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BKT		
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BpB		
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BEK		
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BQK		
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IÇK 		
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Komisioni Evropian

BQE 		

Banka Qendrore Evropiane

BE 		

Bashkimi Evropian
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IHD 		

Investimet e huaja direkte

BPV 		
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IFC 		

International Finance Corporation (Korporata ndërkombëtare financiare)

FMN 		

Fondi monetar ndërkombëtar

IÇI 		

Indeksi i çmimit të importit

KFOR 		

Forca në Kosovë e udhëhequr nga NATO

NLB		

Nova Lubljanska Banka

PCB		

ProCredit Bank në Kosovë

IÇP

Indeksi i çmimit të prodhuesit

RBKO		

Banka Raiffeisen në Kosovë

REER 		

Real Effective Exchange Rate (norma reale efektive e këmbimit)

ASK 		

Agjencia statistikore e Kosovës

EJL 		

Evropa Juglindore

TEB		

Turkish Economic Bank

UNDP

United Nations Development Program (Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara)

USAID 		

United States Agency for International Development (Agjencia për zhvillim e SHBA)

AAP		

Arsimi dhe aftësimi profesional

BB 		

Banka Botërore
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Përmbledhje ekzekutive

A

nketa e Perceptimit të Investitorëve në Kosovë është zhvilluar ndërmjet muajve gusht dhe
nëntor 2013. Anketa është realizuar me 103 biznese, nga të cilat 72 kanë qenë investitorë aktualë dhe 31 ishin investitorë të mundshëm. Mostra e kompanive ishte një total prej 24 vendeve
nga të cilat më të përfaqësuarat në mostër janë Turqia dhe Zvicra me nga 12% secila, e ndjekur nga
Gjermania me 11%, dhe kompanitë kroate të cilat përfaqësohen me 9% në mostër, kompanitë italiane dhe kompanitë me selinë e tyre në Kosovë (nga 8 % secila), Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e
Bashkuara me 6% dhe 5% respektivisht. Kompanitë shqiptare gjithashtu përbëjnë 5% të popullatës
së anketuar.
Nga të gjithë investitorët aktualë të intervistuar, 57% kanë investuar në Prishtinë, ndërsa 43 % kanë
investuar jashtë kryeqytetit. Shumica e investitorëve aktualë kanë kryer investimet e tyre në vitin
2013 dhe 2011, pasuar nga ata që kanë bërë investime në vitin 2010 dhe 2007. Madhësia mesatare e
investimeve të raportuara nga investitorët aktualë është rreth 2.8 milion euro, me disa investime të
raportuara deri në 10 milion euro.
Ndërtimi është sektori më i përfaqësuar në mostër me 11% të bizneseve që e deklarojnë këtë sektor
si aktivitetin e tyre kryesor të biznesit. Sektori financiar dhe ai i përpunimit të drurit janë renditur
në pozitën e dytë me secilin që përfaqëson 9% të grupit të bizneseve të anketuara. 62% e të anketuarve përfaqësojmë kompani me shitje të përgjithshme prej më pak se 20 Mil euro/vit. Kategoria e
dytë më e madhe e bizneseve (11 %) janë ato me shitjet vjetore në rangun e 20 Mil euro dhe 50 Mil
Euro. Edhe 9% tjera të kompanive raportojnë shitjet e përgjithshme vjetore ndërmjet 50 Mil Euro
dhe 100 Mil euro, ndërsa vetëm 7% e kompanive raportojnë shitjet vjetore prej më shumë se 100
Mil Euro.
Në qoftë se rezultatet e anketës aktuale krahasohen me rezultatet e anketës së vitit 2009, duket
se ka një ndryshim në perceptimin e investitorëve. Ndërsa në vitin 2009, fuqia e re dhe dinamike
punëtore, tregu në zhvillim, dhe kostoja e fuqisë punëtore ishin tri aspektet kryesore më pozitive
të klimës së investimeve të Kosovës, rezultatet e kësaj ankete japin një perspektivë paksa më të
ndryshme si nga investitorët aktualë ashtu edhe ata potencialë. Kostoja e fuqisë punëtore mbetet
një nga arsyet kryesore për të investuar në Kosovë në 2013 por majës së listës i janë shtuar dhe normat e ulëta tatimore si dhe lehtësia e fillimit dhe mbylljes së biznesit. Nga ana tjetër, kërkesa e lartë
e tregut e cila në vitin 2009 është raportuar të jetë arsye e madhe për të investuar në Kosovë, në sondazhin e vitit 2013 raportohet rrallë si arsye edhe nga investitorët aktualë edhe ata potencialë. Për
më tepër, cilësia e fuqisë punëtore (64.1 % të pakënaqur) dhe fleksibiliteti i rregulloreve të punës
(39 % të pakënaqur) duket të jenë përmirësuar shumë me vetëm 5% të investitorëve aktualë dhe
asnjë prej investitorëve potencialë që e vlerësojnë cilësinë e punës si “shumë të keqe” dhe vetëm
3% e investitorëve aktualë raportojnë rregulloret e punës dhe fleksibilitetin të jenë “shumë keq”.
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Rezultatet e anketës tregojnë që faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në vendimin për vendin e
investimit nga ana e investitorëve përfshijnë:
Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

Disponueshmëria e punëtorëve të kualifikuar: 86%

Stabiliteti ekonomik: 97%

Niveli i konkurrencës: 85%

Sundimi i ligjit dhe rregulloret: 97%

Prania e klientëve të rëndësishëm: 85%

Disponueshmëria e punëtorëve të kualifikuar: 87%

Sundimi i ligjit dhe rregulloret: 84%

Stabiliteti politik: 87%

Anketa ka pyetur edhe për atraktivitetin e aspekteve të bërjes së biznesit në Kosovë. Aspektet e vlerësuara më së larti (mirë dhe shumë mirë) përfshijnë:
Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

Kostoja e fuqisë punëtore: 67%

Kostoja e fuqisë punëtore: 77%

Cilësia e fuqisë punëtore: 67%

Lehtësia e fillimit/mbylljes së biznesit: 62%

Lejet e punës për punëtorët e huaj:61%

Cilësia e fuqisë punëtore: 55%

Tatimet në paga: 58%

Sasia e fuqisë punëtore: 55%

Aspektet e vlerësuara me keq dhe shumë keq përfshijnë:
Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

Zonat e lira ekonomike dhe lehtësia e tregtisë përtej
kufijve: 56%

Zonat e lira ekonomike dhe lehtësia e tregtisë përtej kufijve: 58%

Stabiliteti politik: 50%

Kostoja e përgjithshme e bërjes së biznesit: 53%

Sundimi i ligjit 49%

Korrupsioni 54%

Korrupsioni; stimulimet 47%

Stimulimet, imazhi i shtetit dhe furnizimi me energji: 50%

Aspektet që janë përmirësuar më së shumti gjatë tri viteve të fundit janë:
Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

Transporti dhe logjistika: 55%

Transporti dhe logjistika: 73%

Sasia e fuqisë punëtore: 54%

Telekomunikimet: 65

Kostoja e fuqisë punëtore: 54%

Cilësia e furnizuesve lokalë: 60%

Cilësia e fuqisë punëtore: 53%

Transparenca dhe stabiliteti i aspekteve ligjore dhe rregullative & shkeljet e kontratave 56%

Kur u pyetën se çka mund të bëjë Qeveria e Kosovës për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe
për ta bërë vendin më të afërt për investitorët 100% e investitorëve aktualë dhe atyre potencialë të
anketuar pajtohen se është e një rëndësie të veçantë të luftohet korrupsioni në mënyrë më efikase.
Aspekti i dytë më i rëndësishëm të cilin investitorët aktualë theksojnë se duhet të përmirësohet,
është de-burokratizimi i përgjithshëm dhe heqja e burokracisë (74% deklarojnë se është shumë
e rëndësishme) të ndjekur nga imazhi i vendit (71% e theksojnë si shumë të rëndësishme), dhe
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forcimi i sektorit financiar (69 % theksojnë se është shumë e rëndësishme). Duhet të theksohet se
një pjesë e konsiderueshme e investitorëve potencialë kanë deklaruar se është “e rëndësishme” të
përmirësohet imazhi i vendit (61 %), dhe të përmirësohet politika e konkurrencës (59 %).
Mundësia për të ri-investuar është shumë më e lartë te investitorët aktualë sesa probabiliteti i investimit për investitorët potencialë. 34% e të anketuarve tregojnë gjasa të larta se kompanitë e tyre
do të investojnë/ri- investojnë. Arsyet kryesore të dhëna për mungesën e gatishmërisë për të investuar janë të ngjashme me ato të raportuara si faktorët më problematikë që frenojnë investimet.
Këta faktorë përfshijnë stabilitetin politik me fokus të veçantë në korrupsion, kornizën rregullative
dhe sundimin e ligjit, dhe për investitorët më të vegjël edhe koston e financimit lokal.
Kompanitë që kanë vendosur të mos investojnë në Kosovë janë pyetur se cilat janë arsyet përfundimtare pse nuk kanë investuar në Kosovë. Përgjigjet e marra tregojnë se ndryshimi në mjedisin
ekonomik, mungesa e stimulimeve dhe barra e rëndë rregullative janë tri arsyet kryesore pse kanë
vendosur kundër investimit në Kosovë.

Stimulimet
•
•

•

•

•

72% e investitorëve aktualë raportojnë se stimulimet e ofruara nga Qeveria e Kosovës kanë
qenë faktor i rëndësishëm për vendimin e tyre për të investuar në Kosovë.
Të gjithë investitorët aktualë kanë raportuar se kanë marrë të paktën një stimulim fiskal.
Përjashtimet nga detyrimi doganor janë pranuar nga 26% e investitorëve aktualë. Përkrahja/grantet e drejtpërdrejta për investime në agrobiznes ose sektorin e përpunimit janë marrë nga 20% e investitorëve aktualë. Amortizimi i shpejtuar është një stimulim tjetër i ofruar
nga QK që është shfrytëzuar nga 19% e investitorëve, ndjekur nga TVSH e shtyrë për makineri, që është pranuar nga 15%.
Stimulimi më i rëndësishëm i raportuar është shtyrja e pagesës së TVSH për makineri, e ndjekur nga shtyrja e pagesës për TVSH për eksport të përkohshëm, që konsiderohet e rëndësishme nga 85% e të anketuarve.
Sa i përket stimulimeve jo-financiare të ofruara nga QK, dy që perceptohen si më të rëndësishmet janë përjashtimet nga taksat rregullative dhe të licencimit (83%) dhe sigurimi i infrastrukturës fizike me kosto të përballueshme ose pa kosto (82%).
Sa i përket disponueshmërisë së informacionit rreth stimulimeve shumica e investitorëve
aktualë (54%) raportojnë se nuk ka informacion të mjaftueshëm në lidhje me pakot e stimulimeve.
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I. Hyrje

E

konomia e Kosovës gjatë viteve të fundit është ndikuar nga një varg i zhvillimeve të brendshme
dhe përcaktuesve të jashtëm që kanë paraqitur sfida për rritjen e saj të qëndrueshme. Në përgjithësi, gjatë vitit 2012, ka pësuar një normë të rritjes reale të BPV-së prej 2.5%, që përfaqësonte rënie në krahasim me vitin 2011 kur rritja ishte 4.4%1. Kjo rënie e rritjes i atribuohet kryesisht
uljes së investimeve të huaja direkte (IHD)2. Në të vërtetë, ndërmjet vitit 2012 dhe 2013, Agjencia
Statistikore e Kosovës ka raportuar një rënie në formimin e bruto kapitalit prej 8.7%, të shkaktuar
kryesisht nga rënia në investimet e huaja direkte. Përveç kësaj, për shkak të rënies së kërkesës dhe
çmimeve për eksportet kryesore të Kosovës, eksporti i mallrave ra nga 324.9 milion € në 287 milion
€ nga viti 2011-2012. Kjo rënie prej 11.6% është kompensuar në mënyrë të pabarabartë përmes një
ndryshimi pozitiv vjetor në eksportin e shërbimeve në shumë të rritjes prej 2.68%; e cila duke pasur
më shumë se dyfishin e peshës së përgjithshme të eksporteve neto3 ka korrigjuar normën e tyre të
përgjithshme negative në -3.7 %. Norma e importeve gjithashtu ka përjetuar rënie, duke theksuar
se importi i mallrave ka rënë për 1% dhe importi i shërbimeve ka rënë për 18.1 %4, që i ka ndihmuar
Kosovës të përmirësojë deficitin e saj tregtar, mirëpo ende mbetet në përqindje -35,1% në vitin
2012, e zvogëluar për 37.6% në krahasim me 20115. Indeksi i Çmimit të Konsumit (IÇK) (një tjetër
tregues i rëndësishëm makro), ka dëshmuar një ritëm stabilizues në vitin 2012, sepse treguesit
makroekonomikë tregojnë një normë të inflacionit prej 2.5%, një ndryshim pozitiv nga inflacioni
prej 7.3% i trashëguar në vitin 2011. Megjithëse ky informacion është një lajm i mirë në përgjithësi
për mjedisin e biznesit, stabiliteti i IÇK-së në Kosovë kronologjikisht nuk është i qëndrueshëm. Që
nga viti 2003, ai ka treguar luhatshmëri të lartë dhe ka variuar në diapazonin nga -2.4% në 9.4%6, në
periudhën 2003-2010.
Papunësia vazhdon të përfaqësojë një çështje të konsiderueshme në konsolidimin makroekonomik të Kosovës. Me një normë 30.9% të papunësisë sipas Anketës së Fuqisë Punëtore 2012, Kosova
vazhdon të jetë në pozitë të keqe në krahasim me vendet fqinje. Gjithashtu, për shkak të moshës
relativisht të re të popullsisë së Kosovës, një numër i konsiderueshëm i fuqisë punëtore të aftë aktualisht është klasifikuar si joaktive, ndërsa ndjek arsimin. Kjo është veçanërisht për brengosje pasi
është vlerësuar se fuqia punëtore në baza vjetore do të jetë e populluar me 26.000 punëkërkues të
rinj, madje edhe pasi të korrigjohet për ata që dalin nga fuqia punëtore. Ndërsa arsimi i atribuohet
aftësive më të mira të punësimit, kjo shkallë në rritje e fuqisë punëtore patjetër do të jetë një sfidë
në normën aktuale të rritjes ekonomike7. Për këtë qëllim, dërgesat nga diaspora e gjerë (veçanërisht në Zvicër dhe Gjermani) kanë vepruar si zbutës shumë i nevojshëm ndërmjet rritjes ekonomike të mangët dhe rritjes së përqindjes së papunësisë.
1
Agjencia statistikore e Kosovës, 2013
2	Banka Qendrore e Kosovës, 2013
3	Në vitin 2012 eksporti i mallrave përbënte 287 milion€, ndërsa eksporti i shërbimeve përbënte 635.1 milion€ (KAS)
4	Duhet të vihet re që importi i mallrave përbën 2,360 milion€, ndërsa importi i shërbimeve përbën 288.8 milion€, prandaj rënia prej 18.1% është relativisht jo
shumë e rëndësishme, edhepse e përmirëson deficitin tregtar.
5
Agjencia statistikore e Kosovës, 2013
6	Rastet ekstreme përfaqësojnë normat e viteve të njëpasnjëshme: 2008 dhe 2009. Burimi: (Agjencia statistikore e Kosovës, 2013)
7
Agjencia statistikore e Kosovës, 2013
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Kosova është gjithashtu shtet anëtar i CEFTA-s që nga viti 2007, një marrëveshje rajonale e tregtisë së lirë, së bashku me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën - vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ndërsa kjo organizatë promovon bashkëpunimin tregtar ndërmjet shteteve,
ajo gjithashtu promovon agjendën e BE-së përmes bashkëpunimit rajonal. Në vitin 2008, për shkak
të shpalljes së pavarësisë, Kosova është përballur me një situatë të stagnimit, kur Serbia dhe BeH
nuk i njohën dokumentet e Kosovës, duke çuar në masa hakmarrëse të Kosovës ndaj importeve
serbe. Edhe pse çështja u zgjidh, lëvizja e mallrave në të gjithë CEFTA-n ka rinisur, pasi eksportet
brenda CEFTA-s arrijnë shumën 51.5 milion € në gjysmën e parë të vitit 2013, ku Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia përbëjnë një të tretën e eksporteve të Kosovës8. Duke vënë në dukje
se anëtarët e tjerë të CEFTA-s kanë filluar bisedimet e hyrjes në BE, ndërsa Maqedonia (IRJ) , Mali
i Zi dhe Serbia janë tashmë vende kandidate, Kosova duhet të ndjekë këtë trend në mënyrë që të
mbetet politikisht dhe ekonomikisht tërheqëse për investitorët dhe klimën e përgjithshme të biznesit brenda tregut të saj.

1. Sfondi dhe metodologjia e anketës
1.1.

Sfondi i anketës

A

nketa e Perceptimit të Investitorëve 2013 është kryer si pjesë e Projektit për Klimën e Investimeve të Kosovës e IFC-së dhe është implementuar nga IQ Consulting. Mjeti i përdorur për të
marrë reagimet nga audienca e synuar ishte pyetësori i strukturuar që është zhvilluar bashkërisht nga IFC dhe kontraktori. Arsyeja kryesore për kryerjen e kësaj ankete ka qenë mungesa e
përgjithshme e njohurive dhe informacionit në lidhje me pikëpamjet e investitorëve të huaj për
Kosovën. Studimi i fundit mbi perceptimet e investitorëve të huaj është bërë në vitin 2009 dhe që
atëherë, nuk ka pasur asnjë vazhdim për të matur nëse perceptimet kanë ndryshuar në vitet e fundit. Në mjedis të tillë, IFC-ja ka kërkuar këtë anketë dhe ka shfrytëzuar një pyetësor të krahasueshëm me vitin 2009, për të mundësuar krahasim me të dhënat historike. Agjencia për Promovimin
e Investimeve të Kosovës (APIK) dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), janë përfituesit
përfundimtarë të këtij raporti.

8	CEFTA, 2013
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1.2. Objektivat e anketës
Gjetjet nga kjo anketë kanë për qëllim të ndihmojnë Projektin e klimës së investimeve dhe Agjencinë për Promovimin e Investimeve të Kosovës për përmirësimin e klimës së përgjithshme të
biznesit për investimet, dhe eliminimin e barrierave të identifikuara. Si të tilla, objektivat kryesore
të anketës ishin:
• Të merren pikëpamjet e investitorëve për përparësitë dhe dobësitë e Kosovës si lokacion
për investime;
• Identifikimi i pengesave kryesore për investimet në Kosovë ashtu siç perceptohen nga investitorët;
• Identifikimi i fushave specifike ku autoritetet mund të përmirësojnë klimën e investimeve
për të tërhequr më shumë IHD;
• Të jepen të dhëna për procesin e Udhëzuesit të Reformës së Investimeve duke identifikuar
edhe sektorët ku Kosova mund të jetë më atraktive sesa në të tjerët;

1.3. Metodologjia e projektit
Metodologjia për mbledhjen e informacionit përbëhet nga një përzierje e metodave kualitative dhe
atyre kuantitative. Aspekti kualitativ është zbatuar përmes një shqyrtimi të burimeve dytësore (hulumtim në tavolinë), ndërsa komponenti kuantitativ është zbatuar përmes një pyetësori të strukturuar.
Për shkak të faktorëve të lokacionit dhe kostos, kryerja e intervistave ballë-për -ballë me të gjithë
të anketuarit nuk ka qenë e mundur. Për shkak të këtij faktori IQ Consulting ka identifikuar forma
alternative të anketës për të anketuarit jashtë Kosovës. Kur ka qenë e mundur (shumica e investitorëve aktualë) intervistat janë kryer ballë për ballë në formën e intervistës formale.
Në radhë të dytë, IQ Consulting ka zbatuar intervista telefonike dhe video me të anketuarit që nuk
ishin në dispozicion për t’u takuar fizikisht (lokacioni). Një pjesë e rëndësishme e investitorëve
potencialë janë anketuar përmes kësaj qasjeje.
Në disa raste, bizneset kanë kërkuar që të plotësojnë vetë pyetësorin dhe ta dërgojnë me email.
Arsyet e dhëna për këto kërkesa shpesh lidhen me informacione të ndryshme që kërkohen dhe ku
nevojitet më shumë se një person për të dhënë informacionin e kërkuar në pyetësor.
Mostra e anketës përfshin 103 kompani
Të dhënat e marra nga pyetësorët e plotësuar janë futur
në bazën e të dhënave SPSS, që më vonë është përdorur
për kryerjen e analizave statistikore. Analiza dhe raportimi është bërë nga Ekspertët Kryesorë të angazhuar në
këtë projekt.
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që ose janë duke investuar aktualisht në
Kosovë, investitorë potencialë nga diaspora, ose investitorë që kanë treguar interesim për të investuar në Kosovë, duke ofruar
kështu një pasqyrë shumë-dimensionale
të perceptimeve për Kosovën.

Mostra e fundit e anketave të suksesshme të kryera për qëllim të këtij projekti ishin 103 biznese, nga
të cilat 72 ishin investitorë aktualë dhe 31 ishin investitorë potencialë. Për të plotësuar anketën me
103 të anketuar, IQ Consulting ka kontaktuar me mbi 800 biznese në Kosovë dhe jashtë vendit. Listat me të anketuarit potencialë janë dorëzuar nga APIK-u dhe IFC, por përveç kësaj, IQ Consulting
ka shfrytëzuar rrjetin e saj profesional në sektorin privat, që anketa të kryhet me sukses. Audienca
e synuar e bizneseve përbëhet nga investitorët aktualë të pranishëm në Kosovë, investitorët potencialë të diasporës, si dhe investitorët potencialë që kanë treguar interes për Kosovën në të kaluarën.
Anketa me bizneset është kryer në periudhën gusht-nëntor 2013.
Anketa përfshin kompani nga një total prej 24 vendeve nga të cilat më të përfaqësuarat në mostër
janë Turqia dhe Zvicra me nga 12% secila, ndjekur nga Gjermania me 11%, dhe kompanitë kroate
të cilat janë të përfaqësuara me 9% në mostër, italiane dhe kompanitë me selinë e tyre në Kosovë
(nga 8% secila), Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara me 6% dhe 5% respektivisht. Kompanitë shqiptare gjithashtu përbëjnë 5% të popullatës së anketuar. Një pasqyrë e plotë e mostrës së
hulumtimit në bazë të origjinës së kompanisë amë paraqitet në Figurën 1 më poshtë.

Figura 1. Origjina e kompanive amë në mostër
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Turqia
Gjermania
Kroacia
Tjera
Italia
Kosova
Mbretëria e bashkuar
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Austria
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Investitorët aktualë duket të jenë të shpërndarë pothuajse në mënyrë të barabartë ndërmjet
kryeqytetit të Prishtinës dhe pjesës tjetër të vendit ku, 57 % e investitorëve aktualë raportojnë Prishtinën si vendi i tyre i investimeve në krahasim me 43% të cilët raportojnë se kanë investuar jashtë
kryeqytetit. Sa për vitin e investimeve, shumica e investitorëve aktualë në mostër kanë kryer investimet e tyre në vitin 2013 (23.4%) dhe 2011 (12.8 %), pasuar nga ata që kanë kryer investimet në
vitin 2010 dhe 2007 me 10.6% të të anketuarve në secilin vit. Madhësia mesatare e investimeve të
raportuara nga investitorët aktualë është rreth 2.8 milion euro, me disa investime të raportuara deri
në 10 milion euro.
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Figura 2. Kompanitë sipas sektorit

Ndërtimtaria, zhvillimi i pronës së patundshme dhe infrastruktura
Tjera (1 biznes për sektor)
Agrobiznesi dhe përpunimi i ushqimit
Hardueri i TI, elektronika dhe mallrat e konsumit
Tregtia
Telekomunikimet
Logjistika

1%
1%

Përpunimi i metalit
0%

2%

2%
2%

3%

4%

8%
8%

6%

4%
4%

6%

8%

9%

10%
10%

10%

12%

14%

14%

15%

16%

Për sa i përket sektorit të aktivitetit kryesor, mostra e hulumtimit gjithashtu jep një grup të bizneseve të llojllojshme dhe është reale të paraqitet se këta sektorë përbëjnë totalin e investimeve në
vend9. Ndërtimtaria është sektori më i përfaqësuar në mostër me 11% të bizneseve që deklarojnë
këtë sektor si aktivitetin e tyre kryesor të biznesit. Sektori financiar dhe ai i përpunimit të drurit janë
renditur në pozitën e dytë ku secili përfaqëson 9% të grupit të bizneseve të anketuara. Pasqyra e
plotë e mostrës e ndarë sipas sektorëve të aktivitetit primar është paraqitur në figurën 2.

Figura 3. Madhësia e kompanisë sa i përket shitjeve të përgjithshme

Nuk ka të dhëna 11%
Mbi 100 mil. EUR 7 %
50 mil. EUR - 100 mil.EUR 9%
20 mil. EUR - 50 mil. EUR 11%

Më pak se
20 mil.
EUR 62%

9	Të dhënat e Bankës Qendrore tregojnë që gjatë vitit 2012, investimet sipas sektorit kanë qenë si në vijim: ndërtimtaria 32.8%, prodhimi 12.6%, sektori
financiar 11.7%, zhvillimi i pronës së patundshme16%, transporti dhe telekomunikimi 5.9%. Raporti vjetor i BQK 2012, 2013.
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Sipas madhësisë, bizneset në mostër gjithashtu përfaqësojnë tipologji dhe përbërjen e investitorëve të interesuar për Kosovën dhe atyre që në të vërtetë kanë investuar. 62% e të anketuarve në
mostër përfaqësojmë kompani me shitje globale prej më pak se 20 Mil euro/vit. Kategoria e dytë
më e madhe e bizneseve në mostër është ajo e kompanive me shitjet vjetore në rangun e 20 Mil
euro dhe 50 Mil euro, që përfaqësojnë 11% të bizneseve në mostër. Edhe 9% shtesë të kompanive
raportojnë shitjet globale vjetore ndërmjet 50 Mil Euro dhe 100 Mil euro, ndërsa vetëm 7% e kompanive në mostër raportojnë shitje vjetore më shumë se 100 Mil Euro. Përbërja e mostrës në aspektin e madhësisë së kompanisë është paraqitur vizualisht në figurën 3.
Sa i përket llojit të investimeve, investitorët aktualë raportojnë investimet nga fillimi (35%), zgjerimin e operacioneve ekzistuese të biznesit (20%) dhe bashkim/blerje (14%) si llojet më të përhapura të investimeve me të cilat kanë hyrë në Kosovë. Më poshtë, Figura 4 ofron një pasqyrë vizuale të
rezultateve të raportuara nga investitorët aktualë.

Figura 4. Lloji i investimit i investitorëve aktualë
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2. Të gjeturat e anketës
2.1.

Faktorët që përcaktojnë lokacionet për investime

Teoria e financave dhe investimeve jep dëshmi të bollshme të parakushteve kryesore për të investuar. Ndërsa nuk ka listë të caktuar të faktorëve dhe motiveve përse investitorët e huaj vendosin
për të investuar në një vend të caktuar, ka një grup faktorësh që parashihen në përgjithësi si më me
ndikim për investitorët. Anketa me investitorët aktualë dhe potencialë teston rëndësinë e këtyre
faktorëve duke i pyetur kompanitë e anketuara për rëndësinë e secilit faktor të caktuar që lidhet
me vendimin e tyre për të investuar. Perceptimet e tyre janë marrë përmes një qasjeje që mbulon
4 dimensione të mëdha: klima e biznesit në përgjithësi, kushtet e përgjithshme të tregut, burimet
vendore, tjera. Secila nga këto dimensione përmban një grup të kategorive që janë të përshkruara më hollësisht më poshtë. Tabela këtu është përmbledhje e shpejtë e 5 faktorëve kryesorë në të
gjitha dimensionet. Përgjigjet e marra tregojnë se faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimet për
lokacionin nga ana e investitorëve përfshijnë:

Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

yyDisponueshmëria e punëtorëve të
kualifikuar 86%
yyNiveli i konkurrencës: 85%
yyPrania e klientëve kryesorë: 85%
yySundimi i ligjit dhe rregulloret: 84%

yyStabiliteti ekonomik: 97%
yySundimi i ligjit dhe rregulloret: 97%
yyStabiliteti politik: 87%
yyDisponueshmëria e fuqisë punëtore
të kualifikuar: 87%

14

2.1.1. Kushtet e klimës së bizneseve
Ekzistojnë dallime të vogla në perceptimin dhe rëndësinë që i është dhënë aspekteve të veçanta të mjedisit
ndihmues për biznesin. Për investitorët aktualë, sundimi i ligjit, stabiliteti ekonomik dhe stabiliteti politik përbëjnë
faktorët më të rëndësishëm gjatë përcaktimit të lokacionit te investimeve me 70%, 63 %, dhe 53% të të anketuarve
që i konsiderojnë këta faktorë si shumë të rëndësishëm për investime (4 në një shkallë prej 1-5). Marrëveshjet dypalëshe tregtare, traktatet e tatimimit të dyfishtë dhe cilësia e infrastrukturës duket të jenë më të ulëtat në
listën e prioriteteve për investitorët aktualë, të ndjekur nga përvojat e investitorëve të tjerë të huaj dhe shërbimet
përkrahëse të agjencive qeveritare e cila renditet më e ulëta. Figura 7 ofron një pasqyrë vizuale të përgjigjeve
të marra në anketë lidhur me rëndësinë e faktorëve për kategorinë e investitorëve aktualë.

Figura 5. Rëndësia e faktorëve të lehtësimit të biznesit për investitorët aktualë dhe potencialë
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Grupi i investitorëve potencialë tregon një shpërndarje të ngjashme të përgjigjeve me atë të investitorëve aktualë, megjithatë, është e dukshme se në shumicën e kategorive të perceptuara si me
rëndësi më të lartë (Sundimi i ligjit, stabiliteti ekonomik dhe politik) janë edhe aspektet më brengosëse, me 61%, 68%, respektivisht 68%). Faktorët e tjerë janë të shpërndarë në mënyrë të ngjashme
si me investitorët aktualë. Figura 7 ofron një pasqyrë të faktorëve më të rëndësishëm në klimën e
investimeve për investitorët aktualë si dhe ata potencialë, që ndikojnë në vendimet e tyre për lokacionet e investimeve të grupuara në ato me rëndësi të lartë (4 dhe 5) dhe rëndësi të ulët (1 dhe 2)
dhe neutrale që i është dhënë nota 3. Siç mund të shihet në grafik, në tri kategoritë më të larta të
faktorëve më të rëndësishëm , përqindjet e kompanive që i konsiderojnë ata me rëndësi të madhe
janë më të larta për së paku 10% kur krahasohen investitorët potencialë me ata që kanë investuar
tashmë në Kosovë.
Siç mund të shihet në figurën 7, pjesa më e madhe e investitorëve aktualë dhe atyre potencialë konsiderojnë stabilitetin politik si një aspekt shumë të rëndësishëm të mjedisit të biznesit. Nëse krahasohet me statusin e investimeve, 53% e investitorëve aktualë në krahasim me 65% të investitorëve
potencialë e konsiderojnë këtë faktor si “vendimtar”. Më pak se 10% e të gjithë të anketuarve e konsiderojnë stabilitetin politik si krejt të parëndësishëm. Një numër edhe më i madh i investitorëve
aktualë dhe potencialë e konsiderojnë stabilitetin ekonomik si vendimtar. 68% e investitorëve potencialë dhe 63% e investitorëve aktualë e konsiderojnë stabilitetin ekonomik si faktor vendimtar
kur vendosin në cilin vend të investojnë. 29% e investitorëve potencialë dhe 19% e investitorëve aktualë e kanë vlerësuar këtë aspekt si shumë të rëndësishëm (4 në shkallën nga 1-5). Një faktor poaq
i rëndësishëm si stabiliteti politik dhe ekonomik duket të jetë korniza ligjore dhe sundimi i ligjit.
Një përqindje befasuese prej 71 % e investitorëve aktualë dhe 61.3% e investitorëve potencialë e
konsiderojnë këtë faktor si vendimtar. Vetëm 6% e investitorëve aktualë e konsiderojnë këtë aspekt
si krejt të parëndësishëm dhe të ‘mjaft të parëndësishëm” (2 në shkallë prej 1-5).
Kur ndër-krahasohen me madhësinë e kompanisë, duket se ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë
ndërmjet madhësisë së kompanisë dhe rëndësisë relative të perceptuar të faktorëve të sundimit të
ligjit . Aspekti është vlerësuar si vendimtar nga 66.7 % e kompanive me qarkullim më pak se 20 Mil.
EUR/vit, 75 % e kompanive ndërmjet 20 Mil . EUR dhe 50 Mil Euro në shitjet vjetore, dhe 88.9% e
kompanive që kanë raportuar shitje ndërmjet 20 Mil Euro dhe 50 Mil Euro. Një fenomen interesant
mund të vërehet në përgjigjet e dhëna nga kompanitë që kanë raportuar shitjet më të larta se 100
Mil/vit, ku ka një tendencë të uljes së shqetësimit nga ky aspekt me vetëm 42% të të anketuarve që
e perceptojnë këtë faktor si vendimtar.
Nga ana tjetër, marrëveshjet dypalëshe tregtare, traktatet e tatimimit të dyfishtë dhe përvojat
ekzistuese të investitorëve të huaj duket se janë faktorë më pak të rëndësishëm kur vendoset për lokacionin e përshtatshëm për të investuar. Më pak se 40% e investitorëve aktualë dhe më pak se 30%
e investitorëve potencialë i konsiderojnë marrëveshjet bilaterale tregtare si vendimtare. Pak më
shumë se 40% të investitorëve aktualë dhe potencialë i konsiderojnë traktatet e tatimit të dyfishtë si
faktor themelor për të vendosur mbi lokacionin e investimit.
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Përvojat e investitorëve të huaj ekzistues duket se renditen më së ulëti në hierarkinë e rëndësisë
së investitorëve aktualë dhe potencialë. Vetëm 38% e investitorëve aktualë dhe 22% e investitorëve
potencialë raportojnë se i japin rëndësi vendimtare këtij faktori. Kur ky aspekt është analizuar sipas
madhësisë së kompanisë, bëhet e qartë se kompanitë e vogla kanë tendencë ta marrin parasysh
këtë aspekt më seriozisht. Mbi 90% e të anketuarve në këtë madhësi e konsiderojnë këtë faktor si
ose vendimtar ose shumë të rëndësishëm, në krahasim me rreth 70% të kompanive në madhësinë
që sillet nga (50 Mil + në shitjet e përgjithshme).

2.1.2. Kushtet e tregut
Kur u kërkuan të japin komente për kushtet e rëndësishme të tregut që duhet të plotësohen për
t’u marrë vendimi i investimit, bizneset e anketuara japin përgjigje kuptimplotë lidhur me intervenimet e mundshme për përmirësimin e mjedisit të përkrahjes së biznesit. Duhet të theksohet
se rëndësia e faktorëve të tregut që ndikojnë në vendimin për të investuar apo jo, është mjaft e
ndryshme për investitorët aktualë dhe ata potencialë. Për investitorët aktualë, niveli i konkurrencës
dhe disponueshmëria e tregut lokal janë raportuar si faktori më i rëndësishëm për përcaktimin e
lokacionit të investimeve me 62.7% dhe 61.8% respektivisht që e kanë vlerësuar si faktor “vendimtar”. Faktorë të rëndësishëm gjithashtu duket të jenë prania e klientëve kryesorë dhe qasja lokale në
financim për të cilat 54.5% dhe 50.8% e të anketuarve i konsiderojnë ato si vendimtare.
Investitorët potencialë nga ana tjetër, duket se janë më pak të ndikuar nga kushtet e tregut kur marrin vendime për vendin për të investuar. Ndërsa përqindja më e madhe e të anketuarve deklarojnë
faktorët e kushteve të tregut si “të rëndësishëm – 4” , përqindja e të anketuarve që i deklarojnë ata
faktorë si vendimtarë. Përveç kësaj, një përqindje e konsiderueshme e investitorëve potencialë renditen në këto aspekte me notën 3, që përkthehet në rëndësi mesatare.
Figura 6 më lart paraqet një pasqyrë vizuale të rëndësisë relative të kushteve të tregut siç perceptohet nga investitorët aktualë dhe potencialë në Kosovë të grupuar në ata me rëndësi të lartë (4 dhe
5) dhe rëndësi të ulët (1 dhe 2) dhe neutrale që i është dhënë nota 3.
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2.1.3. Burimet vendore
Figura 6. Disponueshmëria e burimeve vendore
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Rëndësi e ulët

Disponueshmëria e burimeve vendore besohet gjithashtu të jetë një grup i rëndësishëm i faktorëve
që investitorët e marrin parasysh gjatë marrjes së vendimeve për investime. Faktori më i rëndësishëm në aspektin e disponueshmërisë së burimeve vendore për investitorët aktualë duket të jetë
disponueshmëria e fuqisë punëtore të kualifikuar. 57% e investitorëve aktualë e konsiderojnë këtë
aspekt shumë të rëndësishëm, ndërsa 28% të tjerë prej tyre e konsiderojnë si të rëndësishëm (4 në
shkallë nga 1-5). Kostoja e punës vlerësohet si e dyta sipas rëndësisë për investitorët aktualë me
52% të tyre që e vlerësojnë atë si faktor vendimtar dhe edhe 22% e bizneseve që e vlerësojnë si të
rëndësishme, por jo vendimtare. Disponueshmëria e lëndëve të para është renditur e treta për nga
rëndësia me 45% e të anketuarve që e konsiderojnë atë si faktor vendimtar. Rëndësinë më të ulët
sipas investitorëve aktualë e ka disponueshmëria e furnizuesve lokalë. Vetëm 40% e bizneseve të
intervistuara e renditën këtë faktor si vendimtar.
Investitorët potencialë nga ana tjetër kanë një grup të ndryshëm të pikëpamjeve në lidhje me
rëndësinë e faktorëve që lidhen me disponueshmërinë e burimeve vendore. Investitorët potencialë
i japin rëndësi më të lartë kostove të fuqisë punëtore sepse 67.7% e të anketuarve e konsiderojnë
këtë faktor si vendimtar për investime. Disponueshmëria e fuqisë punëtore të kualifikuar është
faktori i dytë më i rëndësishëm sipas investitorëve potencialë, 58.1 % e të cilëve e kanë vlerësuar
këtë faktor si vendimtar për marrjen e vendimeve për lokacionin. Disponueshmëria e lëndëve të
para dhe disponueshmëria e furnizuesve lokalë duket se renditen konsiderueshëm më ulët se dy
faktorët e mëparshëm me 32.3% dhe 22.6% të të anketuarve që i konsiderojnë ata faktorë si vendimtarë për investime. Figura 7 ofron një pasqyrë të plotë të përgjigjeve në këtë pyetje. Përgjigjet janë
të grupuara në ato me rëndësi të lartë (4 dhe 5) dhe rëndësi të ulët (1 dhe 2) dhe neutralja është
caktuar me vlerësimin 3.
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2.1.4. Faktorë tjerë të lokacionit
Figura 7. Faktorë tjerë të lokacionit për investitorët aktualë dhe potencialë
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Në lidhje me faktorët tjerë që lidhen me lokacionin e investimeve, ka edhe dallim të rëndësishëm
në aspektin e ndikimit ndërmjet investitorëve aktualë dhe potencialë. Perceptimi mbizotërues
(56.8 %) në mesin e investitorëve aktualë është se propozimet konkrete për investime janë faktori
më me ndikim për përcaktimin e lokacionit të investimeve. Prania e partnerëve për ndërmarrje të
përbashkët dhe pakot e propozuara të stimulimeve gjithashtu renditen lart në faktorët prioritarë
për investime me 42.3% dhe 34.5 %, respektivisht duke u konsideruar si faktorë vendimtarë për
investim.
Pakot stimuluese me 51.9% dhe projektet specifike të investimeve dhe prania e partnerëve për
ndërmarrje të përbashkët (me 50% secila) duket të jenë faktorët e vlerësuar më së larti me rëndësi
“vendimtare” për investitorët potencialë. Faktorë të tjerë si përvetësimi i klientëve ekzistues, dhe
ndihma nga APIK-u duket të jenë faktorë me më pak ndikim përcaktues për lokacionin për të investuar. Më poshtë është një përmbledhje e vlerësimit për të gjithë faktorët nga ana e investitorëve
aktualë dhe potencialë. Përgjigjet janë të grupuara në ato me rëndësi të lartë (4 dhe 5) dhe rëndësi
të ulët (1 dhe 2) dhe neutrale i është dhënë vlera 3.

2.1.5. Dallimet në aspektin e rëndësisë së faktorëve sipas sektorit
Kur krahasohet me sektorin primar të veprimtarisë së kompanisë, përgjigjet e marra në anketë
ofrojnë informacion kuptimplotë. Stabiliteti ekonomik është perceptuar si faktor vendimtar për investime nga shumica e investitorëve si potencialë ashtu edhe aktualë në Kosovë pa marrë parasysh
fokusin e sektorit. Po ashtu, faktorët socialë duket se nuk janë ndikuar nga sektori primar i aktivitetit
të kompanive të anketuara. Sundimi i ligjit është gjithashtu aspekt universalisht i rëndësishëm për
të gjithë sektorët. Përjashtime në rëndësinë e perceptuar të aspekteve të sundimit të ligjit, vijnë nga
sektorët e konsulencës, tregtisë, turizmit dhe mallrave të konsumit, ku rëndësia e këtyre faktorëve
duket të jetë më e kufizuar. Siguria fizike është gjithashtu një faktor që nuk është e kushtëzuar nga
sektori, dhe është konsideruar nga shumica e të anketuarve pavarësisht sektorit si faktor shumë i
rëndësishëm që ndikon në vendimet e tyre për të investuar. Një faktor shtesë që konsiderohet si
vendimtar në të gjithë sektorët është kërkesa e tregut lokal, ku të vetmet përjashtime duket të jenë
sektorët e orientuar kah eksporti. Kjo dëshmohet edhe nga përgjigjet mbi rëndësinë e kërkesës së
tregut rajonal për zgjedhjen e vendit për të investuar, ku përgjigjet e kompanive që nuk lidhen me
praninë e tregut lokal duket që shpërndahen në disponueshmërinë e tregut rajonal si një faktor.
Shpenzimet e përgjithshme operative janë gjithashtu një faktor i rëndësishëm për shumicën e sektorëve në anketë. Për këtë qëllim, veçanërisht kostoja e fuqisë punëtore është konsideruar të jetë
faktor shumë i rëndësishëm për vendimet për investime. Disponueshmëria e punëtorëve të kualifikuar nga ana tjetër, është një shqetësim vetëm për sektorët që kërkojnë numër të konsiderueshëm
të punëtorëve të kualifikuar. Kjo përfshin shumicën e sektorëve të shërbimeve, por edhe bizneset
e prodhimit. Stimulimet nga qeveria janë gjithashtu vendimtare për bizneset e prodhimit dhe përpunimit.
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Një faktor shumë i rëndësishëm për përcaktimin e lokacionit për të investuar gjithashtu duket të
jetë qasja në financa. Ndërkohë që ka raste kur bizneset nuk shqetësohen për këtë aspekt (kryesisht
bizneset e mëdha me qasje në tregjet financiare ndërkombëtare), shumica e bizneseve në mostër
pavarësisht sektorit e konsiderojnë këtë faktor shumë të rëndësishëm.
Kur është fjala për shërbime përkrahëse të qeverisë, operatorët në industritë e agrobiznesit /ushqimore/ të drurit, duket të jenë më të shqetësuar për këtë aspekt se sa kolegët e tyre nga sektorë të
tjerë. Të gjitha bizneset në industrinë e shërbimeve financiare gjithashtu i konsiderojnë shërbimet
përkrahëse qeveritare si vendimtare.
Bizneset e konsulencës, turizmit, dhe logjistikës duket të jenë më së paku të shqetësuara për përvojat e investitorëve ekzistues të huaj në krahasim me sektorët e tjerë. Bizneset nga sektorë të tjerë
japin përgjigje mjaft uniforme për këtë pyetje që zakonisht bien në vlerën mesatare të përgjigjeve.
Përveç kësaj, disponueshmëria e propozimeve të posaçme për investime është raportuar të jetë e
rëndësishme kryesisht për sektorët e prodhimit/përpunimit dhe më pak për të tjerët.
Transparenca e klimës së investimeve duket të jetë një faktor ndikimi i të cilit kushtëzohet nga
aktiviteti sektorial i kompanisë. Kompanitë në sektorin e agrobiznesit/përpunimit të ushqimit/përpunimit të drurit duket të jenë më të shqetësuara me këtë aspekt se kompanitë nga sektorët e tjerë.
Për këtë qëllim, duhet theksuar se sektorët e turizmit, tregtisë, konsulencës dhe riciklimit janë më
së paku të shqetësuar për këta faktorë brenda mjedisit të biznesit.
Energjia, Infrastruktura, konsulenca, shërbimet financiare dhe sektori i prodhimit të mobileve i
konsiderojnë traktatet e tatimit të dyfishtë si më të rëndësishme se bizneset në sektorët e tjerë.
Marrëveshjet e tregtisë së lirë duket të jenë më të rëndësishme për bizneset në infrastrukturë, tregti
, telekomunikacion, tekstile dhe mobile më shumë sesa në sektorë të tjerë.
Kompanitë e përpunimit të ushqimit/agrobizneset dhe përpunimit të drurit janë më së shumti
të shqetësuara me praninë e klientëve kryesorë. Telekomunikimet, pasuritë e patundshme, dhe
tekstilet gjithashtu konsiderojnë praninë e klientëve kryesorë si faktor shumë të rëndësishëm që
kushtëzon investimet e tyre. Niveli i konkurrencës së tregut lokal gjithashtu duket të jetë varur nga
sektori. Infrastruktura/zhvillimi i pasurive të patundshme/ ndërtimtaria raportojnë të jenë më të
ndjeshme ndaj niveleve lokale të konkurrencës së tregut dhe po ashtu edhe kompanitë e agrobizneseve/ushqimore dhe të përpunimit të drurit që janë të përfshira në mostër. Sektorët e tjerë
duket të jenë më pak të prekur nga nivelet lokale të konkurrencës.
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3. Perceptimet e investitorëve

S

a i përket se ku ata kanë marrë informacion në lidhje me Kosovën, investitorët aktualë japin
një përbërje mjaft të ndryshme të përgjigjeve në krahasim me investitorët potencialë. Shumica e investitorëve që janë aktualisht të pranishëm në Kosovë kanë marrë pjesë në panaire ku
dikush nga Kosova ishte i pranishëm (zgjedhja e parë 20% dhe si zgjedhja e dytë 60 %). Pjesa më e
madhe e investitorëve aktualë e kanë identifikuar Kosovën si një vend për investim kryesisht nga
faktorët e rrethanave, procesi i privatizimit është një nga burimet kryesore të dhëna në shpjegime.
5% e të anketuarve raportojnë se kanë mësuar rreth Kosovës nga mediat me edhe 12% që e kanë
zgjedhur këtë burim si zgjedhjen e tyre të dytë . 4% e atyre që aktualisht janë duke investuar raportojnë që kanë miqtë, të njohurit apo kolegët me origjinë kosovare.

Figura 8. Burimi i informacionit për Kosovën
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Në anën tjetër, burimet më të rëndësishme dhe në vendin e dytë për nga rëndësia të informacionit për investitorët potencialë duket se janë burimet në internet dhe vizitat personale, secila
përfaqësohet me 50% të përgjigjeve si burim i parë i informacionit. Miqtë/kolegët/të njohurit nga
Kosova, Mediat, dhe pjesëmarrja në panaire nuk janë raportuar si burim i rëndësishëm informacioni për investitorët potencialë, duke treguar një rol shumë të rëndësishëm potencial që Diaspora
e Kosovës mund të luajë në tërheqjen e investitorëve të rinj. Fokusi këtu duhet të vendoset veçanërisht në anëtarët shumë të aftë të diasporës, të cilët mund të jenë një medium shumë i vlefshëm i
krijimit të rrjeteve ndërmjet investitorëve potencialë dhe Kosovës, që në bazë të rezultateve të anketës nuk është shfrytëzuar në mënyrë efektive. Situata e tillë është një ndryshim mjaft interesant
nga anketa 2009, ku ndërmjet 25 dhe 60 për qind e të anketuarve në secilin sektor tha se ata kanë
njohuri shumë të paktë ose të dobët të kushteve të biznesit në Kosovë.
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Kompanitë që kanë vendosur të mos investojnë në Kosovë janë pyetur se cilat ishin arsyet përfundimtare për të mos investuar në Kosovë. Përgjigjet e marra tregojnë se ndryshimi në mjedisin
ekonomik, korniza ligjore dhe rregullative, si dhe korrupsioni janë tri arsyet kryesore që janë dhënë
nga 71%, 14% , dhe 14% respektivisht si arsyet kryesore për vendimin kundër investimit në Kosovë.
Arsye të tjera (arsye dytësore) janë dhënë gjithashtu nga të anketuarit dhe ato përfshijnë mungesën
e garancive për investime, rrezikun politik, mungesën e përkrahjes nga qeveria, barrën e rëndë
rregullative.

Figura 9. Arsyet përfundimtare kundër investimit në Kosovë investitorët potencialë
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Për të marrë një pasqyrë më të detajuar të arsyeve se pse bizneset kanë (apo nuk kanë) investuar në
Kosovë, të anketuarit janë pyetur edhe për të vlerësuar aspekte të ndryshme që lidhen me Kosovën
si një vend për të investuar, dhe iu është kërkuar gjithashtu që të japin vlerësim nëse ata mendojnë
që këto aspekte janë përmirësuar në tre vitet e fundit. Pasi që rezultatet ndryshojnë shumë ndërmjet investitorëve aktualë dhe potencialë, kjo pjesë jep një analizë të rezultateve të të gjithë kësaj
nën-ndarjeje.
Lidhur me infrastrukturën bazë për përkrahje të biznesit, investitorët aktualë portretizojnë perceptime mjaft të balancuara. Transporti dhe infrastruktura logjistike për shembull konsiderohen
të jenë shumë të mira me 8% e të anketuarve, të pasuar nga 27% e investitorëve aktualë që e perceptojnë infrastrukturën si të mirë (4 në shkallë nga 1 - 5). Pjesa më e madhe e investitorëve aktualë e konsiderojnë transportin dhe logjistikën si as të mira as të këqija (3 në një shkallë prej 1 - 5).
Përqindja e bizneseve që e konsiderojnë këtë aspekt si përgjithësisht në gjendje të keqe arrin 24% e
numrit të përgjithshëm të investitorëve aktualë të intervistuar, me vetëm 6% të tyre që e kanë perceptuar këtë dimension si shumë keq.
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Infrastruktura e telekomunikacionit është vlerësuar shumë më lartë nga investitorët aktualë, 18% e
të cilëve e konsiderojnë atë si shumë të mirë, dhe 27% që mendojnë se është e mirë (4 në një shkallë
nga 1 - 5). 30% të të intervistuarve e konsiderojnë infrastrukturën e telekomunikacionit si as të mirë
as të keqe (3 në një shkallë prej 1 - 5), me edhe 18% të tyre që e konsiderojnë si përgjithësisht të
keqe (2 në një shkallë prej 1 - 5). Vetëm 6% e investitorëve aktualë janë plotësisht të pakënaqur me
infrastrukturën ekzistuese të telekomunikacionit në Kosovë.
Perceptimet e investitorëve potencialë duket të jenë më negative në lidhje me kushtet e infrastrukturës në Kosovë. Në të gjitha kategoritë përqindja e të anketuarve e vlerësuar me ‘shumë mirë’ është
dukshëm më e ulët në krahasim me investitorët aktualë. Për shembull, infrastruktura e telekomunikacionit, e cila është vlerësuar mjaft pozitivisht nga ana e investitorëve aktualë, është vlerësuar
shumë më keq nga investitorët potencialë. Asnjë prej bizneseve të anketuara nuk e konsiderojnë
këtë infrastrukturë si shumë të mirë, ndërsa vetëm 27% e tyre e konsiderojnë atë si përgjithësisht
të mirë.
Një situatë e ngjashme duket të jetë edhe në lidhje me infrastrukturën e furnizimit me energji e
cila është konsideruar në përqindje të njëjtë si shumë e mirë dhe e mirë për 20% të investitorëve
aktualë. E njëjta infrastrukturë është konsideruar si shumë e mirë nga vetëm 4% e investitorëve
potencialë, dhe edhe 15% të tyre e konsiderojnë atë si të mirë.
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Figura 10. Perceptimet e investitorëve aktualë dhe potencialë për infrastrukturën
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I vetmi përjashtim në këtë model i përket transportit dhe infrastrukturës logjistike, i cili konsiderohet nga investitorët potencialë në nivele të ngjashme me investitorët aktualë. Ndërsa një përqindje
e vogël e bizneseve e konsiderojnë këtë lloj të infrastrukturës si shumë të mirë (4% në krahasim me
8% të investitorëve aktualë), një përqindje shumë më e madhe e të anketuarve e vlerësojnë këtë
aspekt si të mirë (37% në krahasim me 27% të investitorëve aktualë).
Pasqyra e plotë e rezultateve të fituara në lidhje me infrastrukturën fizike, të telekomunikacionit,
elektrike dhe situatën me burimet natyrore është paraqitur në figurën 11. Përgjigjet janë grupuar
në pozitive (4 dhe 5) dhe negative (1 dhe 2) dhe neutrale me vlerësimin 3.
Kur u është kërkuar të vlerësojnë nëse këto aspekte kanë ndryshuar në tre vitet e fundit, shumica
e kategorive janë perceptuar si të përmirësuara. Përmirësimi më i rëndësishëm është vërejtur në
lidhje me infrastrukturën e energjisë elektrike në lidhje me të cilin 24.2% e investitorëve aktualë të
intervistuar theksojnë se është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme. Ngjashëm me vlerësimet individuale të kategorive investitorët potencialë duket të jenë më të kujdesshëm në dhënien
e vlerave ekstreme, prandaj i përqendrojnë shumicën e përgjigjeve të tyre ndërmjet 2 dhe 4 për
të gjitha kategoritë. Për këtë qëllim, përmirësimet në infrastrukturën e transportit dhe logjistikës,
kanë marrë vlerësimet më të larta të përmirësimit të perceptuar nga investitorët si aktualë edhe
potencialë (48.4% dhe 68.4% respektivisht duke i vlerësuar me “më mirë’).
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Figura 11. Perceptimet e investitorëve aktualë dhe potencialë për çështjet e punës
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Çështjet e fuqisë punëtore ishin një tjetër temë e diskutuar me të anketuarit në anketë. Në mesin
e investitorëve aktualë duket të ketë një vlerësim përgjithësisht pozitiv të faktorëve që lidhen me
çështjet e punës. Lakorja “shumë keq” e përgjigjeve, është dukshëm më e ulët në përqindje se lakorja “shumë mirë”, distanca në përqindje që variojnë ndërmjet 5% dhe 30% në të gjithë parametrat
e ndryshëm. Për shembull 37% e investitorëve aktualë besojnë se sasia e fuqisë punëtore është
shumë e mirë, dhe 29% e konsiderojnë cilësinë e fuqisë punëtore si shumë të mirë. Në të kundërtën,
vetëm 2% e investitorëve aktualë të intervistuar raportojnë sasinë e fuqisë punëtore të jetë shumë
e keqe, dhe 5% e tyre raportojnë të njëjtën gjë në lidhje me cilësinë e fuqisë punëtore. Duhet të
theksohet se qëndrimi pozitiv i investitorëve aktualë ndaj aspekteve të fuqisë punëtore gjithashtu
mund të argumentohet me përqindje relativisht të lartë të përgjigjeve të kategorisë “mirë” (4 në një
shkallë prej 1 - 5). Ky vlerësim paraqet numrin më të madh të përgjigjeve në secilën prej kategorive/
parametrave të vlerësuara.
Një vëzhgim interesant mund të bëhet kur këto perceptime krahasohen me ato të investitorëve
potencialë. Duket se investitorët potencialë kanë një imazh mjaft më të rezervuar të aspekteve të
fuqisë punëtore në Kosovë në krahasim me investitorët aktualë. Asnjë prej kategorive të renditura
nuk është perceptuar/ vlerësuar me “shumë keq” nga ana e investitorëve potencialë. Ata gjithashtu
duket të jenë më të rezervuar me vlerësimin e kategorive të renditura si “shumë mirë”. Vlerësimet 2
dhe 4 nga ana tjetër janë dhënë nga pjesa më e madhe e investitorëve potencialë të intervistuar, me
4 (përgjithësisht mirë), është përfaqësuar në secilën kategori me një mesatare prej 20% më shumë
në krahasim me përqindjen e vlerësimit me 2 (përgjithësisht keq). Kur u pyetën për të komentuar
mbi ndryshimet që kanë ndodhur në lidhje me çështjet e fuqisë punëtore në tre vitet e fundit, edhe
investitorët aktualë edhe potencialë raportuan se janë të vetëdijshëm për përmirësimet e bëra në
lidhje me faktorët e fuqisë punëtore. Tatimet në të ardhura duket se kanë marrë përqindjen më të
lartë të përgjigjeve “shumë më mirë” (12.1% aktualë dhe 6.3% e investitorëve potencialë). Shumica dërrmuese e të anketuarve (48% e atyre aktualë dhe 61% e investitorëve potencialë) besojnë
se situata nuk ka ndryshuar. Përveç kësaj, fleksibiliteti i rregullave për punësimin dhe largimin e
punëtorëve, gjithashtu është karakterizuar nga përmirësime pozitive në sytë e investitorëve si aktualë ashtu edhe potencialë. 8.2% e investitorëve aktualë thonë se këto rregullore janë përmirësuar
në mënyrë të konsiderueshme, ndërsa 37.7% e tyre japin vlerësim për këtë aspekt si ‘më mirë’. Nga
ana e investitorëve potencialë, rregulloret për punësimin dhe largimin e punëtorëve dhe fleksibiliteti i rregullave që kanë të bëjnë me këtë aspekt është vlerësuar me “shumë më mirë” nga 4.8%
e kompanive të anketuara, ndërsa 28.6% e vlerësojnë me ”më mirë”. Përgjigjet lidhur me të gjitha
çështjet e fuqisë punëtore janë paraqitur vizualisht në figurën 12 më poshtë. Ato janë grupuar në
pozitive (4 dhe 5) dhe negative (1 dhe 2) dhe neutrale me vlerësim 3.
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Figura 12. Perceptimet e investitorëve aktualë dhe potencialë për furnizuesit lokalë
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Disponueshmëria vendore e furnizuesve ishte një tjetër grup i faktorëve që u vlerësua nga të anketuarit në studim. Ata janë pyetur për të dhënë mendimin e tyre për katër lloje të ndryshme të faktorëve
të ofertës lokale, përkatësisht sasinë, cilësinë, koston dhe afatet kohore, dhe disponueshmërinë e
kërkimit dhe zhvillimit. Cilësia e furnizuesve vendorë është kategoria që ka marrë përqindjen më të
madhe (16%) të vlerësimit “shumë të mirë” nga ana e investitorëve aktualë. Në vendin e dytë, sipas
përqindjes së përgjigjeve “shumë mirë” është sasia e furnizuesve vendorë (15%). Disponueshmëria
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e kërkimit dhe zhvillimit dhe cilësia dhe kostoja e disponueshmëria në kohë e furnizimeve janë dy
aspekte të vlerësuara nga numri më i vogël i të anketuarve si “shumë mirë”, dhe janë vlerësuar si të
tilla nga 8% dhe 9% të investitorëve aktualë respektivisht. Duhet gjithashtu të theksohet se përqindja e të anketuarve që perceptojnë se disponueshmëria e kërkimit dhe zhvillimit dhe të qenit në
kohë që e vlerësojnë këtë aspekt si ‘mirë’ është 46%. Të gjitha kategoritë për të cilat kemi pyetur
janë cilësuar si shumë keq nga më pak se 10% e të anketuarve. Kostoja dhe furnizimet lokale në
kohë për shembull nuk kanë marrë ndonjë vlerësim “shumë keq”.
Kostoja dhe disponueshmëria në kohë e furnizuesve lokalë duket të jetë aspekti më i vlerësuar
nga investitorët potencialë, brenda grupit të disponueshmërisë së furnizimit lokal. 21% e investitorëve potencialë e konsiderojnë këtë aspekt si “shumë mirë” me 14% të tjerë që e vlerësojnë atë
si “përgjithësisht mirë” (4 në një shkallë prej 1-5). Kërkimi dhe zhvillimi janë raportuar si “shumë
mirë” nga 13% e investitorëve potencialë të intervistuar dhe 27% të tjerë të cilët e perceptojnë atë
si “përgjithësisht mirë”. Cilësia dhe sasia e furnizuesve lokalë kanë marrë përqindjen më të ulët të
përgjigjeve në vlerësimin “shumë mirë”, me vetëm 6% respektivisht 10% të investitorëve potencialë.
Kur u pyetën nëse situata e furnizuesve është përmirësuar apo përkeqësuar, edhe investitorët aktualë dhe ata potencialë dhanë përgjigje pozitive. Nga ana e investitorëve aktualë, ndryshimi më i
madh pozitiv ka qenë cilësia e furnizuesve lokalë, e ndjekur nga sasia e furnizuesve lokalë që kanë
marrë 15.7% dhe 14% të përgjigjeve “shumë mirë”. Pikëpamjet e investitorëve aktualë dhe potencialë në zinxhirin e furnizimit lokal janë paraqitur në figurën 12. Përgjigjet janë grupuar në pozitive
(4 dhe 5) dhe negative (1 dhe 2) dhe neutrale që kanë vlerësim 3.
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Figura 13. Perceptimet e investitorëve aktualë dhe potencialë për faktorët politikë
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Faktorët politikë janë vlerësuar gjithashtu nga të anketuarit. Faktorët politikë kanë marrë më së
shumti vlerësime negative nga investitorët aktualë sesa në cilindo grup tjetër të faktorëve të analizuar në këtë anketë. Në të gjitha kategoritë përqindja e atyre që i raportojnë që të jenë ‘shumë keq’
është më e lartë sesa përqindja e atyre që japin përgjigje ‘shumë mirë’, me dallimin që nganjëherë
arrin 12% në favor të pikëpamjeve negative. Zonat e lira ekonomike dhe lehtësia e tregtisë përtej
kufijve (27%) dhe korrupsioni dhe krimi i organizuar (26%) janë kategoritë me përqindjen më të
madhe të përgjigjeve ‘shumë keq’. Korrupsioni dhe krimi i organizuar nga ana tjetër janë gjithashtu
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kategoria që ka marrë përqindjen më të lartë të përgjigjeve ‘shumë mirë’ (18%) ndjekur nga
përqindja e njëjtë e të anketuarve që e vlerësojnë si shumë mirë integrimin me Ballkanin Perëndimor dhe BE-në.
Investitorët potencialë në anën tjetër janë shumë më të kritikë në lidhje me faktorët politikë në
Kosovë dhe ata e perceptojnë situatën si shumë më negative sesa investitorët aktualë. Sistemet
doganore dhe tregtare perceptohen të jenë faktorët më problematikë politikë, që konsiderohen të
jenë shumë të këqija me 37% të të anketuarve të pasuar nga 31% e investitorëve potencialë të cilët
japin vlerësim shumë të keq për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të gjitha aspektet përveç
stabilitetit politik janë vlerësuar më negativisht nga investitorët potencialë se investitorët aktualë.
Po ashtu, përqindja e përgjigjeve “shumë mirë” është dukshëm më e ulët në krahasim me investitorët aktualë, me korrupsionin dhe krimin e organizuar që nuk marrin përgjigje të tilla. Një ilustrim
i plotë i përgjigjeve është paraqitur në figurën 13. Përgjigjet janë grupuar në pozitive (4 dhe 5) dhe
negative (1 dhe 2) dhe neutrale që është vlerësimi 3.
Aspektet e sundimit të ligjit gjithashtu janë konsideruar gjatë kësaj ankete. Faktori i vlerësuar më
së larti në kuadër të sundimit të ligjit nga ana e investitorëve aktualë është “lehtësia e fillimit dhe
mbylljes së një biznesi” dhe “marrja e lejeve të punës për të huajt”, secila prej të cilave kanë marrë
24% të përgjigjeve “shumë mirë” nga investitorët aktualë. Kategoria e cila është vlerësuar më së
keqi në aspektin e marrjes së përgjigjeve “shumë mirë” janë “shkeljet e kontratave”, që është raportuar nga vetëm 15% të numrit të përgjithshëm të investitorëve aktualë të anketuar. Nga ana negative, të dy kategoritë që kanë marrë përqindjet më të mëdha të përgjigjeve “shumë keq” përfshijnë
“sundimin e ligjit” dhe “shkeljet e kontratave”. “Lejet e punës për të huajt” dhe “numri i licencave
operative” ka marrë çdo 4% të përgjigjeve “shumë keq”, pra, duke përfaqësuar dy kategori me numrin më të vogël të vlerësimit më negativ.
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Figura 14. Perceptimet e investitorëve aktualë dhe potencialë për sundimin e ligjit
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Perceptimet e investitorëve potencialë në lidhje me sundimin e ligjit janë të ngjashme me ato të
investitorëve aktualë në disa aspekte, por janë mjaft të ndryshme në lidhje me dimensionet e tjera.
Për shembull dy aspektet më problematike, “sundimi i ligjit” dhe “zbatimi i kontratave” që janë
renditur si në gjendjen më të keqe për investitorët aktualë, gjithashtu janë renditur më së keqi te
investitorët potencialë. Sundimi i ligjit ka marrë 19% të vlerësimeve shumë keq, ndërsa zbatimi i
kontratave ka marrë 16%. Lehtësia e nisjes dhe mbylljes së një biznesi renditet më kategorinë më
të lartë të vlerësuar te investitorët potencialë. Ky aspekt është kategorizuar si “shumë mirë” për
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38% të investitorëve potencialë të intervistuar, duke shënuar një ndryshim prej 14% në krahasim
me investitorët aktualë. Numri i licencave operative me 22% dhe efikasiteti i administratës (19 %)
përfaqësojnë përqindjen e dytë dhe të tretë më të lartë të vlerësimeve “shumë mirë”.
Kur janë pyetur për të komentuar mbi një ndryshim të perceptueshëm që i përket faktorëve politikë, edhe investitorët aktualë dhe ata potencialë japin një perspektivë mjaft të zymtë. Shumica
dërrmuese e të anketuarve brenda dy grupeve, në disa kategori që tejkalojnë 60%, kanë raportuar
se kanë vërejtur ndryshim. Për më tepër, përqindja e atyre që kanë raportuar përkeqësim është
dukshëm më e lartë (nganjëherë trefish) se përqindja e atyre që kanë raportuar përmirësim të dukshëm. Ky dallim është më i larti në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar, për të cilat
30% e investitorëve aktualë dhe 36.8% e investitorëve potencialë besojnë se janë përkeqësuar në
mënyrë të konsiderueshme në krahasim me tre vjet më parë.
Kur vlerësohen ndryshimet sa i përket çështjeve të sundimit të ligjit, investitorët aktualë vlerësojnë “transparencën dhe stabilitetin e mjedisit ligjor dhe rregullator në industrinë/sektorin tuaj”
si aspekti me përkeqësimin më të madh me 21.8% të investitorëve aktualë që raportojnë për të si
“shumë më keq”. Ndryshimi më pozitiv është raportuar në lidhje me procedurat për fillimin dhe
mbylljen e një biznesi, që është raportuar si shumë më mirë me 18.6% të investitorëve aktualë dhe
36.8% të investitorëve potencialë”. Kategoria “procedurat e lejeve të punës për punëtorët ndërkombëtarë”, ka shënuar një përmirësim të moderuar në sytë e investitorëve aktualë dhe potencialë. Një
ilustrim i plotë i përgjigjeve është paraqitur në figurën 14. Përgjigjet janë grupuar në pozitive (4 dhe
5) dhe negative (1 dhe 2) dhe neutrale është vlerësuar me 3.
Financimi është një nga aspektet më të rëndësishme për bizneset. Kostoja e financimit është karakterizuar si «shumë keq» nga 23% të investitorëve aktualë të intervistuar, duke përfaqësuar kategorinë e vlerësuar më së keqi. Në radhë të dytë, në perceptimin e investitorëve aktualë, vijnë stimulimet me 16% të përgjigjeve në këtë kategori që janë vlerësuar me “shumë keq”. Nga ana pozitive,
kategoria që ka marrë përqindjen më të lartë (28%) të përgjigjeve «shumë mirë» është norma tatimore. Kostoja e përgjithshme e të bërit biznes në Kosovë është aspekti i dytë më i vlerësuar më së
larti në sferën e financimit nga investitorët aktualë. Kjo kategori është vlerësuar si shumë mirë nga
24% e të anketuarve.
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Figura 15. Perceptimet e investitorëve aktualë për financimin
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Perceptimet më pozitive nga investitorët potencialë brenda sferës së financimit janë ato lidhur
me koston e përgjithshme të të bërit biznes, kategori e cila ka marrë 14% të vlerësimeve “shumë
mirë”. Stimulimet dhe kostoja e financimit kanë marrë përqindjen më të vogël të vlerësimit të tillë
me secilin nga vetëm 5% të përgjigjeve në kategoritë e tyre përkatëse. Perceptimet më të këqija në
sferën e financimit nga ana e investitorëve potencialë e marrin në konsiderim koston e financimit
dhe të stimulimeve, duke marrë 26% dhe 20% të vlerësimeve shumë keq në kuadër të kategorisë.
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Sipas mendimit të investitorëve aktualë, ndryshimi më pozitiv në sferën e financimit është regjistruar në normat tatimore. 17% e investitorëve aktualë e konsiderojnë këtë aspekt se është përmirësuar dukshëm në krahasim me tre vjet më parë, ndërsa 18.9% e tyre e vlerësojnë atë si “më mirë”.
Nga ana tjetër, ndryshimi më negativ në këtë sferë është regjistruar për stimulimet, që është konsideruar si “shumë më keq” me 14.9% të investitorëve aktualë. Sipas investitorëve potencialë, ndryshimi më pozitiv është vërejtur në lidhje me koston e përgjithshme të të bërit biznes, për të cilën
15% e këtij nën-grupi japin vlerësim “shumë më mirë”, me edhe 30% të tyre që e raportojnë atë si
“më mirë” . Aspekti më i keq në sytë e investitorëve potencialë është regjistruar për stimulimet dhe
koston e financimit, secila e vlerësuar nga 11.1% e investitorëve potencialë si shumë më keq.
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Figura 16. Perceptimet e investitorëve aktualë për faktorët socialë
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Kur krahasohet me rezultatet e anketës 2009, aspektet financiare vazhdojnë të paraqesin pengesa
të mëdha për tërheqjen e investimeve. Kostoja e financave për të cilën 23% e investitorëve aktualë
dhe 26% e investitorëve potencialë konsiderojnë që është shumë keq, ndiqet nga afër nga stimulimet, që është raportuar si shumë keq për 20% të investitorëve potencialë dhe 16% të investitorëve
aktualë. Një ilustrim i plotë i përgjigjeve rreth financimit është paraqitur në figurën 15. Përgjigjet
janë grupuar në pozitive (4 dhe 5) dhe negative (1 dhe 2) dhe neutrale është vlerësimi 3..
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Investitorët aktualë duket të jenë përgjithësisht më të kënaqur se sa të pakënaqur me cilësinë e
jetesës që e ofron Kosova. Siguria personale është aspekti më i vlerësuar që është raportuar nga
33% e investitorëve aktualë se është “shumë mirë”. Në të njëjtën kohë, ky aspekt ka marrë përqindjen më të ulët të vlerësimeve me shumë keq (5 %). Cilësia e jetës është aspekti i dytë më i vlerësuar
pozitivisht në sferën sociale nga ana e investitorëve aktualë. 22% e tyre deklarojnë se është «shumë
mirë», ndërsa edhe 14% e të anketuarve e vlerësojnë me 4 në një shkallë prej 1- 5. Vetëm 5% e investitorëve aktualë e vlerësojnë këtë kategori si “shumë keq”. Imazhi i vendit duket të jetë faktori
social me vlerësimin më të ulët për investitorët aktualë. Kjo kategori ka marrë përqindjen më të
lartë të vlerësimeve shumë keq (14%), dhe në të njëjtën kohë, përqindjen më të ulët të vlerësimeve
«shumë mirë» (17%).
Investitorët potencialë portretizojnë një pamje më negative për faktorët socialë në Kosovë. Në
përgjithësi të tri kategoritë e vlerësuara japin rezultate më të ulëta në krahasim me investitorët
aktualë. Vetëm 14% e të anketuarve vlerësojnë sigurinë personale si “shumë mirë”, ndërsa 10% e
investitorëve potencialë vlerësojnë këtë kategori me “shumë keq”. Cilësia e jetës dhe imazhi i vendit
janë në të njëjtin nivel, secili duke marrë 9% të përgjigjeve “shumë mirë” dhe të njëjtën përqindje të
përgjigjeve “shumë keq”. Një ilustrim i plotë i përgjigjeve rreth faktorëve socialë është paraqitur në
figurën 16. Përgjigjet janë grupuar në pozitive (4 dhe 5) dhe negative (1 dhe 2) dhe neutrale është
vlerësimi 3.
Pasqyra e plotë e perceptimeve rreth faktorëve të ndryshëm të ofruar nga investitorët aktualë dhe
potencialë është paraqitur në figurën 5 dhe figurën 6 më poshtë.
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Figura 17. Perceptimet e investitorëve aktualë për faktorët e klimës së investimeve
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Figura 18. Perceptimet e investitorëve potencialë për faktorët e klimës së investimeve
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Përgjigjet e marra në lidhje me ndryshimet e ndodhura në tre vitet e fundit janë një përbërje mjaft
interesante të përgjigjeve. Sipas mendimit të investitorëve aktualë, siguria personale ka shënuar
përmirësimin më të madh, që është konfirmuar nga 28.6% e atyre që e vlerësojnë si “shumë mirë”
dhe 12.5% e atyre që e vlerësojnë si “më mirë”. Përmirësimi në perceptim në lidhje me sigurinë personale në krahasim me tre vjet më parë është konfirmuar edhe nga ana e investitorëve potencialë
prej të cilëve 19% raportojnë se ky aspekt është «shumë më mirë”, dhe 14.3% e vlerësojnë atë me
“më mirë”. Cilësia e jetës është një tjetër dimension për të cilin investitorët aktualë dhe potencialë
shprehin përmirësim të perceptuar. Ndërsa 16.9% e investitorëve aktualë e konsiderojnë këtë aspekt
si shumë më mirë dhe 10.2% e perceptojnë atë se është “më mirë”, këto përgjigje kanë marrë nga
19% të përgjigjeve nga grupi i investitorëve potencialë. Imazhi i vendit duket se është përmirësuar
më shumë në sytë e investitorëve potencialë 19% e të cilëve e konsiderojnë se është “përmirësuar
ndjeshëm” , dhe e njëjta përqindje e raporton atë si «më mirë”. Nga ana tjetër, 12.1% e investitorëve
aktualë besojnë se imazhi i Kosovës është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme.
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Figura 19. Përmirësimet dhe përkeqësimet më të dukshme (investitorët aktualë)
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Figura 20. Përmirësimet dhe përkeqësimet më të dukshme (investitorët potencialë)
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Nëse rezultatet e anketës aktuale krahasohen me rezultatet e fituara tregojnë ndryshim të rëndësishëm në perceptimet e investitorëve. Në vitin 2009, forca e re dhe dinamike e punës (20.9%), tregu
në zhvillim (19.4%), dhe kostot e fuqisë punëtore (19.4%) janë tre aspektet kryesore më pozitive të
klimës së investimeve të Kosovës. Rezultatet e anketës së vitit 2013 në anën tjetër japin një perspektivë mjaft të ndryshme të investitorëve aktualë dhe potencialë. Arsyet kryesore për të investuar në
Kosovë në anketën 2013 duket se janë (në përgjithësi për investitorët aktualë dhe ata potencialë)
normat e ulëta tatimore, lehtësia e fillimit dhe mbylljes së biznesit, kostot e fuqisë punëtore dhe
janë përparësitë kryesore që të anketuarit kanë renditur në favor të investimit në Kosovë.

Figura 21. Masat e rekomanduara nga investitorët për Qeverinë e Kosovës
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Nga ana tjetër, kërkesa e lartë e tregut e cila në vitin 2009 është raportuar të jetë arsye e madhe për të
investuar në Kosovë me 13.9% të të anketuarve që e përmendin, në anketën e 2013 është raportuar
rrallë si arsye nga investitorët aktualë dhe ata potencialë. Për më tepër, cilësia e fuqisë punëtore
(64.1% të pakënaqur) dhe fleksibiliteti i rregulloreve që lidhen me punën (39% të pakënaqur), që
në anketën 2009 kanë marrë vlerësime mjaft të këqija nga investitorët, në këtë anketë duket të jenë
përmirësuar shumë me vetëm 5% të investitorëve aktualë dhe asnjë prej investitorëve potencialë
që vlerësojnë cilësinë e fuqisë punëtore si shumë keq dhe vetëm 3% e investitorëve aktualë raportojnë rregulloret e punës dhe fleksibilitetin të jenë “shumë keq”. Përsëri, asnjë nga të anketuarit e
investitorëve potencialë nuk kanë vlerësuar fleksibilitetin e rregulloreve si shumë keq.
Perceptimet mbi faktorët politikë janë përkeqësuar në mënyrë të konsiderueshme që nga anketa e
vitit 2009 me fokus të veçantë në korrupsionin dhe krimin e organizuar që janë ndryshimet kryesore negative. 100% e investitorëve aktualë dhe potencialë e kanë vlerësuar këtë aspekt si shumë
keq dhe raportojnë se situata në lidhje me këtë fenomen është përkeqësuar në tre vitet e fundit.
Figura 18 paraqet një pasqyrë të përmirësimeve më të njohura nga ana e investitorëve aktualë dhe
potencialë.
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4. Probabiliteti për të investuar dhe
ri-investuar

M

undësia e investitorëve aktualë për të ri-investuar është shumë më e lartë sesa mundësia e investitorëve potencialë për të investuar. Arsyet kryesore të dhëna për mungesën e
gatishmërisë për të investuar janë të njëjta/të ngjashme me ato të raportuara si faktorët
më problematikë që i frenojnë investimet. Këta faktorë përfshijnë stabilitetin politik me fokus të
veçantë në korrupsion, kornizën rregullative dhe sundimin e ligjit, dhe për investitorët më të vegjël (me shitjet e përgjithshme nën 100 Mil euro/vit), edhe kostoja lokale e financimit. Bizneset e
mëdha apo bizneset me qasje në tregjet financiare ndërkombëtare duket të jenë më pak të prekura
nga kostoja lokale e financimit. Përgjigjet e marra në lidhje me mundësinë për të investuar dhe
ri-investuar duket se nuk ndikohen nga sektori i aktivitetit të bizneseve të anketuara.
Duke pasur parasysh faktin se shumica e investitorëve potencialë japin si arsye kryesore për të
mos investuar në Kosovë çështjet që nuk janë të lidhura me klimën në Kosovë, mundësia e investimit në Kosovë në të ardhmen e afërt duket të jetë e ulët nga investitorët potencialë. Pasi që 50%
e investitorëve potencialë përmendin internetin si burimin e tyre kryesor të informacionit rreth
Kosovës, cilësia dhe sasia e informacionit rreth investimeve në Kosovë duhet të përmirësohet. Pasi
që në shumicën e dimensioneve të vlerësuara, investitorët aktualë parashikojnë pamje më pozitive
se sa investitorët potencialë që vjen ngase e njohin më mirë situatën në terren, informacioni më i
mirë mbi mundësitë e investimeve dhe klimën në Kosovë do të ishte një ndihmë e madhe për të
përmirësuar perceptimet e investitorëve të mundshëm.
39.7% e investitorëve në vitin 2009 deklaruan se planet e tyre për të investuar në Kosovë janë të
prekura nga kriza globale financiare. Kjo konfirmohet edhe në përgjigjet e dhëna nga investitorët
potencialë në anketën aktuale, kur u pyetën për arsyet e vendimit përfundimtar kundër investimit
në Kosovë, ku ndryshimi i kushteve ekonomike është përgjigjja më e shpeshtë.
Kur u pyetën se çfarë mund të bëjë qeveria e Kosovës për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe
për ta bërë vendin më të afërt për investitorët, investitorët aktualë dhe potencialë dhanë përgjigje
mjaft kuptimplota. 100% e investitorëve aktualë dhe potencialë të anketuar pajtohen se është e një
rëndësie të veçantë të luftohet korrupsioni në mënyrë më efikase.
Aspekti i dytë më i rëndësishëm të cilin investitorët aktualë theksojnë se duhet të përmirësohet,
është de-burokratizimi dhe heqja e përgjithshme e burokracisë (74% deklarojnë se është shumë
e rëndësishme) ndjekur nga imazhi i vendit (71% deklarojnë se është shumë e rëndësishme), dhe
forcimi i sektorit financiar (69% deklarojnë se është shumë i rëndësishëm). Figura 19 jep përmbledhjen e vlerësimeve të dhëna nga investitorët aktualë dhe potencialë për këto aspekte.
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Siç u përmend më lart, e njëjta pyetje u është bërë investitorëve potencialë dhe është krijuar një
imazh mjaft i ngjashëm. Përveç masave më efikase kundër korrupsionit, ku pikëpamjet e investitorëve aktualë dhe potencialë përputhen plotësisht, perceptimet e faktorëve të tjerë janë gjithashtu
të ngjashme. De-burokratizimi dhe largimi i burokracisë, pakot e përgjithshme më të mira të stimulimeve, përmirësimi i përgjithshëm i imazhit, janë sugjerimet kryesore për përmirësime. Duhet
të theksohet se një pjesë e konsiderueshme e investitorëve potencialë kanë deklaruar se është
“e rëndësishme” (4 prej 5) të përmirësohet imazhi i vendit (61%), dhe të përmirësohet politika e
konkurrencës (59%).
34% e të anketuarve tregojnë gjasa të larta se kompanitë e tyre do të investojnë/ri-investojnë në
Kosovë (80% - 100% e probabilitetit). 24% e të anketuarve japin siguri ndërmjet 60% - 80%, me edhe
16% që raportojnë probabilitet mesatar (41% - 60%). 25% e të anketuarve raportojnë probabilitet
të ulët se kompanitë e tyre do të investojnë/ri-investojnë. Pasqyra e plotë e rezultateve lidhur me
përmirësimet e nevojshme është paraqitur në figurën 20.

Figura 22. Mundësia e investimit/ri-investimit

Sa është e mundshme që kompania juaj të investojë/
riinvestojë në Kosovë në 3 vitet e ardhshme?
Më e mundshme po: 81% - 100%
61% - 80% siguri
41% - 60% siguri
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Më e mundshme jo: 0% - 20%
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Duket se nuk ka dallime sektoriale në shpërndarjen e përgjigjeve që kanë të bëjnë me probabilitetin për të investuar dhe/ose ri-investuar. Përgjigjet e dhëna nga bizneset e intervistuara nuk japin
njëanshmëri të evidentuar në shpërndarjen sektoriale.
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5. Stimulimet

S

timulimet janë një nga aspektet më interesante për t’i analizuar. 72% e investitorëve aktualë
raportojnë se stimulimet e ofruara nga Qeveria e Kosovës janë një faktor i rëndësishëm për
vendimin e tyre për të investuar në Kosovë (Figura 21). Për këtë qëllim, është e rëndësishme
të bëhet dallimi ndërmjet llojit të stimulimeve të pranuara dhe vlerës së perceptuar nga bizneset.
Dy grupet kryesore të stimulimeve të hulumtuara janë stimulimet fiskale dhe jofiskale. Lidhur me
llojin e parë të stimulimeve, të gjitha bizneset raportojnë se kanë përfituar nga një ose një tjetër
stimulim.

Figura 23. Rëndësia e stimulimeve për investim

A kanë qenë stimulimet e dhëna nga Qeveria e Kosovës
faktor i rëndësishëm për investim ?

Jo
28%

Po
72%

Kur u pyetën që të konfirmojnë se çfarë lloji të stimulimeve kanë marrë, përjashtimet nga detyrimi
doganor janë raportuar nga 26% e të intervistuarve në mostër. Përkrahja direkte/grantet për investime në agrobiznes ose sektorin e përpunimit janë marrë me 20% e investitorëve aktualë. Amortizimi i përshpejtuar është një tjetër stimulim i ofruar nga QK që është shfrytëzuar nga 19% e të
intervistuarve në mostër. TVSH e shtyrë për makineri ka qenë një stimulim nga i cili kanë përfituar
15% e të anketuarve në të kaluarën.
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Figura 24. Stimulimet fiskale dhe jofiskale të pranuara
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Investitorët aktualë janë pyetur që të japin vlerësim për rëndësinë e secilit prej stimulimeve të ofruara nga QK. Nga stimulimet financiare, stimulimi më i rëndësishëm i raportuar nga investitorët aktualë është pagesa e TVSH e shtyrë për makineri. E dyta vjen shtyrja e pagesës së TVSH për eksport
të përkohshëm, që konsiderohet e rëndësishme nga 85% e të anketuarve në mostër. Duhet të theksohet se shumica e bizneseve të intervistuara nuk kanë marrë stimulime nga qeveria. Sa i përket
stimulimeve jo-financiare të ofruara nga QK, dy stimulime janë perceptuar si më të rëndësishme
nga ana e investitorëve aktualë që janë përjashtimet nga taksat rregullative dhe të licencimit (83%)
dhe sigurimi i infrastrukturës fizike me kosto të përballueshme ose pa kosto (82%). Pasqyra e plotë
e përgjigjeve për rëndësinë e stimulimeve financiare dhe jo-financiare jepet në figurën 25. Përgjigjet janë grupuar në të rëndësishme (4 dhe 5), neutrale (3) dhe jo të rëndësishme (1 dhe 2).
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Figura 25. Rëndësia e stimulimeve fiskale dhe jofiskale
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Një aspekt tjetër i diskutuar me investitorët është se sa ka informacion rreth stimulimeve. Shumica
e investitorëve aktualë (54%) raportojnë se nuk ka informacion të mjaftueshëm në lidhje me pakot
e stimulimeve. 27% e tyre deklarojnë se nuk ka informacion të mjaftueshëm në lidhje me stimulimet financiare dhe jo-financiare të ofruara nga QK, ndërsa 19% janë neutralë për këtë pyetje. Më
poshtë përgjigjet e marra janë paraqitur vizualisht.
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Figura 26. Disponueshmëria e informacionit për stimulimet

Vlerësoni disponueshmërinë e informatave për stimulimet
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Në lidhje me procesin e marrjes së stimulimeve, përqindja e vogël e të anketuarve që kanë raportuar se kanë marrë stimulime kushtëzojnë nivelin e rëndësisë statistikore të përgjigjeve. Përveç
kësaj, duke pasur parasysh faktin që stimulimet e raportuara më shpesh nga bizneset e intervistuara përfshijnë përjashtimin nga detyrimet doganore, grante dhe subvencionet, ose përjashtimet tatimore përkatëse të tilla si amortizimi i përshpejtuar, apo përjashtimet nga TVSH, të
cilat përfshijnë procedura administrative kryesisht të standardizuara, anketa nuk ofron dëshmi në favor të praktikave korruptive ose të tjera jo etike në procesin e dhënies së stimulimeve.
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Konkludimet

G

jetjet kryesore të anketës së investitorëve aktualë dhe potencialë japin të dhëna për vështirësitë
e perceptuara dhe të përjetuara për bërjen e biznesit në Kosovë. Ndërsa këto pikëpamje nuk
janë domosdoshmërisht të njëjta, në shumicën e rasteve ka përputhje të përgjigjeve që lidhen
me formën dhe natyrën e pengesave ndërmjet investitorëve aktualë dhe potencialë. Dallimi kryesor ndërmjet dy grupeve duket të jetë niveli i shqetësimit dhe rëndësisë që i është dhënë secilës
nga këto aspekte/pengesa, dhe niveli i perceptuar i rrezikut nga pengesat e rrethanave dhe atyre
strukturore.
Aspektet me vlerësimin më të lartë (mirë dhe shumë mirë) përfshijnë:
Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

Kostoja e fuqisë punëtore: 67%

Kostoja e fuqisë punëtore: 77%

Cilësia e fuqisë punëtore: 67%

Lehtësia e nisjes/mbylljes së biznesit: 62%

Lejet e punës për punëtorët e huaj 61%

Cilësia e fuqisë punëtore: 55%

Tatimet në të ardhura: 58%

Sasia e fuqisë punëtore: 55%

Aspektet me vlerësimin më të keq (keq dhe shumë keq) përfshijnë:
Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

Zonat e lira ekonomike dhe lehtësia e tregtisë përtej
kufijve: 56%

Zonat e lira ekonomike dhe lehtësia e tregtisë përtej kufi-

jve: 58%

Stabiliteti ekonomik: 50%

Kostoja e përgjithshme e bërjes së biznesit: 53%

Sundimi i ligjit 49%

Korrupsioni 54%

Korrupsioni; Stimulimet 47%

Stimulimet, imazhi i shtetit dhe furnizimi me energji: 50%

Aspektet që janë përmirësuar më së shumti gjatë tri viteve të fundit janë:
Investitorët aktualë:

Investitorët potencialë:

Transporti dhe logjistika: 55%

Transporti dhe logjistika: 73%

Sasia e fuqisë punëtore: 54%

Telekomunikimet: 65

Kostoja e fuqisë punëtore: 54%

Cilësia e furnizuesve lokalë: 60%

Cilësia e fuqisë punëtore: 53%

Transparenca dhe stabiliteti i aspekteve ligjore dhe rregullative dhe shkelja e kontratave 56%

Dallimet në perceptime ndërmjet investitorëve aktualë dhe potencialë duhet theksuar pasi ato përfaqësojnë një dallim shumë të qartë ndërmjet kushteve të përjetuara dhe atyre të perceptuara. Rezultatet e marra dhe dallimet relevante dëshmojnë se investitorët potencialë nuk janë të informuar
saktësisht për Kosovën. Rezultatet e marra nga investitorët aktualë duhet të promovohen dhe ndryshimet e identifikuara në kushtet e mjedisit të biznesit duhet të shprehen qartë. Investitorët aktualë
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në mënyrë të vendosur konfirmojnë ndryshimet në mjedisin operativ dhe këto përmirësime duhet
të theksohen si duhet.
Qasja në financa është një tjetër aspekt që duhet të merret seriozisht në konsideratë. Kostoja e
kredive në Kosovë e bën rritjen e sektorit privat shumë të vështirë. Lista e kufizuar e produkteve të
përshtatura për të trajtuar nevojat në rritje për kredi të sektorit privat është një pengesë serioze për
financimin e sektorit privat.
Informaliteti është gjithashtu një shkak i madh për shqetësim, pasi ai përfaqëson një sfidë në arritjen e konkurrencës së drejtë në treg, dhe si pasojë për rritjen dhe zhvillimin. Ai gjithashtu ndikon
negativisht në punësimin dhe mbrojtjen sociale të njerëzve. Besohet se sektori informal mund të
jetë zvogëluar nëpërmjet mjeteve të ndryshimeve në kornizën formale institucionale, d.t.th promovimin e një zgjidhjeje nga lart-poshtë për informalitetin.
Kosova ka një fuqi të gjallë punëtore, të përbërë nga punëtorët kryesisht të rinj me shumë pak
shpresë për punësim. Aspekti veçanërisht brengosës sa i përket punësimit janë të papunët për afat
të gjatë, të cilët përbëjnë një pjesë të madhe të të papunëve. Ekonomia e dobët e vendit nuk mund
të mbajë normën e rritjes të nevojshme për të absorbuar rreth 29,000 anëtarë të rinj që i bashkohen
fuqisë punëtore në bazë vjetore. Fuqia punëtore në përgjithësi është një nga aspektet kryesore që
duhet të promovohen për investitorët potencialë si sasi e bollshme dhe cilësi relativisht e mirë që
përfaqësojnë aspekte ku investitorët aktualë duket të jenë mjaft të kënaqur, por investitorët potencialë raportojnë perceptime të zymta.
Korrupsioni dhe ryshfeti duket të jenë faktorë tjerë negativë që janë identifikuar si pengesë për
tërheqjen e investimeve. Sa i përket formave të hasura të korrupsionit, kompanitë e anketuara
raportojnë se procedurat e licencimit, ose procedurat për marrjen e stimulimeve, janë të shoqëruara ndonjëherë nga hapa të cilët nuk janë të parapara në procesin formal të marrjes së këtyre përfitimeve, shpesh zgjasin më shumë sesa është paraparë në dokumentet ligjore, dhe/ose shtojnë
paparashikueshmëri për bizneset. Megjithatë, duke pasur parasysh numrin e vogël të kompanive
që kanë raportuar se kanë marrë stimulime, rezultatet e fituara nuk kanë rëndësi statistikore. Ato
pak stimulime dhe përjashtime për investitorët janë pak të njohura për investitorët potencialë dhe
kanë luajtur një rol të paktë në vendimin e tyre për të investuar në të kaluarën. Megjithatë, përgjigjet e marra nga investitorët potencialë tregojnë se nëse disa nga pengesat e vërejtura prej tyre
trajtohen, do të merrnin parasysh të investojnë në këtë vend. Në lidhje me stimulimet, stimulimet
financiare duken më të rëndësishme se ato jofiskale, gjë që është e pritur.
Në qoftë se rezultatet e anketës aktuale krahasohen me rezultatet e anketës së vitit 2009, duket
se ka një ndryshim në perceptimin e investitorëve. Ndërsa në vitin 2009, fuqia e re dhe dinamike
punëtore (20.9%), tregu në zhvillim (19.4%), dhe kostoja e fuqisë punëtore (19.4%) janë tre aspektet kryesore më pozitive të klimës së investimeve të Kosovës, rezultatet e kësaj ankete japin një
perspektivë tjetër të investitorëve si aktualë ashtu edhe potencialë. Arsyet kryesore për të investuar
në Kosovë janë normat e ulëta tatimore, lehtësia e nisjes dhe mbylljes së biznesit, kostoja e fuqisë
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punëtore dhe janë përparësitë kryesore që të anketuarit kanë renditur në favor të investimit në
Kosovë. Nga ana tjetër, kërkesa e lartë e tregut e cila në vitin 2009 është raportuar të jetë një arsye
e madhe për të investuar në Kosovë me 13.9% e të anketuarve që e përmendin, në anketën e vitit
2013 është raportuar rrallë si arsye si nga investitorët aktualë ashtu edhe ata potencialë. Për më
tepër, cilësia e fuqisë punëtore (64.1% të pakënaqur) dhe fleksibiliteti i rregullave të punës (39%
të pakënaqur) duket të jenë përmirësuar shumë me vetëm 5% e investitorëve aktualë dhe asnjë
prej investitorëve potencialë që japin vlerësim për cilësinë e punës si “shumë keq” dhe vetëm 3%
e investitorëve aktualë raportojnë se rregulloret e punës dhe fleksibiliteti janë shumë keq. Përsëri,
asnjë nga të anketuarit e investitorëve potencialë nuk e vlerësojnë fleksibilitetin e rregulloreve si
shumë të keq.
Përmirësimet e kërkuara nga ana e të anketuarve japin përgjigje të dobishme për reformën e
politikave dhe procesin e përmirësimit. Kur u pyetën se çfarë mund të bëjë Qeveria e Kosovës
për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe për ta bërë vendin më të afërt për investitorët, 100%
e investitorëve aktualë dhe potencialë të anketuar pajtohen se është e një rëndësie të veçantë të
luftohet korrupsioni në mënyrë më efikase. Aspekti i dytë më i rëndësishëm të cilin investitorët
aktualë theksojnë se duhet të përmirësohet, është de-burokratizimi dhe heqja e përgjithshme e
burokracisë (74% deklarojnë se është shumë e rëndësishme) të ndjekur nga imazhi i vendit (71%
deklarojnë se është shumë e rëndësishme), dhe forcimi i sektorit financiar (69% deklarojnë se është
shumë e rëndësishme). Duhet të theksohet se një pjesë e konsiderueshme e investitorëve potencialë kanë deklaruar se është “e rëndësishme” (4 nga 5) të përmirësohet imazhi i vendit (61%), dhe
të përmirësohet politika e konkurrencës (59%).
Mundësia e investitorëve aktualë për të ri-investuar është shumë më e lartë sesa mundësia e investitorëve potencialë për të investuar. 34% e të anketuarve tregojnë gjasa të larta se kompanitë
e tyre do të investojnë/ri-investojnë në Kosovë (80% - 100% e probabilitetit). 24% e të anketuarve
japin siguri ndërmjet 60% - 80%, me edhe 16% që raportojnë probabilitet mesatar (41% - 60%). 25%
e të anketuarve raportojnë probabilitet të ulët se kompanitë e tyre do të investojnë/ri- investojnë.
Arsyet kryesore të dhëna për mungesën e gatishmërisë për të investuar janë të ngjashme me ato
të raportuara si faktorët më problematikë që frenojnë investimet. Këta faktorë përfshijnë stabilitetin politik me fokus të veçantë në korrupsion, kornizën rregullative dhe sundimin e ligjit, dhe për
investitorët më të vegjël (me shitjet globale nën 100 Mil euro/vit), edhe kostoja e financimit lokal.
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