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PËRMBLEDHJE
Kosova ka një ekonomi të tregut të lirë me taksa shumë tërheqëse mbi të ardhurat e
korporatave dhe politika të favorshme për investimet e huaja. Në Raportin e të Bërit Biznes
të Bankës Botërore 2020, Kosova u rendit e 57-ta nga 190 shtete në Indeksin Botëror të
Lehësisë së Të Bërit Biznes. Kosova ka mundur ta regjistrojë këtë rezultat si rezultat i
rezultateve të larta në lehtësinë e fillimit të një biznesi (e 12-ta) dhe lehtësinë e marrjes së
kredisë (e 15-ta).

[1] https://kallxo.com/lajm/numri-i-bizneseve-te-regjistruara-ne-vitin-2021-me-i-larti-ne-13-vitet-e-fundit/1

Kjo tregon se Kosova është një vend me shumë potencial për investime dhe me një mjedis
gjithnjë e më tërheqës për investitorët. Me këto rezultate dhe përqindje pozitive rreth
bizneseve Kosova ka arritur të ketë një numër të madh të bizneseve të regjistruara dhe
funksionale. Vetëm në vitin 2021 në Kosovë janë regjistruar 2416 biznese dhe shumica e
bizneseve të regjistruara janë 13 vjeçare.[1]

https://kallxo.com/lajm/numri-i-bizneseve-te-regjistruara-ne-vitin-2021-me-i-larti-ne-13-vitet-e-fundit/
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[2] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities
[3] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities
[4] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities
[5] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities

MUNDËSITË PËR INVESTIM
Sipas Ambasadës së SHBA-së në Kosovë, Kosova është një vend në zhvillim që ofron
mundësi të ndryshme për investime.  Kosova përfiton nga zotërimi i rezervave të pesta më
të mëdha të linjitit në botë, si në sektorin ekonomik, ashtu edhe në atë të burimeve
natyrore.
Zotërimi i resurseve natyrore të Kosovës përkthehet në mundësi investimi në shumë
sektorë, si minierat, energjia dhe bujqësia. Investimi në këta sektorë premton një të ardhme
profitabile, jo vetëm për investitorët, por edhe për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Disa nga sektorët me potencial për investime janë:

E ballafaquar me një deficit të konsiderueshëm të energjisë, Kosova po kërkon të zgjerojë
kapacitetin e saj të prodhimit të energjisë dhe të diversifikojë furnizimin e saj me energji,
duke përfshirë edhe energjinë e ripërtëritshme. [2] Strategjia afatgjatë e BE-së synon
dekarbonizimin e sektorit të energjisë deri në vitin 2050. Kjo e ka vënë Kosovën në rrugën
drejt gjetjes së burimeve alternative të energjisë. Ndërsa Kosova modernizon prodhimin e
saj të energjisë dhe diversifikon furnizimin me energji, gazi natyror dhe burimet e
ripërtëritshme paraqesin mundësi të mundshme të tregut. [3]

Energjia

Minierat janë një sektor i rëndësishëm për ekonominë e Kosovës. Megjithatë, aktiviteti i
këtij sektori ka pësuar rënie vitet e fundit, si pasojë e mungesës së investimeve në pajisje,
objekte dhe zhvillim të minierave të reja. Sektori ka potencial të konsiderueshëm për
investime të huaja, dhe Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve (KPMM) ka lëshuar
mbi 500 licenca kërkimi dhe minierash që nga viti 2007. [4]

Minierat

Qeveria e Kosovës po punon për ta pozicionuar vendin si qendër rajonale për produkte dhe
shërbime të ndërlidhura me teknologjinë informative (IT), duke u mbështetur në aftësitë e
forta të IT-së dhe gjuhës angleze brenda fuqisë punëtore. [5] Ka një rritje të numrit të
kompanive të IT-së që fokusohen në dhënien e shërbimeve të jashtme për kompanitë
evropiane dhe amerikane. Një lloj tjetër i shërbimeve të jashtme të ofruara nga Kosova
janë qendrat e thirrjeve.

Telekomunikacioni dhe Teknologjia e
Informacionit
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Sektori i shëndetësisë në Kosovë dominohet nga shërbimet e sektorit publik. Megjithatë,
vitet e fundit ka pasur një rritje të investimeve të sektorit privat. Shumë nga qytetarët e
Kosovës që kanë mundësi, udhëtojnë në vende të tjera për të marrë kujdes mjekësor.
Zgjidhjet vendore paraqesin një mundësi potencialisht fitimprurëse për investitorët e
jashtëm. [6]
Po ashtu, për shkak të pandemisë, në Kosovë ka pasur një rritje të kërkesës për shërbime të
telemjekësisë.

Shëndetësia

Si një vend në zhvillim, mbeturinat e Kosovës janë rritur më shpejt se kapaciteti i saj për t'i
menaxhuar ato. [7] Ka shumë grumbuj ilegalë të mbeturinave dhe deponi të
pamjaftueshme që janë të keq menaxhuara dhe të ndërtuara keq. Edhe pse riciklimi ka
filluar vetëm së fundmi në Kosovë, disa kompani në tregjet e veçanta kanë mundur të
operojnë me fitim në këtë sektor. [8]

Përveç këtyre, me zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, nevoja për shërbime të ekspertëve
financiarë, juridikë, arkitekturorë, inxhinierikë, softuerikë, marrëdhënie me publikun dhe
shërbime të dizajnit grafik do të rritet. [9]

Menaxhimi dhe Riciklimi i Mbeturinave

[6] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities
[7] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities
[8] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities
[9] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities
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ARSYET PËR TË INVESTUAR

Afërsia e Kosovës me portin e Durrësit si dhe me portin e Selanikut, ofrojnë një pozicion të
dëshirueshëm strategjik që do të përfitonte çdo investitor. Sipas hulumtimeve, në 20 vitet e
ardhshme tregtia e mallrave nga Azia në Evropë përmes Gadishullit Ballkanik do të pësojë
një rritje të shumëfishtë. E vendosur në zemër të Gadishullit Ballkanik, Kosova ofron një
rrugë të favorshme për tregtinë ndërmjet Evropës dhe Azisë. Rrugët e reja dhe moderne të
ndërtuara vitet e fundit, për shumë kompani, shërbejnë si rruga më e shkurtër mes Detit
Adriatik dhe Detit të Zi.

I. Pozicion i Favorshëm Gjeografik 

II. Popullsia e Re
Kosova ka popullsinë më të re në Evropë. 53% e popullsisë së Kosovës janë nën moshën 25
vjeçare. Brezi i ri i Kosovës është ambicioz, punëtor dhe të vendosur në ndjekjen e
synimeve të tyre për zhvillimin personal si dhe zhvillimin e vendit të tyre. Pavarësisht
mundësive të tyre të kufizuara dhe kufizimeve të udhëtimit, të rinjtë e Kosovës përpiqen të
nxjerrin më të mirën nga ajo që kanë, me një shpirt krijues dhe frymëzim të palëkundur
drejt një të ardhmeje më të ndritur. Ky lloj motivimi dhe potenciali që gjendet në
popullatën e Kosovës është një karakteristikë e rrallë dhe do të ishte e dobishme për këdo
që është i interesuar të investojë në Kosovë. Popullata e re, me njohuri të mira të gjuhës
angleze dhe dëshirë për të mësuar, si dhe me kosto të ulët të punës, e bëjnë tregun e punës
në Kosovë një arsye të mirë për të investuar në Kosovë.

III. Normat e Ulëta të Tatimit mbi të
Ardhurat
Kosova është ndër vendet me normat më të ulëta të tatimit mbi të ardhurat në Evropë. Me
një normë tatimore të kufizuar prej 10% në të ardhurat personale, dhe një normë fikse 10%
në tatimin mbi të ardhurat e korporatave, normat tatimore të Kosovës ofrojnë një mjedis
fitimprurës për investim. Të kesh norma të ulëta të tatimit mbi të ardhurat mund të
ndihmojë çdo biznes të përfundojë projektet vjetore. Kjo konsiderohet si ndihmë pasi
vetëm një pjesë e vogël e buxhetit të tyre shkon për taksa ndaj shtetit. Qendra e Politikave
Tatimore deklaroi se duke pasur norma të ulëta të tatimit në të ardhura, kompanitë do të
tërhiqen më shumë për të investuar në Kosovë. [10] Përveç kësaj, këto norma tatimore
shërbejnë si mbrojtje për kompanitë që operojnë në tregun e Kosovës.

[10] https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-do-taxes-affect-economy-long-run
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[11] https://www.3ecpa.com.hk/services/other-jurisdictions-setup/republic-of-kosovo-company-registration/
[12] https://www.privacyshield.gov/article?id=Kosovo-Banking-Systems
[13] https://www.privacyshield.gov/article?id=Kosovo-Market-
Overview#:~:text=Kosovo's%20liberal%20trade%20regime%20enables,remaining%20trade%20and%20tariff%20barriers. 
[14] https://newworldeconomics.com/stable-
money/#:~:text=First%20of%20all%2C%20what%20is,%E2%80%9Cpurchasing%20power%E2%80%9D%20may%20change.&text=So%2C%20if%20their
%20currency's%20value,least%20as%20stable%20as%20gold
[15] https://www.cmcmarkets.com/en/learn-forex/16-strongest-currencies-in-the-world

IV. Mbështetje Institucionale për Bizneset
Mbështetja institucionale është një faktor i rëndësishëm për bizneset për të arritur idetë
dhe programet e tyre investuese. Në Kosovë mbështetja institucionale për bizneset vjen
nga institucione të ndryshme joqeveritare dhe private. Oda Ekonomike Amerikane në
Kosovë e ofron këtë mbështetje për anëtarët e saj përmes krijimit të mjedisit të rrjetit të
biznesit të nivelit të lartë, referimeve të biznesit dhe prezantimit. Ky mjedis mbështetës i
biznesit i krijuar nga këto institucione, e bën investimin në Kosovë më të sigurt dhe më
fitimprurës.

V. Proces i Shpejtë dhe i Lehtë i
Regjistrimit të një Biznesi
Procesi i regjistrimit të një biznesi në Kosovë është mjaft i thjeshtë dhe i shpejtë.
Procedurat e regjistrimit janë të njëjta për kompanitë vendore dhe të huaja, që do të thotë
se është e njëjtë për çdo kompani biznesi në Kosovë.
Krijimi i një llogarie bankare, regjistrimi i kompanisë në Agjencinë e Regjistrimit të
Bizneseve të Kosovës (ARBK), vula e kompanisë dhe regjistrimi i punonjësve për një skemë
pensionale me administratën tatimore janë të gjitha procedura që zgjasin dy deri në
njëmbëdhjetë ditë për t'u përfunduar. [11]

Kosova përdor euron si monedhë kombëtare. Sipas Ambasadës Amerikane, sistemi bankar
në Kosovë është një sistem i rregulluar mirë, fitimprurës dhe likuid. [12] Rregullat dhe
rregulloret bankare janë miratuar nga Banka Qendrore në Kosovë (BQK). Është e
rëndësishme të përmendet se Banka Qendrore e Kosovës (BQK) ka autoritetin për të
mbikëqyrur, licencuar dhe rregulluar institucionet financiare dhe gjithashtu kompanitë e
sigurimeve në Kosovë. [13]

VI. Sistem i Sigurt Bankar

Sipas New World Economic një monedhë është konstante dhe e qëndrueshme kur vlera e
saj nuk ndryshon me kalimin e viteve. [14] Euro është një monedhë e qëndrueshme duke
marrë parasysh se si vlera e saj nuk ka ndryshuar gjatë viteve. Sipas CMC Markets, Euro
është monedha zyrtare e 19 vendeve që e bën atë monedhën e 8-të më të fortë në botë. [15]
Duke pasur euron si monedhë kombëtare, është më e lehtë për Kosovën të tregtojë me
vendet e eurozonës dhe kështu, më lehtë për kompanitë në Kosovë të bëjnë biznes me
kompani jashtë Kosovës.

VII. Monedha e Qëndrueshme

Arsyet për të investuar - 10 Arsye pse të investoni në Kosovë

https://www.3ecpa.com.hk/services/other-jurisdictions-setup/republic-of-kosovo-company-registration/
https://www.privacyshield.gov/article?id=Kosovo-Banking-Systems
https://www.privacyshield.gov/article?id=Kosovo-Market-Overview#:~:text=Kosovo's%20liberal%20trade%20regime%20enables,remaining%20trade%20and%20tariff%20barriers
https://newworldeconomics.com/stable-money/#:~:text=First%20of%20all%2C%20what%20is,%E2%80%9Cpurchasing%20power%E2%80%9D%20may%20change.&text=So%2C%20if%20their%20currency's%20value,least%20as%20stable%20as%20gold
https://www.cmcmarkets.com/en/learn-forex/16-strongest-currencies-in-the-world
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[16] https://www.privacyshield.gov/article?id=Kosovo-Market-
Overview#:~:text=Kosovo's%20liberal%20trade%20regime%20enables,remaining%20trade%20and%20tariff%20barriers. 
[17]  https://www.privacyshield.gov/article?id=Kosovo-Market-
Overview#:~:text=Kosovo's%20liberal%20trade%20regime%20enables,remaining%20trade%20and%20tariff%20barriers. 

VIII. Mjedis Mbështetës i Biznesit
Biznesi është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së një vendi. Biznesi nuk sjell vetëm
fitime individuale, por sjell edhe fitime të shtetit. Qeveria duhet të sigurojë një mjedis
biznesi mbështetës për kompanitë që  merren çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me
klientët e tyre si dhe me punonjësit e tyre. Prandaj, një mjedis biznesi mbështetës është i
nevojshëm që kompanitë të arrijnë qëllimet e tyre dhe të përmbushin angazhimin e tyre
për të kontribuar në ekonominë e vendit. Kosova është krenare të thotë se një mbështetje 
 dhe inkurajim i tillë ekziston në mesin e bizneseve në Kosovë, si dhe në institucionet
publike.

Politikat tregtare liberale lejojnë një qarkullim të pakufizuar të mallrave dhe shërbimeve.
Regjimi liberal i tregtisë së Kosovës mundëson eksporte pa taksa për shumicën e mallrave
kosovare në tregun e BE-së. [16] Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) me BE-në ka
përforcuar më tej liberalizimin e tregtisë dhe ka hequr shumë nga barrierat e mbetura
tregtare dhe tarifore. [17]
Kosova ka marrëveshje të tregtisë së lirë me CEFTA-n, e cila i mundëson Kosovës qarkullim
të pakufizuar të mallrave dhe shërbimeve drejt dhe nga anëtarët e tjerë të CEFTA-s. Përveç
kësaj, Kosova është gjithashtu pjesë e Sistemit të Përgjithësuar të Preferencave të SHBA-së,
i cili i mundëson Kosovës të eksportojë rreth 3000 produkte në SHBA pa pasur nevojë të
paguajë asnjë detyrim.

IX. Regjimi Liberal Tregtar

Kosova është shtet i pavarur që funksionon në bazë të ligjit dhe ligjet e saj janë pjesë e një
strukture ligjore moderne dhe në përputhje me BE-në. Dihet se sundimi i ligjit në Kosovë ka
vend për përmirësim. Megjithatë, vitet e fundit, ka pasur një përpjekje për të fuqizuar
sundimin e ligjit, veçanërisht në të bërit biznes. Realizimi i këtij misioni do të shtyhet edhe
më tej me themelimin e Gjykatës Komerciale të Kosovës. Gjykata Komerciale do të punojë
për përmirësimin dhe ofrimin e shërbimeve juridike më të mira dhe më të shpejta për
bizneset në Kosovë.

X. Strukturë Ligjore Moderne dhe në
Përputhje me BE-në
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PËRFUNDIM
Kosova është një vend me shumë potencial. Ka shumë aspekte premtuese për investime në
Kosovë. Pozita e favorshme gjeografike e Kosovës u mundëson kompanive të jenë më afër
partnerëve dhe klientëve të tyre në Evropë dhe Azi. Popullsia e re, së bashku me kostot e
ulëta të punës, u ofrojnë investitorëve mundësi për të zgjeruar aktivitetet e tyre duke e
ditur se ata do të kontribuojnë në të ardhmen e shumë profesionistëve të ndritur, ndërkohë
që kompania e tyre rritet dhe fiton. Normat e ulëta të tatimit mbi të ardhurat, lehtësia e
regjistrimit të një biznesi dhe një sistem bankar i sigurt janë të gjithë faktorë të
rëndësishëm që kontribuojnë në të bërit biznes në Kosovë më të lehtë, më fitimprurës dhe
në përgjithësi më tërheqës.

Përfundim - 10 Arsye pse të investoni në Kosovë
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