizojnë paga minimale të

ulëta krahasuar me vendet e BE kanë tërhequr

gjithashtu shumë investitorë të huaj. Për një

përmbledhje të politikave të punës së Kosovës,

shih Seksionin 11 të “Deklaratat e Klimës së

Investimeve 2020: Kosova”.

Së fundmi, është e rëndësishme të vihen në dukje

rezultatet e një sondazhi të vitit 2019 të kryer nga

Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë (IFME),

mbështetur nga Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Anketa e 38 ndërmarrjeve kosovare me kapital të

huaj arriti në përfundimin se këto biznese kanë

"besim të plotë te punonjësit e tyre [kosovarë]",

gjë që dërgon një mesazh pozitiv "tek bizneset e

reja të huaja që janë të interesuar të investojnë

në Kosovë" [5].

Një rritje e IHD-ve në Kosovë si dhe një rrafshim i

shkallës së papunësisë do të kontribonte shumë

për mirëqenien e qytetarëve të saj.
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[5] IETL, “Investimet e Huaja Direkte ne Kosove: 
Klima e investimeve, potenciali dhe barrierat,” fq.13 Të dhënat: ASK; Grafikët nga OEAK 

https://www.amchamksv.org/wp-content/uploads/2016/11/Kosovo-in-the-Eyes-of-the-Foreign-Investors.pdf
https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/kosovo/
https://ask.rks-gov.net/media/5554/afp-tm1-2020-finale.pdf


MARRËDHENIA E IHD-
VE ME REMITENCAT
Vlera e remitancave ka qenë gjithmonë më e
lartë se ajo e IHD-ve dhe, siç tregohet në
grafikët e mësipërm, kjo vlerë (në miliona
euro) ka pasur një rritje të qëndrueshme dhe
të konsiderueshme gjatë 2012-2019.
Diaspora mund të ndikojë pozitivisht në
nivelin e IHD-ve në Kosovë duke ridrejtuar
remitancat në investime. Sidoqoftë, një
studim i UNDP i vitit 2010, i përmbledhur
nga Grupi për Studime Ligjore, thotë se rreth
"40% e dërgesave të parave përdoren për
konsum familjar, një pjesë tjetër për strehim
dhe investime të kapitalit njerëzor, ndërsa
vetëm një sasi e vogël përdoret për
investime biznesi". Kjo ka mbetur kryesisht
deri më tani, përveç një investimi të
rëndësishëm nga diaspora në tregun e
pasurive të patundshme.

Remitancat rrisin mirëqenien e qytetarëve
kosovarë, por studime të ndryshme nxjerrin
përfundime të ndryshme për ndikimin e tyre
ekonomik. Një studim duke përdorur
modele regresioni dhe të dhëna të Bankës
Botërore për Ballkanin Perëndimor, arriti në
përfundimin se "ndikimi ekonomik i IHD-ve
...ishte...shumë i rëndësishëm", ndërsa
konsideroi remitencat si "jo përcaktues
kryesor i rritjes" ekonomike [6]. Ata
sugjeruan që autoritetet përkatëse duhet "të
krijojnë një mjedis të përshtatshëm për
investime të reja, të suksesshme dhe [të]
përdorin mirë flukset hyrëse të dërgesave të
parave". Pavarësisht nga ndikimi i debatuar
ekonomik i remitancave, ky studim sugjeron
që diaspora duhet të marrë në konsideratë
ridrejtimin e dërgesave të parave drejt IHD-
ve ose investimin e tyre aktual në pasuri të
paluajtshme drejt sektorëve të tjerë 
 fitimprurës. Nga ana tjetër, Kosova dhe
autoritetet e saj përkatëse duhet të punojnë
drejt nxitjes së IHD-ve nga diaspora dhe
krijimit të mekanizmave efektivë për
shfrytëzimin e kapitalit të diasporës. Është e
rëndësishme të theksohet se diaspora
përballet me një rrezik më të ulët investimi
sesa investitorët e tjerë të mundshëm dhe
mbetet shpresa për një rritje të nivelit të
IHD-ve.
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[6] “Financing Growth through Remittances and Foreign Direct Investment: Evidences from
Balkan Countries,” fq.14.

Grafi nga BQK (2016)

Grafi nga BQK (2020)

https://bqk-kos.org/repository/docs/2015/BQK_Raporti%20i%20Zhvillimeve%20Makroekonomike%204.pdf
https://bqk-kos.org/wp-content/uploads/2020/10/BQK_RV_2019.pdf


SEKTORËT ME
POTENCIAL PËR
INVESTIM
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Sektori i Energjisë

Sektori i Agrikulturës

Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimi (TIK)

Turizmi

Kosova është e pasur me burime natyrore dhe ka përdorur rezervat e saj
të linjitit (qymyrit) për të prodhuar energji. Sidoqoftë, për shkak të
kostos dhe arsyeve mjedisore, Banka Botërore dhe ContourGlobal, një
investitor britanik, tërhoqën mbështetjen për ndërtimin e një
termocentrali të ri të linjitit në Kosovë, në 2018. Në të kundërt, energjia e
rinovueshme tani duket të jetë alternativa me kosto më të ulët, siç
tregohet në një përmbledhje nga Instituti për Ekonomi të Energjisë dhe
Analiza Financiare. Investitorët e huaj mund të tërhiqen nga këto kosto
të ulëta, kërkesa e lartë për energji dhe mbështetja për energji të
rinovueshme nga bankat ndërkombëtare të zhvillimit.
 

KIESA rendit përpunimin dhe paketimin e ushqimit si një nga
segmentet kryesore me potencial për investim. Ai thekson se më shumë
se gjysma e sipërfaqes totale të Kosovës është tokë bujqësore me
pjellori, tokë të pasur me lëndë ushqyese. Kështu, investitorët e huaj
mund të përfitojnë nga burimet natyrore të Kosovës, tradita e fortë
bujqësore dhe subvencionet / grantet që Qeveria ofron për sektorin e
bujqësisë.

Ky sektor po zhvillohet shpejt dhe ruan një potencial të madh për IHD-
të. Sipas Barometrit TIK 2020, "tregjet më të njohura horizontale janë
Zhvillimi i personalizuar / Kontraktimi i jashtëm, i ndjekur nga IT
Consulting, zhvillimi i dizajnit të uebit, Zgjidhjet për celularë, Tregtia
elektronike, Sigurimi i Cilësisë së Programeve etj." Investitorët e huaj
mund të tërhiqen nga forca e punës re, e arsimuar dhe e rrjedhshme në
anglisht.

Kosova ka potencial për të zhvilluar më tej ekoturizmin, turizmin e 
 aventurës, turizmin kulturor dhe atë mjekësor. Qendra e Skijimit në
Brezovicë, në Malet e Sharrit, është brenda një ore larg nga Aeroportet
Ndërkombëtare të Prishtinës dhe Shkupit. Sipas KIESA, ka rreth 22,000
hektarë tokë të pashkelur në Malet e Sharrit që ofrohen për privatizim.
Vende të tjera për investime përfshijnë Qendrën e Skijimit në Rugovë,
pamjet fetare dhe historike të Kosovës, si dhe burimet termale të saj.

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-2020.pdf?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=beyond-coal_investing-in-kosovos-energy-future_october-2020
https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,97
https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=2,97
https://stikk.org/wp-content/uploads/2021/06/IT-Barometri-2020.pdf
https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,25


NXITJE PËR
INVESTIME
KY seksion ofron një përmbledhje të shkurtër të fakteve në lidhje me
Kosovën që duhet të stimulojnë të huajt për të investuar në vend.

Kosova ka një pozitë gjeostrategjike që investitorët e huaj mund ta
përdorin në avantazhin e tyre. Ndodhet në zemër të Ballkanit dhe, si e
tillë, siguron qasje të lehtë në BE. Vendi është vetëm rreth 262 km larg
nga porti i Durrësit në Shqipëri, 299 km nga ai i Tivat në Malin e Zi dhe
329 km nga porti i Selanikut, në Greqi.

Për më tepër, popullsia e re e Kosovës, forca punëtore dhe kostot e ulëta
të punës janë disa nga stimujt kryesorë për investitorët e huaj. Në
Ekspozitën Ndërkombëtare të Menaxhimit, Kryeministri, Albin Kurti, tha
sa vijon:

“Kjo forcë e re [kosovare] e punës flet gjuhët kryesore që fliten në
Bashkimin Evropian… ata sjellin së bashku me remitencat e tyre edhe 
 etikën e punës së pjesës gjermane-folëse të BE-së.” 

Në një intervistë me AmCham, një investitor Hollandez tha, "Ne shohim
shumë përparësi [në Kosovë] dhe një prej tyre është disponueshmëria e
një fuqie punëtore shumë të arsimuar ... kjo është mjaft e
jashtëzakonshme!"

Për gamën e gjerë të sektorëve konkurrues, Kryeministri shtoi:

“Gama e sektorëve që Kosova që supozohet të ketë avantazh konkurrues
në rajon është e gjerë, duke filluar nga sektori i IT, industria e
përpunimit të drurit, industria e përpunimit të metaleve, dhënia e
jashtme e shërbimeve mbështetëse të korporatave, turizmi dhe
bujqësia.”

Bizneset tani mund të regjistrohen në 2 ditë dhe të marrin pjesë në një
mjedis biznesi me një rezultat ‘fillimi të një biznesi’ prej 95.9 (nga 100)
[7].

Në rast të një mosmarrëveshje ligjore, arbitrazhi ndërkombëtar, i
disponueshëm në Kosovë, është një avantazh i madh për investitorët për
të zgjidhur mosmarrëveshjet tregtare në një mënyrë të shpejtë,
moderne dhe fleksibile. Ligji për Investimet e Huaja përcakton të drejtën
e një investitori për t'iu referuar arbitrazhit (Neni 10) për kompensimin e
humbjeve të shkaktuara si pasojë e çdo veprimi / mosveprimi ligjor të
drejtuar kundër tyre. Neni 16 siguron "Mekanizmat për Zgjidhjen e
Mosmarrëveshjeve të Investimeve", të kushtëzuara nga e drejta ligjore e
vendosur e investitorëve për të kërkuar që një mosmarrëveshje
investimesh të zgjidhet në përputhje me procedurat e shënuara. Në
mungesë të këtyre procedurave, një mosmarrëveshje mund të zgjidhet
përmes arbitrazhit të drejtuar nga:

2.1. Konventa ICSID;
2.2. Rregullat e Lehtësisë shtesë të ICSID;
2.3. Rregullat e UNCITRAL; ose
2.4. Rregullat e ICC
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[7] World Bank, Doing Business Ranking, fq. 4
[8] IETL, fq.31-2

https://www.facebook.com/watch/?v=780306992769657
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8982


Agjencia Shumëpalëshe e Garantimit të Investimeve (MIGA) (anëtare e
Grupit të Bankës Botërore) garanton investime në Kosovë deri në
shumën prej 20 milion euro.
Korporata Private e Investimeve të Huaja Amerikane (OPIC) ofron sigurim
të rrezikut politik për investitorët e huaj në Kosovë.
Garanci kredie dhe investimesh nga Austria - Austrian Kontrollbank 
 (OeKN) dhe për Gjermaninë, Euler Hermes Kreditversicherung [9].

Kosova ofron disa nga nivelet më të ulëta të taksave në rajon. Për krahasim,
shihni tabelën më sipër [8].

Kosova përdor euron si monedhën e saj dhe, si e tillë, investitorët evropianë
nuk kanë pse të shqetësohen për kurset e këmbimit ose
paqëndrueshmërinë e valutës së huaj.

Së fundmi, investitorët gëzojnë garanci investimesh nga:
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[9] IETL, fq.30

Shteti:

Kosova

Shqipëria

B & H

Kroacia

Mali i Zi

Maqedonia e V.

Serbia

Tatimi

TVSH T. në të hyrat e
korporatave

T. në të hyra
personale

Norma standarde: 18%
Norma më e ulët: 8%

Norma standarde: 20%
Norma më e ulët: 10%

Norma standarde: 17%
Norma më e ulët: n/a

Norma standarde: 25%
Norma më e ulët: 13%

Norma standarde: 19-21%
Norma më e ulët: 7%

Norma standarde: 18%
Norma më e ulët: 5%

Norma standarde: 20%
Norma më e ulët: 10%

10%

15%

10%

18%

9%

10%

15%

0-4% ; 8% ; 10%

23%

10%

36%

9%

10%

10%

Shënime: Në Kroaci, Taksa e të Ardhurave Personale mblidhet nga individët dhe zbatohet në burime të ndryshme të të
ardhurave si puna, pensionet, interesat dhe dividentët. Shkalla standarde e TVSH-së është 25% dhe shkalla më e ulët është 13%
për akomodimin, ushqimin dhe gazetat.
INë Shqipëri, Tatimi mbi të Ardhurat Personale mblidhet nga individët dhe zbatohet në burime të ndryshme të të ardhurave si
puna, pensionet, interesat dhe dividendët.
Ligji i TVSH-së në Malin e Zi është azhurnuar nga parlamenti për të përfshirë një rritje në normën e TVSH-së nga 19% në 21%.
Shkalla e reduktuar e TVSH-së prej 7% vlen për artikujt bazë ushqimorë, ilaçet, akomodimin në hotel dhe shërbimet turistike,
ndër të tjera.

Burimi: Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë



SFIDAT PËR
INVESTIMEVE

integrimi i kufizuar ekonomik rajonal dhe global;
paqëndrueshmëria politike
ndërhyrja në ekonomi;
korrupsioni;
një furnizim jo i besueshëm i energjisë;
një sektor i madh informal;
vështirësi në krijimin e të drejtave pronësore;
sundimi i paqartë i ligjit, duke përfshirë një mungesë të dukshme të
zbatimit të kontratave.

Disa nga çështjet strukturore të Kosovës që Departamenti i Shtetit i
SHBA-së vëren në "Deklaratat e Klimës së Investimeve 2020" janë:

Kosova nuk është pjesë e BE-së dhe as e Organizatës Botërore të
Tregtisë, por ajo përpiqet të lehtësojë axhendën e saj të anëtarësimit në
BE përmes CEFTA. Sidoqoftë, as Serbia dhe as Bosnja dhe Hercegovina
nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe kjo ka rezultuar në barriera
tregtare. Integrimi i kufizuar ndërkombëtar i Kosovës, si dhe çështjet e
brendshme politike kanë disinentivuar IHD-të gjatë gjithë viteve.

Korrupsioni mbetet një sfidë tjetër. Studimi nga IFME tregon se 52% e
bizneseve të anketuara (që gëzojnë kapital të huaj) e konsiderojnë
korrupsionin si një pengesë kryesore në Kosovë, dhe vetëm 11% e tyre
pretendojnë se nuk është [10].

Në lidhje me sundimin e paqartë të ligjit, i njëjti studim tregoi se niveli i
besimit në gjykatat e Kosovës është i ulët me pak më shumë se 50% të
të anketuarve që tregojnë një lloj besimi në gjykata [11]. Sa i përket
mungesës së zbatimit të kontratës, “33% e të anketuarve deklaruan se
mosrealizimi i kontratave nga gjykatat e Kosovës është një pengesë e
madhe, 25% u përgjigjën se kjo është një pengesë, 38% e tyre deklaruan
se është një pengesë e vogël, ndërsa vetëm 4% pohuan se nuk është
aspak pengesë "[12].

Përveç këtyre sfidave, është e rëndësishme të theksohet mungesa e lirisë
së lëvizjes për shkak të regjimit të vizave dhe mungesa e informacioneve
në dispozicion për investitorët e huaj. Në fakt, në një sondazh të kryer
nga OEAK në vitin 2010, një nga arsyet kryesore të hezitimit për të
investuar në Kosovë ishte mungesa e informacionit. Kjo ka bërë që të
huajt të krijojnë keqkuptime për Kosovën në lidhje me mjedisin e saj të
biznesit.
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[10] IETL, fq.20

[11] Ibid, fq.13;  [12] Ibid, fq.15

https://www.amchamksv.org/wp-content/uploads/2016/11/Kosovo-in-the-Eyes-of-the-Foreign-Investors.pdf
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Vendosja e një pike kryesore të informacionit në lidhje me
investimet. Kjo mund të marrë formën e një forme detyre brenda
zyrës së Kryeministrit ose forma të tjera. Një institucion i tillë do të
zvogëlojë burokracinë dhe do të punojë drejt marketingut të imazhit
të Kosovës si një vend i sigurt dhe fitimprurës për investime.

Krijimi i lehtësuar i Gjykatës Komerciale. "Oda Amerikane vlerëson se
një vendim i tillë i Qeverisë së Kosovës do të ndikojë në mënyrë të
pashmangshme në rritjen e sigurisë ligjore në të bërit biznes,
përmirësimin e klimës së investimeve, dhe rrjedhimisht imazhin e
Kosovës para investitorëve të huaj." Për më tepër, "miratimi i
Projektligjit nga Qeveria, gjithashtu kontribuon në përparimin e
dialogut publik-privat". Ky plan duhet të marrë pjesë në iniciativën
më të madhe të përmirësimit të sundimit të ligjit në Kosovë,
veçanërisht në krijimin e të drejtave të qarta të pronës.

Pragu i investimeve i parashikuar në Ligjin për Investimet Strategjike
duhet të rishikohet për një koordinim më të mirë me objektivat dhe
stimujt e vendimmarrjes qeveritare përmes sektorëve jetikë të
ekonomisë. Më tej, investitorëve strategjikë, pa paragjykuar
madhësinë e biznesit të tyre, duhet t'u ofrohet stimulim tatimor i
kushtëzuar nga niveli i prodhimit të vendeve të punës të investimeve
të tyre.

Qeveria duhet të promovojë marrëveshje të reja bilaterale që
lehtësojnë tregtinë dhe tërheqin investime të huaja direkte, si dhe
mundësi të reja pune.

Krijimi i Zonës së Posaçme Ekonomike Amerikane do të tërhiqte
investitorë amerikanë nga SHBA dhe vendet e tjera. Këtyre
investitorëve të mundshëm amerikanë duhet të i ofrohen stimuj
administrativë dhe fiskalë brenda zonës ekonomike në mënyrë që të
rrisin investimet e huaja direkte.

Për të eleminuar hezitimin e investitorëve të mundshëm për të
investuar në Kosovë për shkak të nivelit të saj të fuqisë punëtore të
pakualifikuar, burimet njerëzore duhet të zhvillohen përmes
trajnimeve dhe punëtorive. Duke vepruar kështu, investitorët e huaj
të mundshëm nuk do të "ngarkohen" me nevojën e transferimit të
njohurive të teknologjisë në Kosovë.

Qeveria duhet të stimulojë diasporën për të investuar përmes
forcimit të misioneve diplomatike dhe krijimit të organizatave në
vendet ku diaspora banon kryesisht.

Disa nga rekomandimet në lidhje me IHD-të, investitorët e mundshëm
dhe mjedisin e biznesit kosovar, që Oda Ekonomike Amerikane sugjeron
janë si më poshtë:

https://www.amchamksv.org/sq/oda-amerikane-pershendet-aprovimin-e-projektligjit-per-themelimin-e-gjykates-komerciale/
https://www.amchamksv.org/sq/ne-shtetin-amerikan-te-iowas-promovohen-mundesite-per-investime-ne-kosove/
https://www.amchamksv.org/sq/oda-amerikane-prezanton-potencialet-per-investime-ne-kosove-edhe-ne-britani-te-madhe/
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