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Hyrje 

Investimet e Huaja Direkte janë një segment shumë i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik të një 
vendi, për shkak të efekteve që sjellin këto të fundit. Investimet e huaja direkte në Shqipëri janë 
konsideruar shpesh herë edhe si lokomotiva e vendit, meqënëse përqëndrimi i tyre ka qenë në 
sektorë të rëndësishëm të ekonomisë së saj. Në teori, në literaturë dhe gjithashtu edhe në praktikë, 
njihen edhe efektet e investimeve të huaja direkte (IHD-ve). IHD-të kanë sjellë efekte domethënëse 
pozitive në ekonomi, por pa dyshim kjo nuk do të thotë se ky punim do të trajtojë vetëm aspektet 
pozitive të IHD-ve, pasi si qëllim është edhe analiza e disavantazheve që sjellin në një vendi prania 
e IHD-ve.
Konkretisht qëllimi kryesor i këtij punimi është shikimi i anës teorike dhe lidhjeve që ajo sugjeron 
për IHD-të në tërësi. Një ndër lidhjet kryesore që teoria sugjeron, është ajo e lidhjes së IHD-së me 
rritjen ekonomike. Gjithashtu qëllim tjetër i këtij punimi është edhe pasja e një pamje të IHD-ve 
në Shqipëri ndër vite, sektorët kryesorë ku janë përqëndruar, rrethet/qytetet ku janë shpërndarë dhe 
kështu me rradhë. Ndërkohë literatura njeh si të rëndësishëm edhe konceptin e lirive ekonomike 
dhe lehtësinë apo vështirësinë e të bërit biznes në një vend, gjë e cila do të jëtë objekt krahasimi 
me vende të tjera kryesisht në rajonin tonë. Por më vonë si qëllim i fundit mbetet edhe testimi i 
lidhjes së IHD-ve në vendin tonë me rritjen ekonomike, për të testuar vërtetësinë e lidhjes së tyre, 
duke parë nëse kjo lidhje është apo jo statistikisht e rëndësishme.
Ndër kufizimet që përmendin për këtë punim është këndvështrimi manaxherial, duke i dhënq më 
së shumti një këndvështrim nga pikëpamja e ekonomiksit se sa menaxheriale.
Struktura e këtij punimi ndahet në shtatë pjesë kryesore. Si fillim tentohet të jepet një kronizë 
teorike dhe të shikohen përkufizimet dhe lidhjet e IHD-ve me aspekte të ndryshme ekonomike. Së 
dyti është evoluimi në kohë dhe detajimi i IHD-ve në nivele të ndryshme, për shembull me vendet 
e origjinës, distrikti, monedha që më së shumti investohet, sektorët, etj. Së treti janë efektet që 
pasqyrohen në ekonomi nga prania dhe investimi i huaj në Shqipëri. Pra synohet në këtë pjesë të 
shikohet se cilat kanë qenë efektet më kryesore në vendin tonë. Më vonë, në vazhdim të strukturës, 
është edhe krahasimi i Shqipërisë në raport me vende tjera të rajonit dhe më gjërë, ku një ndër 
kënvështrimet e këtij kapitulli është edhe liria ekonomike dhe lehtësia e të bërit biznes.
Analiza empirike e lidhjes së IHD-ve me rritjen ekonomike, mbetet për më vonë e cila mund të 
shikohet në dy këndvështrime: atë diagnostikues (grafik) dhe atë statikor (lidhje ekonometrike). 
Në fund mbeten politikat e IHD-ve dhe klima e përgjithëshme e tyre duke u pasuar si përfundim 
me: Konkluzionet dhe Rekomandimet e Temës.
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2. Këndvështrimi teorik i IHD-ve

Ky kapitull tenton të japë një këndvështrim të përgjithshëm mbi IHD-të duke filluar me përkufizimet 
e ndryshme dhe mbi etiketimin që i bëhet një IHD-je, dhe më pas mbi tipet e ndryshme të IHD-
ve, dhe në fund duke konkluduar mbi teoritë e IHD-ve. Pjesa e fundit do jetë edhe pjesa më 
kryesore, duke qënë se lidhet edhe me kapitujt në vazhdim, (Kapitullin e lidhjes së IHD-së me 
rritjen ekonomike). 

2.1 Përkufizime të Investimeve të Huaja Direkte
Çështja e IHD-ve është një çështje me shumë rëndësi, jo vetëm në kontekstin global, por në 
veçanti për vendin tonë, shpesh herë edhe e trumbetuar si çështje politike. Por në këtë pikë 
është e rëndësishme të biem dakort edhe përsa i takon përkufizimit të tyre. IHD-të njohin shumë 
përkufizime, shpesh herë edhe me pasoja për matjen e tyre, dhe kuptohet për shifra të ndryshme. 
Por koncepti që merret për bazë në këtë punim do të jetë një koncept më ndërkombëtar, si në vijim: 
“Investimet e Huaja Direkte sipas OECD (2007), reflektojnë synimin e sigurimit të një interesi 
të qëndrueshëm të një njësie rezidente në një ekonomi (investuesi direkt), në një njësi rezidente 
të një ekonomie tjetër (ndërmarrja e investimit direkt). Koncepti i “interesit të qëndrueshëm”, 
nënkupton ekzistencën e një marrëdhënie afatgjatë midis investitorit direkt dhe ndërmarrjes, si 
dhe të një ndikimi të konsiderueshëm të investitorit në administrimin e proçesit të vendimmarrjes 
në ndërmarrje. Indeksi i IHD-ve është i rëndësishëm në vendet në zhvillim, si dhe në ato të 
zhvilluara. 
Në legjislacionin shqiptar dhe në veçanti në “Ligji mbi Investimet e Huaja” Nr. 7764, datë 
02.11.1993, thuhet: “Të huajt kanë të drejtë të angazhohen në aktivitetet ekonomike pa nevojën e 
një autorizimi apo leje të mundshme. Investitorët e huaj trajtohen në mënyrë jo më pak të favorshme 
se sa shtetasit shqiptarë, përveç rasteve të përfshirjes në posedimin e tokës, rast i cili trajtohet nga 
një ligj i veçantë. Legjislacioni shqiptar parashikon që në çdo kohë apo rast, investimet e huaja do 
të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të ndershme dhe do të gëzojnë mbrojtje dhe siguri të plotë”.
Në mënyrë specifike investimet e huaja mbrohen nga expropriacioni, nacionalizmi dhe veprime të 
tjera te ngjashme me to. Expropriacioni apo kufizimi nga të drejtat e një pronësie në bazë të Nenit 
41 të Kushtetutës, mund të shmanget vetëm në rastet e përfshirjes së interesave publike kundër 
kompensimit të ndershëm. Të tilla expropriacione apo kufizime të të drejtave mbi pronën, bazohen 
edhe në ligjin Nr. 8561, të datës 22.12.1999: “Mbi expropriacionin dhe marrjen në përdorim të 
përkohshëm të pronës private, për interesa publike”. Investitorëve që iu shkaktohen humbje si 
pasojë e luftërave, konflikteve të armatosura, emergjencave kombëtare apo ngjarjeve të tjera të 
ngjashme, do të trajtohen në mënyrë jo më pak të favorshme se investitorët shqiptarë.
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Investimet e Huaja Direkte janë një formë e investimeve që fiton interes në ndërmarrje, e cila 
funksionon jashtë territorit të vendit të investitorit.
IHD-të kërkojnë një marrëdhënie biznesi ndërmjet shoqërisë « mëmë » dhe degës së saj të jashtme. 
Marrëdhëniet e jashtme të drejtëpërdrejta, japin një rritje të biznesit për koorporatat multinacionale. 
Që një investim të konsiderohet si një IHD, shoqëria « mëmë » duhet të ketë të paktën 10% 
të aksioneve të zakonshme nga filialet e saj të jashtme. Firma investitore gjithashtu, mund të 
kualifikohet për investime të huaja në qoftë se zotëron fuqi të votimit në një ndërmarrje që vepron 
në një vend të huaj.
MNC-të (Multinational Coorporation), kompanitë shumëkombëshe i konkretizojnë mundësitë e 
tyre për biznesin e tyre me ndihmën e investimeve të huaja direkte (që nënkupton investimet në 
mjete reale apo të prekshme siç janë troje, ndërtesa, makineri etj., në vende të huaja). Megjithatë 
IHD-të kërkojnë investime thelbësore dhe të vazhdueshme, dhe një sasi e madhe e kapitalit mund 
të jetë e rrezikuar. Nëse investimet e bëra nuk rrjedhin sipas normës së probabilitetit, atëherë 
MNC-të mund të kenë probleme në shitjen e projektit që ato kanë krijuar. MNC-të tentojnë të 
analizojnë mirë vendimet e tyre përpara se ato të zbatohen në çfarëdo lloj investimi të huaj direkt.
Legjislacioni shqiptar për IHD-të, është i hapur në pikëpamjen e të drejtës së krijimit të shoqërive 
apo ndërmarrjeve të reja .
Ai i përmbahet parimit të trajtimit kombëtar sipas të cilit:

Shoqëritë e huaja janë objekt i proçedurave pak a shumë të njëjta me ato që aplikohen për 
shoqërite vendase
Nuk ka kufizime për hyrjen në sektorë të ndjeshëm si transporti dhe financa

Por kjo nuk mjafton deri në kohën kur nuk do të gjejë zbatim ligji i vendosur nga përvoja 
ndërkombëtare sipas të cilit:
“Për sa kohë që kontaktet personale mbizotërojnë mbi ligjet dhe proçedurat ligjore, investitorët të 
ndergjegjshëm për reputacionin e tyre, kanë tendencë të tërhiqen nga investimi”.
Gjithashtu IHD-të mund të përcaktohen si : 
“Investim që bëhet për të përfituar një interes të caktuar, për një periudhë të gjatë kohe në një 
ndërrmarrje, e cila operon në një mjedis ekonomik ku investitori ia arrin qëllimit për të pasur 
rezultat në manaxhimin e saj. IHD-të paraqiten në forma dhe mënyra të  ndryshme, si p.sh.blerja e 
aseteve (aktiveve) në një vend tjetër, transferimi i aseteve (aktiveve) në një vend tjetër, riinvenstimi 
i fitimit në një vend tjetër. 
Të gjitha këto janë metoda të investimit direkt.
Në rastin e blerjes së aksioneve, investimi direkt ndryshe nga investimi në portofol, përfshin 
përfitimin e mbajtjes së aksioneve të tilla të rëndësishme, të cilat të japin të drejtën e kontrollit, ose 
aftësisë për të marrë pjesë në manaxhimin e një firme.
Si një investim direkt konsiderohet një hua për një filial ose për një firmë “bijë”, ndërsa një hua 
për një firmë të palidhur me investitorin, ose blerja e aksioneve të një firme të palidhur me të, 
konsiderohet si investim në portofol.
Njihen dy lloje formash me të cilat investimet e huaja mund të realizohen nga njëri vend (vendi 
investues) në tjetrin, (pritësi). Kështu dallojmë investimet e huaja indirekte, të njohura ndryshe dhe 
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si investime portofoli, të cilat janë investime që kryhen me anë të kanaleve financiare ekzistuese 
mes vendit investues dhe atij pritës. 
Ndërkohë që mënyra e dytë është ajo e investimit të huaj direkt. 

Sipas përkufizimit klasik, IHD konsiderohet një kompani e një vendi të caktuar që bën një 
investim fizik duke ndërtuar një ndërmarrje apo firmë industriale të çfarëdoshme në një vend tjetër, 
( Rugman & Hodgetts, 1995).
Përcaktuesi ”direkt” vjen nga fakti se investimi kryhet në formë të drejtpërdrejtë nëpërmjet 
ndërtimit të ndërtesave dhe prurjes së makinerive, përveç prurjes së kapitalit. Në një farë mënyre, 
kur themi “direkt” nënkuptohet fjala “fizik”, pra një investim i prekshëm dhe i dukshëm.
Por qëllimi ynë nuk është të ndalohemi në përshkrimin e diferencimin e mëtejshëm të këtyre dy 
lloj investimeve, pasi fokusi ynë do të mbeten IHD-të. 
Rritja e shpejtë ekonomike që disa vende në zhvillim kanë pësuar dhe ndryshimet në rrjetin global 
të investimeve, ka bërë që përkufizimi i IHD-ve të zgjerohet akoma më tepër në mënyrë që të 
përfshijë edhe nocione të reja. 

2.2 Klasifikime të Investimeve të Huaja Direkte

Nuancat e IHD-ve kanë marrë trajta të ndryshme duke u klasifikuar në pesë lloje (Millar, Clegg 
dhe Chryssochoidis, 1997)*. 
Më poshtë do të paraqitet klasifikimi, i mbështetur në trajtimin teorik të këtyre tre autorëve, së 
bashku me format në të cilat gjenden IHD-të në Shqipëri.
Lloj i parë ka të bëjë me ato IHD që përdoren për të fituar akses në faktorët specifikë të prodhimit, 
të tilla si resurset, njohuritë teknologjike, patentat ose emri i mirë që zotërohet nga një kompani në 
vendin pritës. Ky rast zbatohet kur asete të tilla janë të vështira të transferohen ose nuk gjenden në 
vendin e origjinës së investimit. 
Në Shqipëri kjo mund të ilustrohet me shembullin e kompanisë turke “Kurum”, e cila merret me 
prodhimin dhe eksportimin e produkteve të çelikut shqiptar. (site zyrtar i Kurum International).
Lloji i dytë përfshin IHD-të të cilat kryhen për të fituar akses në faktorët më të lirë të prodhimit, 
si p.sh. “fuqia	punëtore”. Studimi mbi këtë lloj IHD-je i atribuohet Raymond Vernon në teorinë e 
tij të Ciklit të Produktit. IHD-të e tilla inkurajohen shumë nga qeveritë e vendeve pritëse në rastin 
kur ato zbatojnë politika nxitëse në favor të eksporteve, duke i favorizuar ato me anë të taksave 
ose granteve të ndryshme. Një shembull tipik për Shqipërinë janë bizneset e firmave të veshjeve 
si p.sh. Firma italiane “Tremaglia” në Durrës, e cila shfrytëzon forcën punëtore të kualifikuar 
shqiptare pasi siguron një minimizim në kosto për shkak të pagave relativisht më të ulëta. Kjo sjell 
si rezultat faktin që kosto e një këmishe të mos kalojë 2 euro (site zyrtar i Tremaglia).
 Nëse qeveria është e orientuar drejt minimizimit të importeve, atëherë kompanitë e huaja 
munden vetëm të operojnë nëse kanë asete që firmat vendase nuk i zotërojnë. Ky rast nuk i përket 
Shqipërisë, pasi siç dihet vendi ynë ka një varësi shumëvjeçare ndaj importeve, pavarësisht se 
trendi i eksportimeve ka pësuar një rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit, (Burimi INSTAT).
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Lloji i tretë i IHD-ve lidhet me firmat që konkurojnë në rang ndërkombëtar duke ndërmarrë një 
sërë investimesh në vendet që i konkurojnë. Këtë e realizojnë përmes formës së organizimit të 
joint venture* në mënyrë që të fitojnë akses në rangjet e produkteve të njëra-tjetrës. Ky lloj 
IHD-je është përhapur shumë si pasojë e rritjes së konkurencës mes produkteve të ngjashme dhe 
arritjeve në kërkim-zhvillim. Një rast i tillë mund të jetë ai i kompanisë shqiptare leader të aluminit, 
“PESPA AL”, e cila ka kryer IHD në vende fqinje si Itali, Bosnje Hercegovinë dhe Maqedoni (site 
i Pespa AL).
Lloji i katërt ka të bëjë me IHD-të që synojnë aksesin tek konsumatorët e vendit pritës. Në 
këtë lloj IHD-je përpjekja është sigurimi i të gjitha produkteve dhe shërbimeve për konsumatorët 
pritës njëlloj si i ofrojnë ato për konsumatorët e vendit investues. Kjo shpesh rezulton gati të jetë e 
pamundur për shkak të shërbimeve të caktuara ose të paaftësisë për të përmbushur një lloj kërkese 
të caktuar. Pamundësia e tregtimit të disa produkteve e shërbimeve në vendet pritëse, ka qënë një 
faktor thelbësor në rritjen e këtij lloj IHD-je. Këtu mund të përmendim kompanitë celulare AMC 
COSMOTE ose VODAFONE Albania, të cilat në pak kohë kanë arritur që të ofrojnë në Shqipëri 
të njëtat shërbime celulare që ofrojnë edhe në vendin e tyre bazë, Greqi.
Lloji i pestë dhe i fundit i IHD-ve lidhet me aspektin e tregtimit të diversifikuar të integrimit 
rajonal. Ky lloj shfaqet kur vendi pritës paraqet avantazhe lokale për kompanitë e huaja që duan të 
investojnë për të fituar akses në tregun e pritësit. Por barrierat e taksimit dhe të tregtimit, pengojnë 
këto kompani të eksportojnë të mira e shërbime në këto vende. Kur e konsiderojnë të arsyeshme, 
kompanitë e huaja kapërcejnë këto barriera duke themeluar praninë e tyre në vendin pritës me 
qëllim që të fitojnë pjesë në treg. 
IHD-ja është një zë i ri i ekonomisë së shek. XX i cili ka tendencën të ndërkombëtarizojë biznesin 
dhe tregtinë, duke sjellë përfitime të dyanëshme, si për investuesin ashtu dhe për pritësin.

Teoria njeh disa forma të IHD-ve të cilat janë si më poshtë:
Marrja (përfitimi) ose shkrirja me një ndërrmarrje në një vend tjetër
Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët me një ndëmarrje në një vend tjetër
Krijimi i një ndërmarrje të re (investim në fushë të gjelbër)
Investime shtesë ose riinvestim në një projekt ekzistues
Përveç formave të mësipërme ka aktivitete të tjera të tilla si: teknologjitë e liçensuara, operatorët e 
nënkontraktuar, ose formimi i aleancave të biznesit që mund të klasifikohen ose jo si IHD, por që 
sigurisht mund të konsiderohen si të lidhura me IHD–të.
Investimet mund të klasifikohen dhe në bazë të qëllimit të investimit në një vend të huaj:
Klasifikime të IHD-ve: 
1. IHD-të kërkuese të tregut, synojnë të zhvillohen dhe të zgjerohen duke penetruar në tregjet e 
huaja, qëllim ky që arrihet duke përdorur strategjikisht blerjet dhe shkrirjet midis kompanive.

Madhësia e tregut dhe të ardhurat për frymë
Rritja e tregut 
Hyrja në tregjet rajonale e globale 
Preferencat e konsumatorëve 
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Struktura e tregut 
IHD-të kërkuese të burimeve, dhe faktorëve të lirë të prodhimit që disponojnë vendet e tjera të tilla 
si forca e punës, teknologji, ambjente pune, etj, duke arritur kështu uljen sa më shumë të kostos 
së prodhimit të tyre. Këta lloj investitorësh janë tipikë për vendet në zhvillim si vendet e Evropës 
Juglindore.

Lëndë e parë
Kosto e ulët e fuqisë e punëtore 
Fuqi punëtore e kualifikuar
Burime teknologjike, novacione 
Infrastruktura fizike (rrugë, porte, energji, telekomunikacion)

IHD-të kërkuese të efiçiencës, përdorin zgjerimin në vende të huaja për të përfituar nga ekonomitë 
e shkallës, diversifikimi i aktiveve dhe i riskut, tipike kjo për vendet e zhvilluara si p.sh. ato të 
BE-së.

Kostoja e burimeve të përmendura më sipër për produktivitetin  e burimeve njerëzore
Kosto e inputeve të tjera si kosto e transportit dhe e komunikimit, si dhe kosto e produkteve 
ndërmjetëse
Anëtarësimet në marrëveshje integrimi rajonal që favorizojnë krijimin e rrjeteve 
koorporative rajonale

Disa ekonomistë si Caves, Kojima dhe Narula, kanë dhënë mënyrat e tyre të ndarjes së IHD-ve 
nga këndvështrimi i investitorit (vendi i origjinës së IHD-së). 
Caves i ndan IHD-të në: horizontale, vertikale dhe konglomerat (Caves 1971).
IHD-të horizontale kanë si qëllim prodhimin e produkteve të njëjta ose të ngjashme me ato 
që prodhohen në vendin e origjinës. IHD-të vertikale nga ana tjetër, konsistojnë në ndarjen 
gjeografike të fazave të ndryshme të ciklit të jetës së produktit. Kështu pra, nxitet tregtia përtej 
kufijve (brenda kompanisë), dhe rritet mundësia e degëve për të eksportuar.                             IHD-të 
konglomerat mund të jenë një përzierje e investimeve horizontale dhe vertikale, të cilat përfshijnë 
edhe investimin në një industri të një natyre tjetër në vendin pritës. 
Kojima (1978) i klasifikon IHD-të si të orientuara drejt tregtisë (që gjenerojnë një kërkesë të 
rritur për importe dhe një ofertë të rritur për eksporte) ose të orientuara kundër tregtisë (që kanë 
efekt negativ mbi tregtinë). Kojima thekson se vendet pritëse në zhvillim, IHD-të që shkojnë 
në industritë me përdorim intensiv të krahut të punës janë “Tregti krijuese”. Ndërsa IHD-të që 
shkojnë në industritë me përdorim intensiv kapitali, quhen “Tregti zëvëndësuese” ose “Tregti 
shkatërruese”.
Narula i klasifikon IHD-të si “zëvendësuese të tregtisë” - që shkojnë drejt aktiviteteve që 
zëvendësojnë importet në furnizimin e tregjeve të brendshme. Promovuese të tregtisë - që kanë 
për qëllim furnizimin e tregjeve të tjera. Plotësuese të tregtisë - kur drejtohen në prodhimin e 
racionalizuar të pajisjeve ndihmëse në tregjet e eksportit. Dhe të Shmangies të tregtisë - nëse 
synojnë të përdorin pjesë të papërdorura të tregut, me marrëveshje tregtie preferenciale.
Meyer (1998), nënvizon se “Janë pikërisht llojet e tregjeve ato që mund të bëjnë dallimin ndërmjet 
investitorëvë të huaj direkt”, duke shtuar në këtë rast edhe marrjen përsipër të çmimeve të faktorëve. 



15

O L T J A N A  Z O T O

Nisur nga sa u tha më lart, është e rëndësishme që IHD-të të kuptohen për atë çka janë në të vërtetë 
pasi shpesh herë ka keqkuptime. Nga kjo pikëpamje, duhet bërë dallim ndërmjet investimeve 
afatshkurtra, të cilat kanë të bëjnë vetëm me investimet portofol pa përfshirë të drejtat përkatëse 
në menaxhim dhe investimeve afatgjata. 
Këto të fundit nënkuptojnë një angazhim të tillë të investitorit të huaj i cili nuk mund të anashkalohet 
lehtë. Nisur nga sa më sipër, mund të themi se IHD-të klasifikohen në: 
- Investimet “greenfield”- kapital i ri i huaj, i cili futet në formën e aksioneve në një shoqëri. 
Kjo formë e investimeve të huaja është edhe më e parapëlqyera pasi krijon mundësi për hapjen e 
fronteve të reja të punës në vendin pritës. 
- Fitime të riinvestuara – pavarësisht se në këtë rast kapitali i huaj i cili ofrohet nuk është 
tërësisht i ri, investimet e kësaj forme krijojnë mundësi për rritjen e stokut të kapitalit, aseteve 
dhe kapaciteteve prodhuese në vendin pritës. Investimet e kësaj forme janë një tregues i mirë se 
investitorët janë të kënaqur me klimën e biznesit në vendin pritës. 
- Huatë midis kompanive – transferimet e kapitalit nga një kompani jashtë vendit në një kompani 
tjetër brenda vendit, kundrejt normave përkatëse të interesit. Kjo formë e investimeve ndihmon 
investitorët e huaj të financojnë bizneset e tyre dhe u krijojnë atyre më shumë mundësi për të 
kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. 
- Shkrirjet dhe blerjet – forma më pak e pëlqyer e IHD-ve për sa kohë që nuk është e domosdoshme, 
si në rastin kur kërkohet të privatizohet një kompani shtetërore që prej kohësh rezulton me humbje. 

Të tjera forma të IHD- ve të cilat nuk kanë të bëjnë me transferim kapitali dhe që luajnë rol në 
zhvillimin ekonomik të vendit pritës janë: nënkontraktimi, liçensimi, marrëveshjet franshize, 
etj.  

Por IHD-të njohin gjithashtu klasifikime të tjera që udhëhiqen nga shumë motive të ndryshme. Ato 
të cilat janë ndërmarrë për të forcuar strukturat ekzistuese të tregut ose për të shqyrtuar mundësitë 
e tregjeve të reja, mund të quhen edhe “market-seeking IHD” ose ”IHD treg-kërkuese”. Ndërsa 
“Resource-seeking IHD” ose ”IHD burim-kerkuese” përqëndrohen më shumë tek faktorët e 
prodhimit të cilat kanë efikasitet operacional se sa tek ato që janë në dispozicion në vendin e 
investitorit.

2.3 Lidhja e Investimeve të Huaja Direkte me variabla të tjerë ekonomikë
IHD-të përfaqësojnë një variabël ekonomik shumë dinamik veçanërisht pas viteve 1990, por 
lëvizjet e konsiderueshme filluan para viteve 1980. IHD-të zënë rreth ¼ e lëvizjeve ndërkombëtare 
në të gjithë botën (Eustat 2000). Kjo lëvizje e vrullshme e IHD-ve ka ardhur nga konkurenca 
ndërkombëtare, si dhe nga heqja e barrierave në tregjet e produkteve (mallrave dhe shërbimeve), 
gjithashtu prezente edhe në tregjet e faktorëve dhe ato financiare. Shpeshherë konsiderohet (Jones 
(1996), se avantazhi konkurues i disa vendeve në zhvillim, ka bërë që IHD-të të ndryshojnë drejtim, 
sic është rasti i pagave të ulëta kryesisht në vendet në zhvillim. Por vërehet se IHD-të vazhdojnë 
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ciklin e tyre të rritjes, pavarësisht uljes së flukseve të tregtisë ndërkombëtare (Jeon 1992 dhe 
Moore 1993). 
Avantazhet që ofrojnë IHD-të
Me rëndësi për IHD-të shihen edhe shkaqet dhe pasojat e kapitalit të huaj në një vend. Pikëpamjet 
teorike për këtë çështje janë të ndryshme duke u nisur nga pikëpamjet shumë ekstremiste për të 
mbrojtur nacionalizmin. Nga ku IHD-të humbin identitetin e një vendi, duke vazhduar deri tek 
idetë se ato janë një aspekt i ekonomisë, pa të cilën kjo e fundit nuk mund të ekzistojë dhe për 
rrjedhojë duhet të shihen pozitivisht. 
Qëndrimi tjetër përsa i takon IHD-ve është edhe se shpesh nga pikëpamja teorike ato shihen si një 
kanal mundësish, veçanërisht për vendet në zhvillim. Sipas Lipsey (1999), IHD-të janë burimi më 
kryesor dhe dinamik në tërësi për investimet e një vendi në zhvillim.  Pavarësisht kësaj, flukset 
e IHD-ve nuk duhen parë vetëm në këndvështrimin e një fluksi të vetëm, por i shumë flukseve 
pasuese të fluksit fillestar të kapitalit. Konkretisht përveç investimit fillestar, IHD-të pasohen nga 
lëvizje ndërkombëtare kapitali, nga vendi pritës te ai i origjinës, nga lëvizje e aftësive menaxheriale, 
teknologjike e kështu me rradhë. 

IHD-të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në transformimin e vendeve, veçanërisht atyre post-
komuniste (Moose 2000). Në ndryshimin e strukturës, nënkuptojmë përparimin dhe hapjen 
e ekonomisë nga pikëpamja ndërkombëtare dhe orientimin në avantazhet konkuruese si dhe 
bashkëpunimin ndërkombëtar. Një nga përparësitë e IHD-ve është se ato ndihmojnë në zhvillimin 
ekonomik të vendit ku derdhen investimet.

IHD-të zakonisht gjejnë zbatim në vendet në zhvillim. Gjatë viteve ’90-të, ato ishin një nga 
burimet kryesore të financimit të jashtëm për shumicën e vendeve që kishin një prespektivë rritjeje 
ekonomike. IHD-të gjithashtu kanë ndihmuar disa vende kur ato janë përballur me vështirësi 
ekonomike.

IHD-të gjithashtu lejojnë edhe transferimin e teknologjive e cila është bërë kryesisht në mënyrë 
të sigurimit të inputeve kapitale. Vendet që kanë marrë IHD nga një vend tjetër mund të zhvillojnë 
resurset humane të tyre, duke punësuar njerëz të rinjë në veprimtarinë e ndonjë biznesi të veçantë. 
Fitimet qe gjenerohen nga IHD-të të cilat janë bërë në atë vend, mund të përdoren për qëllim 
kontributi për taksat mbi të ardhurat e koorporatave të vendit marrës.

IHD-të ndihmojnë në krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e pagave të punëtorëve, lehtësimin 
e mënyrës së jetesës etj. Investimet e huaja direkte zakonisht kontribuojnë në zhvillimin e sektorit 
prodhues të vendit pritës të investimeve.

IHD-të luajnë një rol vendimtar në kontestin e rritjes së produktivitetit të vendeve pritëse. 
Kompanitë e këtyre vendeve kanë mundësi të eksplorojnë tregje të reja, të huaja dhe në këtë 
mënyrë të gjenerojnë më shumë të ardhura dhe fitime. Lehtësojnë aksesin në tregje të reja dhe 



17

O L T J A N A  Z O T O

kështu mund të kontribuojnë në rritje e eksporteve dhe të të ardhurave prej tyre.

IHD-të janë një burim për financimin e deficitit në Bilancin e Pagesave duke përmirësuar 
kreditimin në vendet pritëse.
IHD-të luajnë rol të rëndësishëm në krijimin e kushteve të duhura ekonomike për anëtarësimin 
në BE. 

Disavantazhet e investimeve të huaja direkte janë gjithashtu ana tjetër e medaljes. Ato 
ndodhin kryesisht në rastin e çështjeve që lidhen me funksionimin dhe shpërndarjen e fitimeve 
nga investimet e huaja. Një nga disavantazhet jo të drejtpërdrejta të IHD-ve është se sektorët 
ekonomikë më pak të zhvilluar të vendit pritës janë gjithmonë të papërshtatshëm kur niveli i 
IHD-ve ndikon në mënyrë negative.
Situata të ngjashme në vende si Irlanda, Kili, Singapori dhe Kina konfirmojnë një mendim të tillë. 
Është shumë normale që vendi pritës të ketë përgjegjësi për të kufizuar shkallën e ndikimit të IHD-
ve. Këto vende duhet të jenë të sigurtë që subjektet të cilat realizojnë IHD në vendin e tyre, duhet 
t’i përmbahen mjedisit, qeverisjes, rregullave sociale, të cila janë të përcaktuara dhe funksionojnë 
në atë vend.

IHD-të përmbajnë në vetvete shpenzime të larta të komunikimit, udhëtimit, etj. Dallimet 
gjuhësore dhe kulturore që ekzistojnë midis vendit investues dhe vendit pritës, mund të paraqesin 
gjithashtu probleme në rastin e IHD-ve. Megjithatë një disavantazh i IHD-ve është se ekziston 
gjithmonë mundësia e dështimit në pronësinë e një kompanie që ka kompani jashtë. Kjo ka bërë 
shpesh që shumë kompani t’i afrohen IHD-ve me një kujdes të lartë. Disa herë është vënë re se 
ka paqëndrueshmëri të konsiderueshme në një rajon të caktuar gjeografik e cila shkakton shumë 
shqetësim për investitorin e huaj, risku politik.
Madhësia e tregut, si dhe kushtet e vendit pritës mund të jenë faktorë të tjerë të rëndësishëm për 
IHD-të. Në rastet kur vendi pritës nuk është i lidhur fort me vendet më të avancuara fqinje, kjo 
përbën sfidë për investitorët. Disa herë është vënë re se qeveritë e vendit pritës kanë patur probleme 
me IHD-të kjo pasi qeveria e vendit pritës ka më pak kontroll mbi funksionimin e kompanive të 
cilat janë degë në pronësi të plotë të një kompanie jashtë vendit.

Por të gjitha këto klasifikime ndërkombëtare të investimeve të huaja direkte kanë ndikimet e tyre 
në ekonomi, ndikime me efekte pozitive por edhe negative. 
Efektet e IHD-ve ndahen në efekte ekonomike, politike dhe sociale. 
Sipas parimeve të ekonomiksit neoklasik, IHD-të rrisin mirëqënien e vendit pritës, nën disa kushte 
optimale (Lall dhe Streeten, 1977), siç janë maksimizimi i fitimit të kompanisë ndërkombëtare 
si dhe pasja e avantazhit konkurues në vendin që investohet, në sensin e inputeve dhe çmimeve të 
tyre. 
Efektet makroekonomike të IHD.
Efektet ekonomike mund të shihen si në këndvështrimin mikroekonomik ashtu edhe në atë 
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makroekonomik duke prekur variabla si outputi/produkti i një firme, por edhe i gjithë vendit, 
bilanci i pagesave dhe madje edhe struktura e tregut. Teoria njeh se ardhja e kompanive të huaja 
direkte mund të përmirësojë konkurencën ose mund edhe ta përkeqësojë atë duke tentuar në forma 
jo-konkurenciale, për shkak të pozitës dominuese të tyre.
Por këndvështrimi më kryesor është ai makroekonomik, i lidhjes së IHD-ve me outputin/produktin 
e përgjithshëm, pra me rritjen ekonomike të vendit pritës. 
Teoritë e rritjes dhe të zhvillimit ekonomik fokusohen në rritjen e të ardhurave reale për frymë dhe 
e lidhin këtë variabël me shumë faktorë të tjerë si akumulimi i kapitalit, rritja e popullsisë, progresi 
teknologjik dhe zbulimi i burimeve të reja natyrore.
Sidoqoftë, ndër këto si faktori drejtues i rritjes dhe zhvillimit ekonomik të vendit pritës, evidentohet 
akumulimi i kapitalit.
Konkretisht teoria e rritjes endogjene nënvizon efektet nga eksportet si faktor i cili ndikon në 
vendosjen e një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe afatgjatë, duke lejuar inovacione teknologjike 
dhe dinamike nga jashtë, veçanërisht nga vendet e origjinës së IHD-ve (Lucas, 88, Romer 86, 89, 
Grossman and Helpman , 91 Edëards, 92).
IHD-të shihen si një ndër përfituesit më potencial të rritjes ekonomike veçanërisht për vendet 
emergjente dhe disa herë nevojiten për t’i dhënë një hov rritjes ekonomike të një vendi (Adeëumi 
2006). IHD-të mund të ndihmojnë vendin pritës veçanërisht në transferimin e teknologjisë, 
dhe përdorimin e saj edhe për investimet e brendshme, transferimin e knoë-hoë dhe aftësive 
menaxheriale apo profesionale. Në studimin e tij Krkoska (2001), thekson edhe rëndësinë e 
spillover në ekonominë e vendit pritës, dhe zëvëndësimin e kapitalit të zhvlerësuar të atij vendi me 
kapitalin e ri të investimeve të huaja direkte, i cili sjell edhe rritjen e produktivitetit të vendit pritës. 
Por një efekt tjetër i IHD-ve është edhe rritja e flukseve të “R&D” kërkim-zhvillimit në vendin 
pritës dhe qarkullimi i tyre edhe në kompani të tjera. 
Literatura, nënvizon gjithashtu edhe efektet e IHD-ve në tregtinë ndërkombëtare (Markusen, 
1998). Kjo gjë shihet nga pikëpamja jo vetëm e intensifikimit të flukseve të tregtisë ndërkombëtare 
nga vendi pritës në pjesën tjetër të botës, por edhe me atë të përdorimit të avantazheve konkuruese 
të vendeve të ndryshme. Pra rritjen e tregtisë ndërkombëtare dhe shpeshherë edhe rritjen e cilësisë 
si dhe uljen e kostos së produkteve, për pasojë çmimet e tyre. 
Në vazhdim të kësaj teorie, konkludohet se disa investime janë më mirë nëse qëndrojnë nën 
menaxhimin e huaj, duke qënë se kështu ka më pak ndërhyrje nga qeveria. Ajo shihet më së shumti 
si problem i vendeve emergjente dhe atyre në zhvillim, dhe për pasojë nga ana tjetër kompanitë 
ndërkombëtare paraqiten si më të pavarura nga pikëpamja e pronësisë por edhe e menaxhimit. 
Përveç këtyre impakteve pozitive të përmendura këtu, njihen edhe impakte negative, siç u parapri 
edhe në paragrafet më parë. Por për ta lidhur me rritjen ekonomike, si impakte negative njihen ato 
të lëvizjes së kapitalit dhe kthimit të tij në vendin e origjinës, madje edhe efektet negative mbi 
mjedisin, apo rritjen e fuqisë në një vend dhe ndikimi i politikave dhe vendimeve qeveritare (Jones 
1996).
Ky punim përgjithësisht do të fokusohet në IHD-të në veçanti në lidhjen e këtyre të fundit me 
rritjen ekonomike. Rritja ekonomike matet me rritjen e GDP-së, dhe në këtë mënyrë në korrelimin 
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e këtyre të fundit, por meqënëse si efekte ne përmendëm edhe tregtinë ndërkombëtare, atëherë do 
shihet edhe eksporti dhe rieksporti.  
Teoria në këtë këndëvështrim lidh në mënyrë pozitive dhe të rëndësishme dy variablat kryesorë, pra 
kur vlerat e larta të investimeve të huaja direkte shoqërohen me vlera të larta të rritjes ekonomike. 
Përveç aspekteve pozitive, teoria për këtë lidhje shfaq edhe skepticizmin e saj. Konkretisht  
Alfaro	(2003), nënvizon se flukset e IHD-ve, veçanërisht ne sektorin manifakturor mund të kenë 
edhe efekte jo-pozitve, pra ose negative ose pozitive jo të rëndësishme. Ndërkohë për sektorin 
e shërbimeve efektet shpeshherë janë të papërcaktuara dhe jo të qarta. Për vendet në tranzicion 
korrelacioni i IHD-ve me rritjen ekonomike është statistikisht i paqartë (Lyroydi at al, 2004) dhe 
(Stanisic and Jankovic, 2007).
Kështu përveç dy aspekteve të kësaj lidhje mbetet për t’u parë në rastin e Shipërisë korrelacioni i 
Investimeve të Huaja Direkte me rritjen e saj ekonomike. 
Efektet mikroekonomike të IHD.
Përvec efekteve makroekonomike, teoria (Moose, 2001) njeh edhe efekte në punësim dhe në paga. 
Konkretisht:

Rrisin në mënyrë direkte punësimin duke vendosur ndihmesa të reja, ose në mënyrë 
indirekte duke stimuluar punësimin sipas shpërndarjeve të ndryshme. Pra punësimi mund 
të rritet në fusha të ndryshme, ashtu edhe në qytete të ndryshme. 
Mund të ruajnë punësimin veçanërisht nëse investimet bëhen në ndërmarrje ekzistuese në 
pragje krizash, falimentimi, etj. pra të “sëmura”, duke ristruktuar apo përvetësuar këto lloj 
kompanish. 
Investimet e huaja direkte mund të ulin punëzënien nëpërmjet disinvestimeve dhe 
kufizimeve të lehtësirave/faciliteteve në prodhim.

Gjithsesi evidencat praktike tregojnë se ndikimi i IHD-ve në punësim është i ulët. Vaitsos 
(1976), analizoi efektet e kompanive shumëkombëshe përsa i përket shkallës, përqëndrimit dhe 
transnacionalitetit. Ai konkludoi se trajnimi i punonjësve lokalë të një vendi është me rëndësi 
thelbësore për suksesin e kompanisë, por që gjithsesi janë kosto që nuk kanë kthyeshmëri. 
Por së fundmi, por jo nga rëndësia vlen të ripërmenden efektet e investimeve të huaja direkte në 
produktivitet. Siç nënvizuam në paragrafet e mësipërme IHD-të tentojnë në përgjithësi të rrisin 
produktivitetin dhe të ulin koston për njësi nëse:

Janë promovues të eksportit dhe destinohen për një treg global shumë të gjërë, nga ku 
mund të krijohen ekonomizime të shkallës
Kushtet dhe politikat lejojnë instalimin e planeve të projektuara për të arritur ekonomizime 
të plota shkalle 

Por të gjitha këto efekte agregohen nga ana teorike në një lidhje empirike të IHD-ve me këto efekte. 
Modelimi i efekteve të IHD-ve njeh shumë përqasje. Shumë nga efektet e tyre të përcaktuara 
edhe më parë nga këndvështrimi teorik, modelohen me anë të një ekuacioni të përgjithshëm duke 
ndërtuar në këtë mënyrë seri kohore për periudhën e marrë në studim. Si variabël i pavarur kuptohet 
që merret variabli i IHD-ve, për të parë se cilat janë ato efekte që ndikojnë dhe masa e ndikimit të 
tyre në IHD. Borensztein et al (1995), sugjeron përdorimin e ekuacionit të poshtëshënuar:
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Ku g =  norma e rritjes
If =  investimet e huaja direkte
H = stoku i kapitalit Human
Yo = niveli fillestar i outputit/produktit të përgjithshëm të vendit
X = vektori i faktorëve që ndikojnë në rritjen ekonomike si shpenzimet qeveritare, kufizimet 
tregtare, kursi i këmbimit, etj. Ndërkohë në literaturë zgjidhet e njëjta formë funksionale-regresive, 
por duke pjestuar cdo variabël me GDP-në e një vendi. Kjo e fundit do të jetë edhe analiza që do 
t’i bëhet investimeve të huaja direkte në Shqipëri.
Ndërmjet studimeve që kanë bërë autorë të ndryshëm për efektet mikroekonomike dhe 
makroekonomike të IHD-ve, po japim rezultatet nëpërmjet tabelës së mëposhtëme:

Studimi CëShtjet e trajtuara Gjetjet kryeSore

Zukowska-
Gagelmann (2000)

Ekzaminimi i efekteve të IHD 
mbi produktivitetin

IHD kanë impakt negativ në 
performancën e shumë firmave 
vendase

Riffield dhe Taylor 
(2000)

Impaktet e tregut të punës
 të IHD në UK

IHD sjellin rritje në pabarazitë e 
pagës dhe përdorimin e punës së 
kualifikuar në firmat vendase

Kearns dhe Ruane 
(2001)

Lidhja e IHD dhe rritjes në 
Irlandë

IHD kanë qënë me përfitim për 
Irlandën, mbi të gjitha nga R&D

Fan dhe Dickie 
(2000)

Impaktet e tregut të punës të IHD 
në UK

IHD zënë 4-20% të rritjes së 
GDP

Xu dhe Wang (2000) Tregtia ndërkombëtare dhe IHD 
si një kanal për shpërndarjen e 
teknologjisë

Jo evidenca të rëndësishme 
për lidhjen e përmendur

Nachum (1999) Impaktet e IHD në 
konkurueshmërinë e tregtisë

Lidhja e dobët e IHD me 
avantazhet në tërësi

Asafu- Adjaye 
(2000)

Efektet e IHD në rritjen 
ekonomike të Indonezisë

IHD ka  një rol statistikisht të 
rëndësishëm pozitiv në rritje 
ekonomike

Jarolim (2000) Roli i IHD në tranzicionin 
ekonomik të Republikës Çeke

Efekti spillover është statistikisht 
i parëndësishëm
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Djankov dhe 
Hoekman (2000)

Lidhja e IHD dhe produktivitetit 
në Republikën Çeke

IHD kanë një impakt pozitiv në 
produktivitetin total të faktorëve 
të firmave vendase

Hsu dhe Chen 
(2000)

Efektet e IHD në produktivitetin 
e punës në Taivan

IHD rrisin produktivitetin e 
firmave të vogla dhe të mesme, 
ndërkohë paraqesin impakt 
negativ për firmat e mëdha

Zhang (1999) Efektet e IHD në rritjen 
ekonomike të Kinës

Lidhje afatgjatë dhe e ndërsjellë 
e IHD-ve me rritjen ekonomike

Walkenhorst (2000) Spillover të IHD të industrive në 
ekonomitë në tranzicion

IHD sjellin kapital, por edhe 
aftësi menaxheriale shoqëruar me 
teknologji

E rëndësishme për t’u theksuar sipas Moose (2000), është edhe evidentimi i faktorëve të tjerë 
joekonomik. Nëse deri tani kemi parë arsyet, efektet e IHD është e rëndësishme të shpjegohet që 
shpeshherë ka dhe arsye joekonomike që përcaktojnë drejtimin e investimeve të huaja direkte, të 
tilla si risku politik i një vendi, politikat e taksave, problem pronësie, mentaliteti, kultura, probleme 
të një vendi me vende të tjera, etj. 
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3. Faktorët përcaktues të Investimeve të Huaja Direkte

Një nga motivet për IHD-të nga ana e MNC-ve është sepse ato mund të investojnë në vende te 
huaja duke rritur përfitueshmërinë e tyre dhe të rrisin pasurinë e aksionerëve. Në shumicën e 
rasteve MNC-të, investimet e huaja i bëjnë për të rritur fitimet e veta, pra fitimin e aksionerëve dhe 
për të zvogëluar kostot.

3.1 Faktorët lidhur me të ardhurat

Një ndarje e teorisë trajton më së gjëri edhe ndarjen e faktorëve sipas të ardhurave, kostos dhe në 
faktorë të tjerë. Këto motive janë tipike për MNC-të, kompani shumëkombëshe ndërkombëtare që 
veprojnë në vende të ndryshme, të cilat përpiqen që të rrisin të ardhurat përmes këtyre mënyrave:

Tërheqja e burimeve të reja të kërkesës 
Këtu MNC-të kërkojnë burime të reja në vende të ndryshme. Shpesh MNC-të janë të detyruara që të 
dalin jashtë vendit për arsye se në vendin në të cilin veprojnë, konkurenca ua limiton veprimtarinë.

Hyrja në tregje fitimprurëse
Nëse një shoqëri tjetër ka hyrë në tregje të tjera dhe ka pasur fitime atëherë edhe MNC-të vendosin 
të hynë në ato tregje për të rritur fitimin e tyre. Për këtë MNC-ja mund të hartojë një strategji me 
të cilën ajo do t’i ulë çmimet aktuale në atë treg duke synuar të përfitojë blerësit aktual. Rrezik për 
këtë strategji është që shoqëritë që janë më herët në këtë treg mund t’i ulin çmimet para MNC-ve 
duke i vënë në vështirësi MNC-të.

Shfrytëzimi i avantazheve monopoliste
Teoria e organizimit industrial përcakton se MNC-të mund të gjenden shpesh në pozicionin 
monopolistik dhe kjo ndodh kur një MNC e cila vepron në tregjet e huaja ka një specifikë të cilën 
nuk e kanë shoqëritë e tjera, p.sh., faktor të prodhimit, teknologjinë, etj.

Reagimi ndaj kufizimeve tregtare
Shpesh MNC-të bëjnë investime të huaja direkte jo për përfitime por për tejkalimin e pengesave 
tregtare.

Diversifikimi ndërkombëtar
Këtu MNC-të synojnë të përfshijnë më shumë tregje dhe hapësira tregtare për arsye se dëshirojnë 
që të rrisin flukset e arkës. Njëkohësisht nëse këto flukse janë të qëndrueshme, ato ulin dhe rriskun 
e MNC-së.

3.2 Faktorët lidhur me kostot

MNC-të i bëjnë IHD-të për të minimizuar kostot dhe kjo arrihet nëpërmjet:
Përfitimit maksimal nga ekonomia e shkallës
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Me këtë kuptojmë shfrytëzimin në mënyrë sa më efiçiente të faktorëve të prodhimit, pra shfrytëzimin 
maksimal të faktorëve potencialë të prodhimit. Këtu MCN-ja synon të shesë atë produkt i cili është 
më i orientuar nga prodhimi për arësye se ajo e ul koston mesatare të prodhimit të MNC-së.

Përdorimit të faktorëve të huaj të prodhimit
Kostot e punës dhe të tokës mund të kenë ndryshime drastike nga një vend në tjetrin prandaj MNC-
të. Shpesh IHD-të tentojnë që proçesin e prodhimit ta bartin në ato vende ku këta faktorë janë më 
të lirë, pra fuqia punëtore dhe toka, (p.sh. shumë MNC evropiane proçesin e prodhimit e kanë të 
orientuar në Kinë, Indi, etj.). 

Përdorimit të lëndëve të para të huaja
Shpesh MNC-të blejnë lëndë të parë nga vende të ndryshme sepse kosto e tyre nga vendi në vend 
ndryshon dukshëm.

Përdorimit të teknologjisë së huaj
Në kohët e fundit shpesh MNC-të po blejnë teknologjinë e huaj në mënyrë që të mësojnë ta përdorin 
dhe ta përvetësojnë atë.

Reagimit ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit 
Kur një MNC kupton se valuta e një vendi të huaj është zhvlerësuar, ajo tenton të investojë në atë 
vend sepse investimet fillestare duhet të jenë relativisht të larta. Në momentin kur kjo valutë të 
rivlerësohet, atëherë MNC-ja mund të ketë fitime të kënaqshme.

3.3 Faktorë të tjerë 

3.3.1 Faktorë të përgjithshëm

Faktorë të ndryshëm ekonomik i përkrahin IHD-të të cilat përfshijnë kreditë me shkallë të ulët të 
interesit, zbutjen e taksave, grantet, subvencionet, si dhe heqjen e kufizimeve dhe limitimeve, etj. 
IHD-të e brendshme janë një formë tipike e të ashtuquajturave “investime të brendshme”. Këtu, 
investimet e kapitalit të huaj ndodhin në burimet lokale.

Kategoritë e tjera të IHD-ve si, ato vertikale ndodhin kur një shoqëri shumëkombëshe zotëron 
disa aksione të një sipërmarrje të huaj, i cili e furnizon atë me të dhëna apo përdor produktet 
e prodhuara nga MNC-të. IHD-të horizontale ndodhin kur një kompani shumëkombëshe kryen 
veprimtari biznesi të ngjashme, në vende të ndryshme.

Një nga përcaktuesit më të rëndësishëm të IHD-ve, është madhësia dhe prespektivat e rritjes 
ekonomike së vendit ku priten të derdhen këto të fundit. Është supozuar se në qoftë se vendi ka një 
treg të madh, ai mund të rritet shpejt. Si dhe është konstatuar se investitorët do të jenë në gjendje 
që të rrisin investimet e tyre në atë vend.

Në rastet kur IHD-të janë të bazuara ne eksport, dimensionet e vendit pritës janë të rëndësishme 
sepse mundësitë e ekonomisë së shkallës janë të mëdha.



24

D O K T O R A T U R Ë

Popullsia e një vendi luan një rol të rëndësishëm në tërheqjen e investitorëve të huaj për investimet 
e drejtpërdrejta në një vend. Në raste të tilla, prespektiva e një baze të madhe të konsumatorëve 
është një joshje e investimeve.
Fuqia e lirë e punës gjithashtu është një përcaktues i rëndësishëm i tërheqjes së IHD-ve. Revolucioni 
BPO-së si dhe bumi i kompanive të teknologjisë informative në vende si India, ka qenë një provë 
që fuqia e lirë punëtore ka luajtur një rol të rëndësishëm në tërheqjen e IHD-ve.

Faktorët infrastrukturorë si telekomunikacioni dhe hekurudhat luajnë një rol të rëndësishëm për 
zhvillimin e IHD-ve në një vend të veçantë.

Në bazë të literaturës së biznesit ndërkombëtar, firmat fillojnë të mendojnë për të investuar jashtë 
kur ato mendojnë se kanë krijuar një avantazh konkurrues të cilin mund ta shrytëzojnë më mirë 
diku tjetër, por gjithnjë duke ruajtur kontrollin direkt mbi të gjithë procesin e prodhimit me qëllim 
minimizimin e kostove, (Morgan, 1997). Nga ana tjetër firmat para se të investojnë një sërë 
faktorësh të tjerë të mjedisit që lidhen me pengesat, rrisqet, kostot dhe tregun.

Në figurën e mëposhtëme jepet një paraqitje skematike e të gjithë faktorëve të mundshëm që 
ndikojnë në flukset hyrëse të IHD-ve sipas disa kategorive:

*Destinacioni i investimit
**Këto kosto lidhen me kostot që rrjedhin nga korrupsioni dhe ineficenca në administratën shtetërore.
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Por kjo analizë përfërcohet edhe me një tjetër këndvështrim më të detajuar të figurës së mësipëme:

Burimi: Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (2003)

Por le t’i sqarojmë në mënyrë më të detajuar faktorët, (në kolona):
 
miNimiZimi i riSkut – (Kolona e katërt)
Cdo kompani investuese dëshiron të minimizojë riskun që lidhet me investimin e saj në një 
destinacion të dhënë. Kështu ato preferojnë stabilitet makroekonomik dhe politik. Si indikatorë 
për stabilitetin makroekonomik mund të shërbejnë nivelet e ulëta të inflacionit, deficitit buxhetor, 
borxhit qeveritar dhe nivelet sa më stabël të kursit të këmbimit.Vlera të larta të secilit prej 
indikatorëve të mësipërm shërbejnë si një kërcënim për të zhvlerësuar vlerën e aseteve të blera apo 
të zhvilluara nga investitori dhe në këtë mënyrë rrit riskun e perceptuar nga ky i fundit.

Investitorët minimizojnë risqet duke zhvilluar aktivitetin e tyre në një vend që ofron një kuadër 
ligjor transparent, i cili mbron pasurinë e tyre dhe lejon zbatimin e kontratave. Faktorë të tjerë 
të rëndësishëm që kanë lidhje me politikat e ndjekura në një vend, janë edhe ruajtja e ritmeve të 
rritjes ekonomike, normat e ulëta të interesit, taksimit, dhe të tjera incentiva që kanë për qëllim 
reduktimin e kostove për investitorët. Për më tepër mundësitë për privatizim të aseteve jo-eficente, 
pronë e shtetit dhe blerje të atyre me rëndësi strategjike, i inkurajon kompanitë e huaja të investojnë 
në një vend të dhënë.
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Faktorët treG  - (Kolona e parë)
Investitorët preferojnë shtete të cilat aplikojnë sisteme relativisht të liberalizuara të tregtisë, ku 
ndoshta tregtia ndërmjet shteteve rregullohet nëpërmjet një marrëveshje të përgjithshme rajonale 
si p.sh. BE-ja. Përvec kushteve të tregut të cilat ndikojnë direkt në kërkesën për produktet e 
kompanisë investuese, ka edhe faktorë të tjerë të cilët janë specifikë të destinacionit të investimit 
të cilat ndikojnë në vendimin për lokalizimin e investimeve. Të tillë faktorë janë disponueshmëria 
e burimeve, lëndëve të para si dhe mbrojtja e patentave e cila për TNC-në merr një rëndësi të 
vecantë.

Faktorët koSto
Investimet e huaja direkte influencohen edhe nga kostot relative të prodhimit dhe të shpërndarjes 
brenda një destinacioni të mundshëm investimi. Këto përcaktohen nga cilësia dhe qëndrueshmëria 
i infrastrukturës fizike dhe asaj të komunikimit, kostot relative për njësi, lehtësia dhe kostot për te 
patur akses tek lëndët e para dhe kostot e kapitalit. Këto mund të reduktohen nëpërmjet politikës 
monetare duke ruajtur norma të ulëta interesi dhe me integrimin e plotë në tregjet ndërkombëtare 
financiare. Kontrolli mbi kapitalin dhe ligjet financiare në Shqipëri në përgjithësi si vend atraktiv 
për investitorët e huaj. Gjithashtu kostot relative për njësi mund të varen nga politika qeveritare. 
Faktorët kritikë që ndikojnë në vendodhjen e IHD-ve, janë stabiliteti ekonomik dhe politik, klima 
ligjore, prezenca e punës së kualifikuar dhe forca industriale, sistemet e komunikimit, programet e 
privatizimit si dhe një regjim fiskal i pranueshëm. Niveli i ulët i IHD-ve në Shqipëri, vjen si pasojë 
e stadit të ulët të proçesit të privatizimit të tokave, ndërtesave, ndërrmarrjeve me kapital intensiv 
industrial në sektorët strategjikë si elektriciteti, ujësjellësi dhe transporti. 

Një ndër aspektet kyçe në vendosjen apo jo të investimeve të huaja direkte është edhe stabiliteti 
politik, përveç atij ekonomik. Interesi në rënie i investitorëve të huaj, shoqërohet me perceptimin 
e riskut të lartë i shoqëruar me ndryshimet politike dhe sociale ne Shqipëri, si dhe jostabiliteti 
aktual në Ballkan dhe Kosovë. Kapaciteti i dobët qeverisës, ndryshime të shpeshta në qeverisje, 
ndryshime në vendimarrje politike, reforma të vazhdueshme të ndryshueshme, institucione publike 
jo-funksionale, kriminaliteti në rritje si dhe mungesa e ligjit dhe rendit. Kapaciteti i dobët qeverisës 
vjen si rezultat i mungesës institucionale. Sipas raportit të Bankës Botërore thuhet se Shqipëria ka 
nevojë për një kapacitet qeverisës të qëndrueshëm dhe transparent. 

Disa elementë të tjerë jo pozitivë për klimën e nxitjes së IHD-ve.

Sistemi i dobët legjislativ e juridik, si pasojë e mungesës së informacionit dhe arsimimit të varfër, 
influencave politike, infrastrukturës fizike inadekuate, pagave të ulëta, niveli i ulët i inspektimit, si 
dhe një implementim shumë i dobët i ligjit janë disa faktorë të tjerë. Mungesa e kostove të ulëta, 
infrastrukturës inefiçiente (transporti, elektriciteti, ujë, parqeve industriale, zonave të tregtisë së 
lirë eksportuese për eskportet e orientuara drejt IHD-ve dhe turizmit). Administrim i ulët taksave, 
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sidomos i të ardhurave, TVSH, doganat, ambjent jo i suportueshëm tatimor për orientimet e IHD, 
taksa të dy llojeve, detyrime dhe TVSH mbi paisjet dhe makineritë e importuara. Mungesa e një 
sistemi të përgjithshëm detyrimesh dhe taksash, veçanërisht për eksportuesit.

Insufiçiencë e sektorit financiar si dhe mungesë shërbimesh financiare, ndaj sektorit privat, norma 
interesi shumë të larta, mungesë e kredidhënies afatgjatë, kërkesa shumë të larta kolaterali, shërbime 
depozitash dhe pagesa shumë të varfra, shërbime shumë të ulta për tregëtinë ndërkombëtare dhe 
mbikqyrje e dobët bankare.

Strukturë administrative ligjore e dobët, në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të tokës në përdorim 
të cilat janë në zonat urbane turistike, gjithashtu dhe ato industriale. Kjo vjen nga zgjidhja shumë 
e ngadaltë mbi të drejtat e pronës që sjell akses të ulët në tokat ku mund të ndërtoheshin parqe 
industriale, ndërtesa zyrtare dhe tregtare. Problem i rregjistrimeve të pronave, si dhe lejet e 
ndërtimit.

Rritja e kostove të krahut të punës, mungesa e ekspertizës menaxheriale, mungesa e puntorëve me 
kualifikimin e duhur në biznes dhe menaxhim, si dhe konkurenca e krahut të punës dhe vendeve 
të tjera të rajonit. 

Në vende të tjera, një numër shumë i limituar i këtyrë faktorëve, do të shkaktonte pengesa serioze, 
në nivelin e IHD-ve. Si rrjedhojë nuk është aspak e çuditshme që niveli i IHD-ve në Shqipëri, ishte 
vetëm 1.5% e GDP-së dhe një numër i rregjistruar investotorësh rreth 100 në vit. Stabiliteti i lartë 
dhe rrisku i ulët politik ndikon ndjeshëm në fluksin e kapitaleve. E rëndësishme është vija pozitive 
që ndjek vendi pritës.

Investitorët e huaj i japin një rëndësi të veçantë marrëveshjeve apo konventave ndërkombëtare që 
ka nënshkruar vendi pritës me organizatat ndërkombëtare ku ai operon. 

Gjithashtu stabiliteti politik ndikon në mënyrë indirekte në kohëzgjatjen e investimeve. Nëse 
parashikohet një sistem i qëndrueshëm politik në vend investimet do të jenë të shumta dhe afatgjata.

3.3.2 Faktorët Teknologjikë

Një nga problemet më madhore sot për vendet në zhvillim është nevoja gjithnjë në rritje për 
teknologjinë e fundit, kjo si faktor ndikues në rritjen ekonomike. Këto produkte mund të zotërohen 
nëpërmjet transferimit të teknologjisë apo më anë të  investimeve të kapitalit të huaj në kuadër të 
asistencës teknike.
Transferimi bëhet duke dërguar paisje të ndryshme apo të drejtën e përdorimit të liçensave të 
ndryshme, programeve të asistencave teknike si dhe dërgimin e personave të specializuar teknikë 
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për të edukuar personelin në vendet pritëse. 

Nëse shqyrtojmë problemin për rastin e Shqipërisë, do të shohim se krahas katër faktorëve klasikë 
të përbashkët, hasen një sërë faktorësh specifikë që ndikojnë negativisht në thithjen e investimeve. 
Një ndër ta është mosmiratimi nga Parlamenti i “Ligjit për Pronat”. Kjo ndikon direkt në një 
nga faktorët më të rëndësishëm të prodhimit, siç është toka. Natyrisht kështu lindin probleme në 
lidhjen pronar-investitor duke rritur kështu riskun e investimit. 

Një tjetër faktor është dhe mos pregatitja e kuadrit rregullator ose infrastrukturës ligjore, që do të 
nxiste edhe më tepër investitorët që të kanalizonin sufiçitet e tyre afatgjata në vendin tonë.

3.3.3 Faktorët Social Kulturorë

Qëndrimi i popullatës së vendit pritës ndaj kapitalit të huaj duhet të jetë domosdoshmërisht pozitiv 
në mënyrë që kjo të mos përbëjë risk për investitorët e huaj. 

Një tjetër faktor social-kulturor negativ për investimet e huaja është edhe tendenca që mund të 
kenë vendet pritëse për të kontrolluar më pas kapitalin e huaj, ku investitorët hyjnë nëpërmjet 
mbështetjes së politikanëve apo partive. Fatmirësisht në Shqipëri nuk ekzistojnë tendenca të tilla 
ndaj investitorëve dhe kapitalit të huaj. Përkundrazi vendi ynë rradhitet si një ndër vendet me 
popullsi totalisht pro vendeve perëndimore.

Shumë punime kanë theksuar rolin që kanë faktorët specifikë të vendit ku do të kryhet investimi 
në tërheqjen e investimeve të huaja. Këtu përfshihen tregues të tillë si madhësia e tregut, treguesit 
makroekonomikë (PBB, inflacioni, etj.), numri dhe niveli i tatimeve, niveli i tatimeve. Në këtë 
kuadër disa punime kanë theksuar rolin që ka liria ekonomike në tërheqjen e investitorëve të huaj, 
si një tregues kompleks i individit për të investuar në një vend të huaj. 
Analiza është përqëndruar në Indekset e Lirisë Ekonomike të gjeneruara nga Heritage Foundation 
apo Fraser Insitute (Robles &Cavlo, 2002), ( Quazi, 2007). Indekset na japin një pasqyrë të 
përgjithshme në vendin ku do të investohet në shumë drejtime si klima e biznesit dhe e investimeve, 
niveli i liberalizimit të tregtisë, kushtet fiskale, etj.

3.4 Liritë Ekonomike

Në Indeksin e Lirisë Ekonomike të vitit 2008 të botuar nga “Heritage Foundation”, ajo përshkruhet 
si: ”pavarsia materiale e individit mbi pronën dhe punën e saj/tij nga shteti dhe grupe të tjera të 
organizuara”. Sipas këtij përkufizimi një individ i pavarur ekonomikisht mund të ketë kontroll të 
plotë mbi punën dhe pronën e vet.

Liria Ekonomike ndahet në dhjetë kategori. Disa nga këto kategori masin se sa e hapur është një 
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ekonomi kundrejt tregtisë dhe investimeve, ndërsa të tjerat e shohin lirinë ekonomike në një nivel 
individual, duke matur kështu lirinë e individit për të përdorur burimet e veta financiare dhe të 
punës.

Dhjetë kategoritë e lirisë ekonomike janë: liria për të bërë biznes, liria për të bërë tregti, liria 
fiskale, madhësia e qeverisë, liria monetare, liria për të investuar, liria financiare, liria mbi të drejtat 
e pronësisë, mungesa e korrupsionit dhe liria e punës.
Në vijim paraqitet një përshkrim i shkurtër i secilës prej tyre, së bashku me efektet hipotetike mbi 
flukset hyrëse të IHD-ve. Përkufizimet janë marrë direkt nga Indeksi i Lirisë Ekonomike 2008, 
(Beach & Kane, 2007).
Liria e biznesit është aftësia për të filluar, menaxhuar dhe mbyllur një firmë lehtësisht dhe në 
mënyrë të shpejtë. Rregullat e shumta kufizuese janë një ndër barrierat kryesore të lirisë për të bërë 
biznes. Në mënyrë të natyrshme ky faktor është tepër i rëndësishëm për një firmë e cila kërkon të 
zgjerohet edhe në tregje të tjera të huaja. Në përgjithësi, firmat janë më të gatshme të investojnë në 
ato vende ku është e lehtë për të hyrë dhe dalë nga tregu. Vlerësimi mbi lirinë për të bërë biznes 
bazohet në 10 komponentë si më poshtë: 
Hapja e një biznesi – proçedurat (numër)
Hapja e një biznesi – koha (ditë)
Hapja e një biznesi – kosto (% e të ardhurave për frymë) 
Hapja e një biznesi – kapitali minimal  i nevojshëm (% e të ardhurave për frymë)
Marrja e një liçense – procedurat  (numër)
Marrja e një liçense – koha (ditë)
Marrja e një liçense – kosto (% e të ardhurave për frymë) 
Mbyllja e një biznesi – koha (vite)
Mbyllja e një biznesi – kosto (% e pasurisë) 
Mbyllja e një biznesi – niveli i rekuperimit (cent kundrejt 1 USD)
Secili prej këtyre komponentëve është konvertuar në një shkallë 0–100m duke llogaritur më pas 
indeksin e lirisë për të bërë biznes si mesatare të thjeshtë të vlerave të të gjithë këtyre indikatorëve. 
Liria e tregtimit është një matës kompleks i mungesës së barrierave tarifore dhe jo tarifore që 
ndikojnë në importin, eksportin e mallrave dhe shërbimeve. Impakti i këtij treguesi mbi flukset 
hyrëse të IHD-ve varet nga natyra e këtyre të fundit. Shkalla e hapjes së tregut mendohet të ketë 
efekt negativ mbi IHD-të e quajtura horizontale (IHD- të që kërkojnë treg), efekt pozitiv mbi 
vertikalet (IHD-të në kërkim të burimeve ose aseteve).

Sipas Kumar (2002), në përgjithësi shkalla e hapjes së tregut ka efekt pozitiv mbi flukset hyrëse të 
IHD-ve. Kufizimet tregtare mund të marrin formën e taksave mbi eksportet dhe importet (ndryshe 
si tarifa), kuotave dhe barrierrave jo-tarifore. Shkalla më të cilën qeveritë mund të pengojnë aksesin 
dhe flukset e tregtisë së jashtme në një vend mund të ketë ndikim direkt tek aftësia e individëve për 
të arritur synimet e tyre ekonomike.
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Mungesa e Korrupsionit bazohet në të dhëna sasiore që vlerësojnë perceptimin e korrupsionit në 
mjedisin e biznesit, përfshirë këtu korrupsionin në nivel qeveritar, korrupsionin e gjyqësorit dhe të 
administratës publike. Korrupsioni con në ulje të ekikasitetit dhe e dekurajon investitorët e huaj. 
Kështu flukset hyrëse të IHD-ve supozohet se rriten me uljen e nivelit të korrupsionit në vend.

Liria Fiskale nënkupton se sa e kufizuar shfaqet një qeveri nga pikëpamja e të ardhurave. Ajo 
përfshin kufizimin e saj në lidhje me nivelet e tatimeve (kryesisht tatimin mbi të ardhurat personale 
dhe tatimin mbi fitimin), dhe kontributin e të ardhurave nga taksat  në PBB. Në kushtet kur nivelet 
e tatimeve janë të ulëta, liria fikale konsiderohet në nivele të larta dhe kjo mendohet se ka ndikim 
pozitiv në flukset hyrëse të PBB-së.

Tabela nr.1 Niveli i taksave në disa vende në rajon.
Kontributet 
shoqërore

Sigurimet 
shëndetësore

TvSH Tatim fitimi

Shqipëri 24.5 3.4 20 10
Bosnjë 17 13 17 10
Kroaci 20 17.2 23 20

Mali i Zi 32 17 9

Maqedoni 28.4 18 10

Serbi 35.8 11 18 10

Burimi: Deloitte in Central Europe

  Liria fiskale njihet si liria e të bërit biznes me norma të ulta dhe të favorshme, duke përfshirë këtu 
taksat, tarifat, taksat e importit, etj. Norma mesatare e tarifave në Shqipëri në 2008 ishte 2.1%. 
Taksat e importit mund të bazohen në çmimet e tregut konkurrencial, pavarësisht nga çmimi aktual 
i paguar. Zbatimi i dobët i të drejtave intelektuale të pronësisë, tregtisë së kapaciteteve të pamjaftueshme 
dhe burokracisë administrative, ngadalësojnë tregtinë dhe rrisin kostot.  Treguesit të lirisë së tregtimit në 
Shqipëri i’u zbritën dhjetë pikë për shkak të barrierave jo-tarifore. Normat e taksave në Shqipëri janë të 
ulëta. Të ardhurat personale dhe taksat e korporatave janë 10%. Taksat e tjera përfshijnë një taksë të vlerës 
së shtuar (TVSH), një tatim mbi pronësinë si dhe akciza. Në vitin e fundit të ardhurat e përgjithshme 
tatimore si një përqindje ndaj PBB-së, kanë shënuar 23.3 për qind. 

Madhësia e Qeverisë përfshin të gjitha shpenzimet e qeverisë, duke përfshirë këtu konsumin dhe 
transfertat. Në kushte ideale, shteti do të ofronte mallrat publike në një minimum shpenzimesh. 
Shpenzimet e larta qeveritare mendohen se janë dekurajuese për investitorët e huaj. Meqë për këtë 
tregues vlerat e larta tregojnë nivele të ulëta të shpenzimeve qeveritare, atëherë një rritje në vlerat e 
këtij treguesi mendohet të ndikojë pozitivisht në flukset hyrëse të IHD-ve. Shpenzimet e përgjithshme 
qeveritare, që përfshijnë konsumin, transfertat e pagesave janë të matshme. Në vitin e fundit, shpenzimet 
qeveritare ishin të barabarta me 29,3% ndaj GDP-së. Privatizimi në sektorët strategjikë të energjisë dhe 
sigurimit ka përfunduar, por investimet e planifikuara për furnizimin me ujë dhe telekomunikacionin, kanë 
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ngecur. Megjithëse defiçiti fiskal ka qenë nën kontroll, borxhi publik ka qënë në rritje.

Liria Monetare është një matës për stabilitetin e çmimeve dhe kontrollit mbi to. Inflacioni dhe 
kontrolli mbi çmimet dëmtojnë aktivitetin e tregut. Ky indeks merr vlera të larta për vende ku 
ka stabilitet çmimesh dhe ku Banka Qëndrore paraqitet më e pavarur. Në kushte të tilla IHD-të 
mendohet se janë më të larta. 

Inflacioni ka qënë relativisht i ulët, mesatarisht 3.2 përqind për periudhën 2006- 2008. Agjensitë 
rregullatore vazhdojnë të mbikqyrin çmimet dhe qeveria ka rritur pensionet dhe pagat e sektorit 
publik në Maj të 2009, në kundërshtim me sugjerimet eFMN-së. Nivelit të lirisë monetare në 
Shqipëri i janë zbritur dhjetë pikë, për shkak të ndërhyrjes në nivelin e pagave dhe çmimeve.

Liria për investime ka të bëjë me një vlerësim për lëvizjen e lirë të kapitalit, dhe veçanërisht atij të 
huaj. Përgjithësisht investitorët hezitojnë të investojnë në një ekonomi ku ka kufizime për lëvizjen 
e kapitalit përmes kufijve. Kështu, me rritjen e lirisë për të investuar pritet të rriten flukset e IHD-
ve në një vend. 

Liria Financiare nënkupton matjen e asaj se sa të sigurta janë bankat në vend dhe sa të pavaruara 
janë ato nga shteti. Këtu flitet për bankat, por në fakt merren në konsideratë edhe institucione të 
tjera finanaciare si ato në lidhje me tregun e sigurimeve dhe të kapitaleve. Në kushtet kur këto 
institucione janë krejtësisht të pavaruara fluksi i IHD-ve mendohet të jetë i lartë.  

Sektori financiar i Shqipërisë është rritur ndjeshëm, dhe kreditë janë ndarë në bazë të kushteve të 
tregut. Ai bankar është dominuar gjithnjë e më shumë nga bankat e huaja, të cilat përbëjnë 90% 
të totalit të aktiveve. Kjo ka çuar në rritjen e konkurrencës dhe disponueshmërisë së shërbimeve. 
Rregulloret Mbikëqyrës janë forcuar për të ruajtur stabilitetin financiar nga ku në përgjigje të krizës 
globale financiare, Banka e Shqipërisë ka vepruar për të rritur likuiditetin dhe për të ruajtur besimin 
e publikut. Kohët e fundit e ekspozuar pak ose aspak nga trazirat financiare ndërkombëtare, sistemi 
bankar i Shqipërisë ka qënë në gjendje të përballojë goditjen financiare globale me një përçarje të 
vogël.

Liria mbi të drejtën e pronësisë ka të bëjë me një vlerësim të aftësive të individëve për të 
marrë në zotërim pronë private, ç’ka sigurohet përmes ligjeve të qarta dhe zbatimit rigoroz 
të tyre. Të drejtat mbi pronën përbëjnë themelin e një ekonomie tregu. Nëse qeveritë nuk 
mund të garantojnë këto të drejta bazë,  atëherë kompanitë nuk do të kenë më interes të 
investojnë. Kështu, ajo që pritet është që vlerat e larta të këtij indeksi të ndikojnë pozitivisht 
në nivelin e IHD-ve në vend.

Në kushtet kur këto institucione janë krejtësisht të pavaruara fluksi i IHD-ve mendohet të 
jetë i lartë. Kushtetuta e Shqipërisë parashikon një sistem gjyqësor të pavarur, por presioni 
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politik, kërcënimet, korrupsioni i përhapur, burimet e kufizuara, dhe krimi i organizuar janë 
pengesat për administrimin efektiv të drejtësisë. Mbrojtja e përgjithshme e të drejtave të 
pronësisë është e dobët, megjithatë ka pasur pak progres në lidhje me pronën industriale 
dhe markatat. 

Regjistrimi i pronës është përmirësuar, por siguria e të drejtave të tokës, mbetet një problem 
në zonat bregdetare ku ka potencial për zhvillimin e turizmit. Firmat e huaja dhe vendase 
trajtohen njëlloj sipas ligjit, dhe pothuajse të gjithë sektorët janë të hapur ndaj investimeve 
të huaja. Të huajt mund të mos blejnë toka bujqësore, por mund t’i marrin ato me qera deri 
në 99 vjet. Ata gjithashtu mund të blejnë prona tregtare, nëse investimi i propozuar është me 
vlerë tri herë më të lartë se çmimi i tokës. Nuk ka kufizime mbi pronësinë e huaj e pronave 
të tjera. Të huajt mund të zotërojnë 100 % të kompanive shqiptare, dhe shkëputja monetare 
nga vendi është e ligjshme sipas ligjeve në Shqipëri, si praktika e njohur veçanërisht për 
kompanitë greke.

Lira për punë është një matës për atë se sa mund të bashkëveprojnë me njëri – tjetrin 
punonjësit dhe bizneset pa qenë të kufizuar nga shteti. Këtu përfshihen katër variabla, 3 
nga të cilat të përbëra, si paga minimale, kufizimet në lidhje me orët dhe orarin e punës, 
vështirësitë dhe kostoja e pushimit të punonjësve nga puna. 

Niveli i Lirisë Ekonomike në Shqipëri është 66.0 duke e pozicionuar atë të 53-ën në indeksin e 
vitit 2010. Niveli i Lirisë Ekonomike i këtij vendi u rrit me 2.3 pikë gjatë vitit të shkuar, kryesisht 
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për shkak të rritjes së lirisë së tregtisë, të drejtave të pronësisë, lirisë nga korrupsioni dhe lirisë së 
punës. Shqipëria është renditur vendi i 25-të më i lirë pëgjatë 43 shteteve të Rajonit të Evropës 
dhe rezulati i saj i përgjithshëm është mbi mesataren botërore. Vendi ynë tashmë ka një tarifë fikse 
prej 10% për taksat individuale dhe koorporative, dhe reformat strukturore për të nxitur rritjen 
e sektorit privat të stimulojë rritjen e prodhimit dhe të konsumit, po ashtu edhe një reduktim të 
qëndrueshëm të normës së varfërisë. 

Liria ekonomike e Shqipërisë është e krahasueshme me atë të shteteve të tjera të Ballkanit, si 
Kroacia dhe Maqedonia. Liria fiskale, liria investuese dhe liria financiare vlerësohen dukshëm më 
të larta sesa niveli tipik. Gjithsesi, pikët e plota të Shqipërisë janë reduktuar për shkak të nivelit të 
dobët të të  drejtave pronësore dhe përhapjes së korrupsionit. Pastrimi i parave mbetet një problem 
i rëndësishëm në ekonominë e bazuar në cash. Rezultati i ulët i të drejtave pronësore është rezultat 
i drejtëpërdrejtë i ndërhyrjes politike në drejtësi. 

Indeksi i Lirisë Ekonomike është një mesatare e thjeshtë e 10 treguesve të veçantë të lirisë, secili 
prej të cilëve ka një rol thelbësor në zhvillimin ekonomik dhe prosperitetin e një vendi. Studimi 
i Lirisë Ekonomike (LE) është realizuar për herë të parë në vitin 1995 dhe ka vazhduar të bëhet 
vit pas viti deri në vitin 2008. Disa nga indekset e lirisë ekonomike masin shkallën hapjes së 
ekonomisë së një vendi ndaj investimeve dhe tregtisë së jashtme, por pjesa më e madhe e tyre 
bëjnë një vlerësim të lirisë së individit për të përdorur pa kufizim punën dhe financat e tij.

Liria Ekonomike ka të bëjë me pavarësinë materiale të individit nga shteti dhe grupe të tjera të 
organizuara. Sipas autorëve (Beach & Kane, 2008), “Liria Ekonomike shihet si një koncept pozitiv 
deri në atë masë që kjo pavarësi e individit të mos shihet dhe të mos kalojë në anarshi”. Qeveritë 
dhe institucionet përkatëse mendohet të kenë aq rol sa të mund t’u sigurojnë mbrojtjen e duhur 
individëve nga tendencat negative të të tjerëve. Përkufizimi i LE përmbledh lirinë dhe të gjitha të 
drejtat e mundshme për të prodhuar, shpërndarë dhe konsumuar mallra dhe shërbime. Niveli më i 
lartë i LE nënkupton të drejtat absolute mbi pronën, lëvizjen e lirë të punës, kapitalit dhe mallrave 
për aq kohë sa të gjitha këto nuk cënojnë lirinë e të tjerëve. Me fjalë të tjera, çdo individ është i lirë 
të punojë, prodhojë, konsumojë dhe investojë në çfarëdolloj forme duke qenë i mbrojtur dhe në të 
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njëjtën kohë i pakufizuar nga shteti. 

Të 10-të treguesit e LE kanë peshë të barabartë në llogaritjen e lirisë së përgjithshme ekonomike. 
Secili nga treguesit e LE është vlerësuar në një shkallë nga 0–100, ku 100 nënkupton lirinë 
maksimale. Kjo do të thotë se mjedisi ekonomik në një vend apo grupi i politikave të ndjekura në 
atë vend, janë të orientuara më së shumti nga liria ekonomike. 

Të dhënat e Indeksit në një vit të caktuar (p.sh. viti 2008) janë gjeneruar në bazë të të dhënave 
përkatëse së gjysmës së II-të të vitit paraardhës (1 Korrik–31 Dhjetor 2007) me ato të gjysmës së 
I-rë të vitit aktual (1 Janar–30 Qershor 2008). Më poshtë jepen specifikat dhe domethënien e secilit 
prej treguesve dhe komponentët përbërës të tyre .

Korrupsioni është perceptuar si shumë i përhapur. Shqipëria renditet e 85 nga 179 vende në 
Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparencës Ndërkombëtare për vitin 2008. Një 
përmirësim i dukshëm krahasuar me vitin 2007, për shkak të punës së Qeverisë kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar, reformave në administratën tatimore, prokurorisë, dhe rregjistrimin e 
biznesit. Shqipëria është një vend i madh tranziti për trafikimin e qënieve njerëzore dhe armëve të 
paligjshme dhe lëndëve narkotike. 

Rregullorja e punësimit pengon rritjen e produktivitetit. Kostoja e rekrutimit të një punonjësi 
është e lartë, dhe largimi nga puna e një punonjësi është relativisht e kushtueshme. Kostoja e lartë 
e punëtorëve të pushuar nga puna është një dekurajim për kompanitë, të cilat në kushte të tjera do 
të rrisnin punësimin. 

Tabela nr.2 Hyrjet dhe Daljet e IHD-ve për vende të përzgjedhura të Europës Jug-Lindore

Burimi: UNCTAD (2011)

Por një ndër treguesit kryesor të matur është edhe Indeksi i Performancës së një vendi, në 
kënvështrimin e IHD-ve. Përpara se të shohim këtë këndvështrim është e nevojshme të shohim 
edhe fluskin IHD-ve në Shqipëri, në krahasim me disa vende të rajonit dhe më gjerë. Jemi më 
mirë se Mali i Zi, në terma absolutë të hyrjeve dhe në vlerë më të vogël krahësuar po me të njëjtin 
vend, përsa i përket daljeve të kapitalit jashtë vendit. Por pavarësisht se jemi më mirë se Mali i Zi, 
Kosova apo Maqedonia, vlerat e IHD-ve tona nuk krahësohen me ato të vendevë të tjera si Serbia, 
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Ukraina, Kazakistani, Rusia etj.

 Tabela nr.3 “Renditja e vendeve sipas Indeksit të Performancës të hyrjeve dhe daljeve të kapitalit 
gjatë viteve 2008-2010”

Burimi: UNCTAD (2011)

     Figura nr.1. Indeksi i performancës për Shqipërinë për vitet 2008-2010

Burimi: UNCTAD (2011)

Flukset globale të IHD-ve u dyfishuan gjatë periudhës 2005-2007 (në terma nominale), por në vitin 
2009 ato ranë në nivelin e tyre të vitit 2005. Shqipëria gjatë kësaj periudhe u zhvillua pothuajse në 
mënyrë të pavarur nga tendencat globale dhe rajonale, duke dëshmuar një rritje të vazhdueshme 
që zgjati edhe përtej vitit 2009. Pesha e Shqipërisë si vend pritës i IHD-ve në rajonin e Evropës 
Juglindore, është rritur ndjeshëm që prej vitit 2006, dhe në vecanti nga viti 2007, vit kur vala e 
IHD-ve drejt Evropës Juglindore pati rënie, ndërsa fluksi i tyre në Shqipëri vazhdonte të rritej.

Në Indeksin e Performancës së IHD-ve hyrëse të UNCTAD-it. i cili mat masën relative të IHD-ve, 
që një vend merr në raport me madhësine e ekonomisë së tij, Shqipëria pozicionohej në vendin 
e 25 midis 141 vendeve. Përmirësim në renditje erdhi pjesërisht si rezultat i rritjes së shpejtë të 
fluksit të IHD-ve në vend, 



36

D O K T O R A T U R Ë

Që prej vitit 2006, në Shqipëri IHD-të kanë shënuar një rritje të vazhdueshme në terma nominale 
në euro. Shkalla e fluksit të investimeve të huaja direkte si përqindje e kapitalit fiks bruto GFCF, 
jep një tregues të përafërt të shkallës së fluksit të investimeve të huaja direkte në krahasim me 
totalin e investimeve në ekonomi.

Në vitin 2008, në Shqipëri sipas raportit të GFCF-së, kundrejt GDP-së ishte 41%, pra shumë më i 
lartë nga cdo vend tjetër i rajonit.

Daljet e investimeve të huaja direkte nga Shqipëria, që do të thotë investime jashtë shtetit nga 
firma shqiptare në ekonomitë e vendeve fqinje, janë modeste dhe përfaqësojnë vetëm afërsisht 6% 
të fluksit të IHD-ve hyrëse për periudhën e viteve 2007-2009. 

Rrjedhimisht, bilanci neto i fluksit të investimeve të huaja direkte është pozitiv. Ai ka financuar 
pothuajse gjysmën e deficitit të llogarisë korrente gjatë viteve 2006 dhe 2009. Ndonëse deficiti i 
llogarisë korrente u reduktua në mënyrë modeste në vitin 2009, ai gjithsesi arriti në 15% të GDP-së  
si një ndër shifrat më të larta në Evropë. 

Në këtë mënyrë mund të shohim edhe Indeksin pasi pamë edhe krahasimin e flukseve të IHD-ve 
me disa vende të rajonit dhe të Evropës Lindore dhe Qëndrore. Tendenca e performancës së IHD-
ve të Shqipërisë në vitin 2008 ishte në vend të 33, ndërkohë një vit më pas në vendin e 23, dhe në 
vitin 2010 në vendin e 18. Pra si‡ shihet performanca e IHD-ve është në rritje, duke treguar edhe 
epërsinë e Shqipërisë ndër vite, vecanërisht në vitet e fundit. Ndërkohë pretendohet një rritje për 
vitin 2011 për shkak të faktorëve ndihmues të IHD-ve në Shqipëri në të gjitha aspektet. 

Një çështje me rëndësi shihet vlerësimi dhe krahasimi i Indeksit të Performancës dhe të Lirive 
Ekonomike, ashtu si edhe perceptimi i investitorëve të huaj për Shqipërinë apo edhe vende të tjera 
në rajon.

Figura nr.2. Indeksi i Performancës në vendet në zhvillim dhe ato të zhvilluara

Burimi: Doing Business (2011)

Përgjithësisht siç shihet edhe nga figura e mësipërme tendenca e këtij indeksi varion në varësi të 
vendit që merret në diskutim. Për shembull sipas të dhënave të provuara nga Doing Business 2010, 
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tregon rritjen e këtij indeksi veçanërisht për vendet në zhvillim dhe një tendencë ulëse për vendet 
e zhvilluara për shkak të transferimit të investimeve të huaja direkte nga vendet e zhvilluara në 
vendet në zhvillim, për periudhën nga viti 2005 deri në vitin 2010.

Tabela nr .4 “Të bërit biznes dhe ditët e nevojshme”

Ditët
Më shpejt Më ngadalë
Zelanda e Re 1 Loa PDR 100
Australi 2 Burnei Darusalam 105
Gjeorgji 3 Haiti 105
Maqedonia 3 Brazil 120
Ruanda 3 Guinea Ekuatoriale 136
Singapori 3 Venezuela 141
Belgjika 4 Sao Tome 144
Hungaria 4 Kongo 160
Shqiperia 5 Guinea e Re 216
Kanada 5 Suriname 694

Burimi: Doing Business (2011)

Ashtu siç mund të shihet edhe nga tabela e mësipërme Shqipëria renditet ndër vendet e para për 
lehtësinë e të bërit biznes në pak ditë, më saktësisht në 5 ditë. Por edhe pse qëndron ndër vendet e 
para, kjo nuk do të thotë se është e para edhe në rajonin e Evropës Juglindore, sepse kryesohet nga 
Maqedonia me më pak ditë në të “bërit e një biznesi”.

Figura nr.3  Lehtësia e të bërit biznes në Ballkan

Burimi: Doing Business 2010

Pavarësisht se është përmirësuar pozicioni i Shqipërisë përsa u përket taksave, ka nivelin më të 
lartë në rajon të peshës që kanë taksat mbi normën e fitimit të një kompanie. Sipas raportit “Të 
Bësh Biznes 2012”, niveli i taksave të paguara mbi normën e fitimit është në masën 38.5% nga 
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ku shifra është përmirësuar në krahësim me një vit më parë. Sipas raportit kjo shifër ishte 40.6%. 
Krahësuar me vendet e rajonit, një kompanie që operon në Shqipëri taksat i peshojnë më shumë 
mbi fitimin. Peshën më të madhe e zënë kontributet shoqërore e shëndetsore me 22.5%.

Tabela nr. 5. Pesha e taksave ndaj fitimit(%)
Të Bësh Biznes 2012 Të Bësh Biznes 2011

Bosnjë-Hercegovinë 25 23
Shqipëri 38.5 40.6
Kroaci 32.3 32.5
Kosovë 15.4 16.5

Maqedoni 9.7 10.6
Mali i Zi 22.3 26.6

Serbi 34 34
Burimi: Raporti “Të Bësh Biznes” Banka Botërore

Figura nr. 4.Shpërndarja e Informacionit të Kredisë për 2009-2010 

Burimi: Doing Business (2011)

Por ajo çfarë mund të shihet si premtuese për Shqipërinë janë edhe reformat e ndërmarra nga 
të gjitha instancat shtetërore dhe private për përmirësimin e informacionit vençanërishtë atë të 
kredidhënies. Vërehet se Shqipëria së bashku me Kroacinë kanë vetmë rritje në periudhën kohore, 
2008, 2009 dhe 2010. Për Shqipërinë mund të përmendim hapjen e një byroje/zyre të kredisë dhe 
të legjislacionit në këtë drejtim.

Në përgjithësi, renditja sipas EBRD (2010) pasqyron progresin e arritur gjatë viteve me privatizimin 
dhe ristrukturimin. Kjo gjë theksohet edhe nga ana ligjore me anë të rregulloreve që po afrohen 
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gradualisht me normat e BE-së, ku vendet si Shqipëria dhe ish-R.J. e Maqedonisë kanë bërë 
përparime të rëndësishme në vitet e fundit. Megjithatë, mbeten dallime të mëdha mes cilësisë së 
ligjeve dhe zbatimit të tyre në praktikë, dhe zbatimit të kapaciteteve të autoriteteve rregullatore që 
ende duhen forcuar në lidhje me tregun e pronës. Sfidat janë përgjithësisht në agrobiznes, me të 
gjitha vendet e SEE. 
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4. Ecuria e përgjithshme e IHD në Shqipëri

Ky kapitull tenton më së shumti të hedhë një këndvështrim në investimet e huaja në Shqipëri, pra 
nga vijnë këto investime, cilët janë vendet që investojnë më së shumti, sa është fluksi i tyre i matur 
në vlera absolute ashtu edhe relative dhe përdorimi i tyre duke dhënë një pamje të përgjithshme 
mbi këto investime. 

4.1 Karakteristikat të Përgjithshme të Shqipërisë dhe lidhja e tyre me IHD

Shqipëria është pjesë e Evropës Juglindore, e vendosur në jugperëndim të gadishullit të Ballkanit. 
Një vend që mbizotërohet nga një reliev i përshtatshëm për të gjitha llojet e biznesit, megjithëse 
ajo është e pajisur me hotele dhe vila të shumta përgjatë vijës së gjatë bregdetare në Adriatik e Jon, 
që favorizon investimet bregdetare. Shqipëria kufizohet nga Greqia, Maqedonia, Kosova, Mali i Zi 
dhe Italia, që shpeshherë shfaqen edhe si investituesit kryesor të huaj për vendin tonë. 

Pas shumë vitesh izolimi dikatorial nga regjimi komunist, Shqipëria më në fund hapi dyert duke 
filluar të ndërmarrë përpjekjet e mëdha për zhvillimin e infrastrukturës,  nxitjes së investimeve, të 
gjitha këto në funksion të integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Në të njëjtën kohë, vendi 
është hapur ndaj investimeve të  huaja dhe tregut të lirë, jo vetëm për vendet kufizuese me të, por 
edhe më gjërë.

Fillimi i viteve 1990 për vendin ishte fundi i pothuaj një gjysmë shekulli nën qeverisjen  shtypëse 
komuniste. Nga ai regjim, Shqipëria trashëgoi varfëri, një sektor  industrial të paefektshëm dhe që 
nuk respektonte avantazhet konkuruese dhe mungesa të theksuara në institucionet e  administratës. 
Impakti i parë i tranzicionit për ekonominë e tregut, shkaktoi shumë probleme makroekonomike. 

gjatë viteve 1991-1992, PBB-ja ra me 40 për qind, inflacioni arriti nivelin 226 për qind dhe norma 
e papunësisë u rrit në 27.9 për  qind. Reforma e plotë stabilizuese dhe strukturore filloi të zbatohej 
në mes të  vitit 1992, me asistencën e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht të Bankës  Botërore 
dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Programi i stabilizimit u mbështet në  paketën standarde që 
konsistonte në liberalizimin e çmimeve, në politikën fiskale  që synonte balancimin e deficitit 
buxhetor, në politikën shtrënguese monetare  nëpërmjet kontrollit të rritjes së ofertës monetare dhe 
në liberalizimin e  tregtisë së jashtme, duke siguruar kthyeshmërinë e llogarisë korente.  

Paralelisht me paketën stabilizuese u ndërmorën reforma strukturore për  privatizimin, rrjetin e 
mbrojtjes sociale në investime, në sistemin e taksave dhe në atë  financiar e bankar dhe me krijimin 
e kuadrit ligjor për një ekonomi tregu (FMN,  2004). Rezultatet ishin të dukshme: Shqipëria provoi 
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një ecuri makroekonomike  stabël, me një rritje mesatare ekonomike prej 9 për qind në vit si dhe 
ulje të inflacionit nga 226 për qind në vitin 1992, në 4.2 për qind në vitin 2000. 

Pra si përmbledhje e periudhës 1990-2000 mund të konkludojmë se ishte goxha me fluktacione, 
duke shënuar vlera të luhatshme mbi të gjitha si pasojë e stabilitetit politik dhe makroekonomik. 
Sipas Ministrisë së Ekonomisë (2005), totali i hyrjes së IHD-ve në Shqipëri për periudhën 1992-
1999 ishte afërsisht $458 million. IHD-të u rritën në mënyrë të konsiderueshme nga 1998 në 2003. 
Avantazhet për investitorët janë më pak të vlefshme në raport me historinë e paqëndrueshmërisë 
së vendit, tensioneve rajonale, infrastrukturës së varfër dhe mungesës së funksionimit të tregut 
rajonal.

Shqipëria adoptoi një ligj mbi investimet e huaja në 1994 ku lejonte hyrje të lirë të investitorëve 
të huaj, transferta të lira të këmbimeve të huaja valutore dhe mbrojtje ligjore. Një Ligj mbi 
Konçensionet u aprovua në vitin 1995, i cili krijoi disa lehtësira investimi në fushat e infrastruktures 
fizike, minierave, turizmit etj, në formën e “Ndërto, Vepro dhe Transfero“(BOT). Shqipëria ka 
nënshkruar marrëveshje mbi mbrojtjen dhe promovimin e Investimeve te Huaja Direkte (IHD) 
me 35 shtete dhe marrëveshje mbi parandalimin e taksimit të dyfishtë me 17 vende. Traktatet me 
Belgjikën dhe Francën janë firmosur por nuk kanë hyrë ende në veprim.
Hyrja totale e IHD-ve në Shqipëri për periudhën 1992-1999 ishte rreth 458 milion USD. Sipas 
Bankës së Shqipërisë, IHD janë rritur në mënyrë të konsiderueshme nga 1998 në 2003, kryesisht  
si rezultat i privatizimeve.
Megjithatë, progresi ekonomik nuk u mbështet nga reforma institucionale. Institucionet shtetërore 
mbetën të dobëta dhe sektori financiar nuk u zhvillua mjaftueshëm. Por pa dyshim, të gjitha këto 
tronditje të variablave kryesorë makroekonomik, duke tronditur themelet e ekonomisë së tregut 
dhe ato të stabilitetit politik, nuk përbënin shenja të mira në avantazh të investimeve të huaja 
direkte, edhe pse pati disa investime modeste.

Duke parë shifrat e flukseve të IHD-ve gjatë viteve të tranzicionit, është e qartë se që prej fillimit 
të tij e deri në vitin 1996, ka patur një tendencë rritëse të kapitalit të huaj në Shqipëri. Vlen të 
theksohet se gjatë viteve 1995-1996, skemat piramidale ishin në boom-in e tyre dhe një faktor i 
tillë duket të ketë ndikuar mjaft në investimet e huaja. Në vitin 1997 vendi hyri në një periudhë 
paqëndrueshmërie ekstreme,  që erdhi si pasojë e përmbysjes së skemave piramidale. 

Menjëherë pas krizës së vitit 1997, investimet e huaja u ulën me 50 për qind, në krahasim me 
ecurinë e tyre më të mirë gjatë viteve 1995-1996. Imazhi i Shqipërisë pas kaosit institucional dhe 
shoqëror linte për të dëshiruar dhe përmirësimi dukej shumë larg. Kriza e Kosovës në vitin 1999 
ishte një tjetër faktor (megjithëse rajonal, duke qenë se shkaktoi një rënie të flukseve të IHD-ve në 
mbarë rajonin), i cili pati një ndikim të madh në uljen e investimeve të huaja. Kriza ekonomike dhe  
politike çoi në rënie të prodhimit në masën 7 për qind, në rritje të inflacionit  në masën 45 për qind 
dhe në përkeqësim të llogarisë korente dhe të defiçitit  fiskal (Kule dhe Hadëri, 2001). 
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Qeveria e re e mesvitit 1997 zbatoi një program paskrizë, të mbështetur edhe nga donatorët 
ndërkombëtarë si edhe thelloi më tej  reformat strukturore, veçanërisht në fushën e privatizimit të 
ndërmarrjeve të  mesme dhe të mëdha si edhe të atyre strategjike. Sipas raportit të fundit të FMN-
së (2005), ecuria e përgjithshme makroekonomike e ekonomisë shqiptare që nga viti 1997 ka qenë 
e mirë. 

Pas një ngadalësimi në vitin 2002, rritja ekonomike e mori përsëri veten në ritmet rreth 6%, inflacioni 
ra në një normë vjetore që ka mbetur brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë, 2-4%. Periudha 
1993-2000 përsa i përket IHD-ve ka pasur luhatje të vazhdueshme dhe kjo si pasojë e gjendjeve 
politike të shtjelluara me lartë. 

Në vitin 2000 IHD-të kapnin vlerën 190 milion $, vlerë e cila u rrit edhe në vitin 2001. Kjo rritje 
ishte për shkak të shitjes së suksesshme të AMC-së tek «Cosmote» (operator grek). Investimeve 
të mëtejshme nga Vodafone në po këtë degë si dhe lidhjen e «Albkrom» me kompaninë Italiane 
Darfo. Në periudhën 2002-2003 pati një ulje të nivelit të IHD-ve, krahasuar me vitin 2001, duke 
arritur  një vlerë prej 195 milion $. 

Në vitin 2004 ndodhi një rritje e IHD-ve në 340 milion $. Kjo rritje u ndikua nga shitja e Bankës 
së Kursimeve për rreth 200 milionë $, e cila u ble nga Raiffaisen Bank-në Austri. Deri në fund të 
vitit 2004 u privatizuan pothuajse të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shtetërore. Viti 2005 
u karakterizua nga një rënie e IHD-ve deri në vlerën e 275 milionë $. Viti 2006  e më vonë 2007 
dhe 2008 u dalluan për një rritje të theksuar të IHD-ve. Kjo rritje e fluksit të investimeve u sigurua 
kryesisht përmes proçesit të privatizimit të sektorëve strategjikë dhe një sërë masash  të tjera për 
krijimin e zonave dhe parqeve industriale dhe përmirësimit në fushën e legjislacionit.

Pjesa dërrmuese e fluksit të IHD-ve në Shqipëri është në formën e kapitalit aksioner, që përbën 
afërsisht 70% të totalit. Fitimet e ri-investuara përbëjnë një përqindje më të vogël, ndonëse në 
rritje, ndërsa pjesa e kapitalit tjetër (që kryesisht janë huatë brenda kompanive) është pothuajse e 
papërfillshme (fig. I,5, tabela 1.5).

Fitimet e ri-investuara përfaqësojnë një komponent që po rritet, në rritjen nga viti në vit të IHD-
ve në Shqipëri. Për vitin 2009, ato u vlerësuan të ishin 222 milionë euro, pra 50 milionë euro më 
shumë nga viti 2008. Tendenca pozitive flet për produktivitetin e investimeve të huaja direkte në 
vend dhe vendimin e investitorëve për tu sjellë fitime sipërmarrjeve të tyre në vend. Të ardhurat e 
investitorëve të huaj në Shqipëri në vitin 2008 arritën në 186 milionë euro, që korespondon me 9% 
të stokut të IHD-ve (tabela I.6) 

Nga të ardhurat e siguruara nga IHD-të në Shqipëri, në vitin 2008 u ri-investuan 92% e tyre. 
Huatë brenda kompanive në përgjithësi demonstrojnë luhatje të mëdha nga viti në vit dhe kjo jo 
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vetëm në Shqipëri. Fluksi i kredive për filialet e huaja në Shqipëri për herë të parë ishte negativ 
në vitin 2009, deri në masën prej afërsisht 40 milionë euro (një nga shpjegimet mund të jetë që 

bankat e huaja dhe investitorë të tjerë tërhoqën disa prej kredive që kishin ofruar më herët).

Figura 5: Hyrja e IHD 2004-2009 (milionë euro)

Burimi: UNDP (fq 13)

Figura nr.6 Ecuria e IHD-ve në Shqipëri gjatë perjudhës së tranzicionit, në  milionë USD

Burimi :Banka e Shqipërisë (2011)
Investimet e huaja direkte në Shqipëri vazhdojnë të jenë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve 
të kapitalit dhe zhvillimi të ekonomisë. Bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, investimet e 
huaja direkte përfshijnë investimet e individëve dhe institucioneve të huaja në ekonominë vendase, 
nëse investimi e bën investitorin pronar të më shumë se 10% të kapitalit të një ndërmarrje. 

Grafikisht gjatë dekadës së fundit, vlera e investimeve të huaja direkte në milionë USD ka ndyshuar 
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sipas grafikut:

Sikurse mund të shikohet edhe nga grafiku, vlera e IHD-ve të matura në milionë USD ka qënë e 
luhatshme gjatë 17 viteve të fundit. Në fund të vitit 2010, vlera e investimeve të huaja direkte ka 
arritur në 1.11 miliardë USD, që është edhe vlera më e madhe e arritur gjatë periudhës së analizës. 
Vlera më e ulët është arritur në vitin 1999, ku shuma e investimeve të huaja direkte ishte vetëm 41 
milionë USD.

Figura nr.7 Ndryshimi i IHD-ve (në %) 

Burimi:	Banka	e	Shqipërisë, 2010

Rritja më e madhe e IHD-ve vihet re gjatë vitit 2000, me 249%, ndërsa ulja më e madhe vihet re 
gjatë vitit të krizës 1997, ku investimet e huaja direkte u ulën me 47%. 

Investimet e huaja direkte, janë një tregues i rëndësishëm i besimit të investitorëve të huaj në një 
vend, dhe ato ulen në kushtet e krizave ekonomike dhe politike, dhe rriten në kushtet e përmirësimit 
të ambjentit ekonomik dhe politik.

Shkalla e fluksit të investimeve të huaja direkte si përqindje e kapitalit fiks bruto(GROSS FIXED 
CAPITAL FORMATION –GFCF),jep një tregues të IHD në krahasim me totalin e investimeve në 
ekonomi.Në vitin 2005 ky tregues është rritur në më pak se 10%, 19% në vitin 2008 ,23% në vitin 
2009.Mali i zi ka tërhequr më tepër IHD në raport me GFCF si për shkak të nivelit të lartë të IHD 
dhe për shkakt të vlerave të ulëta të GFCF –së.(IHD/GFCF)
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Tabela nr.6 Fluksi i IHD si përqindje e GFCF,vendet e Europës Juglindore, 2004-2009.

Burimi: UNCTAD, WIR10 (tabela anekse)

Në vitin 2008 raporti i GFCF kundrejt GDP ishte 41%,një nivel shumë i lartë nga cdo vend tjetër 
i rajonit.Një nivel kaq i lartë investimesh është një faktor mbështetës për rritjen ekonomike,m.q.s 
pjesa më e madhe e këtyre investimeve kanq qenë në sektorin e infrastrukturës.Niveli i lartë i IHD 
në shqipëri për periudhën 2007-2009 ndodhi për shkak të privatizimit.Mundësia e privatizimit 
krijon nivelin më të lartë të IHD për periudhën në të cilin ka ndodhur ky proces,por flukset e IHD-
ve bien në vitet pasardhëse në rast se nuk dalin mundësi të reja.

Figura nr.8: Kontributi i privatizimeve në IHD

Burimi: Foreign Direct Investment Report, Albania 2010, fq. 20
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Privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore zë një vend të rëndësishëm të IHD-ve pasi vendi ynë vinte 
nga një sistem ku ekzistonte vetëm prona shtetërore dhe me ardhjen e demokracisë filloi edhe 
konsolidimi i ekonomisë drejt asaj të hapur. Siç mund ta shohim edhe nga grafiku privatizimet 
zënë një vend të rëndësishëm në të ardhurat e IHD-ve.
Për investitorët e huaj Shqipëria ofron burime natyrore të pashfrytëzuara, rregulla liberale për 
tregtinë dhe investimet e huaja, afërsinë me tregjet europiane, sektorë të shumtë në privatizim 
dhe konçesion, kosto të ulëta pune, fuqi punëtore të edukuar dhe teknikisht të trajnuar, materiale 
të lëndës së parë me çmime shumë konkuruese, pozitë gjeografike strategjike dhe aftësia e 
Shqipëtarëve për të folur gjuhë të huaja të ndryshme. 
Megjithatë, këto avantazhe janë pak të vlefshme para historisë së paqëndrueshmërisë së vendit, 
tensioneve rajonale, infrastrukturës së varfër dhe mungesës së funksionimit të tregut rajonal  
(Ministria e Ekonomisë, 2005).
Totali i IHD-ve në Shqipëri për periudhën  2000-2008 është rreth 3 mld $. Ndërsa gjatë vitit 2007,  
investimet e huaja direkte janë rritur me rreth 84%, duke reflektuar rritjen e  besimit të biznesit 
të huaj për të investuar në ekonominë shqiptare. Bazuar në  të gjithë treguesit, gjatë vitit 2007 
ekonomia shqiptare shënoi një ecuri  pozitive, si në drejtim të rritjes ekonomike, e cila pritet të jetë 
mbi 6%,  ashtu dhe për sa i takon stabilitetit makroekonomik e thellimit të reformave  strukturore 
drejt një ekonomie më eficente. 
Arritja e objektivave të demokracisë  dhe shtetit ligjor, lufta kundër korrupsionit dhe trafiqeve, 
tregu i lirë  dhe me rregulla, eliminimi i barrierave administrative, progresi në  infrastructure, 
zhvillimi i burimeve njerëzore, zgjerimi e veçanërisht  modernizimi i sektorit financiar, stabiliteti 
makroekonomik, janë të gjithë faktorë të rëndësishëm për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm 
për rritjen e masës së investimeve të  huaja. 
Ofrimi i lehtësirave në formën e parqeve industriale, lehtësirave  fiskale, lehtësimit të partneritetit 
me biznesin vendas, si dhe pasurimi e  intensifikimi i informacionit mbi mundësite për biznes 
në Shqipëri do të jenë  disa nga programet specifike për nxitjen e IHD-ve. Fuqizimi i  kapacitetit 
rregullator mbi tregun, vendosja e konkurencës dhe eleminimi i  informalitetit në ekonomi, 
garantimi i të drejtave pronësore e zgjidhja e  konflikteve të trashëguara, liberalizimi i proçedurave 
për hyrjen në treg dhe  integrimi më i shpejtë me tregjet rajonale e të BE, do të mundësojnë që në 
4  vitet e ardhshme gjysma e nevojave për investime të ekonomisë shqiptare të  përballohen nga 
IHD-të. 
Evidentohet fakti se Shqipëria ndodhet në  vendin e dytë në botë për thithjen e investimeve të 
huaja. Gjatë vitit 2008,  ka pasur një rritje të investimeve të huaja direkte në masën 956  milionë 
dollarë më shumë se një vit më parë, ose thënë ndryshe investimet e huaja direkte janë rritur me 
20.8 % . Sipas agjencisë së  Kombeve të Bashkuara investimet në planet kanë rënë 14 për qind. Në 
fund të vitit 2010, vlera e investimeve të huaja direkte ka arritur në 1.11 miliardë USD, që është 
edhe vlera më e madhe e arritur gjatë periudhës së analizës. 
vlen të theksohet fakti se pjesa më e madhe e tyre kanë shkuar në përmirësimin e infrastrukturës 
dhe në sektorin e energjitikës. Vlera më e ulët është arritur në vitin 1999, ku shuma e investimeve 
të huaja direkte ishte vetëm 41 mln $. Rritja më e madhe e investimeve të huaja direkte vihet re 
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gjatë vitit 2000, ku investimet e huaja direkte u rritën me 249%, ndërsa ulja më e madhe vihet re 
gjatë vitit të krizës 1997, ku investimet e huaja direkte u ulën me 47%. Në fakt, klima ekonomike 
si dhe ajo politike në vend janë të vetmet arsye pse investimet e huaja rriten aq ngadalë. 
Të dhënat e investimeve të huaja direkte tregojnë trendin në kohë të këtij variabli në vite, e shprehur 
në vlerë absolute dhe në përqindje të GDP si edhe në normë ndryshimi. Variabli i investimeve të 
huaja jepet në fig nr. për periudhën 2000-2009. 
Sipas Bankës së Shqipërisë (2011), IHD-të shënuan një vlerë prej 827.4 milion euro, ose një rritje 
prej 17.1 përqind krahasuar me vitin e kaluar. Por nëse tendenca e investimeve për vitet e kaluara, 
veçanërisht në periudhën 2000-2009 ka qënë në telekomunikacion dhe tekstil, këtë vit pra në 2010 
drejtimi ka qënë i ndryshëm. Viti 2010 njeh investimet më të mëdha në sektorin hidroenergjitik 
dhe atë të hidrokarbureve. 
Sic theksuam më lartë investimet e huaja direkte njohin një rritje në terma nominale, krahasuar 
edhe me vitin e kaluar 2009. Por rritja në këtë rast është edhe në terma realë, sepse përqindja e IHD 
ndaj PBB është 9.4%, ose krahasuar me 2009 është rreth 1.5 % më shumë, pra shihet rritje jo vetëm 
në vlera absolute, por edhe relative. Arsyeja kryesore në këtë rast është drejtimi i ri investues për 
investitorët e huaj, siç ishin hidrokarburet dhe sektori energjitik (ndërtimi i hidrocentraleve private 
dhe me kapacitet të ulët, për konsum familjar, nën 2MË).  
Banka e Shqipërisë (2011) deklaroi se të ardhurat e realizuara nga privatizimet, duke hequr këtu 
flukset hyrëse të IHD-ve gjatë vitit 2010, u rritën me rreth 66.4% krahasur me vitin 2009. Ky 
ndryshim vjen si pasojë e nivelit më të lartë të të ardhurave nga privatizimet dhe rolit të rëndësishëm 
që ato luajtën në rritjen e IHD-ve gjatë vitit 2009.

Figura nr.9: Fluksi i IHD si përqindje e GDP dhe ndryshimi vjetor në përqindje

Burimi: Banka e Shqipërisë (2010) 
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Totali i IHD-ve në periudhën 2000-2008 ishte 2993 million $. Edhe pse investimet e huaja direkte 
janë rritur gjatë viteve në studim nga 190 milion dollar në 720 milion dollar, kjo nuk përbën ende 
një variabël të rëndësishëm e krahasuar në terma të GDP/ PBB, si edhe duke u krahasuar me 
mesataren e rajonit. Konkretisht kjo shifër tregon vetëm trendin rritës në vlerë absolute. Sipas 
Longobarti et al (2008, fq: 148), “Investimet e huaja direkte në Shqipëri janë jo-stabël dhe tregojnë 
vlerë të ulët të integrimit dhe zhvillimit, edhe pse klima e investimeve është shumë e favorshme”. 

4.2 Origjina e Investimeve të Huaja Direkte

Siç përmendem dhe diskutuam tek karakteristikat e Shqipërisë dhe lidhjen që kishin me invetsimet 
e huaja direkte, vendet më të favorizuara ishin vendet fqinje mbi të gjitha ato të zhvilluara. 
Konkretisht, në këtë pikë është e rëndësishmë të njohim edhe origjinën e investimeve të huaja 
direkte në vendin tonë sipas origjinës së kapitalit të investuar. 

Përsa i përket këtyre karakteristikave do shpjegohet origjina e kapitalit të huaj (stoku i kapitalit të 
huaj sipas vendeve të origjinës, numri i ndërrmarrjeve të huaja sipas origjinës), dhe (shpërndarja e 
kapitalit të huaj sipas aktivitetit ekonomik.)
Në më shumë se 62% të kompanive që u vrojtuan nga të dhënat e deklaruara në Ministrinë e 
Ekonomisë Tregtisë dhe Energjitikës, investitori i huaj zotëron 70–100 % të kapitalit të kompanisë. 
Sipas analizës së vrojtimit, pothuajse 70% e IHD-së në Shqipëri, vjen nga Bashkimi Evropian, duke 
përbërë edhe përqindjen dominuese, shpeshherë e konsideruar edhe si shenjë e mire, veçanërisht 
për periudhat afatgjata. 

Tabela nr.7. Origjina e stokut të kapitalit të huaj

               * Investuesit greke 98% te IHD-ve i kanë në tregti
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Figura nr.10: Tregon. stokun e kapitalit te huaj dhe IHD sipas origjinës për vitin  2007
 

 Burimi:Banka e Shqipërisë (2008)

Në terma të shpërndarjes gjeografike, struktura e kapitalit të huaj në formën IHD-ve mbizotërohet 
nga kapitali grek (në masën 54%) dhe ai italian (në masën12%). Rritja e stokut të kapitalit të huaj 
në vite vërehet të ketë qenë më e ndjeshme përsa i përket kapitalit grek. Kapitali grek është i 
përqendruar kryesisht në  sektorin bankar, në masën 47 % (për vitin 2007) dhe në komunikacion, 
në masën  42%, në sektorin e transporteve dhe magazinimit në masën 62%.

Kapitali italian për periudhën e vrojtuar ka ruajtur  përfaqësimin e tij në nivele rreth intervaleve 
60-65%, me investime në  industrinë përpunuese. Në fund të vitit 2007 stoku i kapialit italian 
vlerësohet në rreth 97 milionë USD nga 51 milionë USD në vitin 2003. Greqia dhe Italia kane 
rritur ndjeshëm praninë e tyre në stokun e kapitalit të huaj në vend. 

Afërsia gjeografike e Shqipërisë me këto dy vende si dhe një bashkëpunim i  fuqishëm ekonomik 
me BE, janë ndër arsyet kryesore për dominimin e investitorëve  të huaj nga këto vende. Rritja e 
stokut të kapitalit të huaj në vite, vërehet te ketë qenë më e ndjeshme përsa i përket kapitalit grek. 

Rritje të ndjeshme në vitin 2007 ka pasur investimi i ardhur nga Turqia, si rrjedhim i privatizimit 
në një sektor të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, atij të telekomunikacionit (privatizimi i 
Albtelekom-it), pasuar më vonë me telekomunikacionin privat të kompanisë celulare Eagle. 
Kështu, kapitali turk në Shqipëri, në fund të vitit 2007 zë vendin e tretë për nga totali i investimit 
sipas vendeve të origjinës, me rreth 11 për qind të totalit të kapitalit të huaj. 

Në rritje ka ardhur përgjatë këtyre viteve edhe kapitali austriak, i cili në fund të vitit 2007 raportohet 
të ketë arritur nivel pothuaj të njëjtë me atë italian në rreth 10.5 për qind të totalit të kapitalit të 
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huaj. Kryesisht i investuar në sektorin e ndërmjetësimit monetar dhe financiar, konkretisht banka 
tregtare dhe kompani sigurimi. Vendet me investimet  më të madha në Shqipëri, janë Greqia dhe 
Italia. Italia ka rreth 40% te kompanive  të huaja që operojnë në Shqipëri, Greqia 26%, e ndjekur 
nga Turqia me 8%.

Por përveç viteve të marrë në analizë më sipër duhet parë edhe nëse ka tendenca të ndryshme, pra 
nëse ka vende të tjera të origjinës së kapitalit të huaj në Shqipëri apo është i njëjtë. Konkretisht për 
këtë merren në analizë edhe vitet 2009 dhe 2010 siç tregohet në grafikun e mëposhtëm. 

Kështu në mënyrë më të përmbledhur mund të themi që:
Në vitin 2010, investimet e huaja direkte nga Greqia zinin 41% të stokut të IHD-ve, në fushën e 
telekomunikacionit (61%) dhe ndërmjetësimit financiar (22%).
Në vendin e dytë renditet Turqia me 14% të stokut me rreth 40 kompani investitore turke, ku IHD-
të janë të përqëndruara në aktivitetet jo-financiare. 
Shtetet e Bashkuara renditen të tretat për nga rëndësia si vend i orgjinës për investimet e huaja 
direkte, duke zënë 12% të stokut të IHD-ve.
Austria zë vendin e katërt si vend i origjinës për investimet e huaja direkte në 
Shqipëri, me 9% të stokut të IHD-ve, kryesisht në sektorin bankar.
Italia, me 8% të stokut të IHD-ve hyrëse te perqendruara ne prodhim e ndertim.

Të pesta vendet e lartpërmendura bashkarisht përgjigjen për 84% të stokut së investimeve të huaja 
direkte dhe përfaqësojnë 80% të filialeve të huaja në Shqipëri

Figura nr.11: Vendet e origjinës së IHD për vitin 2010 

Burimi: Banka e Shqipërisë (2010, 2011)
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Ashtu si për vitin 2009 dhe atë 2010, investuesit kryesorë mbeten të njëjtë me ndryshime shumë të 
vogla, si përshembull SHBA që vazhdon të ketë një pjesë shumë të vogël të totalit, shifër e cila vjen 
edhe zvogëlohet duke u shtuar më së shumti investitorët e vendeve europiane. Kështu investuesit 
kryesor të kapitalit të huaj mbeten vendet e Bashkimit Europian me udhëheqës Greqinë, ndjekur 
nga  Italia, edhe pse kjo e fundit paraqet një normë rritje më të lartë se Greqia. Por një pjesë tjetër 
e rëndësishme është edhe Turqia e cila vazhdon të rritet me një normë relativisht të lartë në vitet e 
fundit, siç u përmend në paragrafët e mësipërm. 

Investimet e kapitaleve hyjnë në një vend në formën e investimeve në biznese të reja apo si 
bashkime dhe blerje ndër-kufitare. Sipas të dhënave të përpiluara nga UNCTAD-i (Kutia 1.1), 
gjatë periudhës 2003-2009, numri më i madh i projekteve në biznese të reja (nëntë) ishte në fushën 
e shërbimeve financiare (tabela I.7).

Në kategorinë e .aktivitetit të biznesit, 44.5% e projekteve ishin në industrinë e nxjerrjes dhe në 
ndërtim, ku më shumë se një e treta e tyre ishte në industritë e manifakturës. Pjesa tjetër (55.5%) 
ishin në shërbime si: shitjet me pakice (duke përfshirë shërbimet financiare), tregëti dhe shërbime 
biznesi. Ndër kompanitë investuese, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve nga Shtetet 
e Bashkuara është kompania që qëndron në krye të klasifikimit., me pesë projekte të shpallura 
investimesh. Vendin e dytë e mban rrjeti italian i super-merkatove Conad. Dhjetë kompanitë 
kryesore përgjigjeshin për 35% të projekteve të investimeve. 

Futja e IHD-ve përmes bashkimeve dhe blerjeve ndërkufitare në një ekonomi në tranzicion si 
Shqipëria zakonisht ndodh përmes privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore. Ka patur në fakt një 
fluks të madh të investimeve të huaja direkte në Shqipëri si rezultat i procesit të privatizimit, duke 
përfshirë si privatizimin e SME-ve në një numër industrish, ashtu edhe privatizimin e sipërmarrjeve 
të mëdha në industritë strategjike (si p.sh.: sistemi bankar, telekomunikacione dhe energjetikë), që 
kanë tërhequr pjesëmarrjen e korporatave shumëkombëshe (TNC). 

gjatë viteve të fundit ka qënë kryesisht privatizimi i sipërmarrjeve/ndërrmarjeve të sektorëve 
strategjikë që ka siguruar flukse të larta të investimeve të huaja direkte. Gjatë periudhës 2004-
2008, 24% e totalit të investimeve të huaja direkte u sigurua nga privatizimet; në vitin 2009, kjo 
përqindje arrinte deri në 26%.(figuraI.6). Kështu, p.sh. gjatë një periudhe pesë vjecare nga viti 
2005-2009 u privatizuan të gjitha bankat kryesore, ku disa prej tyre iu shitën bankave të vendeve 
të tjera.

4.3 Shpërndarja e Investimeve të Huaja Direkte

4.3.1.Shpërndarja Aktuale E Investimeve Të Huaja Direkte

Zhvillimi ekonomik përfshin zhvillimin e sektorëve të ekonomisë si bujqësia, industria, tregtia, 
biznesi/financa dhe turizmi, dhe kutpohet dhe sektorë të tjerë specifikë për një vend. Këto sektorë 
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kanë tërhequr vëmendjen e shumë investuesve në vendin tonë. Sipas OECD (2007, 2010), 
privatizime të rëndësishme në Shqipëri kanë çuar në rritjen e ndjeshme të IHD-ve, të tilla si 
privatizimet e ARMO-s, INSIG, Albtelecom, liçensimi i kompanive të telefonisë celulare, kontratë 
në fushën e ndërtimit dhe dhënia e licencave për ndërtim dhe shfrytëzim të HEC-eve të ndryshme. 

Edhe pse transporti konsiderohet një sektor i rëndësishëm dhe me investime të mëdha, duket se 
sërish për Shqëipërinë nuk është e mjaftueshme (investime dhe donacione të Komisionit Europian, 
shteteve të ndryshmë kryesisht europiane). Sektori i transporteve, magazinimit dhe komunikacionit 
përfaqësohet me vetëm 4 për qind të numrit të ndërmarrjeve të vrojtuara, e megjithatë në fundin 
e vitit 2007 zë vendin e parë dhe një pjesë shumë të rëndësishme (rreth 41 për qind) të stokut 
të kapitalit të huaj të investuar në Shqipëri. Posta dhe komunikacioni është grupi me ndikimin 
kryesor brenda këtij sektori, me 82 për qind të totalit të investimit në këtë sektor, dhe rreth 33 për 
qind të stokut total të investimit të huaj të ndërmarrjeve të vrojtuara. 
Në fund të vitit 2007, në krahasim me fundin e vitit 2006, stoku i kapitalit të këtij sektori në total 
paraqitet i rritur me rreth 35 për qind, kryesisht si rrjedhim i rritjes së fitimit të pashpërndarë 
e të riinvestuar dhe fitimit të periudhës, por edhe si rrjedhim i investimeve të reja në formën e 
privatizimeve. Sektori i ndërmjetësimit monetar dhe financiar, gjithashtu me një numër të vogël 
ndërmarrjesh (rreth 2.4 për qind e të gjithë ndërmarrjeve të intervistuara), në fund të vitit 2007 
zë vendin e dytë për nga stoku i kapitalit të investuar me rreth 33 për qind të stokut të kapitalit të 
huaj. Investimi në bankat tregtare, aktivitetet siguruese dhe fondet e pensionit, është rritur gjatë 
vitit 2007 me rreth 50 për qind, kjo pasi përveç normave të larta të rentabilitetit, gjatë vitit 2007, 
vijoi hyrja e kapitalit të huaj në institucionet financiare.

Tabela nr.8 :  Shpërndarja e stokut të kapitalit të huaj sipas sektorëve

Përshkrimi % mbi totalin
Bujqësi,gjueti 0.3
Peshkim 0.0
Industri nxjerrëse 0.7
Industri përpunuese 11
Prodhimi i energjisë elektrike, gazit, avullit dhe ujit të ngrohtë 0.4
Ndërtimi 4.9
Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automobilave 5.9
Hotele dhe restorante 1.1
Transport, magazinim dhe komunikacion 40.5
Ndërmjetësimi financiar dhe monetar 33.0
Pasuri të patundshme,  dhënia me qera, infomatika 0.9
Arsimi 0.1
Shendetësia 0.0
Totali 100.00

Burimi:Banka e Shqipërisë (2008)



53

O L T J A N A  Z O T O

Figura nr.12:  Shpërndarja Sektoriale e IHD-ve në Shqipëri në 2009

Burimi: Banka e Shqipërisë (2010)

Ashtu siç mund të shihet nga grafiku i mësipërm pjesa kryesore e investimeve të huaja direkte 
orientohen në tregti, duke u ndjekur me industrinë, kryesisht atë përpunuese dhe duke u pasur 
më pas me ndërtimin dhe transportin. Por tendenca e këtij viti është e njëjtë me atë të viteve të 
mëparshme. Pra pjesa më e madhe e flukseve të IHD-ve shkojnë në tregti, kryesisht në import-
eksport, dhe pjesa tjetër në industri.

Sektori me peshën më të vogël, përsa i përket shpërndarjes së IHD-ve është bujqësia, kryesisht 
për shkak të problemeve që ky sektor mbart, problemet e pronësisë, tokave të shkretuara dhe 
transformimi dhe rehabilitimi i tyre në toka bujqësore. 

Sipas Bankës së Shqipërisë, viti 2009 shënon vlerën më të madhe të IHD-ve dhe përqindjen më 
të madhe të shpërndarjes së vlerës së IHD-ve në sekorët e industrisë, transportit, bankar dhe atë të 
telekomunikacionit. Por një hov të konsiderueshëm ka marrë në këtë vit specifikisht në vitet 2010 
e fillimi i 2011 edhe sektori energjitik, me ndërtimin e hidrocentraleve të vogla nën 2 Më, që vetëm 
në vlera e investuar ishte 561 million ose 24% e totalit të IHD. Përgjithësisht investimet në këtë 
fushë janë përdorur sic thamë në ndërtimin e HEC-eve të vogla, por edhe për linjat e transmetimit 
etj. Kurse pjesa tjetër e shpërndarjes së fluksit të investimeve të huaja direkte në Shqipëri janë 
sektorë të tjerë, por nuk përfshihen në këtë analizë duke qënë se zënë një përqindje shumë të vogël, 
por që mund të shihen më në veçanti në grafikun e mësipërm. 
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Investimet e huaja direkte hyrëse gjatë vitit 2008 regjistruan vlerën 653 milionë euro, rreth 36% 
më të larta krahasuar me investimet e vitit 2007. Fluksi vazhdon të jetë një ndër faktorët dominues 
në rritjen e detyrimeve financiare dhe në zhvillimet e transaksioneve kapitale e financiare të vendit. 
Struktura e fluksit hyrës të IHD-ve për vitin 2008 nga këndvështrimi i krijimit të kapitalit, tregon se 
35% e kësaj vlere ka ardhur nga privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore, dhe 65% e vlerës reflekton 
shtimin e kapitalit të  investimeve të huaja ekzistuese dhe investime të reja. Rreth 40% e fluksit të 
investimeve të huaja të vitit 2008 është alokuar në sektorin bankar, 57% në sektorin e industrisë 
dhe 3% në sektorin e komunikacionit. 
Struktura e investimeve të huaja sipas origjinës së investitorit të huaj,  dominohet nga vendet e 
BE-së, ndër të cilat kryesojnë Greqia dhe Italia, njëkohësisht partnerët kryesorë në shkëmbimet e 
mallrave, shërbimeve dhe transfertave korente. Sektorët socialë kanë qenë më shumë në fokus gjatë 
këtyre viteve, por tani treguesit konfirmojnë se ndihma e huaj për sektorët socialë ka rënë në vitet e 
fundit. Kryesore kanë qënë gjithashtu edhe pjesë të sektorëve të arsimit dhe shëndetësisë. Kontributi 
i donatorëve është 104.000.000 € të cilat kanë pajisur shkollat me laboratorë kompjuterikë, kanë 
zhvilluar kualifikime të mësuesve, hartuar dhe modifikuar tekstet etj. Ndërsa kontributi për 
shëndetin është 100 milionë, vetëm për 2009 ku donatorët janë duke dhënë mbështetjen e tyre për 
të rindërtuar spitale, qendra shëndetësore, sigurimin e pajisjeve mjekësore etj. 

Përsa i përket donatorëve të zhvillimit rural, kanë kontriburar me një vlerë prej 162.500.000 € në 
prodhimin bujqësor, blegtoral, agro-industri. Zhvillimet në sektorin e bujqësisë në gjysmën e parë 
të vitit 2006 në sajë të mbështetjes, parashikohej një rritje e prodhimit bujqësor me 3%. Kështu, 
gjatë periudhës gjashtë mujore prodhimi agroindustrial është rritur me 13% krahasuar me një vit 
më parë. Rritja e prodhimit bujqësor në vitin 2006 do të ndikohet kryesisht nga kontribute më të 
larta që do të sigurojë nënsektori i bujqësisë, pemëtaria e cila po njeh një zhvillim të vrullshëm, 
veçanërisht në 2010. Në sigurinë e ushqimit janë investuar 23.8 miilion në blegtori, 4.830.000 në 
prodhimin, 48.6 milionë në produktet e tregtisë, etj. 

Mbështetja për infastrukturën ka mbetur e pandryshuar në total (përvec 2001), por ka pasur luhatje 
të mëdha midis transportit, energjisë dhe ujit. Rritjet e fundit në kreditë komerciale tregojnë se 
50% e ndihmës së huaj për infrastrukturën tashmë vjen nga kreditë konçensionare, shumica e 
të cilave shkojnë në sektorin e energjisë. Megjithatë, Shqipëria duhet të investojë më shumë në 
infrastrukturë, modernizimin dhe zgjerimin e detit, përmirësim të energjisë elektrike, duhet të rritet 
përpjekje për zhvillimin territorial, duhet t›i jepet autonomi më e madhe fiskale komunave dhe duhet 
të rrisë investimet në këta sektorë për promovimin e konkurrencës, duhet të forcojë institucionet 
shtetërore, administratës publike dhe të reformës së shërbimit civil, duhet të përmirësojë klimën e 
investimeve për kompanitë vendase dhe të huaja me zgjidhjen e problemit të tokës dhe pronësisë 
dhe proçedurave të regjistrimit të pronës, etj.
Për sa i përket përqëndrimit të ndërrmarrjeve në sektorët e ekonomisë, ato janë të përqëndruara 
në sektorin e ekonomisë në tregtinë me shumicë dhe me  pakicë, riparimin e automobilave, moto-
çikletave dhe sendeve shtëpiake si dhe  në industrinë përpunuese. Në këtë sektor janë punsuar rreth 
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17390 persona.  Industria ka zenë një numër të konsiderueshëm ndërmarjesh (rreth 306 ndërmarje). 
Me rëndësinë që ka marrë në ekonominë shqiptare, sektori i ndërtimit vitet e fundit ka tërhequr 
gjithnjë e më tepër vëmendjen e investitorëve të huaj. 

Kështu, në fund të vitit 2008 rezultojnë 71 ndërmarrje në këtë sektor (nga 44 që ishin ato në fund 
të vitit 2007), që përbëjnë rreth 8 për qind të numrit total të ndërmarrjeve të vrojtuara. Në të njëjtin 
kuadër, zhvillim ka marrë edhe sektori i pasurive të patundshme, dhënies me qira, informatikës e 
aktiviteteve të tjera të biznesit. Ndërmarrjet e huaja në këtë sektor janë rreth 104 ndërmarrje me 
kapital të huaj në fund të vitit 2007. Në terma të  shpërndarjes sektoriale të IHD-ve shihet qartë 
përqëndrimi i kapitalit të huaj  në sektorët joindustrialë dhe në ata me vlerë të shtuar të ulët e me 
përdorim  intensiv të fuqisë punëtore, gjë që reflektohet edhe në përqendrimin e  punësimit. Pjesa 
më e madhe e tyre ka për destinacion sektorin e industrisë përpunuese. 
Pasardhës është sektori i ndërmjetësimit  monetar dhe financiar. Në  sektorin përpunues, më shumë 
se 62 % e IHD-ve është me destinacion në industritë  përpunuese që përdorin krahun e punës, 
me 17390 të punësuar. Sektori që zë vendin e dytë për nga numri i të punësuarve është sektori i 
ndërmjetësimit monetar dhe financiar, i cili përfaqësohet më së shumti nga bankat tregtare. Ai ka 
punësuar rreth 5542 punonjës të raportuar dhe zë vetëm 2.4 për qind të numrit të ndërmarrjeve 
ose 23 ndërrmarrje. Pothuajse njësoj paraqitet edhe sektori i transporteve, magazinimit dhe 
komunikacionit, që ka punësuar rreth 3686  punonjës në ndërmarrjet e huaja.

 

Tabela nr.9 Shpërndarja e ndërmarjeve sipas sektorëve si dhe numri i punonjësve  që ato 
punësojne sipas sektorit përkatës. 

Përshkrimi
Nr 

ndërrmarrjeve 
Nr 

punonjësve 
Bujqësi,gjueti 4 72
Peshkim 4 21
Industri nxjerrëse 19 400
Industri përpunuese 306 17390
Prodhimi i energjisë elektrike, gazit, avullit dhe ujit të 
ngrohtë

17
280

Ndërtimi 71 924
Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automobilave 311 1914
Hotele dhe restorante 16 279
Transport, magazinim dhe komunikacion 34 3686
Ndërmjetësimi financiar dhe monetar 23 5542
Pasuri të patundshme, dhënia me qera, infomatika 104 686
Arsimi 11 426
Shëndetësia 11 54
Totali 944 32107

Burimi:Banka e Shqipërisë (2010)
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Për sa i përket mundësive që ofron Shqipëria për investime të huaja mund të  themi se ajo ka 
nje shumllojshmëri dhe larmi sektorësh ku të huajt të investojnë. Për sa i përket motivimit për të 
investuar  në Shqipëri, ata marrin në konsideratë të gjitha pikat e forta e të dobëta që  vendi ynë u 
ofron atyre. Pothuajse të gjithë investitorët shprehen duke bërë  një vlerësim dinamik të përparësive 
dhe mangësive të vendit. Ata besojnë se  proçesi i stabilizim-asociimit me Evropën dhe zbatimi i 
marrëveshjeve të  tregtisë së lirë do ta përmirësojnë situatën në mënyrë të ndjeshme (OECD:2008).
Përsa i përket energjetikës donatorët kanë investuar një shumë prej 561 mln ose 24 % të të gjithë 
IHD-ve. Këto investime janë përdorur për ndërtimin e linjave të transmetimit, furnizimit me 
energji, privatizimin e KESH-it, etj. Ky sektor dallohet për investimet më të mëdha në vendin tonë.

Figura nr.13: Shpërndarja e  IHD-ve sipas sektorëve (MLN $) 2000-2008

Burimi: OECD / DAC (2009) 

Sektorët socialë kanë qenë më shumë në fokus vitet e shkuara, por treguesit konfirmojnë se ndihma 
e huaj për sektorët socialë ka pësuar rënie në vitet e fundit. Nënsekrorët kryesorë janë arsimi 
dhe shëndetësia. Kontributi i donatorëve është 104 mln $, nga të cilat janë pajisur shkollat me 
laboratore informatike, është bërë kualifikimi i mësuesve, sigurimi i teksteve shkollore, etj. Ndërsa 
kontributi në shëndetësi është 100 mln $. Donatorët po japin mbështetjen e tyre në rindërtimin e 
spitaleve, qëndrave të kujdesit shëndetësor, sigurimin e paisjeve mjeksore.
Nënsektori kryesor i transportit është infrastruktura. Kontributi i donatorëve në këtë nënsektor ka 
qënë 492 mln $. U bë përforcimi i aksit Shkodër–Hani i Hotit, investim kryesisht nga Komisioni 
Europian. Italia investoi 24 mln $ për ndërtimin e aksit rrugor Lushnje-Fier. Buxheti i shtetit 
investoi për ndërtimin e aksit Fier-Tepelenë. Ndërsa Banka Botërore po financon Terminalin e 
Trageteve në portin e Durrësit me vlerë 18 mln $. 

Përsa i përket zhvillimit rural donatorët  kanë kontribuar me një vlerë prej 162,5 mln $ në prodhimin 
bujqësor, blegtori dhe agroindustri. Rritja e prodhimit bujqësor gjatë vitit 2006 u ndikua kryesisht 
nga kontributi i lartë që dha nëndega e pemtarisë. Në sigurimin ushqimor është bërë një investim 
prej 23.8 mln $, në blegtori 4.83 mln $, në prodhim dhe tregëti produktesh 48.6 mln$, etj.
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gjatë dy dekadave të fundit, Shqipëria është transformuar nga një ekonomi bujqësore në një 
ekonomi të dominuar nga shërbimet. Rritja e produktivitetit të shërbimeve shpjegohet pjesërisht 
me rritjen në GDP-së dhe spostimin drejt i kërkesës për shërbime. Kjo erdhi pjesërisht si pasojë e 
hapjes së ekonomisë shqiptare dhe rritjes së importit bujqësor dhe të mallrave të manifakturës gje 
qe solli në vecanti në një rënie të prodhimit industrial. 
Megjithatë bujqësia përbën ende përqindjen më të lartë të punësimit, ndërsa shërbimet 
përfaqësojnë vetëm 38% të punësimit. IHD-të kanë qënë një forcë shtytëse e rritjes së rendimentit 
dhe prodhimtarisë në sektorët jo-bujqësorë. Në vitin 2008, IHD-të në shërbime përbënin tre të 
katërtat e stokut të IHD-ve për atë vit. Ekzistojnë dy lloj shërbimesh kryesore, telekomunikacione 
dhe ndërmjetësim financiar, të cilat janë me rëndësi të vecantë si përfituese të investimeve tëhuaja 
direkte, qe perllogariten respektivisht 23% dhe 33% të totalit të stokut së IHD-ve në vend .
 
Investimet e Huaja Direkte në Sektorin e Shërbimeve
Sipas DataAL(2011), investimet në shërbimet financiare dhe ato të telefonisë janë pasojë e nisjes së 
privatizimeve. Pas zotërimit, firmat privatizuese shtuan kapital të konsiderueshëm duke zhvilluar, 
ekonominë shqiptare. Për të tërhequr më shumë IHD në këto shërbime, por jo vetëm, duhet të 
mbahet parasysh se sektori i shërbimeve nuk ndikon në rritjen e eksporteve dhe rrjedhimisht në 
përmirësimin e bilancit.

Figura nr.14: IHD-të në sektorin e shërbimeve

Burimi: INSTAT (2010)
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Investimet e Huaja Direkte në Shërbimet e Telekomunikacionit
Telekomunikacionet përfaqësojnë një nga sektorët më dinamikë në Shqipëri të zhvilluara kryesisht 
nëpërmjet privatizimit dhe investimeve pasuese nga investitorë të huaj dhe në një farë mase dhe 
investimeve vendase.

Operatori i parë i telefonisë së lëvizshme në Shqipëri hyri në treg në vitin 1996 nga 
kompania shqiptare e telefonisë së lëvizshme AMC që në atë periudhë ishte kompani 
shtetërore. Në vitin 2000, 85% e aksioneve të AMC u privatizuan për një shumë prej 85.6 
milion euro, nëpërmjet shitjes së tyre tek konsorciumi Cosmote Telenor (Greqi). Pjesa e 
mbetur e aksioneve shtetërore prej 15% u privatizua në mars të 2009 për 48.2 milion euro. 
Në momentin e privatizimit kompania numëronte 15.000 abonentë, ndërsa në vitin 2008 
1.400.000 abonentë dhe mbulon 47.1% të industrisë së lëvizshme.
Vodafone Shqipëria është operatori i dytë në treg që do të licensohej në Shqipëri në vitin 
2001.
Eagle Mobile, është operatori më i ri përsa i përket telefonisë së lëvizshme hyri në treg në 
muajin tetor të vitit 2008 duke punësuar 250 persona, ndërsa 150 të tjerë u punësuan në 
kompanitë nën-kontraktuese.
Në vitin 2009 mori licensën për të operuar në telefoninë e lëvizshme  operatori i 
katërt. Licenca iu shit për 7.5 milion euro, një shoqërie aksionere shqiptare dhe Postë 
Telekomunikacionit të Kosovës.
Operatori i telefonisë fikse Albtelecom sh.a., privatizoi 76% të aksioneve të tij për një vlerë 
prej 120 milionë euro, përmes shitjes tek grupi Calik Energji Telekomunikasyon (Turqi), 
bashkë me partnerin e vet të Telekomit turk.

Në periudhën 2005-2009 numri i lidhjeve të telefonisë fikse u rrit me afro 30%, ndërsa për telefoninë 
e lëvizshme u trefishua. Sipas OECD(prill 2010) përhapja e telefonisë fikse mbetet më e ulëta për 
Evropën Juglindore, ndërsa telefonia fikse është rritur me shpejtësi.
Densiteti i lidhjeve të internetit në Shqipëri është më i ulëti në rajon, 2.52 për 100 banorë. Kjo për 
shkak të numrit të ulët të lidhjeve të telefonisë fikse. Por në të ardhmen aksesi në internet mund të 
përhapet përmes ofruesve të internetit të lëvizshëm.
Investimet e Huaja Direkte në Shërbimet Bankare
Pas viteve ’90 të gjitha vendet e rajonit kaluan një proces strukturimi të sistemit bankar nëpërmjet 
privatizimit të bankave shtetërore, kryesisht nga banka të huaja. Në rajon, por edhe në Shqipëri 
investitorët më të mëdhenj në këtë sektor janë nga Austria, Franca, Greqia dhe Italia. Bankat e huaja 
kanë patur një ndikim pozitiv në sistemin financiar të këtyre vendeve, duke forcuar menaxhimin e 
riskut, rritur nivelin e konkurrencës dhe duke ofruar shërbime më të sofistukuara financiare.
Kriza financiare ndërkombëtare ka rritur shqetësimin e këtij sistemi jo vetëm në Shqipëri por 
në të gjitha vendet e Evropës Juglindore. Në Shqipëri sektori bankar është në gjendje të mirë, jo 
vetëm falë privatizimit të tij, por edhe falë politikave monetare që siguruan mbështetjen në kohën 
e duhur, nëpërmjet dy shkurtimeve në përqindjen e normave të interesit, por edhe injektimit të 
likuiditetit, nëpërmjet kursit të këmbimit në vitin 2009. 
Huadhënia bankare u ngadalësua në të gjitha vendet e Evropës Juglindore, ndërsa në Shqipëri 
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huatë që i janë dhënë sektorit privat kanë vazhduar të rriten, vetëm se me ritme më të ngadalta.
Përsa i përket kredive të këqija , në Shqipëri ato zënë rreth 12% tq totalit të huave,duke e renditur 
Shqipërinë në vendin e dytë në rajon.
Bankat italiane dhe austriake i kanë rezistuar krizës ndërsa bankat “mëma” të filialeve greke po 
pëballen me kohë të vështira për shkak të krizës ekonomike në Greqi. E ardhmja e filialeve greke 
do të varet nga aftësia e tyre për të financuar aktivet e veta nga depozitat e mbledhura në nivel 
lokal. Megjithatë një tkurrje e aktivitetit të tyre nuk do të paraqiste problem për sektorin financiar 
në Shqipëri,meqë ekzistojnë një numër i madh bankash.
Bankat e nivelit të dytë që operojnë aktualisht në Shqipëri janë rrjedhojë e privatizimit dhe disa 
investimeve të reja. Gjatë vitit 2008 pronësia e kapitalit në sistemin bankar pësoi ndryshime të 
rëndësishme. Shitja e Bankës Credins, që ishte në pronësi të një aksioneri privat tek dy investitorë 
të huaj, ka rritur peshën e kapitalit të huaj nga 5% që ishte në vitin 2007, në 33% në vitin 2009.
Dy aksionerët e bankës Pro Credit , Fondacioni Fefad(kapital vendas) dhe IFC(kapital nga grupi 
i Bankës Botërore) ua kanë shitur aksionet e tyre Procredit Holding(Gjermani). Gjatë vitit 2007 
, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim(BERZH) u bë aksionere në Union Bank, me 
një pjesmarrje me 12.5% të aksioneve.Kjo ishte banka e fundit që ishte plotësisht në pronësi të 
investitorëve vendas.
gjatë vitit 2007, numri i bankave në Shqipëri ra nga 17 në 16 për shkak të shkrirjes së Bankës 
Intesa SanPaolo (u krijua nga bashkimi SanPaolo IMI dhe Intesa Bank) me Bankën Amerikane, 
ABA.

Aktualisht në vendin tonë operojnë 16-banka të nivelit të dytë. Tabela nr.9 jep një orjentim më të 
qartë.

Tabela nr.10

Në fund të vitit 2008 kapitali i huaj në sitemin bankar përbënte 91.8% të totalit, ndërsa kapitali 
vendas është tkurrur dhe përbën vetëm 8.2% të totalit, (Banka e Shqipërisë 2009). Bankat me 
pronësi të huaj, kanë sjellë në një farë mase impaktin negativ të krizës financiare ndërkombëtare 
në Shqipëri. Në këto kushte mund të themi se kreditimi isektorit privat vazhdoi të rritej gjatë 2010, 
përqindja e zgjerimit erdhi në rënie,ndërsa përqindja e kredive të këqija ndaj totalit të huave filloi 
të rritej.
Me rëndësi në këtë pikë është të njohim edhe origjinën e kapialit bankar, duke qënë se sektori 
bankar është një ndër sektorët më me dominancë në kuadër të IHD-ve.
 Investimet e huaja direkte në shërbimet e sigurimeve
Prej vitit 2008, në Shqipëri operojnë 10 shoqëri sigurimesh, të huaja apo vendase. 7 prej tyre janë 
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kompani sigurimi (jo jete), dhe dy janë kompani sigurimi jete dhe njëra i ofron të dyja shërbimet. 
Kompanitë që bëjnë sigurim jo jete, sipas përqindjeve në treg janë: Sigal, Sigma, Instituti i 
Sigurimeve INSIG, Atlantik, InterAlbanian, Albsig, Intersig dhe Eurosig. Sigal-i udhëheq tregun 
me afërsisht 27.2% të primeve të sigurimit jo-jetë. 

Ilustrim Figura nr.15

Burimi :INSTAT (2009).

Kompanitë e huaja të sigurimeve operojnë në tregun shqiptar qysh nga viti 2007. Gjatë vitit 
2008, shoqëritë e huaja e rritën edhe më tej pjesëmarrjen e tyre. Në janar të vitit 2008, u miratua 
pjesëmarrja e UNIQA International Beteiligungs-Verëaltungs GmbH (Austri) në Sigal Holding 
(pronar i shoqërive Sigal dhe Sigal-Life) me 45.6% të pronësisë. Në tetor të vitit 2008, pjesëmarrja 
e shoqërisë TBIH Financial Services Group N.V Amsterdam (me 60% të pronësisë nga Vienna 
Insurance Group) në shoqërinë e sigurimeve Sigma u rrit nga 75% në 87%. 

Përfshirja e investitorëve të huaj në shërbimet financiare dhe ato të telekomunikacionit, si dy prej 
industrive më të mëdha përfituese, erdhi kryesisht si pasojë e privatizimit. Për të thithur më shumë 
investime të huaja direkte në këto shërbime dhe të tjera, por edhe në sektorë të tjerë, si edhe për 
përfituar më shumë prej tyre, duke minimizuar në të njejtën kohë kostot dhe risqet, qeveria duhet të 
hartojë një politikë më gjithëpërfshirëse dhe më efikase në lidhje me IHD-të. IHD të tjera ndeshim 
dhe në sektorë të ndryshëm shërbimesh si hoteleri, restorante por që kanë një përqindje relativisht 
të ulët.
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gjatë vitit 2010, në Shqipëri operonin dhjetë shoqëri sigurimesh, qofshin të huaja apo vendase. 
Shtatë prej tyre ishin kompani sigurimi jo jete, dy ishim kompani sigurimi jete dhe njëra i ofronte 
të dyja shërbimet. Kompanitë që bënin sigurim jo jete, sipas përqindjeve në treg ishin: Sigal, 
Sigma, Instituti i Sigurimeve INSIG, Atlantik, InterAlbanian, Albsig, Intersig dhe Eurosig. 
Sigal-i udhëhiqte tregun me afërsisht 27.2% të primeve të sigurimit jo-jetë. Kompanitë e huaja të 
sigurimeve operojnë në tregun shqiptar qysh nga viti 2007. Gjatë vitit 2008, shoqëritë e huaja e 
rritën edhe më tej pjesëmarrjen e tyre ne 45.6% nga UNIQA International Beteiligungs-Verëaltungs 
GmbH(Austri) tek SIGAL dhe ne 75% nga TBIH Financial Services Group N.V Amsterdam te 
SIGMA.

Nga ana tjetër, shoqëritë e sigurimeve që operojnë në tregun shqiptar kanë rritur gjithashtu praninë 
e tyre jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Insig-u, Sigal,UNIQA GROUP Austria dhe 
Sigma janë të pranishme edhe në Kosovë dhe në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ndërsa 
shoqëria Albsig ka krijuar një degë të saj në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

4.3.2 Shpërndarja gjeografike e IHD-ve në Shqipëri

Përsa i përket shpërndarjes gjeografike të investimeve të huaja, vihet re se ato janë përqëndruar 
kryesisht në rrethet kryesore, ku Tirana dhe Durrësi zënë rreth  67 për qind të totalit të kompanive 
me kapital të huaj dhe të përbashkët.

Figura nr.16: Shpërndarja territorale në Shqipëri e investimeve të huaja direkte

Burimi: Banka e Shqipërisë (2011)
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IHD-të janë të përqëndruara  në këto dy qytete sepse Durrësi  ka portin më të madh në vend, 
ndërsa Tirana është kryeqyteti i vendit. Një përqëndrim i tillë ndonëse justifikohet nga pikëpamja 
ekonomike, përbën një forcë shtytëse për lëvizjen e popullsisë  nga zonat më të varfra rurale, 
në drejtim të qyteve të mëdha. Ashtu siç shihet edhe nga grafiku i mësipërm, për vitin 2010 
shpërndarja territoriale e investimeve të huaja direkte është kryesisht e përqëndruar në Tiranë me 
55% të kapitalit, Durrës me 12% të kapitalit dhe më pas në qytetet e tjera. Tendenca ndër vite është 
pothuajse e njëjtë, pra ka një rritje të IHD-ve por shpendarja është pothuaj e njëjtë.

4.3.3 Klasifikime të tjera të formave të Investimeve të Huaja Direkte

Investimet e huaja direkte sipas formës
Shumica e fluksit të investimeve të huaja direkte në Shqipëri është në formën e kapitalit aksioner, 
që zë afërsisht 70% të totalit. Fitimet e ri-investuara zënë një përqindje më të vogël, ndonëse në 
rritje, ndërsa pjesa tjetër e kapitalit (që kryesisht janë huatë brenda kompanive) është pothuajse e 
papërfillshme (tabela 2). Kjo përbërje e IHD-ve është një karakteristike për vendet në fazat e para 
të përfitimit të investimeve të huaja direkte; në vende ku kjo pjesë është më e maturuar rëndësia e 
kapitalit tjetër është zakonisht më e madhe. Duke mbajtur në konsideratë se shumica e projekteve 
të investimeve në Shqipëri janë të reja, një numër investitorësh po sjellin kapitale të reja në vend.
 

Tabela  nr .11: Përbërja e fluksit të IHD-ve vjetore dhe tremujore, 2008-2009

Fitimet e ri-investuara përfaqësojnë një komponent që po rritet, me rritjen nga viti në vit të IHD-
ve në Shqipëri. Për vitin 2009, ato u vlerësuan të ishin 222 milionë euro, pra 50 milionë euro më 
shumë nga viti 2008. Tendenca pozitive flet për produktivitetin e investimeve të huaja direkte në 
vend dhe vendimin e investitorëve për tu sjellë fitime sipërmarrjeve të tyre në vend.

Sipas një sondazhi të Bankës së Shqipërisë (BSH) për sipërmarrjet e investimeve të huaja 
(Kutia I.4), në vitin 2009, stoku i IHD-ve hyrëse në Shqipëri arriti në afërsisht 2.7 miliardë euro, 
ndërsa stoku i IHD-ve dalëse vetëm në 131 milionë euro (tabela 1.9). Midis filialeve të huaja në 
Shqipëri që morrën pjesë në sondazh_in e organizuar nga Banka e Shqipërisë, 78% e tyre janë 
me shumicë të zotëruara. Përsa i takon madhësisë së kompanive, 28% janë të vogla dhe 22% të 
mesme. 66% e kompanive janë të përqëndruara në Shqipërinë Qendrore, ndërsa pjesa tjetër është 
e shpërndarë në prefektura të tjera të vendit në përqindje thuajse të barabarta. 
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Paralelisht me sondazhin e Bankës së Shqipërisë, INSTAT-i organizon një sondazh strukturor mbi 
biznesin (SBS), i cili mbulon të gjitha kompanitë aktive në vend. Nga të dhënat e këtij sondazhi, 
INSTAT-i nxjerr të dhëna për shumicën e kompanive me pronësi të huaj, për të gjeneruar statistika 
në lidhje me karakteristikat e filialeve të huaja, të cilat shqyrtohen më poshtë (seksioni E). 
Të dhënat për stokun e IHD-ve regjistrohen në dy forma: kapital aksioner dhe fitime të ri-investuara 
(të kombinuara) dhe kapital tjetër (kryesisht huatë brenda kompanisë). Zëri kapital aksioner dhe 
fitime të ri-investuara. përbën edhe pjesën më të madhe të stokut të IHD-ve në Shqipëri – 97% në 
fund të vitit 2009. Stoku i investimeve direkte dalëse gjithashtu përbëhej kryesisht nga .kapital 
aksioner dhe fitime të ri-investuara. 

Shqipëria ka stokun më të ulët të investimeve të huaja direkte përkundrejt GDP-së midis vendeve 
të Evropës Juglindore (tabela 1.10). Kjo për faktin së investimet e huaja direkte në Shqipëri janë 
një fenomen i kohëve të fundit dhe pjesa më e madhe e stokut është akumuluar vetëm gjatë disa 
viteve të fundit. Gjithashtu, Shqipëria ka njohur rritje më të shpejtë ekonomike në vitet e fundit 
sesa fqinjët e saj të rajonit. 

Investimet e huaja direkte sipas mënyrës së hyrjes.

Investimet e kapitaleve hyjnë në një vend në formën e investimeve në biznese të reja apo si 
bashkime dhe blerje ndër-kufitare (cross-border M&A’s). Sipas të dhënave, gjatë periudhës 
2003-2009, numri më i madh i projekteve në biznese të reja (nëntë) ishte në fushën e shërbimeve 
financiare (tabela 3). Në industritë e mëposhtme nisën shtatë projekte: në industrinë ushqimore, 
duhan, pije, qymyr, naftë dhe gaz natyror, si edhe në materiale ndërtimi. 

Në kategorinë e “aktivitetit të biznesit”, 44.5% e projekteve ishin në industrinë e nxjerrjes dhe në 
ndërtim, ku më shumë se një e treta e tyre ishte në industritë e manifakturës. Pjesa tjetër (55.5%) 
ishin në shërbime si: shitjet me pakicë (duke përfshirë shërbimet financiare), tregti dhe shërbime 
biznesi. Futja e IHD-ve përmes bashkimeve dhe blerjeve ndërkufitare në një ekonomi në tranzicion 
si Shqipëria zakonisht ndodh përmes privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore. 

Ka patur në fakt një fluks të madh të investimeve të huaja direkte në Shqipëri si rezultat i 
proçesit të privatizimit, duke përfshirë si privatizimin e SME-ve në një numër industrish, ashtu 
edhe privatizimin e sipërmarrjeve të mëdha në industritë strategjike (si p.sh.: sistemi bankar, 
telekomunikacione dhe energjetikë), që kanë tërhequr koorporatat shumëkombëshe (TNC). Kohët 
e fundit është bërë kryesisht privatizimi i sipërmarrjeve/ndërrmarjeve të sektorëve strategjikë që 
ka rritur shumë investimet e huaja direkte. Gjatë 2004-2008, 24% e totalit të investimeve të huaja 
direkte u sigurua nga privatizimet; në vitin 2009, kjo përqindje arrinte deri në 26%. 

Në tabelën e mëposhtme jepet një paraqitje e kompanive të huaja të cilat kanë pasur numrin më të 
lartë të projekteve në vitet e fundit, të cilat kanë hapur filial në vendin tonë.
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Tabela nr.12: Nr i projekteve të shpallura 

Burimi:UNCTAD IHD/TNC
Filialet e huaja kanë rëndësi të madhe për ekonominë shqiptare në lidhje me vlerën e shtuar, 
prodhimin, punësimin dhe aktivitetin e investimeve.  Pjesëmarrja e lartë e huaj në disa sektorë 
tregon dobësinë e kompanive vendase, duke përfshirë edhe faktin që sektori i NVM-ve shqiptare 
nuk është ende në nivelin e duhur të zhvillimit. Filialet e huaja në Shqipëri nuk janë të shpërndara 
në mënyrë të barabartë në të gjithë ekonominë e vendit. Ndonëse ato janë përgjegjëse për ri-
industrializmin në një farë shkalle të vendit, përfshirja dhe angazhimi i tyre në aktivitete me 
teknologji më të lartë është e kufizuar.

Figura nr.17:  Monedhat kryesore të investimeve të huaja direkte

Burimi: Banka e Shqipërisë (2010)

Sipas Bankës së Shqipërisë dhe UNCTAD (2010) monedha kryesore që kryhen investimet e huaja 
direkte është Euro me 85% të rasteve, kjo edhe për shkak të vendeve të origjinës së kapitalit të 
huaj që është kryesisht nga Bashkimi Europian. Ndërkohë siç mund të shohim sërish nga grafiku 
i mësipërm e dyta për nga madhësia vjen pesha që zë dollari me 9% dhe në përqindje shumë të 
vogël janë edhe monedhat e tjera.
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4.3.4 Sektorët Potencialë në Shqipëri në kuadër të Investimeve të Huaja Direkte
Pavarësisht nga vështirësitë dhe sfidat e shumta, Shqipëria është një  vend që ofron mjaft mundësi 
për investitorët e huaj në sektorë të ndryshëm:
Turizëm
Industria e turizmit në Shqipëri është duke ecur me hapa të  mëdhenj, nisur nga vendndodhja 
gjeografike tepër favorizuese dhe me reliev të  shumëllojtë. Ky sektor ka gjeneruar gjatë vitit 
që shkoi rreth 15 miliardë euro,  duke përbërë 13,8 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto .
Studimet e bëra nga kompani të huaja vihet re se zonat me interes të vecantë për investitorët e huaj 
janë,ato të bregdetit duke e vënë theksin në Gjirin e Lalzit,Kepi i Rodonit ,por edhe më tej midis 
Vlorës dhe Sarandës. Gjithashtu pjesa veriore e Shqipërisë shihet me mjaft interes për zhvillimin 
e turizmit malor.
gjiri i Lalzit, është një burim i ri investimesh, hapësira e  virgjër bregdetare në veri të Durrësit, 
është kthyer në një zonë me shumë  interes për investitorët. Zona e Lalzit ka edhe privilegjin se 
është ndër të  paktat që ka një studim urbanistik të zonës turistike pasi shihet si një zone që fsheh 
shume potencial.Aktualisht janë tre projekte turistike që shtrihen në këtë zonë.
-1.Fshati turistik “Lura”
-2.“Lalzit Bay”, luks me stilin kalifornian
Omnix në Lalëz
Kompania Lura ka ndërtuar fshatin turistik më të njëjtin emër në këtë gji. Ndërtimi shtrihet në 
një siperfaqe prej 12 hektarë. Në të bëjnë pjesë hotel turistik me tre kate, vila një-deri dy katëshe, 
kompleks restorantesh, supermarkete, kompleks sportiv, etj.
Kompania NRG Europe dhe financuesit e saj “CSS Property Partners LP” (kompani e cila meret 
me zhvillimin e pronave të paluajtshme në Mbretërinë e Bashkuar), hodhi idenë për të zhvilluar një 
ndërtim luksoz të stilit kalifornian. Ndërtimi i cili do të ketë një siperfaqe rreth 20 hektare. Projekti 
aktualisht është në fazën e tij fillestare, ku është siguruar leja e ndërtimit dhe është bërë rrethimi 
i zonës. Investimi pritet të përfundojë pas 5-6 vitesh. Ajo që bie më shumë në sy është fakti se ka 
pasur interes për blerje nga njerëz të botës së artit, nga Kosova dhe Maqedonia. Interes ka pasur 
edhe nga shqiptarët që jetojnë në Zvicër apo në Angli. Si blerës potencialë shihet biznesi kryesisht 
i vendosur në Tiranë, meqënëse do të jetë shumë afër me Aeroportin Ndërkombëtar të Rinasit. 
Gjithashtu një kategori e mundshme blerësish janë edhe të huajt që punojnë në Shqipëri. Cmimet 
për blerjen e apartamenteve variojnë nga 29.000 euro për një gasionerë deri në mbi 70.000 euro 
për apartamente me dy dhoma gjumi. Përsa i takon vilave cmimet e tyre variojnë sipas sipërfaqes 
së ndërtimit. Ambientet në këtë resort mund të meren me qera. Blerja e këtyre ambienteve mund të 
bëhet me anë të kreditimit, deri në 70% të vlerës, falë një marëveshje me bankat e nivelit të dytë.

Para një viti qeveria raportoi interesin e një kompanie nga Dubai për të investuar në zonën e Gjirit 
të Lalzit. Projekti u vlerësua se do të kapte vlerën rreth 2 miliardë euro dhe do të gjeneronte 20.000 
vende pune. Projekti nuk ka nisur të zbatohet.
“gose Island Resort”
Një zonë tjetër që ka tërhequr vëmendjen e investitorëve britanikë është edhe fshati Gosë i Kavajës, 
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i cili dallohet për natyrën e paprekur aty ku mund të gjesh zambakë në rërë. Rreth një vit më parë 
u miratua vendimi për ngritjen e një rezorti, në zonën e Vilë Bashtovës, me vlerë 1.2 miliardë euro 
e cila ka qenë një nga portet dhe qendrat më të rëndësishme për Shqipërinë e Mesme.

Kakomeja, ndryshe “Vendqëndrimi i ri i Robinsonëve”
Eshtë padyshim një nga projektet më të përfolura në Shqipëri për sa përket turizmit. Fillimisht 
u mendua se do të ishte një projekt që do të ndërmerrej nga kompania e huaj “Club Med”, por 
kompania u tërhoq nga ku investim. Tani janë shqiptarët ata që po e ndërtojnë. Ky ndërtim synon 
thithjen e turistëve të huaj dhe do të njihet me emrin “Vendqëndrimi i Robinsonëve”. Ndërtimi 
do të ketë një sipërfaqe rreth 700.000 metra katrorë. Është parashikuar të ketë vende pushimi, 
argëtimi dhe relaksimi.

Kompleksi hungarez “TriGranit”, po studion zonën veriperëndimore të Shqipërisë. Kjo shoqëri 
shumëkombëshe me seli qëndrore në Hungari “TriGranit”, është duke  planifikuar të investojë 
në zonën veriperëndimore të vendit, me interes  turizmin. Projekti konsiston në ndërtimin e një 
kompleksi gjigant, ku do të përfshihen hotele, restorante, vila,  rrugë ndërlidhëse, spitale, etj., 
objekte argëtimi të përmbledhura në një  qytet të vogël.

E rëndësishme është që këto projekte të ofrojnë një raport të drejtë mes cilësisë dhe cmimit pasi 
gjatë 10 viteve të fundit, Evropa është vend që ka pasur shumë turistë. Flukset e tyre tregojnë se 
në vitin 2020, Evropa do të kryesojë listën e vendeve më  turistike në botë me 717.000.000 turistë e 
ndjekur nga Azia Lindore dhe Paqësore me 397.000.000 dhe SHBA me 282 milionë turistë. 
Ndërkohë që Shqipëria e vendosur në zemër të Evropës, e fshehta e fundit e Evropës turistike, 
paraqet një vend të pasur turistik, ku janë dominuese shumë pika të forta strategjike për turizmin. 

Në vitin 2002 numri i turistëve që vizitoi Shqipërinë ishte rreth 140.897. Ndërkohë që në vitin 
2008, në krahësim me vitin 2006 numri i vizitorëve të huaj u rrit me 44% dhe në krahësim me 2005 
u rrit me 77%.
Në vitin 2009 numri i përgjithshëm i vizitorëve ishte 3.050.828 persona. Periudha janar- dhjetor 
për vitin 2009 krahësuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka patur një rritje me 34% dhe në 
krahësim me vitin 2005, rritja është 2.4 herë.

Tabela nr.13. Të ardhurat nga turizmi në milionë euro

Burimi: MTKRS
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Për vitin 2010 shifrat janë:
2 milionë e 303 mijë vizitorë jo-rezident me nënshtetësi të huaj
1 milionë e 195 mijë vizitorë jo-rezidentë me nënshtetësi shqiptare
Në total 3 milionë e 498 mijë vizitorë

Numri i vizitorëve jo-rezidentë me nënshtetësi të huaj është rritur me 29% në krahësim me vitin 
2009. Në vitin 2008 pjesën më të madhe të turistëve e zinin ata nga ish-RFj e Maqedonisë me 
25%, ndërsa ata nga Kosova zinin rreth 23%. Në vitin 2009 këta turistë përbënin rreth 17%, dhe 
ata nga Kosova 37%. Rritja e kësaj përqindjeje të turistëve kosovarë vjen direkt pas ndërtimit i 
rrugës Durrës-Kukës.

Përpos shifrave, turizmi është ende larg të qenit i krahësueshëm me vendet e tjera, vecanërisht ato 
të rajonit. Arsyet janë të shumta nga ku mund të përmendim:
-konfliktet me pronësinë (pasiguria e pronësisë së tokës, probleme të shfaqura në rastin e investimit 
të projektit të Kakomesë me Club Med ose i rezortit në Hamallaj, Durrës)
-mungesa e infrastrukturës (aeroport në zonën jugore të vendit tonë si zona më e frekuentuar e 
turizmit nga ana e turistëve të huaj që vijnë viztojnë vendin tonë)
-mungesa e programeve mbështetëse nga autoritetet publike (grante, subvencione, etj.)
-mungesa e masterplaneve
-mungesa e studimeve që lidhen me tregun turistik
-tërheqja e investimeve industiale në zonat turistike
-koordinimi i planeve të investimeve publike dhe private
-mungesa e cilësisë së shërbimeve
-kordinimi i aktiviteteve të marketingut si panaire, ture familjarizuese
-fuqi punëtore jo shumë e specializuar në fushën e turizmit
-vitet e para të investimit t’u ofrojë investitorëve barriera më të ulëta fiskale 
-rritja e konkurrencës në rajon

Shqipëria përvec problemeveka dhe avantazhe në industrinë e turizmit sic janë peizazhi që ofron 
vendi, (llojet e plazheve), pasuria kulturore, historike, mikpritja e njerëzve, niveli i ulët i cmimeve, 
zhvillimi i një sezoni të gjatë turistik. Përsa i përket zhvillimit të turizmit në Ballkan, organizatat 
ndërkombëtare parashikojnë se Mali i Zi do të jetë një nga vendet me rritjen më të shpejtë të 
turizmit gjatë dhjetë viteve të ardhshme, kjo për shkak të një fushate të “egër” marketingu që 
ndërmorri ky vend. Shqipëria dhe Mali i Zi duhet të përfitojnë për tërheqjen e turistëve evropianë, 
për shkak të situatave të vështira ekonomike dhe politike, të Greqisë, Egjiptit apo Tunizisë. 

Avantazhet e Malit të Zi, në krahësim me Shqipërinë janë, numri i lartë i njësive akomoduese 
dhe certifikimi i tyre sipas standarteve europiane. Nga ana tjeter Agjensia Kombëtare e Turizmit 
malazeze u paraqit në tregun shqiptar me oferta ekonomike nëpermjet fushatës me emrin “Deti 
thëret në Malin e Zi”. Strategjia e zhvillimit të turizmit pati si qëllim tre tregje kryesore, atë të 
rajonit, të vendeve të BE-së dhe Rusisë.
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Qeveria shqiptare ka përgatitur një projekt prioritar për zhvillimin e turizmit. Shqipëria ka hotele të 
shumta dhe vende turistike ku njerëzit duhet të investojë. Në këto zona, ekziston mundësia për 
investime afatgjata për zhvillimin e turizmit në Shqipëri, por që kërkon përdorimin e duhur të 
aseteve turistike. Ne mund të themi se në Shqipëri, tashmë ekziston mundësia për të menaxhuar dhe 
reklamuar hotele të vogla dhe që ofrojnë paketa turistike me kosto të ulët. IHD-të janë dhe duhet 
të vazhdojnë të promovohen në perspektiva afat-mesme, kur klima e investimeve do të jetë më e 
lehtë dhe natyrisht, kjo kërkon stabilitet politik, reduktimin e krimit dhe zhvillimin e infrastrukturës.

Turizmi është një sektor shumë strategjik dhe me përfitime për të dyja palët si vendi ynë ashtu edhe 
investuesi. Siç thuhet edhe nga Lonely Planet 2011, Shqipëria është destinacioni kryesor i Europës 
dhe më gjërë, kështu që si avantazh i këtij imazhi të mirë dhe kushteve të përshtatshme, turizmi 
ka qënë, është dhe do të mbetet pika strategjike e Shqipërisë gjithmonë nëse mirëmenaxhohet. 
Lonely Planet (2011) rendit Shqipërinë në vend të parë, si destinacioni kryesor, gjë që mund të 
shfrytëzohet edhe nga Investimet e Huaja Direkte për të kthyer Shqipërinë në një resort plot me 
hotele dhe argëtime, njëlloj si Turqia, Bullgaria, Italia dhe Spanja.

Në raportin e fundit të Bankës Botërore për konkurueshmërinë në Shqipëri, turizmi  vlerësohet se 
është një nga mjetet kryesore nëpërmjet të cilit do të sigurohet një rritje e qëndrueshme dhe afatgjatë. 
Me qëllim që turizmi në Shqipëri të mos orientohet drejt një kategorie të caktuar klientësh, por 
të jetë pjesë dhe e tregut ndërkombëtar, duhet që të stumulohen investimet e huaja në këtë sektor. 

Megjithatë ekzistojnë edhe pengesa që kanë lidhje me: 
1. Mungesën e një infrastrukture të përshtatshme (si për shembull akomodimi, rrugët, energjia 
elektrike). Rrjeti i rrugëve është një pengesë për zhvillimin e zonave turistike, aq më tepër që rrjeti 
hekurudhor pothuajse nuk funksionon. Sipas Raportit të Konkurueshmërisë Globale e vlerëson 
cilësinë e infrastrukturës  shqiptare si të ngjashme me atë të disa vendeve afrikane. Zhvillimi i 
Korridorit të 8-të, pritet të ofrojë 1270 kilometra hekurudhë dhe 9600 kilometra rrugë automjetesh 
midis deteve Adriatik e Jon dhe Detit të Zi.
2. ekzistojnë një numër i vogël individësh që janë të trajnuar në shërbimet e turizmit
3. promocion i pamjaftueshëm
4. nivel i ulët i investimeve të huaja në këtë sektor
5. legjislacion dhe standarte mjedisore të dobëta, etj. 
6. buxhet i pamjaftueshëm i shtetit për zhvillimin dhe promovimin e turizmit. Buxheti i shtetit për 
këtë sektor eshtë shumë i ulët në krahasim me vendet e rajonit.

Sektori  hidrokarbureve 
Në këtë sektor kryejnë aktivitete  shoqëri private të vendit dhe të huaja, në të gjitha sferat e aktivitetit 
nga  kërkim-prodhimi deri në tregëtim-marketingun e nënprodukteve të naftës dhe  gazit. Projektet 
dhe investimet prioritare për një periudhë afatmesme në  sektorin hidrokarbur parashikohen të 
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realizohen në drejtimet e mëposhtëme:
Shqipëria me rrjetin e naftës dhe gazsjellësit të Europës Juglindore
teknologjitë e avancuara për nxjerjen e naftës nga vendburimet
rikonstruksioni dhe ndërtimi i rafinerive të naftës
kërkimi i naftës dhe gazit nga shoqëritë e huaja
rehabilitimi i mjedisit dhe ruajtja e tij
ndërtimi i depozitave bregdetare
shërbimet mbështetëse
 Shqipëria është vend i pasur me burime natyrore, (lëndë të parë minerare inorganike dhe organike) 
duke përfshirë kromin, qymyrgurin, nikelin, bakrin, naftën dhe gazin natyror. Është i vetmi vend 
në Evropë me rezerva të konsiderueshme të kromit. Nga lëndët organike janë shrytëzuar ato të 
Selenicës (Vlorë) që janë në trajtën e bitumit ,icili është përdorur për shtrimin e rrugëve në Europë, 
më vonë edhe në Shqipëri. Zhvillimi i industrisë minerare mund të dahet në 3 faza.

Periudha e parë përfshin periudhën deri në fund të luftës së dytë botërore. Në vitin 1922, 
u përpilua harta gjeografike e Shqipërisë e cila ishte e para e këtij lloji në Ballkan. Në 
vitin 1929 u hartua dhe miratua, Ligji Minerar i Mbretërisë Shqiptare, i cili i hapi rrugë 
shrytëzimit të minierave.
Periudha e dytë (1944-1994) ka të bëjë me periudhën kur sektori i minierave u zhvillua në 
formën e ndërmarrjeve shtetërore.
Periudha e tretë perfshin periudhën nga viti 1994 e në vazhdim, e cila ka të bëjë me 
privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore në këtë sektor dhe dhënien me koncesion. Në lidhje 
me licensimin, është një proces i cili ka filluar që në vitin 1994, deri më 15.102009 janë 
dhënë 832 leje minerare. Numri më i madh i lejeve janë dhënë në Bulqizë, Krujë, Tiranë, 
Vlorë, Tropojë. Nga këto 262 janë dhënë për mineralin e kromit. Para vitit 1990 ajo renditej 
e treta në botë për nxjerrjen e tijpër arsye të rezervave të konsiderueshme të tij. Mineralet 
e nxjerra perpunohen pjesërisht dhe më pas eksportohen. Por ekziston edhe mundësia e 
përpunimit të plotë. Shqipëria ka gjithashtu rezerva të pashfrytëzuara të shkëmbinjve të 
fosfatit dhe boksiteve. Ekziston vetëm një minierë boksiti, ndërkohë që nuk punohet në 
minierat e fosforit. Si përmbledhje mund të themi se industritë nxjerrëse janë plotësisht në 
duart e sektorit privat,kështu që ekzistojnë mundësi të reja (greenfield) në këtë sektor.

Nafta dhe Gazi
Përsa i përket industrisë së naftës, pesë janë vendet kryesore të prodhimit të saj në botë: Arabia 
Saudite, Rusia, Shtetet e Bashkuara, Irani dhe Kina. Nëqoftëse do të vazhdojë ky ritëm konsumi 
në botë, rezervat në mbarë botën do të mbarojnë në 2039. Prandaj po punohet për të zbuluar vende 
të reja të prodhimit të naftës dhe për të gjetur mënyrat efikase për nxjerrjen dhe përpunimi. Në 
Shqipëri shenjat e para të naftës janë evidentuar nga italianët në 1913, në Kucovë, në Selenicë dhe 
Patos. Nxjerrja e naftës në përmasa industriale është arritur në Kucovë në vitin 1934. Me kalimin e 
viteve industria nxjerrëse  u zhvillua më tej. U ngritën uzina të rafinerisë dhe nxjerrja e naftës dhe 
e gazit arriti kulmin në 1974, ku përvec rafinerive klasike u ngrit dhe kombinati i Përpunimit të 
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Thellë të Naftës në Ballsh. Sot është zona bazë e përpunimi të naftës  në Shqipëri dhe një burim i 
konsiderueshëm ndotje. Rezervat e naftës në vendin tonë janë rreth 400 milionë ton, prej tyre janë 
nxjerrërreth 40-50 milion tonë. Prodhimi maksimal i naftës në vendin tonë është arritur në vitin 
1974, afërsisht me 2 milion e 100 mijë tonë në vit. Meqënëse atë vit pati një krizë botërore për 
naftë, cmimi i saj u rrit deri në dhjetë fish. 

Deri në vitin 1990 nuk ka pasur zbulime sepse nuk ka patur  investime për kërkim. Në vitin 1990 
prodhimi i naftës arriti në një milionë e 100 mijë tonë në vit. Sot ky prodhim shkon në 300-350 mijë 
tonë në vit. Nevojat e vendit kanë qenë 500 mijë tonë, ndërsa sot kjo nevojë është shumëfishuar 
duke e plotësuar me blerjet nga jashtë, (plotësojnë mbi 90%) të nevojave të brendshme. Industria e 
naftës ka një jetë 70 vjecare, e cila karakterizohet nga një teknikë dhe teknologji të amortizuar duke 
ndikuar edhe në ndotjen e mjedisit. Deri tani janë investuar për kërkimin e naftës nga shoqëritë e 
huaja 500 milionë USD. Në bilancin energjitik tonë me bazë hidrokarbure zënë rreth 62%. Nevojat 
e vendit plotësohen deri në 40-45% (prodhim i shoqërisë publike Ar mo Sha), me prodhimin 
vendas dhe pjesa tjetër sigurohet nga importi, e cila realizohet nga shoqëri të tregtimit me shumicë.
Si industria e naftës, ashtu dhe ajo e minierave janë të orientuara drejt eksportit. Sipas INOGATE 
(Programi Ndërshtetëror i Transportit të Naftës dhe Gazit në Evropë, financuar nga BE), Shqipëria 
vlerësohet të ketë rreth 550 milionë tonë rezerva të rekuperueshme nafte, duke ofruar në këtë 
mënyrë kapacitete të mëdha eksportuese. Sipas Agjencisë Shqiptare për Nxitjen e Investimeve të 
Huaja (2004) rezervat e gazit natyror të Shqipërisë vlerësohen të jenë rreth 3.316 miliardë metër 
kub. 

Industria e gazit në vend përqendrohet në 11 fusha, me një kapacitet vjetor prej 69 milionë metër 
kub. Megjithatë, kapaciteti i nxjerrjes së tij është shumë më i ulët dhe për përmbushjen e nevojave 
të vendit nevojitet importimi i tij. Shqipëria është vendi i vetëm në Evropë që nuk është i lidhur 
me një gazsjellës ndërkombëtar. Ekzistojnë mjaft alternativa për zgjidhjen e kësaj çështjeje, duke 
përfshirë mundësinë e lidhjes me Italinë, Greqinë apo me Maqedoninë.

Industria e naftës dhe e gazit do të vazhdojë të jetë një sektor i rëndësishëm i ekonomisë së një 
vendi. Kërkimet dhe prodhimet e naftës dhe të gazit në Shqipëri bëhen vetëm sipas Marrëveshjeve të 
Hidrokarbureve, të cilat janë marrëveshje të formës koncesionare (të përpiluara sipas marrëveshjeve 
ndërkombëtare), propozimi bëhet nga grupi negociues i AKBN-së nënshkruhet nga METE dhe më 
pas miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Zbatimi i ligjit mundësohet nga një paketë 
fiskale e posacme në ligjin nr.7811 të datës 12.04.1994, “Për aprovimin e dekretit nr.782, datë 
22.02.1994 ‘’Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve’’. Gjatë një periudhe 16 vjecare janë 
nënshkruar 17 marrëveshje për hidrokarburet nga kompanitë e huaja janë investuar 500 milionë 
USD. Projektet dhe investimet prioritare që pritet të realizohen për një periudhë afatmesme në 
sektorin hidrokarbureve pritet të realizohen në drejtimet e mëposhtme:
-Lidhja e Shqipërisë me rrjetin naftë dhe gazësjellës së Europës Juglindore
-aplikimi i teknologjive të përparuara për nxjerrjen e naftës
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-rikonstruksioni dhe ndërtimi i rafinerive të naftës
-rehabilitimi i mjedisit dhe ruajtja e tij
-ndërtimi i depozitave bregdetare
Procesi i privatizimit mendohet se do të sjellë një rritje të eficensës në drejtim të prodhimit, 
rafinimit dhe tregtimit. 

Sektori i ndërtimit
Edhe në sektorin e ndërtimit, Shqipëria ka një klimë disi të favorshme për të  pritur investime 
të huaja. Pasuritë e patundëshme përbëjnë investime shumë  interesante në këtë periudhë në 
Shqipëri. Prandaj,  pasuritë e patundshme, sidomos ato në formën e apartamenteve ose në formën  
e ambienteve të biznesit, përbëjnë një alternativë interesante, aq  më tepër kur kjo financohet me 
një formë kredie ku interesat janë të  ulëta. Sektori bankar shqiptar përbëhet nga 16 banka tregtare 
tërësisht private dhe përbëjnë aktorin kryesor financiar në Shqipëri. 

Investimet në pasuri  të patundshme jashtë Shqipërisë janë akoma edhe më interesante, sepse po 
të kujtojmë, kriza financiare filloi me pasuritë e patundshme dhe ja në pikërisht ato që sot, si në 
Amerikë, si në Europë, kanë arritur çmimet më të ulëta  dysheme. Në momente krize, industria, 
apo sektori ku ka ndodhur kriza shpesh herë përbën edhe sektorin më interesant për të investuar 
fill pas saj. Për të  investuar në një apartament me sipërfaqe 50 m2 që ka vlerën e 50.000 euro, një  
investitori i duhen vetëm 15.000 euro depozitë, pjesa tjetër mund të jetë e  financueshme. 
Rrugët, përse investojnë të huajt (varfëria e rrugëve tërheq investitorët).

Në Shqipëri gjendjae varfër e infrastrukturës përbën një pengesë të madhe për tregtinë 
ndërkombëtare, investimet e huaja direkte, turizmin, rritjen ekonomike, arritjen e shërbimeve 
sociale dhe mundësitë për punësim, vecanërisht për banorët që jetojnë në zonat rurale. Rrjeti i 
përgjithshëm i rrugëve është më i varfër në krahësim me vendet e tjera të rajonit. Në Shqipëri rreth 
39% e rrugëve janë të asfaltuara, ndërkohë që në Bosnjë-Hercegovinë kjo shifër është 52%, ndërsa 
në Maqedoni 62%.

Kostoja totale për ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve kombëtare në Shqipëri, në katër vitet e 
ardhshme llogaritet në 2 miliardë euro, rreth 50% e kë saj shume do të sigurohet nga financimet e 
institucioneve ndërkombëtare.
Programi i investimeve në rrjetin kombëtar të rrugëve

Korridori Durrës- Morinë
Ndërtimi këtij korridori mendohet se do të kete një ndikim të madh në marrëdhëniet tregtare 
dhe jo vetëm midis Shqipërisë dhe Kosovës. Mendohet se vetëm nga shkëmbimet tregtare do të 
sigurohen 50 milionë euro, nëpërmjet kësaj rruge.

Ndërtimi i rrugës Milot-Rrëshen, pjesë e korridorit Durrës-Kukës-Morinë me financim të 
Bankës Botërore & Opec prej 35 milion USD dhe të Qeverise Shqiptare (përfundimi në 
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vitin 2009).
Ndërtimi i rrugës Rrëshen–Kalimash, me kosto 520 milion EURO, 50% financim e Qeverisë 
Shqiptare, pjesa tjetër me financim huaje të jashtme, (përfundimi viti 2009).
Ndërtimi i rrugës Kalimash-Kolsh, financim i Bankës Islamike për Zhvillim, 40 milion 
USD (përfundimi viti 2009).

Korridori Lindje –Perëndim - (korridori i 8)
*Ndërtimi i Rrugës Lushnjë-Fier, financim i Qeverisë Italiane 24 milionë EURO (përfundimi në 
2008).
*Ndërtimi i Rrugës Fier-Levan-Vlorë, financim i EBRD dhe EIB, 101 milionë EURO (përfundimi 
2010).
Korridori veri –jug

Ndërtimi i Rrugës Shkodër-Hani i Hotit, me vlerë 21.7 milionë EURO, me financim të 
Qeverisë Italiane dhe Shqiptare (përfundimi 2010)
Ndërtimi i Rrugës Fier-Levan-Tepelenë, 70 milionë EURO, financim i EBRD dhe EIB 
(përfundimi 2010)
Ndërtimi i rugës Tepelenë-Gjirokastër, me financim të BEI dhe KE, 24.5 milionë EURO 
(përfundimi 2008)

Rrugët, përse investojnë të huajt (Varfëria e rrugëve tërheq investitorët)

Shqipëria konsiderohet si një vend tërheqës për investimet e huaja  në sektorin e rrugëve.
Faktorët që kanë ndikuar në rritjen e financimeve të huaja:

Trashëgimia e vjetër rrugore
Amortizimi i një pjese të konsiderueshme të rrugëve
“etja” për rindërtim janë disa nga faktorët  
Norma e lartë e kthimit në infrastrukturën rrugore

Kjo do të thotë se një investim arrin të kthehet në dobi në një kohë më të shkurtër se sa ishte 
parashikuar. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, për rrugen Tiranë-Elbasan që pritet të 
ndërtohet, norma e kthimit të investimit llogaritet të jetë 22%. Në vendet e tjera të rajonit për një 
investim të përafërt kjo normë llogaritet deri në 10%.
Portet Detare
Ato shikohen si një komponent i rëndësishëm, jo vetëm në zhvillimi e transportit, por edhe në 
zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare dhe ekonomisë së vendit.

Porti i Durrësit është rreth 38 km larg nga Tirana, porti më i madh i Shqipërisë dhe është përcaktuar 
si porta kryesore e korridorit të VIII, ku përpunohet rreth 75% e mallrave të import-eksportit.Në 
port përpunohen anijet, traget me pasagjerë, anijet me mallra ,anije me kontenierë dhe karburantet. 
Mbi bazën e Master Planit të Zhvillimit dhe planit të përdorimit të tokës, janë realizuar një sërë 
projektesh për rehabilitimin e infrastrukturës dhe ristrukturimin administrativ të portit, me financim 
të Bankës Botërore, Komunitetit Europian, Bankës Europiane të Investimeve, etj.
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Projekti për ndërtimin e Terminalit të Pasagjerëve, rehabilitimin e kalatës nr. 8 dhe punime 
ndihmuese,40 milon euro, me financimin BEI, BERZH, KE, Qeverisë Shqiptare, kanë filluar 
procedurat e tenderit.
-projekti për rehabilitimin/konstuksionin e kalatës në zonën lindore dhe shesheve me një vlerë prej 
rreth 35 milion euro.

Porti i vlorës, mbi bazën e Master Planit të Zhvillimit për rehabilitimin dhe ndërtimin e tij, faza 
e parë e projektit do të financohet nga Kooperacioni Italian me një financim prej 15 milionë euro, 
ndërsa  për fazën  e dytë  nevojitet një financim prej 16 milionë euro. Pra gjithsej 31 milionë euro.

Porti detar i Shëngjinit, mbi bazën e Master Planit nevojiten 11 milionë euro investime.
Porti detar i Sarandës, mbi bazën e Master Planit nevojiten 12 milionë euro investime.
Banka Botërore  do të sigurojë një financim prej 4.5 milionë euro.
Pra gjithsej për Sektorin Detar nevojiten rreth 144 milionë euro.
Transporti hekurudhor
Pas vitit 1990 volumi i transportit hekurudhor pati një rënie të ndjeshme, ashtu si në të gjitha 
vendet e Europës Lindore.
Transpori i pasagjerëve ka pasur rënie për këto arësye:
-përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës rrugore
-importi masiv i autoveturave
-konkurrenca me kompanitë private të autobuzëve 
Transporti i mallrave ka pësuar rënie për disa arsye të cilat janë:
-rënia e aktivitetit prodhues të minierave, uzinave kimike e metalurgjike, përpunimit të metaleve
-liberalizimi dhe privatizimi i transportit rrugor
-ndërprerja disa vjecare e transportit ndërkombëtar hekurudhor me Malin e Zi

Shqipëria ka treguesit më të këqinj në rajon përsa i përket situatës së hekurudhave. Transporti 
hekurudhor si për mallrat dhe për udhëtarët mbetet pika më e dobët e ekonomisë shqiptare. Prej 
vitesh rezulton një sektor me humbje që mbahet në këmbë nga subvencionet e buxhetit të shtetit. 
Ky sektor rezulton me humbje financiare një milionë dollarë në vit. Trenat janë të ngadalshëm, 
mjetet janë të vjetra dhe të pamirëmbajtura, stacionet janë gjysmë të shkatërruara dhe shërbimi lë 
shumë për të dëshiruar. Sot transporti hekurudhor i udhëtarëve është tërheqës vetëm për cmimin e 
ulët që ofron.

Transporti hekurudhor i mallrave, në vitin 2007 ka pësuar rritje, për shkak të rritjes së aktivitetit 
industrial nëpër miniera, industrinë mekanike dhe të cimentos. Vëmendja e qeverisë është 
përqëndruar vetëm në infrastrukturën rrugore dhe janë investuar miliarda lekë, në infrastrukturën 
hekurudhore që nga viti 2005 nuk është bërë asgjë, si përsa i përket kuadrit rregullator të 
administrimit, ashtu edhe investimeve në këtë sektor. Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore se 
përafrimi me vendet e BE-së mbetet ende larg. 
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Arsyeja mendohet të jetë, sektori krejtësisht monopol i përqëndruar në duart e shtetit, ndërkohë që 
vendet e rajonit po bëjnë përpjekje për privatizimin e këtij sektori. E vetmja mënyrë për të dalë nga 
situata është dhënia me koncesion e hekurudhave dhe bashkimin e rrjetit tonë hekurudhor me atë të 
rajonit. Pritet që të përfundojë tenderimi dhe dhënia me koncesion e disa segmenteve hekurudhore. 
Për këtë sektor kanë shfaqur interes kompani ndërkombëtare me eksperiencë në këtë sektor, si 
estoneze, ceke, por kanë marrë përgjigje negative nga Ministria e Transportit. Shqipëria duhet t’i 
paguajë një shumë të konsiderueshme prej 12 milionë euro kompanisë “General Electric”, për 
prishjen e njëanshme të kontratës, në lidhje me ndërtimin e një treni elektrik.

Përgatitja për ristrukturim dhe privatizimin etë hekurudhave ,porteve të Vlorës,Sarandë dhe 
Shëngjin përbëjnë një nga objektivat kryesorë të METE.
Sektori Elektro-Energjitik
Meqënëse energjia në botë po shtrenjtohet, duhet që investimet e huaja të 
përqëndrohen në këtë sektor, duke patur sa më pak impakt mbi ambientin. 
Për sa i përket sistemit elektroenergjitik shqiptar, ai paraqet një klimë  pozitive për motivimin e 
IHD-ve në këtë sektor, si rezultat i  gjendjes dhe kushteve që plotëson ky sektor. Miliarda euro 
investime të huaja parashikohen të sjellin projektet energjitike nga kompani të mëdha europiane si 
Enel, EVN, VERBUND, MONCADA, etj.
ENEL, projekti 2 miliardë euro. Një nga shoqëritë më të mëdha të energjisë në Europë që operon 
në 22 vende të botës.
-Projekti i parë i rëndësishëm i kësaj shoqërie do të jetë ndërtimi i një termocentrali me qymyr në 
Porto Romano. Teknologjia që do të përdoret në Porto Romano siguron një efikasitet prej 7 pikë 
përqindjeje më të lartë se sa teknologjia tradicionale në qymyr.
-Ndërtimi i linjës së transmentimit për të lidhur TEC-in me rrjetin shqiptar të transmetimit të 
energjisë elektrike.
-Ndërtimi i një linje nënujore që do të lidhë impiantin me rrjetin Italian të Transmetimit të Energjisë.
-Vlera e investimit të TEC parashikohet të jetë 1.9 miliardë euro dhe do të punësohen rreth një 
mijë vetë.
Projekti ENEL ende nuk ka marrë një miratim përfundimtar nga strukturat shtetërore shqiptare dhe 
ka hasur në kundërshtime të forta nga organizatat e mbrojtjes së mjedisit, por edhe nga Bashkia e 
Durrësit.
MONCADA, parku më i madh eolik në Europë, një nga shoqëritë më të mëdha të prodhimit të 
energjive të rinovueshme në Itali, vecanërisht nga energjia e erës.
Projekti i kësaj shoqërie synon ndërtimin e një parku energjitik me erë në zonën e Vlorës, në zonat 
e Llogarasë dhe Karaburunit. Mendohet që ky do të jetë parku më i madh eolik në Europë. Vlera e 
projektit do të jetë 780 milion euro.

Një projekt tjetër është ndërtimi i një linje transmentimi që do të cojë në Itali energjinë e prodhuar në 
park, me vlerë 250 milion euro. E gjithë energjia që do të prodhohet në këtë park do të eksportohet 
në Itali, të paktën në fazën e parë dhe shteti shqiptar do të marrë 2% të shumës së përfituar nga 
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shitja e energjisë së parkut. Përfitime të tjera që do të ketë ekonomia shqiptare do të jenë vendet e 
reja të punës dhe kontratat që do të përfitojnë nënkontraktuesit shqiptarë. Energjia e prodhuar nga 
era është e pastër dhe nuk do të ketë ndikime mbi mjedisin si një ndër energjitë që prodhohet me 
kosto më të ulët.

vERBUND, teknologji të reja në Ashtë e cila do të investojë 166 milion euro për të ndërtuar 
dy hidrocentrale, HEC-e. Energjia e prodhuar do të plotësojë kërkesën e 100 mijë ekonomive 
shtëpiake familjare. Fillimi i ndërtimit të impiantit të parë Ashta 1 është programuar në fund të 
2009, ndërsa Ashta 2 do të fillojë në vitin 2012. Në fund të 35 viteve koncensioni i HEC-it do t’i 
dorëzohet sërish qeverisë shqiptare. Karakteristikë për projektin e Ashtës është përdorimi i një 
teknologjie të përparuar.

Koncesionet e dhëna deri tani nga qeveria nuk mund ta zgjidhin krizën energjitike. Ekonomia 
shqiptare aktualisht ka  nevojë për rreth 6.5 deri 7 miliardë kilovatorë energji elektrike në 
vit. Prodhimi mesatar vjetor është rreth 4 deri 4.4 miliard kilovatorë. Vendi duhet të importojë rreth 
2.5 miliardë kilovatorë në vit. Rreth 98% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet. Në 
burimet gjeneruese mundësitë për  investime janë shumë të mëdha, sepse nevojat për energji nga 
burimet e vendit  plotësohen në masën 60-70%, në varësi të kushteve hidrologjike. Për të zgjidhur 
problemin e energjisë duhet instaluar një fuqi 1000 MË, ndërkohë që gjithë fuqia shtesë e instaluar 
nga koncensionet do të jetë 150 MË. Ndërtimi i HEC-ve ka si avantazh prodhimin e energjisë 
së pastër dhe me kosto të ulët, por janë në varësi të rreshjeve. Prandaj duhet që të ndërtohen më 
shumë TEC-e që të garantojnë prodhimin e energjisë gjatë gjithë vitit. Edhe hipotezat e  ndërtimit 
të centralit bërthamor bazohen në dëshirën e Italisë për të ndërtuar impiante të tilla jashtë vendit 
dhe për të na i lënë rreziqet që sjellin për Shqipërinë. Zgjidhja e krizës së energjisë do të vijë 
jo vetëm nëpërmjet krijimit të burimeve të reja, por edhe nëpërmjet  mundësisë për të mos e 
keqpërdorur apo nëpërmjet kursimit. Strategjia Kombëtare e Energjisë ka parashikuar një vlerë 
prej rreth 1.2 miliardë dollarë për invesime në sektorin elektroenergjitik,  deri në vitin 2013, ose 
rreth 100 milionë dollarë në vit. Si objekte më të mëdha hidrike që parashikohet të ndërtohen janë: 
HEC-et e Bratilës, Bushatit, Tepelenës, Skavicës, Banjës, etj. Pra ky  sektor ka një kërkesë për 
investime1. Si objekte të rëndësishme termike ku po investohet mund të përmendim :
TEC-in e Vlorës, me financim të Bankës Botërore, BEI-t dhe BERZH-it, me fuqi  rreth 100 MË, 
që ka filluar ndërtimin gjatë vitit 2007. 
TEC-e të tjerë me financime të investitorëve potencialë.
Rrjetin e transmetimit
Sistemi Elektroenergjitik Shqiptar, me përjashtim të investimeve të mëdha të bëra vitet e fundit në 
disa nyje, që përbëjnë emergjencat, ka një rrjet  relativisht të vjetër, të amortizuar, me teknologji ruse, 
kineze, çeke,  italiane dhe jashtë kërkesave të kohës. Rrjeti i transmetimit dhe nyjet tranformuese 
në shumicën e tyre nuk përballojnë ngarkesat e nevojshme dhe nuk janë të përshtatshme për 
implementimin e teknologjive moderne në drejtimin dhe shfrytëzimin e sistemit energjitik dhe 

1  Strategjia Kombëtare e Energjisë (2007-2013)
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pjesëmarrjen në tregun rajonal të  energjisë. Për këte arsye janë kryer studime dhe janë identifikuar 
objektet me rëndësi kombëtare dhe rajonale për të realizuar ndërtimin e një rrjeti bashkëkohor 
si nga pajisjet ashtu edhe nga parametrat, duke krijuar një klimë pozitive të domosdoshme për 
investimet e huaja. Si objektet më të rëndësishme konsiderohet ndërtimi:

Qëndrës së re dispecer me financim të Qeverisë Italiane;
Linjës 400kV Elbasan–Tiranë, nënstacionit 400/220 kV në Tiranë, Tiranë–Vau i Dejës. Vau i 
Dejës-Podgoricë me financim të KfË dhe të Qeverisë  Italiane. Vau i Dejës- Kosovë. 
Nënstacioni i Babicës në Vlorë me financim të qeverisë Koreano Jugore dhe  linja 220 kV Fier-
Vlorë. 
Fuqizimi dhe rehabilitimi i të gjithë nënstacioneve 220 kV me financim prej  27 milionë USD, 20 
milionë EURO të BERZH-it dhe 5 milionë EURO të KESH-it.

Shpërndarje
Privatizimi i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së energjisë do të shënojë dhe liberalizimin 
e tregut të energjisë në vend. Shitja e OSSH-së sipas KPMG-së është mbi dyfishin e vlerës së 
aseteve të saj. Fitues i kësaj gare rezultoi komania ceke ”CEZ”. Interes treguan edhe 4 kompani 
të tjera si: ‘’EVIN’’, ‘’ENERGIE STEIRERMARK’’, ’’CEZ’’ dhe ‘’ENEL’’ nga ku garën e fitoi 
kompania ceke me 102 milionë euro. 

Formula e privatizimit të aksioneve të shpërndarjes parashikonte jo më pak se 50% dhe jo më 
shumë se 76% të aksioneve të kapitalit që do t’u ofrohej investitorëve strategjikë, të cilët duhet 
të ishin shoqëri apo bashkim shoqërish që zotërojnë garanci të nevojshme financiare dhe janë 
të specializuara në sektorin e energjisë. Paketa e aksioneve të kapitalit të mbetur të OSSH-së 
u ofrohen ish-subjekteve të shpronësuara të truallit dhe të ndërtesave mbi të cilat janë ndërtuat 
objektet e OSSH-së, si dhe punonjësve të saj të cilët kanë qenë të punësuar që prej vitit 1992 dhe 
duhet të kenë jo më pak se 5 vjet punë. Me privatizimin e KESH-it mbyllet dhe privatizimet e 
ndërmarrjeve të mëdha shtetërore.

Industri e lëkurë-këpucëve dhe e veshjeve
Sektori i lekurë-këpucëve është një nga sektorët më të rëndësishëm si nga  pikëpamja ekonomike 
ashtu dhe nga ajo sociale. Përbën 10% të prodhimit  industrial si dhe përfaqëson rreth 14% të 
punësimit, me prespektivë për tërheqjen e IHD-ve. Sektori ka pasur  një rritje të konsiderueshme 
edhe për sa i përket eksporteve, sepse ato u rritën me 9% në vit për vitet 1999-2002, ndërsa në vitin 
2003 me 32% dhe në 2004 me 23%. 
gjatë vitit 2008-2009 sektori i fasonit u prek nga kriza financiare, ndërsa fundi i vitit 2010 dhe muajt 
e parë të këtij viti vërtetuan të kundërtën. Sipas INSTAT në fund të vitit 2010 niveli i eksporteve 
arriti në rreth 56 miliardë lekë ose 15% më shumë se një vit më parë. Parashikimet për këtë sektor 
janë pozitive sepse është rritur numri i kompanive europiane që kërkojnë të rrisin bashkëpunimin 
me firmat shqiptare. Ajo që po ndodh në këtë sektor është se shumë kompani të huaja sidomos 
italiane, po shfaqin interes për Shqipërinë për shkak të kostos së ulët të prodhimit
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Një tjetër arsye që ka ndihmuar industrinë tonë të fasonit anëtarësimi i Rumanisë dhe Bullgarisë 
në Bashkimin Europian.Të dyja këto vende pas anëtarësimit në BE, i kanë rritur pagat dhe mjaft 
detyrime të tjera në përputhje me kërkesat e BE.Kështu që shumë kompani që ushtronin aktivitet 
në këto vende i kanë kthyer sytë drejt tregut shqiptar.
-Njohja e gjuhëve të huaja (italiane)
-Afërsia gjeografike e Shqipërisë me Italinë .
Pas efekteve negative të krizës, shumë firma të huaja mësuan të bëhen më atraktive për konsumatorin, 
duke ofruar më tepër larmi dhe sasi më të vogla. Tregjet e modës i janë shkëputur periudhës kur 
dyqanet kishin sasi të pafundme veshjesh me një model unik. Kjo industri përfaqëson gjithashtu 
30% të eksporteve totale të Shqipërisë. Investitorët në këtë sektor janë përqëndruar në prodhim 
këpucësh 23%, faqosje këpucësh 32%, përpunim lëkure  25%” 2,  industri veshjesh. 

Eksportet e fasonit sipas shteteve viti 2009, (burimi Revista “Monitor” 28 shkurt 2011)
-Itali 72%
-Turqi 13%
-Gjermani 4%
-Greqi 11%
Eksportet e fasonit sipas shteteve 2010:
-Itali 83%
-Gjermani 6%
-Greqi 5%
-Të tjera 6%
Vëmë re se është rritur niveli i bshkëpunimit me Italinë, ndërkohë që eksportet me Greqinë zunë 
5% të eksporteve të fasonit, kjo për shkak të krizës që ka prekur këtë vend.

Fakti që në vend nuk ka më shumë se 10 firma të mëdha të fasionit, konfirmon se me gjithë 
zhvillimin 20 vjecar të sektorit, është investuar pak. Shumë firma nuk kanë investuar në teknologji 
dhe në kualifikimin e stafit duke menduar vetëm për fitime afatshkurtra. Sipas të dhënave, shumë 
ndërmarrje janë duke investuar në këtë drejtim.

Bujqësia
Prodhimi Bujqësor në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe 
Mbrojtjes së Konsumatorit, sektori i bujqësisë gjatë vitit 2010 ka kontribuar me rreth 18% të 
Produktit të Brendshëm Bruto, duke e bërë atë një sektor kyç në zhvillimin e ekonomisë.
 
Gjatë viteve të fundit, prodhimi bujqësor i papërpunuar dhe agroindustrial  ka ndryshuar:

2  ACIT,nëntor 2004
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Figura nr. 18 Vlera e prodhimi, është matur me çmimet e vitit 2006

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
 
Në vitin 2009, prodhimi total nga bujqësia dhe agroindustria vlerësohet në 212,708 milionë lek, ku 
kontributi kryesor vjen nga sektori i bujqësisë së pa-përpunuar (74.8%) ndërkohë që agroindustria 
ka kontribuar vetëm me 25.2%. Gjatë vitit 2009, prodhimi total nga bujqësia u rrit me vetëm 
1.8% krahësuar me vitin e mëparshëm, normë kjo më e ulët se mesatarja vjetore e viteve të fundit 
(3.3%). Niveli i ulët i rritjes së prodhimit bujqësor për 2009, mund të shpjegohet me përmbytjet e 
mëdha në veriun e vendit. 
Pjesa më e madhe e prodhimit bujqësor të papërpunuar vjen nga blegtoria (55%), ndërkohë që 30% 
vjen nga bimët e arave, dhe 15% nga pemëtaria. Gjatë viteve të fundit, vihet re një rritje e peshës 
së pemëtarisë dhe ulje e peshës së prodhimit blegtoral.
Grafikisht pesha e kategorive në prodhimin bujqësor të papërpunuar paraqitet:

Figura nr. 19  Vlera e prodhimi, është matur me çmimet e vitit 2006 

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatori
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Sektori i bujqësisë në Shqipëri është aktualisht pjesa më e pazhvilluar e ekonomisë shqiptare dhe 
vuan nga fragmentarizimi i thellë i sipërfaqes së tokës së punueshme. Vetëm në vitin 2010, qeveria 
vendosi subvencionimin e fermerëve të cilët mbjellin ullinj, agrume, drufrutorë dhe vreshta. Kjo 
masë është e domosdoshme, pasi vetëm në këtë mënyrë bujqësia shqiptare arrin të konkurrojë me 
sektorin bujqësor të vendeve fqinjë.
Rritja e prodhimit bujqësor, jo vetëm që zhvillon ekonominë dhe ul papunsinë, por mundëson 
edhe uljen e çmimeve të produkteve kryesore jetike që konsumohen nga popullata, duke ulur 
kështu edhe varësinë e vendit nga importet.

Tabela nr. 14 Rritja e prodhimit bujqësor

viti 2005 2006 2007 2008 2009

Blegtoria 84276 86633 90101 86882 87727

Bimët e arave 42392 42226 40482 45741 47352

Pemëtaria 15552 18446 19219 23046 24001

Prodhimi Bujqësor i Papërpunuar 142220 147305 149802 155669 159080

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

Shqipëria ka shumë mundësi për nxitjen e rritjes së sektorëve bujqësor për shkak të një klime 
të favorshme dhe me kosto të ulët të tregut të punës në zonat rurale të saj. Përdorimi i metodave 
tradicionale në prodhimin e frutave, perimeve, mishit dhe produkteve të tjera ushqimore, e 
rradhisin Shqipërinë si një nga prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhenj të ushqimit organik, i 
cili është i kërkuar në tregjet evropiane dhe Amerikane Veriore. Sot bujqësia shqiptare është jo-
aktive dhe karakterizohet nga:
një teknologji e vjetër
mekanizmi i ulët 
rrjeti i keq e transportit
dobësi në prodhim, paketim, proçes etiketimi
mungesa e marketingut dhe të knoë-hoë e njohurive
mungesa e kreditimit dhe objekteve financiare.
Si konkluzion themi se tërheqja e IHD-ve në këtë sektor duhet të konsistojë në bashkëpunimin 
afatshkurtër dhe afatmesëm me kompanitë për përpunimin, paketimin dhe etiketimin e produkteve 
të prodhuara nga fermerët vendas. Kështu produktet e prodhuara sipas metodës tradicionale do të 
përpunohen, paketohen dhe etiketohen nga filialet e kompanive të huaja dhe do të eksportohen në 
tregjet jashtë vendit.
Me kalimin e kohës do kemi transferimin e teknologjisë nga kompanitë e huaja në ato vendase, të 
cilat më vonë do të kryejnë të gjitha etapat e prodhimit dhe përpunimit të produkteve bujqësore. 
Kjo do të ndikojë dhe në rritjen e mëtejshme të eksporteve shqiptare me prejardhje agrokulturore, 
që kanë qënë në nivel të kënaqshëm megjithse kemi patur një përgjumje të këtij sektori në vitet e 
fundit. 
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Kështu disa nga produktet bujqësore e blegtorale me premisa të mëdha për eksport jane:
Bimët medicinale       
Duhani                        
Lëkurët e përpunuara   
Perimet                       
Prodhimet e detit            
Por ka produkte të tjera me premisa të mëdha për zhvillimin e agrikulturës në Shqipëri. Prioritet ka 
prodhimi dhe përpunimi i mjaltit, ullirit i cili zë një sipërfaqe prej 45.000 ha.           Me 5 milionë 
pemë që përbëjnë rreth 12% të tokës bujqësore dhe me një prodhim prej 70.000 tonë, ky sektor vuan 
teknologjinë e vjetëruar dhe kapacitetin e vogël të përpunimit. Deri më tani investimi i huaj në Shqipëri 
ka qenë mëse i dukshëm në sektorët strategjikë të ekonomisë si rezultat dhe i privatizimeve në këta 
sektorë dhe më pak në atë bujqësor. Forma e dytë dhe më e ndeshur e pranisë së kapitalit të huaj janë 
investimet e njohura si “greenfield”, të cilat hasen më shpesh në sektorë të tekstileve dhe veshjeve. 
Në agropërpunim numri i firmave tek të cilat kapitali i huaj është futur në formën e aksioneve, është 
i vogël (Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë, 2010), ndërkohë që të dhënat e MBUK-së, tregojnë se 
në industrinë e agropërpunimit kapitali i huaj merr formën edhe të kredive të huaja. Këto të fundit, 
në vitin 2007 kapën vlerën e 48.5 milionë lekë.
Në bazë të Strategjisë së Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2007 – 2013, hartuar nga Ministria 
e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE), sektorët potencialë për thithjen e kapitalit të huaj 
në agroindustri janë disa. Më interesantë paraqiten ato segmente në të cilët ekziston eksporti, si 
bimët mjekësore, perimet e sezonit dhe jo të sezonit, produktet e konservuara, ullinjtë, vaji i ullirit, 
peshku i freskët, i konservuar, etj.
Edhe pse Shqipëria ka potencial të madh në këtë sektor dhe parqet vlerë të lartë të shtuar, ai sërish 
mbetet ai tek i cili investohet shumë pak për shkak të problemeve me pronën.
Sektori i Agroindustrisë në Shqipëri 
Agroindustria është industria që merret me prodhimin masiv të produkteve bujqësore.  Gjatë viteve 
të fundit, numri i bizneseve në sektorin agroindustrial ka ndryshuar si:

Figura nr. 20 Numri i bizneseve në sektorin e Agroindustrial

 
Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
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Në vitin 2009, ekzistonin 2.081 biznese në agroindustri, ose 36 më pak krahasuar me vitin 
paraardhës. Ulja e numrit të bizneseve është shoqëruar edhe me uljen e numrit të të punësuarve 
me rreth 657 persona. Pjesa më e madhe e bizneseve në agroindustri është në formën e furrave 
të bukës (1.102 biznese), e ndjekur nga bizneset e prodhimit të qumështit (342), miellit (171), 
prodhimit të vajit (108), verës (86), mishit (65), etj. Ajo që vihet re është mungesa e bizneseve të 
prodhimit të duhanit, duke filluar nga viti 2007. 
 
Pjesa më e madhe e investimeve në agrobiznes është kryer nga vetë bizneset, ndërkohë që 
subvencioni nga buxheti i shtetit ka qënë thuajse zero.

Figura nr. 21 Investimet në Agroindustri sipas burimit të Fondeve 

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
 
Sektori agroindustrisë në Shqipëri ka potenciale të mëdha zhvillimi. Vetëm në vitin 2010, qeveria 
vendosi subvencionimin e prodhimit në shkallë të gjerë të qumështit, si dhe prodhimin e vajit të 
ullirit ekstra të virgjër. Kjo masë është e domosdoshme, pasi agroindustria arrin të konkurrojë në 
treg dhe madje të eksportojë produktet e veta.

Tabela nr. 15 Numri i bizneseve dhe të punësuarve në Agroindustri

Viti 2005 2006 2007 2008 2009

Numri i bizneseve 2060 2053 2040 2117 2081

Numri i të punësuarve 9865 9995 10293 10919 10262

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
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4.3.5 Investimet e Huaja më të mëdha në Shqipëri
Sipas Bankës së Shqipërisë, ndër vite ka pasur boom-e të investimeve të huaja direkte dhe më 
kryesoret shfaqen në tabelën e mëposhtme. Konkretisht sipas tabelës, invetimet kryesore njihen në 
telekomunikacion ku dominon Vodafone dhe AMC me kapital grek, Eagle Mobile me kapital turk, 
apo Lockheed Martin me kapital amerikan.

Tabela nr. 16 Investimet e huaja më të  mëdha në Shqipëri 

Burimi: Banka e Shqipërisë (2010)

Ndërkohë shihet edhe një tendencë e lartë e invetsimeve të medha në ndërtim siç është Bechtel & 
Enka, me ndërtimin e aksit më kryesor në Shqipëri Durrës-Kukës. Shihet se edhe prodhimi i naftës 
dhe gazit ka investime të konsiderueshme. Por gjithashtu shihet se ka investues edhe në fushën e 
sigurimeve, si përfaqësues të sektorit financiar, duke përfshirë këtu edhe atë bankar, ku dominon 
kapitali grek dhe ai austriak. 

Ndër marrëveshjet kryesore që përfshin investiet e huaja direkte në Shqipëri gjatë vitit 2009-2010, 
mund të përmendim sa më poshtë vijon:

Shitja e 12.6% të aksioneve të kompanisë të telefonisë të lëvizshme AMC, tek grupi grek i 
telekomunikacionit COSMOTE për 48.2 milionë euro 
Shitja e 76% të aksioneve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të energjisë elektrike 
(OSSH), kompanisë ceke CEZ për 102 milionë euro 
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Investime në industrinë e cimentos nga kompania Antea Cement (Itali), Colacem Shqipëria 
(Itali) dhe Cementos Aguila (Itali). 
Licenca e katërt e celularëve iu shit Post-Telekom Kosova për 7.5 milionë euro. 

AMC - sh., një kompani telekomunikacioni që disponon këtë lloj shërbimi që nga viti 1995. AMC 
është bashkimi i Cosmote (Greqi) dhe Telenor (Norvegji). Konsorciumi zotëron 85% të 
aksioneve. Që nga privatizimi i saj, AMC është një nga ndërmarrjet kryesore private jo vetëm në 
Shqipëri, por edhe në rajon. Në fillim, kjo kompani rregjistroi 20,000 klientëve. Pas fillimit të një 
game më të gjërë shrërbimesh, bëri që ajo të kishte pozitë dominuese  në treg, pra të ishte monopol 
në industrinë e vendit. Ndërkohë sot ajo rregjistron më shumë se 1 milion abonentë. Investimi i 
bërë nga AMC në mirëmbajtje, teknologji, zgjerim linje i tejkaloi 200.000.000 €.  
Seament Shqipëri Ltd.
Kjo kompani është një anëtare e International Holding Seament Group, e cila është e pranishme 
në më shumë se 20 shtete. Seament Shqipëria ka operuar në tregun shqiptar që nga viti 1994, si 
një kompani importuese në portin e Durrësit dhe ku ka vendosur një terminal me kapacitet prej 
1.000.000 tonë/ vit. Gjatë proçesit të privatizimit, në mars 1997, kompania bleu 70% të fabrikës së 
çimentos në Elbasan dhe 70% të guroreve. Në nëntor 1999, rezervat e këtyre kompanive u rritën 
me përkatësisht 7% dhe 16%. Në Korrik 2000, ECF fitoi të drejtën e privatizimit të fabrikës së 
çimentos në Fushë - Krujë, e cila operon si një degë mbështetëse.
Vodafone Shqipëri
Kjo kompani vepron që nga viti 2001 në tregun shqiptar. Vodafone, shërbimi më i madh celular 
në botë, dha ofertën më të madhe 38 milionë $ në tenderin ndërkombëtar për liçencën e dytë 
të komunikimit celular në Shqipëri. Vodafone International Holding zotërohet 51% e kapitalit 
nga Vodafone Shqipëri dhe 49% zotërohet nga Panafon - Vodafone (Greqi).  Vodafone Shqipëri, 
investimet e së cilës tejkalojnë në 65.000.000 €, ka bërë investime edhe më të mëdha veçanërisht 
në shtrirjen e rrjetit 3G të internetit.
Kurum International Ltd, është një firmë turke e cila operon në industrinë metalurgjike. Kjo 
kompani operon në Turqi dhe në Kosovë. Në këtë moment, Kurum prodhon vetëm për tregun 
shqiptar, mirëpo projektet e ardhshme përfshijnë mundësi të mëdhaja eksporti, që nënkupton rritje 
të prodhimit së bashku me rritjen e investimeve.
Banka e Kursimeve
Rezultoi një investim i sukseshëm në kuadër të IHD-ve, që rregjistrohet në 2003 dhe erdhi 
nga privatizimi i Bankës së Kursimeve nga një banke austriake, Raiffeisen, me një ofertë prej 
126.000.000 $. Privatizimi e saj nga RZB solli një zhvillim të mëtejshëm të sistemit bankar dhe 
nga pikëpamja teknologjike e aftësive menaxheriale dhe përvoja e një ndër bankave më të njohura 
në Evropë. 
Albtelecom dhe Eagle Mobile 
Albtelecom është kompania e vetme e telefonisë fikse në Shqipëri. Ajo operon në kushte monopoli 
në tregun e vendit. Albtelecom u privatizua nga konsorciumi i kompanisë turke «Calik Energy 
Telekomunikacion» dhe «Turk Telekom» për 120 milionë euro. Operatori i tretë i telefonisë celulare 
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në Shqipëri, u themelua më 23 tetor 2003 nga qeveria shqiptare, si një pjesë integrale e operatorit 
të telefonisë fikse në Shqipëri, Albtelecom. Privatizimi filloi në vitin 2005 dhe u finalizua më 28 
shtator 2007, kur Cetel Telekom, i përbërë nga një nga kompanitë më të mëdha në Turqi, Çalik 
Group 80% dhe Turk Telekom 20%, bleu 76% të aksioneve, së bashku me partnerin e saj Turk 
Telekom. Ndërsa pjesa tjetër e aksioneve prej 24% zotërohet nga qeveria shqiptare dhe aksionerë 
të tjerë.
Spitali Amerikan
Fondi i investimeve”Balkan Alliance”, ishte aksioneri kryesor dhe në vitin 2008 aksioner kryesor 
do të bëhet fondi amerika i investimeve “Bedminster Capital Menagment “ me qëndër në Nju Jork, 
i njohur për investime në fushën e shëndetsisë, siguracioneve dhe telekomunikacionit. Shuma e 
parave që ata mendohet të investojnë në shëndetësinë shqiptare kap vlerën e 100 milion dollarëve. 
”Bedminster”, vitet e fundit në Evropën Juglindore  ka investuar një shumë që kap vlerën e 400 
milion dollarëve.
Spitali Amerikan 2, është investimi më i madh i aksionerëve të këtuj grupi në Shqipëri dhe 
kalon shifrën e 20 milion euro. Funksionaliteti i ndërtesës së Spitalit Amerikan 2 i është referuar 
standarteve ISO si dhe standarteve të autoritetit më të lartë ndërkombëtar akreditues për shërbimin 
spitalor.
Spitali “Hygea Tirana”
Një nga investimet private më të mëdhenjë në fushën e shëndetsisë me vlerë 60 milion euro, më 
modernë në fushën e shëndetësisë, i pajisur me teknologjinë më bashkëkohore.
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5. Efektet e Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri

5.1 Vlera e Shtuar

Një ndër treguesit më të rëndësishëm të rolit të sektorit të huaj jo-financiar është pjesa që ai zë 
në vlerën e shtuar në sektorët ekonomikë jo-financiarë të vendit. Me pothuajse 39% të totalit, 
sektori i huaj jep një kontribut shumë të rëndësishëm në vlerën e shtuar. Në prodhim, filialet e 
huaja kontribuojnë pjesën kryesore, 52%. Të dyja përqindjet janë rritur në krahësim me vitin 2007. 
Me fjalë të tjera, Shqipëria po kalon përmes një proçesi ri-industrializimi të bazuar tek IHD-të. 
Aktualisht, i gjithë sektori i prodhimit është ende shumë i dobët dhe struktura e tij dominohet nga 
aktivitete të një teknologjie të ulët. 
Nga 22 aktivitete prodhimi, filialet e huaja kanë një pozicion mbizotërues në prodhimin e vlerës 
së shtuar në tetë industri. Ato që punësojnë një numër të lartë të fuqisë punëtore si p.sh., prodhim 
veshmbathjesh dhe artikuj lëkure, si edhe industritë që përdorin një sasi të madhe kapitali si 
prodhimi i mineraleve jo-metalore (përfshirë materialet e ndërtimit) dhe produktet me bazë metali. 
Këto 4 industri janë aktivitetet prodhuese më të rëndësishme të investitorëve të huaj, me 80% të 
vlerës së shtuar në prodhim nga filialet e huaja. 

5.2 Xhiroja.
Xhiroja e filialeve të huaja përfaqëson 27% të totalit, ndërsa në industrinë e manifakturës kjo shifër 
është 50%. Industritë kryesore me përfshirjen më të lartë të kompanive të huaja janë të njëjtat 
si ato të vlerës së shtuar. Xhiroja e filialeve të huaja sigurohet nga katër aktivitete ekonomike 
kryesore: industria (30%), transporti dhe telekomunikacionet (26%),  ndërtim (22%) dhe tregëti 
(20%), (fig.22).

Figura nr.22: Xhiro e filjaleve të huaja sipas aktivitetit ekonomik deri në 2008 shprehur në %.

  
Burimi: INSTAT (2010)
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Referuar vitit 2008, xhiroja e filialeve të huaja në vitin 2009 ishtë 50% më e lartë në çmime 
nominale (41% në terma reale, me deflatim nga indeksi i çmimit të prodhuesit). Rritja ishte 
mbi mesataren në ndërtim dhe manifakturë. Në prodhim, xhiroja e filialeve të huaja mbeti 
pothuajse e pandryshuar në sektorin e tekstileve, veshmbathjeve dhe artikujve të lëkurës, 
ndërsa në prodhimin e mineraleve jo-metalore pati lulëzim. Ndonëse zhvillimi industrial 
ka qënë në vija të përgjithshme mbreslënës, nuk ka patur ndonjë kalim drejt industrive të 
orientuara drejt eksportit. 

Lulëzimi i sektorit të ndërtimit përbënte motorin kryesor të rritjes, duke ndikuar tek minierat, 
guroret rrjedhimisht tek materialet e ndërtimit, prodhimin e produkteve minerare jo-metalike, të 
lëndës së drurit dhe metaleve. Rritja ekonomike mori një stimul më të madh nga privatizimi i 
komunikacionit dhe IHD-të në industrinë e naftës.

5.3 Punësimi.

Përsa i përket punësimit, filialet e huaja përgjigjen për 16% të punësimit për ekonominë në tërësi, 
por në sektorin e prodhimit përgjigjen për 42% të punësimit. Përqindja e punësimit është relativisht 
e ulët në krahasim me xhiron apo vlerën e shtuar dhe kjo është shenjë e një produktiviteti më të lartë 
të krahut të punës të sektorit të huaj në krahësim me atë vendas. Hendeku i produktivitetit është 
shumë më i vogël në prodhim sesa në aktivitete të tjera. Krahasimi  i sektorëve industrialë, duke 
marrë në konsideratë  përqindjet e punësimit dhe xhiros, tregojnë se në cilët sektorë  produktiviteti 
i krahut të punës së filialeve të huaja është më i lartë (përqindje më e lartë xhiroje sesa punësimi) 
sesa mesatarja e ekonomisë. 

Për sa i takon industrisë së lehtë dhe prodhimit të makinerive elektrike, filialet e huaja kanë 
produktivitet të njëjtë ose më të ulët të krahut të punës në krahasim me mesataren. Në këto 
aktivitete, kompanitë si vendase, ashtu edhe ato të huaja varen nga teknologji të ngjashme që 
punësojnë një numër të konsiderueshëm të krahut të punës. Sektori i huaj është më me peshë përsa 
i takon produktivitetit të krahut të punës në aktivitete industriale që kërkojnë një nivel të lartë 
kapitali, si mineralet jo-metalike, metalet bazë dhe makineri të përgjithshme.

Sipas Bankës së Shipërisë në fund të vitit 2007, bilanci i numrit të ndërmarrjeve me kapital të 
huaj, është anuar lehtë nga sektori i tregtisë me shumicë dhe me pakicë, riparimit të automobilave, 
motoçikletave, sendeve personale dhe pajisjeve shtëpiake, të cilit i përket numri më i madh i 
ndërmarrjeve (rreth 33 për qind, tabela 2), dhe që përfaqësohet kryesisht nga tregtia me shumicë 
dhe ndërmjetësimi tregtar.
Pavarësisht peshës së madhe në numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve, ky sektor ka punësuar 
vetëm 6 për qind të fuqisë punëtore të ndërmarrjeve me kapital të huaj. 
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Tabela nr.17:  Shpërndarja e fuqisë punëtore

Firma me nga: Numri i firmave % Numri i personave 
të punësuar %

0-10 të punësuar 266 58.59% 1030 6.76%
10-50 të punësuar 106 23.35% 2468 16.20%

50-100 të punësuar 42 9.25% 3103 20.37%

100- të punësuar 40 8.81% 8633 56.67%
Totali 454 100.00% 15234 100.00%

Burimi: Banka e Shqipërisë 2007

Por një analizë tjetër e rëndësishme është edhe kontributi i investimeve të huaja direkte sipas 
fuqisë punëtore. Konkretisht shihet se Shqipëria njeh pjesën më të madhe të investimeve në 0-10 
veta si fuqi punëtore dhe më pas në 10-50 dhe tendenca vjen edhe ulet me rritjen e moshës. Por 
në total në të gjitha firmat shihet se numri i personave të punësuar për 2010 është 15,234 persona.

Figura nr. 23:  Ndërmarrjet sipas punësimit

Burimi: UNCTAD 2010
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Figura nr.24: Shpërndarja e punësimit sipas masës së firmave

Burimi: UNCTAD 2010

Në aspektin e punësimit mund të flitet për ekzistencën e një raporti jo të drejtë midis numrit të 
ndërmarrjeve dhe fuqisë punëtore të punësuar në to. Për ta materializuar argumentin, ndërkohë që 
rreth 59% e ndërmarrjeve janë me nga 1-10 të punësuar, vetëm 6.8% e punësimit realizohet nga 
këto ndërmarrje. Nga ana tjetër, ndërmarrjet me më tepër se 100 të punësuar janë vetëm 8.8% dhe 
punësojnë rreth 56.7% të fuqisë punëtore në IHD. Kjo përforcon përfundimin e mësipërm se IHD-
të përqëndrohen më tepër në sektorë me përdorim intensiv të fuqisë punëtore.

5.4 Efekte të tjera
Një nga mënyrat e financimit të deficitit të llogarisë korrente është edhe hyrja e kapitalit të huaj. Në 
shkallën e përballueshmërisë së kërij deficiti një rol të rëndësishëm luan edhe struktura e hyrjes së 
kapitali. Në përgjithësi hyrjet afatshkurtra (investimet portofolare), dhe huatë janë më të rrezikshme 
për përballueshmërinë e deficitit të llogarisë korrente, se sa hyrjet afatgjata (IHD) dhe investimet 
pronësore. Edhe përmasat e hyrjeve të kapitalit të huaj kanë rëndësi për përballueshmërinë e deficitit 
të llogarisë korente. Hyrje të kapitalit të huaj në përmasa që tejkalojnë deficitin e llogarisë korrente, 
megjithë kontributin pozitiv në periudha afatshkurtra, me kalimin e kohës mund të shoqërohen me 
pasoja negative në aftësinë konkuruese të ekonomisë, nëpërmjet ndikimit në mbi-cmimin e valutës 
vendase, pavarësisht nëse meren apo jo masa sterilizuese (në rast se jo rritet oferta monetare, 
rrjedhimisht dhe inflacioni duke ndikuar në mbi-cmimin real të monedhës vendase. Në rast se po, 
ruajtja e normave të larta të interesit nxit vazhdimin e prurjeve të kapitalit të huaj, duke ndikuar në 
mbi-cmimin nominal të monedhës vendase).
Përgjithësisht, deficiti i llogarisë në korente mund të jetë më pak i përballueshëm në kushtet e një 
mbi-cmimi real të monedhës vendase, pavarësisht nga shkaqet e këtij mbi-cmimi, përderisa ai 
ndikon negativisht në aftësinë konkuruese të ekonomisë. (A.Mancellari,S.Xhepa).
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Për periudhën e viteve 2007-2009, fluksi i investimeve të huaja direkte ka qenë i rëndësishëm për 
bilancin e pagesave të vendit. Daljet e IHD-ve nga Shqipëria që do të thotë investime jashtë shtetit 
nga firma shqiptare-kryesisht në vendet fqinje, në Kosovë dhe në Ish-Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë, përfaqësojnë vetëm 6% të fluksit të IHD-ve hyrëse për vitin 2007-2009. Bilanci neto 
i IHD-së është pozitiv. Ai ka financuar pothuajse gjysmën e deficitit të llogarisë korente gjatë viteve 
2006-2009, shumë më tepër se sa vitet e mëparshme. Në vitin 2009 deficiti i llogarisë korente në 
raport me GDP-në arriti në 15% të GDP-së, e cila është një nga vlerat më të larta në Evropë.

Tabela nr.18: Treguesit e sektorit të jashtëm, nominal dhe si % e GDP-së.

Burimi: Banka e Shqipërisë 2010

Ritmet e rritjes së importeve janë më të larta se ato të eksporteve, ndaj llogarria korente është me 
deficit. Përqindja e eksportit të mallrave në raport me GDP-në është afërsisht rreth 10%, një ndër 
më të ulëtat në Evropë. Ndërkohë që bilanci i shërbimeve ka qenë gjithmonë e më shumë pozitiv. Në 
tërësi eksportet shqiptare janë në formën e shërbimeve sesa mallra, gjë që është karakteristike për 
vendet e Mesdheut, ku turizmi ka një përqindje më të lartë në raport me GDP-në se sa manifaktura. 
Nga këndvështrimi i bilancit të pagesave, Shqipëria do të përfitonte nga tërheqja e IHD-ve që 
gjenerojnë eksport të mallrave dhe shërbimeve. 
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6. Krahësimi i IHD-ve në Shqipëri me vende të përzgjedhura të 
Ballkanit

6.1 Krahasimi i IHD-ve me rajonin e Evropës Juglindore

Rajoni i Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i 
Zi, Serbia dhe Kosova, është i pasur me mundësi dhe potenciale për thithjen e investimeve të 
huaja direkte. Rajoni është duke përjetuar përmirësime të rëndësishme në drejtim të reformave 
të rritjes ekonomike dhe IHD-ve. Rajoni ka bërë përparim të madh në kuadër të rritjes ekonomike, 
me një rritje mesatare të GDP-së prej më shumë se 5%. Zhvillimi i dukshëm ekonomik pritet 
të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Inflacioni ka qenë kryesisht nën kontroll, dhe pritet të 
bjerë më tej në të ardhmen sipas politikave të Bankave përkatëse Qëndrore. Gjithsesi ka ende 
shumë gjëra për t’u përmirësuar në rajon siç është përshembull papunësia e cila është ende e 
lartë, rritja e qëndrueshme ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës që mbeten sfidat kryesore të 
rajonit. 

Ndërkohë që Bashkimi Evropian (BE) zgjerohet në  lindje dhe në jug, Ballkani Perëndimor është 
konsideruar nga shumë investitorë të tanishëm dhe të ardhshëm si një vend që ofruon mundësi të 
larta të rritjes së biznesit. Kroacia, Maqedonia dhe Shqipëria, janë kandidate për anëtarësim në 
BE, kjo në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe në bazë të negociatave për vendet 
e tjera të rajonit. Midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, hyrja e investimeve të huaja është më 
e lartë në Kroaci (flukset e IHD në periudhën 1989-2007 arrijnë në 18.5 miliardë dollarë dhe 
tendenca rritëse në 2009 dhe 2010), në krahasim me vendet e tjera). Ndërkohë që vlera të ulëta 
rregjistrohen për Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Kosovën, por pavarësisht vlerave, 
përqindja e invetsimeve të huaja direkte sa vjen edhe rritet. 

Flukset e IHD-ve u rritën me më pak se 1 për qind, në sajë të çmimeve të mallrave të favorshme, 
rimëkëmbjes ekonomike dhe përmirësimit të tregjeve të aksioneve. Ndërkohë përsa i përket 
flukseve të IHD-ve për Evropën Jug-Lindore për të tretin vit radhazi ranë si mesatare e të gjithë 
vendeve, pjesërisht si rezultat i tkurrjes së investimeve nga vendet e BE (tradicionalisht burimi 
dominues i IHD-ve në këtë rajon). Në veçanti, Greqia, e cila përdoret si një portë ose kanal për 
investitorët e huaj në Europën Jug-Lindore, por që për shkak të krizës ekonomike përkeqësoi 
situatën në tërësi. Një arsye tjetër për ngadalësimin e IHD-ve veçanërisht në Kroaci dhe Serbi në 
2009 dhe 2010 ka qënë edhe si rrjedhojë e krizës mbarë euopiane, ndërkohë që Shqipëria ka treguar 
tenedencë të kundërt, ku investimet e huaja direkte për herë të parë kanë shkuar në 1 miliardë 
dollarë, duke e bërë vendin me fluksin më të madh në rajon pas Serbisë.
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Sipas UNCTAD (2011), në pesë muajt e parë të 2011, lëvizjet ndër-kufitare si pasojë e marrëveshjeve 

të përbashkëta ndërmjet vendeve të Europës Jug lindore janë rritur me më shumë se shtatë herë në 
krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2010.

Tabela nr. 19 Flukset hyrëse të disa vendeve të Europës Juglindore në 2005-2010

Burimi: UNCTAD (2011) (të dhëna në million dollarë)

Ashtu siç mund të shihet edhe nga tabela e mësipërme, ka një tendencë rritëse të vlerave të flukseve 
hyrëse të IHD në rajon nga viti 2000 deri në 2010, që përgjithësisht pohon atë që u përmend më lart 
për një rritje/përmirësim në përgjithësi të rajonit. Kështu përshembull duke iu referuar UNCTAD 
(2011) vëmë re se kryesonte në vitin 2000 Kroacia dhe Bosnja Hercegovina, ndërkohë në 2005 
shihet se Koracia është në vend të parë dhe pasohet nga Serbia, ndërsa në vitin 2010 kalon Serbia 
në vend të parë dhe më pas vendoset Shqipëria me shumë pak diferencë me vendin e parë, vetëm 
1097 milion dollar krahasimisht me 1329 milion dollar që ka Serbia. Norma e rritjes së Shqipërisë 
për vitin 2010 është shumë e lartë ndërkohë që Serbia ka rënie krahasimisht me vitin paraardhës 
2009, ku një ndër arsyet kryesore mendohet të jetë kriza dhe përhapja e saj në Serbi dhe jo në 
Shqipëri (për shkak të imunitetit më të madh). 

Kështu pra Shqipëria e dyta në rajon duke u vendosuar në një pozitë shumë më të favorshme me 
vendet fqinje, e favorizuar mbi të gjitha nga turizmi dhe tekstilet.
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Të dhënat statistikore për rajonin dhe pozicionimi i  Shqipërisë 

Në këtë paragraf do të shohim raportin e Shqipërisë me vendet e rajonit ku përveç shtrirjes së afërt 
gjeografike, këto shtete i bashkojnë edhe elemente të tjerë, si vende ish-socialiste dhe ekonomi në 
zhvillim. Pesha e IHD-ve në vendet e Europës Jug-Lindore është relativisht e ulët krahasuar me 
peshën e IHD-ve në botë, por besimi i investitorëve për vendet e Ballkanit perëndimor ka ardhur 
duke u rritur, kjo ilustrohet edhe në tabelë:

Tabela nr.20: Hyrjet e IHD-ve në botë, Evropën Juglindore, Shqipëria (mln. euro)

Burimi: Foreign Direct Investment Report, Albania 2010, fq. 11

Megjithë nivelin e ulët të investimeve të huaja direkte ne raport me GDP në Europën jug-lindore 
IHD-të dallojnë dukshëm midis vendeve të rajonit. Hyrjet më të mëdha të IHD-ve në raport me PBB 
në rajon i kanë Mali i Zi dhe Kroacia, ndërsa Bosnje dhe Hercegovina dhe Shqipëria vazhdojnë të 
mbeten vulnerabël. 

Tabela nr.21: Stoku i IHD-ve si përqindje ndaj PBB

Burimi: Foreign Direct Investment Report, Albania 2010, fq. 23

Niveli i ulët i IHD-ve në Europën jug-lindore nuk është i befasueshëm, pasi treguesit makro 
ekonomikë dhe klima e biznesit në këto vende nuk është më e mira. Nëse shohim me vëmendje 
treguesit e klimës së biznesit dhe përqindjen e IHD-ve ndaj PPB-së vihet re qartë që ekziston një 
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lidhje pozitive midis tyre. Evidencat tregojnë se Shqipëria ka nivel të ulët të treguesve të klimës së 
biznesit si në vlerë absolute ashtu edhe krahasuar me rajonin e vendet e tjera.

Figura nr. 25: Treguesit e klimës së biznesit

Burimi: Foreign Direct Investment Report, Albania 2010

Edhe në elementë si korrupsioni dhe legjislacioni ku Shqipëria jep të dhëna relativisht të mira 
krahasuar me vendet e rajonit, pesha e tyre absolute vazhdon të jetë e lartë. Por stabiliteti politik 
i një vendi përbën një element kyc në proçesin e vendimmarrjes të investitorëve. Ato preferojnë 
një legjislacion të qëndrueshëm, transparent dhe të sigurt, ndaj niveli i dobët i këtyre treguesve 
atribuon në nivelin e IHD-ve. 
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Niveli i IHD-ve për Shqipërinë dhe vendet e rajonit mund të shpjegohet edhe nëpërmjet ligji të gravitetit. 
Ku për masën e tregut merret popullsia dhe si distanca gjeografike shërben largësia midis kapitalit 
të vendis pritës dhe faktorëve të prodhimit. Studimet empirike të IMF (2005d) tregojnë se faktori i 
gravitetit shpjegon rreth 60% të fluksit të IHD-ve. Edhe pse faktori gjeografik është disi pozitiv për 
Shqipërinë elementi tjetër i kundërvihet, popullsia është shumë e vogël dhe megjithë ritmet rritëse të 
produktit të brendshëm bruto raporti PPB/frymë vazhdon të jetë në nivele të ulta. 
gjatë diskutimit tonë ne kemi përmendur dhe kemi vënë theksin për nivelin e ulët të investimeve të 
huaja direkte tek klima e biznesit, treguesit e së cilës pa diskutim që kanë një peshë të konsiderueshme 
në përcaktimin apo nxitjen e IHD-ve, por është e rëndësishme të theksojmë se përveç faktorëve të 
«menaxhueshëm» si klima e biznesit dhe treguesit makroekonomikë, investimet e huaja direkte ndikohen 
edhe nga faktorë që nuk janë në dorën e një vendi dhe për më tepër as nuk mund të ndryshohen. Ndër 
këta faktorë mund të përmendim madhësinë e një vendi, pozicionin gjeografik dhe historinë. 
Në faktorët e sipër përmendur të pandryshueshëm do të veçoja faktorin historik. E kaluara e 
ekonomisë së centralizuar është mëse e natyrshme që jep impak negativ tek investitorët e huaj. 
Gjithashtu, investitorët si qënie humane nuk mund të jenë indiferentë ndaj opinionit të krijuar rreth 
një vendi apo elementëve socialë të tij dhe në këtë kuadër vendi jonë nuk ka perceptimin më të 
mirë të mundshëm të investitorëve. Pra investimet e huaja direkte varen si nga faktorë ekonomikë 
edhe nga faktorë jo-ekonomikë.

6.2 Krahasimi me Bullgarinë dhe Maqedoninë

Për të pasur një ide më të qartë mbi invetsimet e huaja direkte është e rëndësishme edhe krahësimi 
me vende të tjera. Kështu në analizë është marrë Maqedonia si një vend fqinj dhe Bullgaria si një 
vend në rajon. Maqedonia ka situatë ekonomike, kultorore, historike të ngjashme me tonën, kështu 
që analiza me këtë vend do të përbënte interes. Ndërkohë Bullgaria është zgjedhur si një vend për 
të parë se sa është diferenca që kemi ne me një vend jo shumë të ngjashëm me tonin.

Figura nr.26: Vlerat absolute të IHD-ve në milionë dollarë

Burimi: UNCTAD (2011) fq 187\
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Edhe pse Fluksi i IHD ka qënë në rritje të vazhdueshme gjatë këtyre viteve ato ende mbeten shumë 
të ulëta krahësuar me vendet e tjera të rajonit për vitet e para dhe me rritje shumë të madhe për 
vitet pas 2005 e mbi të gjitha në 2009 dhe 2010. Kjo si rezultat i një trashëgimie negative të 
dëmtimit të rëndë të klimës së biznesit, për shkak të pengesave të konsiderueshme administrative, 
lirisë ekonomike, korrupsionit të përhapur, dobësisë rregullatore, etj. Qëllimi kryesor për 
këtë seksion është krahasimi i IHD-ve të Shqipërisë me investimet e huaja të Bullgarisë 
dhe Maqedonisë. Kjo është për shkak se Bullgaria është ndër vendet e para për fluskin e IHD-ve 
në Ballkan, ndërsa Maqedonia është pothuajse në të njëtat pozita si vendi ynë siç është shpjeguar 
edhe më lart. 

Në vitin 2000 Shqipëria kishte vlerën minimale të IHD-ve prej 190 milionë $, ndërsa Maqedonia 
një vlerë minimale prej 80 milion $. Bullgaria vlerën minimale të IHD-ve e kishte në vitin 2001, 
896 mln. $. Vlera minimale e investimeve të huaja në Bullgari ka qenë afro 11 herë më e madhe se 
vlera minimale e IHD-ve në Maqedoni dhe Shqipëri. Arsyeja për këtë është se Bullgaria është një 
ekonomi e hapur, e cila krijon më shumë besim tek donatorët e huaj dhe vlerësohet për lehtësira 
më të mëdha se dy vendet e tjera. Vlera maksimale për 3 vendet u arrit në 2007, por me vlera të 
ndryshme. Gjatë këtij viti në Shqipëri janë investuar 492 mln. $, në Maqedoni 699.000.000 $ dhe në 
Bullgari 2,400,000,000 $. Në vitin 2010 Shqipëria arrin afërsisht vlerën 1 miliardë dollar, sërish 
me diferenca të mëdha më Bullgarinë, por që gjithsesi ruan një dominancë në krahasim me 
Maqedoninë. 

Shqipëria dhe Maqedonia edhe pse në norma të vogla, kanë pësuar rritje të vazhdueshme midis 
viteve 2000-2010. Vëmë re se investimet e huaja në Bullgari u rritën nga 11 herë më të larta në 
vitin 2000, në rreth 5 herë më të larta në vitin 2007, ndërsa në 2010 norma e rritjes së investimeve 
të huaja direkte kalon Bullgarinë por pa dyshim edhe Maqedoninë. Kështu mund të vërejmë se 
sipas UNCTAD (2011) dhe Bankës së Shqipërisë (2011), Shqipëria ka një imunitet më të lartë ndaj 
krizës dhe ka përmirësuar shumë politikat ndaj invetsitorëve të huaj direct dhe kjo bëri që vlera e 
IHD-ve në milionë dollarë të jetë rreth 1 miliard dollar.

Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD) sipas raportit të 
vitit 2011, investimet e huaja direkte (IHD) në Shqipëri u rritën për herë të parë, në më shumë 
se 1 miliard dollarë në vitin 2010, duke u bërë vendi i dytë në Europën Juglindore për thithjen e 
IHD-ve, pas Serbisë. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, investimet e huaja 
direkte kanë pasur rënie në të gjitha vendet e Evropës Jug-Lindore me përjashtim të Shqipërise, e 
cila shënoi përsëri rritje në vitin 2010. “Në Shqipëri investimet e huaja direkte janë rritur për herë 
të parë me më shumë se 1 miliardë dollarë, duke e renditur atë në vendin e dytë pas Serbisë dhe 
të vetmin vend të Europës Jug-Lindore ku investimet kanë pasur rritje, pavarësisht trendit negativ 
global!”,.
Konkretisht nga 325 milion $ që ishin në vitin 2006, janë rritur qëndrueshëm në vitin 2007, 656 
milion $; 2008 - 978 milion $; 2009 - 989 milion $ dhe në vitin 2010, 1097 milion $. Arsyeja 
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kryesore është pjesëmarrja në rritje e kompanive të huaja në tregun shqiptar, që është edhe një 
tregues i qartë i kushteve të favorshme për IHD-të që vazhdojnë të realizohen në disa sektorë të 
ekonomisë, si nxjerrja e mineraleve, sektori energjetik, sektori bankar dhe telekomunikacioni. 
Gjatë viteve të fundit, janë ndërmarrë masa në drejtim të përmirësimit të klimës së investimeve, 
reformës rregullatore dhe institucionale, rritjes së disponueshmërisë së fondeve për investime, 
zhvillimit të infrastrukturës, përmirësimit të kushteve për tregtinë e lirë dhe integrimin rajonal.

Niveli i ulët i barrës fiskale që mbizotëron në Shqipëri, nuk është i mjaftueshëm nëse nuk do të 
shoqërohet me shërbime efikase publike, reforma të mëtejshme në fushën e administrimit tatimor 
dhe doganor, në përdorimin e tokës dhe lejet e ndërtimit, në sistemin e apelimit administrativ, në 
sistemin e inspektimit dhe e-government. Prurja e këtyre lloj investimesh në Europën Juglindore ra 
me 47% në vitin 2010, pjesërisht si rezultat i rënies së investimeve nga vendet e BE-së (tradicionalisht 
burimi kryesor i IHD-ve). Në veçanti Greqia, që ka qënë një portë hyrëse e investitorëve të huaj në 
Evropën Juglindore, nuk ishte më e tillë pas përkeqësimit të krizës së saj të brendshme ekonomike. 

Prurjet e IHD-ve në Kroaci dhe Serbi u ulën ndjeshëm në vitin 2010. Sipas PNUD, Raporti i 
Investimeve Botërore 2011 tregon se prurjet e IHD-ve në botë u rritën në mënyrë modeste gjatë 
vitit 2010, por megjithatë mbetën rreth 15 për qind nën mesataren e shifrave të para krizës globale 
financiare. Duke përjashtuar ndonjë tronditje ekonomike të paparashikuar, raporti parashikon se, 
prurjet e investimeve të huaja direkte do të përmirësohen në nivelet e para krizës ekonomike 
botërore gjatë dy viteve të ardhshme.

Tabela nr.22: Stoku i IHD-ve në Europën Juglindore për vende të përzgjedhura 
për vitin 2000 dhe 2010 në million dollar

  Flukset Hyrëse Flukset Dalëse

Rajoni/Vendi 2000 2010 2000 2010

Europa Juglindore  5682 76414 840 8775

Albania 247 4355  145

Bosnja Hercegovina 1083 7152  82

Kroacia 2796 34374 824 4154

Serbia  1017 20584  3928

Mali i Zi 4456  375

Maqedonia 540 4493 16 91

Burimi: UNCTAD (2011)

Ndërkohë një analizë tjetër me rëndësi mbetet edhe analiza e stokut të IHD-ve. Duke qënë se në një 
vend ka njëkohësisht flukse hyrëse dhe dalëse dhe duhet të mbajmë parasysh edhe daljet e IHD-ve, 
është e rëndësishme të bëhet balancat e hyrjeve dhe daljeve për dy vite fikse, për të parë stokun 
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e IHD-ve. Për këtë janë zgjedhur dy vite deri diku të largëta për të parë më së miri diferencën 
dhe evoluimin në kohë të investimeve të huaja direkte për Shqipërinë dhe Europën Juglindore në 
përgjithësi.

Konkretisht përsa i takon stokut të IHD-ve që hyjnë në një vend, shohim se në vend të parë është 
Kroacia dhe Bosnja Hercegovina edhe pse nuk kanë vlerën më të lartë të IHD-ve në dy vitet e 
përzgjedhura, ndërkohë përsa i takon vitit 2010, kalon Serbia së bashku me Kroacinë. Arsyeja 
kryesore e këtyre dominancave është mbi të gjitha vlera e fluskeve dalëse. Konkretisht sipas pjesës 
së dytë të së njëjtës tabelë shihet se edhe vendet që përmendem për vlera të larta të stokut hyrës 
janë edhe vendet me vlera të larta të fluksit dalës të IHD, dhe kjo bën që IHD-të e tyre mos të jenë 
shumë të larta.

Figura nr.27: Krahasimi i Vlerave të Shtuara  dhe Sektorëve ekonomikë

Burimi:INSTAT (2010)

Ndërkohë në analizën e këtij punimi shtrohet edhe krahasimi i vlerës së shtuar si një nga efektet 
e IHD-ve edhe për vendet e tjera, veçanërisht të Ballkanit. Konkretisht shihet se vlerë të shtuar 
të madhe njeh Shqipëria, por sipas INSTAT (2010) kjo tendencë vihet re në vitet e fundit dhe i 
atribuohet kryesisht terrenit të përshatshëm krahsimisht me vendet e tjera. Më pas renditet Serbia 
dhe Mali i Zi, duke u pasuar nga Bullgaria, sërishë për shkak të kushteve të tokës e favorizuar nga 
ato klimaterike.
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7. Analiza Empirike të IHD-ve me Rritjen Ekonomike

Shumë studime tregojnë se IHD-të rrisin efiçencën e burimeve dhe faktorët e prodhimit në vendin 
pritës, duke e shikuar pra influencën e IHD-ve në rritjen ekonomike si pozitive. Përgjithësisht, IHD-
të ndikojnë në vendin pritës duke rritur poduktivitetin dhe duke e kaluar atë nëpërmjet dy kanaleve 
kryesore, cilësia dhe sasia e faktorëve të prodhimit dhe efikasiteti në përdorimin e tyre, (OECD, 2002).
Për kanalin e parë tregohet se efikasiteti i përdorimit të faktorëve të prodhimit varet nga faktorë 
të shumtë, midis të cilëve mund të përmendim: hapjen ndaj tregut botëror, konkurrueshmërinë 
dhe lehtësinë që kanë bizneset për t’u ngritur e për tu zhvilluar. IHD-të mund të kontribuojnë në 
të gjithë këto nëpërmjet mundësimit të aksesit në rrjetin e kompanive ndërkombëtare, kapërcimin 
e barrierave të hyrjes dhe duke sjellë me vete praktikën e komapnive të huaja dhe qeverisjes së 
koorporatave.

Pikërisht për këto arsye, Shqipëria sot është një nga vendet e cila ka përqafuar investimet e huaja 
duke ofruar sa më shumë lehtësi kompanive të huaja në operimin e tyre në vend. UNDP (2010) 
tregon se shpejtësia e ngritjes së një biznesi në Shqipëri është 5 ditë, e renditur e 15-ta ndër 183 
vende. 

Në kanalin e dytë përmenden cilësia dhe sasia e faktorëve të prodhimit, të cilët mund të ndikohen 
nga IHD-të në dy mënyra: a) ndihmojnë në thjeshtimin e detyrimeve monetare të cilat pengojnë 
vendin pritës të arrijë nivelin optimal të formimit të kapitalit b) ndikojnë në vendin pritës në 
kompetencat dhe aftësitë përtej kompanisë investuese. IHD-të mund të kenë një ndikim në rritjen 
e eksportit të vendit pritës. Një rritje në eksporte do të çonte në një rritje të GDP-së, (Hadëri, 
2010). Kompanitë investuese me anë të forcës së tyre konkurruese nëpërmjet IHD-ve, mund të 
rrisin eksportet e tyre në afatgjatë (Lee 2002). Në rastin e Shqipërisë, kompanitë investuese kanë 
mundësi të ulin kostot e tyre të prodhimit nëpërmjet shfrytëzimit të forcë së lirë punëtore. Kësisoj 
ato operojnë nëpërmjet IHD në vende në zhvillim si Shqipëria duke prodhuar produkte të gatshme 
për eksport. 
Lall (2002) tregon se prurja e IHD nuk ndikon drejtpërdrejt në PBB por në mjaft faktorë në 
ekonomi, të cilët kanë impakt në rritjen ekonomike. Impakti që IHD kanë mbi rritjen nuk mund të 
matet dot drejtpërdrejt, por vetëm nëpërmjet faktorëve ku IHD kontribuon. 

Përfitimet që vijnë nga IHD si rritja e potencialit konkurues ndërmjet prodhimit bruto të 
kompanive, hyrjes së tenkologjive të reja, eksperiencës në aftesitë menaxheriale, rritja e njohurive 
mbi prodhimin nga kontaktet me investitorët e huaj si dhe mundësitë për përdorimin optimal të 
burimeve njerëzore dhe rritjen profesioanle të tyre, kanë një impakt të madh në rritje ekonomike 
të një vendi. (V.Nakuci and K.Zizo). IHD-të shfaqen në vendin pritës në formën e kompanive 
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shumëkombëshe, duke ngritur operacione lokale nëpërmjet bashkimeve të tyre për te mundësuar 
facilitate në prodhim uljen e paunësisë. (Elena Raducensku, 2009). Jones (1996) thotë se 
“Transferimi i kapitalit nga kompanitë shumëkombëshe mund të plotësojë kursimet e brendshme 
dhe të kontribuojë në formimin e kapitalit të brendshëm duke rritur gjithashtu edhe investimet e 
brendshme. Për këtë IHD-të kanë nje efekt esencial në ekonominë vendase duke krijuar lidhje të 
reja për tregun, e cila mund të stimulojë prodhimin në firmat furnitore e shpërndarëse dhe krijuar 
një kanal për transferimin e teknologjisë. 
Por jo vetëm IHD mund të ndikojnë në rritjen ekonomike. Edhe rritja mund të ndikojë në nivelin 
e IHD. Kompanitë  e huaja që vijnë dhe investojnë në Shqipëri marrin parasysh riskun e invetimit, 
por edhe të dhëna inkurajuese apo jo nga ekonomia jonë. Klima e biznesit është më e rëndësishmja, 
por dhe rritja nuk qëndron prapa. Një vend me rritje ekonomike të lartë do të ishte menjëherë 
tërheqës për investim duke marrë parasysh që në atë vend produktiviteti rritet nga viti në vit e ku 
mund të gjenerosh të ardhura. 
Përveç faktorëve favorizues që IHD sjellin në rritjen ekonomike, ka gjasa që të kemi dhe një 
impakt negativ. Në një studim të bërë nga Carkovic dhe Levine (2002), u arrit në përfundimin se 
IHD nuk kanë një influencë të fortë dhe të pavarur në rritjen ekonomike. Kështu pavarësisht një 
volumi të madh të IHD-ve mund të mos kemi një rritje ekonomike pozitive, ku shkaqet mund 
te variojnë që nga faktorët politikë e ato socialë. Gjithashtu ndodh që shumë prej aktiviteteve të 
kompanive shumëkombëshe mund të disfavorizojnë firmat vendase si pasojë e teknologjisë më të 
vjetëruar e konkurriueshmërisë së dobët duke i cuar drejt falimentimit.
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7.1 Analizë Grafike 

Siç theksuam edhe tek pjesa teorike, investimet e huaja direkte njihen të kenë efekt mbi rritjen 
ekonomike dhe anasjelltas. Pra, sa më të larta investimet e huaja direkte aq më e lartë edhe rritja 
ekonomike e një vendi, por edhe sa më e lartë rritja ekonomike aq më të larta do të jenë edhe 
investimet e huaja direkte.
Pikë së pari na mbetet për të parë këtë lidhje nga pikëmpamja grafike dhe më pas për ta dedektuar, 
analizuar nga ana empirike.

Figura nr.28: Prurja e IHD (në million $) dhe GDP real në Shqipëri

Burimi: Të dhënat e Bankës së Shqipërisë (2011), paraqitje grafike e autorit

Siç shihet në grafikun 28, ekziston një lidhje pozitive midis IHD-ve dhe produktit të brendshëm 
bruto (sasia e gjithë mallrave dhe shërbimeve të prodhuara në një vend në një moment të caktuar 
kohe). Sa më i lartë niveli i PBB-së aq më i lartë dhe niveli i IHD-ve. Kjo thekson edhe një herë 
që sa më e qëndrueshme të jetë klima ekonomike e një vendi aq më të mëdha do të jenë investimet 
e bëra në atë vend. E vecantë në këtë rast është edhe paraqitja e të dy variablave vetëm me trend 
rritës ndryshe nga vende të tjera ku tendenca e GDP-së është më fluktative veçanërisht pas krizës 
së fundit globale. 

Në këtë rast, në këtë grafik mund të shihet në formën e një diagnostfikimi grafik se tendenca e rritjes 
e tyre është pothuajse e njëjtë, pra ka një lëvizje fluktacioni ndërmjet këtyre dy variablave. Me 
rëndësi shihen vitet 2007 e deri në 2010, që lidhja vjen edhe përafrohet, madje duke e diagnostikuar 
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me sy shkon drejt një lidhje eksponenciale.
Por kjo gjë nuk nënkupton detyrimisht kontributin e Investimeve të Huaja Direkte në rritjen e 
GDP-së, e repsektivisht në rritjen ekonomike të Shqipërisë.

7.2 Analizë ekonometrike

7.2.1 Metodologjia

Për të parë më së miri dhe për të identifikuar lidhjet nga ana ekonometrike shihet me rëndësi edhe 
lidhja ekonometrike e IHD-ve me rritjen e GDP. Për këtë qëllim duhet ndërtuar edhe një lidhje, 
ekuacion për të treguar ose mohuar këtë gjë. Metodologjia e përdorur në këtë rast është ajo e 
një regresioni të shumëfishtë. Rritja ekonomike, matur me rritjen në përqindje të GDP është një 
variabël i varur, ndërkohë që Hyrjet e Investimeve të Huaja Direkte është variabli i pavarur më 
me rëndësi. Por kuptohet që meqënëse analiza nuk është e plotë, sepse në GDP ka variabla të tjerë 
përcaktues/determinant atëherë është e nevojshme edhe  përfshirja e disave prej tyre. Longobarti at 
al (2008) përzgjedh formimin e kapitalit që është totali i investimeve në ekonomi në një periudhë 
të dhënë. 

Në këtë variabël përfshihen investime të brendshme, dhe invetsime nga kompani shumëkombëtare 
(Invetsimet e Huaja Direkte), që ndryshe është edhe shtesa në stokun fizik të kapitalit, pamvarshisht 
nga origjina. Një tjetër variabël me rëndësi që zgjidhet për t’u marrë është edhe eksporti neto që 
shprehet si diferencë e eksportit me importin në një ekonomi në një periudhë të dhënë kohe. 
Ajo çfarë synohet me këtë variabël është matja e sektorit të jashtëm në ekonomi, kjo shikohet 
me rëndësi të merret si një variabël veçanerisht në vendet në zhvillim dhe në ato vende që kanë 
importe te larta krahasimisht me eksportet dhe produktet vendase. 

Formulat në këtë rast janë si më poshtë 

  (1)

Ku

Dhe

y është GDP për frymë e rritjes dhe g është një funksion linear i investimeve të brendshme (gcf), 
Investimet e huaja direkte (fdi) dhe eksportet e rritjes (nx). IHD është përfshirë në funksion të 
prodhimit kjo për të shikuar dhe vëzhguuar efektet që gjenden në proçesin e rritjes direkte, duke 
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rritur kapitalin fizik në ekonomi dhe në mënyrë indirekte duke promovuar ndryshimin teknologjik 
dhe nxitur kapitalin njerëzor të zhvillimit. 

Të dhënat e përdorura njëlloj si në diagnostikimin grafik të lidhjes na shërbejnë edhe në këtë rast, 
vetëm se për të pasur një lidhje më aftagjatë janë marrë në konsideratë edhe vitet e mëparshme 
sipas Bankës Botërore edhe për vitin 1990 e deri në 1996, duke e bashkuar edhe me të dhënat e 
tjera. Kështu në total për modelin ekonometrik shtohen edhe disa vite të tjera që shërbejnë për të 
rritur bazën e të dhënave për të parë regresionin dhe korrelacionin e këtyre dy parametrave. 
Në këtë mënyrë hartohen variablat si më poshtë: Norma e rritjes së GDP reale për frymë është 
përdorur si variabël i varur (GDPCG) në ekuacionin e rritjes. Variablat shpjegues janë: norma e 
rritjes të eksporteve (EXPG), përdoret si masë e hapjes, raporti IHD të PBB-së (FDI). Formimi 
kapitalit aksioner të PBB-së (GFCF), e përdorur, përkatësisht si masa të huaj dhe investimeve të 
brendshme. Statistika përmbledhëse përshkruese e variablave të interesit (GDPCG, GFCF, IHD, 
EXPG) tregon një heterogjenitet të madh tek të dhënat. Për shembull, në Armeni, IHD ka një 
vlerë minimale prej 0.06 dhe një vlerë maksimale prej 348, ndërsa në Bjellorusi vlerat janë 0,04 
dhe 3.66, respektivisht, për të njëjtat vende PBB-së për rritjen minimale për frymë dhe vlerat 
maksimale janë -40.76, 14, 4 dhe -11.59.

Termi i investimeve të Brendshme është përfshirë si variabël shpjegues duke qënë se ndikon mbi 
rritjen ekonomike, është një ndër treguesit e rritjes ekonomike, ndërkohë eksportet janë paraqitur 
si një variabël i cili jep kontribut shtesë të rëndësishëm në rritjen ekonomike sipas Salvatore dhe 
Hatcher (1991), ku eksportet rrisin produktivitetin dhe është konsideruar si një faktor për shkak të 
shfrytëzimit të ekonomive të shkallës dhe shfrytëzimit më të mirë të kapaciteteve. Për më tepër, ajo 
siguron qasje në tregun ndërkombëtar dhe përcakton një normë më të lartë të risive teknologjjike.

Shenja që presim për lidhjen e IHD-ve është edhe pozitive edhe negative, por gjithsesi jo zero. Pra 
ne gjithsesi presim një efekt të investimeve të huaja direkte në rritjen ekonomike. Së pari lidhja e 
vecanërisht këtyre dy variablave mund të jetë pozitve, për të përkrahuar edhe aspektin teorik që 
Investimet e Huaja Direkte ndikojnë pozitivisht në rritjen ekonomike dhe anasjelltas. Meqënëse 
këtu variabli i pavarur është rritja ekonomike dhe një ndër variablat e varur janë investimet e huaja 
direkte, atëhere mund të themi që IHD kontribujnë në rritjen ekonomike, përveç faktorëvë të tjerë. 

Së dyti, lidhja e investimeve të huaja direkte me rritjen ekonomike mund të jetë negative. Arsyeja 
kryesore e kësaj lidhje negative është efekti i spill-over dhe afati qe ato të shfaqen, knoë hoë por 
edhe “domestic croëding out”. Arsyeja kryesore e një shenjë negative të IHD me rritjen ekonomike 
është sepse nëse kemi investime të huaja në një vend të caktuar, firmat vendase tkurren për një 
moment kohor duke shkaktuar edhe ulje të rritjes ekonomike. Për më tepër, shenja negative e IHD-
ve mund të varet nga natyra e të dhënave. Në fakt,rritja e GDP-së, pra rritja ekonomike mund të 
marrë vlerat pozitive dhe negative, ndërkohë që IHD në përqindje të GDP-së, është një variabël me 
vetëm vlera pozitive, atëherë një korrelacion negativ mund të lindin mes dy variablave, sidomos në 
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lidhje me vitet e para të të dhënave. 
Kështu është me rëndësi të përmendet që kjo lidhje apo regresion rrezikon të vuajë nga korrelacioni 
i variablave të pavarur me njëri tjetrin apo ndryshe e variablave determinant (kontrollues të 
regresionit) me njëri tjetrin. 

Ky punim është menduar të shikohet në tre këndvështrime, ndërkohë analiza empirike të shikohet 
vetëm në dy këndvështrime. Së pari, jepet lidhja e rritjes ekonomike me investimevet e huaja 
direkte (ndaj GDP) së bashku me faktorët e tjerë kontrollues. Së dyti, lidhja shikohet duke përdorur 
vonesën kohore, lag-un vecanërisht të investimeve të huaja direkte. Duke qënë se teoria thekson 
se përgjithësisht investimet e huaja direkte japin efektet e tyre në zhvillimin ekonomik të një 
vendi me vonesë kohore, dhe jo direkt në të njëjtin vit, atëherë është e rëndëishme të shikohet 
në këtë mënyrë. Së treti, do ishte me interes nëse analizës së Shqipërisë, ti shtonim edhe vende 
të tjera, duke formuar nëj panel-data, por duke qënë se vendet (vecanërisht vendet në tranzicion 
të Evropës) paraqesin shumë diference ndërmjet tyre, atëherë nuk mund të japin dot një përgjigje 
për këtë lidhje, gjithsesi ne mund të japin një vlerësim për shenjën e kësaj marrëdhënie: të rritjes 
ekonomike dhe të investimeve të huaja direkte. 

Për marrjen e rezultateve është përdorur SPSS 17.0  Regresion Analysis dhe janë marrë të dhëna 
për të gjithë variablat e varur dhe të pavarur për një periudhë nga viti 1990 deri 2010, pra numri i 
observimeve është 22. Pasi janë mbledhur të dhënat në vlerë absolute (milion leke) janë pjestuar 
me GDP përkatëse po në milion lekë të mbledhur nga Banka e Shqipërisë. Gjithashtu përderisa 
rritja ekonomike mund te gjendet vetëm si variabël vjetore detyrohemi që të gjithë regresionin ta 
trajtojmë për të dhëna vjetore dhe jo gjashtë mujore apo 3 mujore (më të detajuara). Studimi është 
parë në dy kendvështrimi: variablat në të njëjtën periudhe kohore dhe variablat me spostimin kohor 
prej 1 lag-u. Arsyeja kryesore e zgjedhjes së kësaj ndarje të studimit është vonesa në shfaqjen e 
efekteve të spillover dhe knoë hoë, që sic shpjeguam më sipër përbëjnë edhe një ndër arsyet e 
shfaqjes negative të lidhjes së rritjes ekonomike me IHD ndaj GDP-së.

7.2.2 Rezultat e Studimit

Duke u bazuar mbi supozimet dhe kriteret kufizuese të modelit3, mund të derivojmë këtë model 
që ka rëndësinë globale më të lartë në krahasim me modelet e tjera të provuara dhe koefiçentin 
e përcaktueshmërisë, R katrorin, më të madh. Rezultatet e këtij modeli paraqiten në tabelën e 
mëposhtme.

3  Për më shumë informacion për tabelat e modelit shih seksionin 10 .Shtojca
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MODELI 1
Tabela nr.23: Vlerësimi i lidhjes së rritjes ekonomike me IHD dhe tregues te tjere. Pa vonesë kohore

Në fakt, rezultat janë të pritshme, vecanërisht lidhja e investimeve të huaja direkte me rritjen 
ekonomike. Sipas këtij modeli veme re se R2, koeficenti i përcaktueshmërisë është 0.937dhe është 
më afër 1 se 0, si rezultat modeli qe ne kemi marrë në studim është i  rëndësishëm këtë do ta 
shohim edhe kur të studiojmë ekuacionin dhe variablat përkatës.
Ngrejmë hipotezat për të vlerësuar rëndësinë e modelit sipas tabelës ANOVA. 

H0: Modeli është jo i rëndësishëm (koeficentët janë të gjithë të barabartë me zero) 
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston të paktën një koeficent i ndryshëm nga 0)

Sipas tabelës Anova ne shohim që F e vrojtuar = KMR/KMG eshte 8.929 e krahasuar me F kritik 
me alfa 0.05 dhe shkallë lirie k-1=3 dhe n-k=14 (ku k është nr i variablave në ekuacion) në tabelë 
është një vlerë e caktuar, shihet  në tabelat përkatëse të statistikës).
 Nqs Fvrojtuar > F kritikr ath H0 bie poshtë dhe qëndron hipoteza alternative Ha, pra modeli është 
i rëndësishëm, ekziston të paktën një koeficent në ekuacionin tonë qeë i jep rëndësinë e duhur 
modelit.
Ose nje mënyrë tjetër është : shohim sig që është 0.001 < 0.05 që është alfa, atëhere sig < alfa kjo 
do të thotë që qëndron hipotezsa Ha, pra modeli është statistikisht i rëndësishëm.

Nga kjo tabelë e cila na ka dalë në SPSS në bazë të të dhënave tona, ne mund të nxjerrim ekuacionin:

Rritja ekonomike= a0 + a1 Nx + a2 capital formation +a 3 IHD

Rritja ekonomike= 77.125 -0.788Nx + 1.370Capital_formation +11.657IHD

Në këtë moment nëpërmjet tabelës ne mund të shpjegojmë rëndësinë e secilit variabël, ashtu edhe 
të konstantes, nëpërmjet madhësive që na janë dhënë.
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Nga ekuacioni ne mund te shpjegojmë :
Nqs Nx, capital formation(investime të brendshme) dhe IHD janë zero në një moment të caktuar 
kohe, atëhere shohim se rritja ekonomike është 77.125, pra  ka rritje ekonomike,  prej 77.125 njesi.
Nëse Nx rriten me 1 njësi dhe captital formation bashke me IHD nuk ndryshojnë ath:

∂ Rritja ekonomike= -0.788 Delta Nx (sepse bëhet delta e të gjithë dhe ato që nuk ndyshojnë 
eleminohen)
 Si rezultat edhe rritja ekonomike do të ulej me 0.788 njesi ose 78.8%

Nëse capital formation rritet me një njësi dhe variablat e tjerë mbeten te pandryshuar në një moment 
te caktuar kohe, ath:

∂ Rritja ekonomike= 1.370 ∂Capital formation, keshtu që rritja ekonomike do të rritej me 1.370 
ose me 137%

Nëse IHD do te rritej me 1 njësi dhe variablat e tjerë do mbeteshin të pandryshuar në një moment 
të caktuar kohe, ath:
∂ Rritja ekonomike= 11.657 ∂IHD pra rritja ekonomike do të rritej me 11.657 njësi.

Këto parashikime bëhen në bazë të ekuacionit, tani do përpiqemi të përcaktojmë se cili nga variablat 
është i rëndësishëm e cili jo:
Në filim ngrejmë hipotezat:
H0: a1=0  variabli  Nx është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për variablin 
rritja ekonomike.
Ha: a1≠0 variabli Nx është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin rritja 
ekonomike.
Nga tabela shohim qe 0.0001(sig Nx)<0.05(alfa) ath bie poshtë hipoteza H0 dhe qëndron hipoteza 
alternative, pra variabli Nx është i rëndësishëm për modelin.

H0: a2=0  variabli Capital  formation(gcf) është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është 
shpjegues për variablin rritja ekonomike.
Ha: a2≠0 variabli Capital  formation(gcf) është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues 
për variablin rritja ekonomike

Nga tabela shohim se 0.693>0.05 ath qëndron hipoteza H0, pra variabli capital  formation (investime 
të brendshme)është jo i rëndësishëm për modelin tone.

H0: a3=0  variabli IHD është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues peë variablin 
rritja ekonomike.
Ha: a3≠0 variabli HDI ëhtë  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin rritja 
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ekonomike
Nga tabela shohim se 0.130>0.05 ath qëndron hipoteza H0 , pra variabli IHD është jo i rëndësishëm.

Pra shohim se variabël i rëndësishëm rezulton vetem Nx dhe pesha e tij është më e madhe se pesha 
e dy variablave te tjere pasi modeli na rezulton i rëndësishëm.

MODELI 2

Tabela nr.24: Vlerësimi i lidhjes së rritjes ekonomike me IHD dhe tregues të tjerë. Me 1 kohë vonesë (1 lag)

*Niveli i rëndësisë apo i sinjifikantes 5%       **Niveli i rëndësisë apo i sinjifikantes 1%   
***Niveli i rëndësisë është 0.5%

Duke qënë se modeli i mësipërm, mbarte problemin që variablat nuk kishin distancë kohore 
dhe kohë të mjaftueshme për të paraqitur efektin e tyre real, atëherë në këtë pikë, mendojmë të 
paraqesim lidhjen me një vonesë kohore për investimet e huaja direkte. Variablat e tjerë nuk janë 
marrë me vonesë kohore duke qënë se nuk është në interesin e këtij studimi të shikojë një gjë të 
tillë.
Nga rezultatet e marra mund të përmendim se të gjithë variablat dolën me shenjën e parashikuar, 
pozitive, pra që efektet e tyre janë pozitive dhe të gjithë shihen si kontribues në rritjen ekonomike. 
Por e rëndësishme në këtë rast është lidhja që ne marrim mbi të gjitha me investimet e huaja direkte. 
Konkretisht invetsimet e huaja direke ndikojnë pozitivisht në rritjen ekonomike të Shqipërisë 
dhe nëse investimet e huaja direkte rriten me 1 pikë/ përqind dhe ku gjithë variablat e tjerë nuk 
ndryshojnë, atëhere efekti që jep IHD në rritje ekonomike është në masën 0.32 pikë/përqind, për 
lag = 1.
Nga këtu shohim se R2 ose koeficenti i përcaktueshmërise është 0.638 pra është me afër 1 se sa 0, 
si rezultat modeli duhet të dalë relativisht i rëndësishëm.
H0: Modeli është jo i rëndësishëm (koeficentët janë të gjithë të barabartë me zero, a1=a2=a3=0)
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston të paktën një koeficent I ndryshëm nga 0 ekziton nje ai≠0 
për cdo i=1,2,3)
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Nga tabela Anova ne nxjerrim rëndësine ose jo të modelit sipas kriterit të  të Fisherit.
F i vrojtuar në këtë rast është 8.808 dhe krahasohet me F kritik me shkalle lirie 3 dhe 15 dhe alfa 
0.05.
Ne kemi të dhënë edhe Sig që është 0.001 <0.05 ath modeli ynë rezulton i rëndësishëm, sepse 
qendron hipoteza alternative Ha.

Tani ne mund të nxjerrim ekuacionin:

Rritja ekonomike= a0 + a1Nx + a2gcf +a3fdi

Rritja ekonomike= 1.633+ 0.107nx+0.201gcf+0.328fdi
 I njëjti interpretim do të bëhet në këtë rast për secilin nga koeficentët, njësoj si në modelin e parë.
Do të shohim rëndësinë e variablave nëpërmjet hipotezave:

H0: a1=0  variabli Nx është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për variablin 
rritja ekonomike.
Ha: a1≠0 variabli Nx është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin rritja 
ekonomike.
 
0.038<0.05 ath qëndron hipoteza alternative pra variabli Nx është i rëndësishëm ose është shpjegues 
për variablin rritje ekonomike.

H0: a2=0  variabli gcf është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk eshte shpjegues per variablin 
rritja ekonomike.
Ha: a2≠0 variabli gcf është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin rritja 
ekonomike.
0.088>0.05 ath qëndron hipoteza H0, ath variabli gcf është jo i rëndësishëm

H0: a3=0  variabli fdi është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për variablin 
rritja ekonomike.
Ha: a3≠0 variabli fdi është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin rritja 
ekonomike.
 
0.032<0.05 ath variabli fdi është i rëndësishëm sepse qendron hipoteza Ha.

Dy variabla dalin të rëndësishëm dhe një i parëndësishëm edhe modeli na rezulton i rëndëishëm.
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MODELI 3
Do provojmë të marrim si variabël të varur investimet e huaja direkte(IHD),ndërsa si variabla 
të pavarur: rritjen reale ekonomike (PBBreal),kursi real i kembimit(REER), indeksi i cmimit të 
konsumatorit(CPI), paga minimale, importin në raport me PBB real, eksportin në raport me PBB 
real .
Fillimisht variablat e pavarur janë marrë një nga një për të parë ndikimin tek IHD.
IHD=3.198+0.046 PBBreal
Nga tabela (për më shumë informacion shikoni shtojca) shohim se koeficenti i përcaktueshmërisë 
R2 =0.766 ose 76.6% është më afër 1 se 0 si rezultat modeli duhet të dalë relativisht i rëndësishëm.
H0: Modeli është jo i rëndësishëm (koeficentët janë të gjithë të barabartë me zero, ai=0 për cdo 
i=1,2,3)
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston të paktën një koeficent i ndryshëm nga 0 ekziton nje ai≠0 
per cdo i=1,2,3)
Nga tabela Anova ne nxjerrim rëndësinë ose jo të modelit sipas kriterit të Fisherit.Gjithashtu ne 
kemi të dhënë edhe Sig që është 0.006 <0.05 ath modeli ynë rezulton i rëndësishëm, sepse qendron 
hipoteza alternative Ha.
Përsa I përket rëndësisë së variablit PBB real ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli PBBreal është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin investimet e huaja direkte IHD.
Ha: a1≠0 variabli PBBreal është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin 
IHD.
 
0.006<0.05 ath qëndron hipoteza alternative pra variabli PBBreal është i rëndësishëm ose është 
shpjegues për variablin rritje ekonomike.

Shikojmë lidhjen e kursit real të këmbimit(REER) me investimet e huaja direkte(IHD):
IHD=21.85-0.0001REER

Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.000034,është më afër 0 se sa 1,cka tregon se modeli nuk 
është i rëndësishëm.
Në lidhje me rëndësinë e variablit ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli REER është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin. IHD
Ha: a1≠0 variabli REER është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin. 
IHD.
 
0.005<0.05 ath qëndron hipoteza alternative pra variabli REER është i rëndësishëm ose është 
shpjegues për variablin rritje ekonomike.
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Lidhja investime të huaja direkte (IHD) me indeksin e cmimit të konsumatorit(CPI):
IHD=5.359+0.22CPI
Ho: Modeli është jo i rëndësishëm (koeficentët janë të gjithë të barabarteë me zero, ai=0 për cdo 
i=1,2,3)
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston të paktën një koeficent i ndryshëm nga 0 ekziton nje ai≠0 
për cdo i=1,2,3)

Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.4794,është më afër 0 se 1,që do të thotë se modeli është jo i 
rëndësishëm.
N.q.s shohim sig=0.062>0.05 ,modeli është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

Në lidhje me rëndësinë e variablit ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli CPI është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për variablin 
IHD.
Ha: a1≠0 variabli CPI është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.062>0.05 ,CPI është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0. 

Lidhja e investimeve të huaja direkte me pagën minimale.
IHD=12.78 - 0.001 Paga min
H0: Modeli është jo i rëndësishëm (koeficentët janë të gjithë të barabartë me zero, ai=0 për cdo 
i=1,2,3)
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston të paktën një koeficent i ndryshëm nga 0 ekziton nje ai≠0 
për cdo i=1,2,3)

Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.6645,është më afër 1 se 0,që do të thotë se modeli është 
relativisht  i rëndësishëm.
N.q.s shohim sig=0.0002<0.05 ,modeli është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Në lidhje me rëndësinë e variablit ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli paga min është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli paga min është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin 
IHD .
N.q.s shohim sig=0.0002<0.05 ,paga min është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Lidhja e investimeve të huaja direkte me IMP/PBB real.
IHD=7.49+0.032 IMP/PBB real
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H0: Modeli është jo i rëndësishem (koeficentët janë të gjithë të barabartë me zero, ai=0 për cdo 
i=1,2,3)
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston te paktën një koeficent i ndryshem nga 0 ekziton nje ai≠0 
për cdo i=1,2,3)

Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.744,është më afër 1 se 0,që do të thotë se modeli është 
relativisht  I rëndësishëm.
N.q.s shohim sig=0.004<0.05 ,modeli është  I rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Në lidhje me rëndësinë e variablit ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli IMP/PBB real është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues 
për variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli IMP/PBB real është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për 
variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.004<0.05 , IMP/PBB real është  I rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Lidhja e investimeve të huaja direkte me Exp/PBB real.
IHD=9.79+0.106 Exp/PBB real
H0: Modeli është jo i rëndësishëm (koeficentët janë të gjithë të barabartë me zero, ai=0 për cdo 
i=1,2,3)
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston të paktën një koeficent i ndryshëm nga 0 ekziton nje ai≠0 
për cdo i=1,2,3)

Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.71,është më afër 1 se 0,që do të thotë se modeli është 
relativisht  i rëndësishëm.
N.q.s shohim sig=0.017<0.05 ,modeli është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Në lidhje me rëndësinë e variablit ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli Exp/PBB real është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli Exp/PBB real është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për 
variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.017<0.05 , Exp/PBB real është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Lidhja e investimeve të huaja direkte me investimet e brendshme.
IHD=14.26+2.00 investime të brendshme
H0: Modeli është jo i rëndësishëm (koeficentët janë të gjithë të barabartë me zero, ai=0 për cdo 
i=1,2,3) 
Ha: Modeli është i rëndësishëm (ekziston te paktën një koeficent i ndryshëm nga 0 ekziton nje ai≠0 
për cdo i=1,2,3)
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Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.897,është më afër 1 se 0,që do të thotë se modeli është 
relativisht  I rëndësishëm.
N.q.s shohim sig=0.044<0.05 ,modeli është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Në lidhje me rëndësinë e variablit ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli investime të brendshme real është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është 
shpjegues për variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli investime të brendshme është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues 
për variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.044<0.05 , investime të brendshme është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza 
Ha.

Deri tani analizuam efektin e variablave të pavarur vec e vec në investimet e huaja direkte.
Më poshtë do të bëjmë analizën e këtyre variablave duke  shtuar një nga një në model.

Rasti a
IHD=-4.396+0.016 PBB real - 7.79 paga min
Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.654,është më afër 1 se 0,që do të thotë se modeli është 
relativisht  i rëndësishëm.
N.q.s shohim sig=0.008<0.05 ,modeli është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Në lidhje me rëndësinë e variablave ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli PBB real është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin. IHD
Ha: a1≠0 variabli PBB real është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin 
IHD.
N.q.s shohim sig=0.643>0.05 , PBB real është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli paga min është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin. IHD
Ha: a1≠0 variabli paga min është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin. 
IHD
N.q.s shohim sig=0.914>0.05 , paga min është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

Në rastin kur variablat PBB real dhe paga min i morem vec e vec të dy variablat dolën të 
rëndësishëm,ndërsa në rastin kur këto dy variabla u morrën së bashku,dalin të parëndësishëm.Një 
nga arsyet mund të jetë korrelacioni që këto variabla mund të kenë me njëri tjetrin.

Rasti b
IHD=-6.264+0.04PBB real -5.524paga min+0.371 investime të brendshme
Koeficenti I përcaktueshmërisë R2=0.932,është më afër 1 se 0,që do të thotë se modeli është 
relativisht  i rëndësishëm.
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N.q.s shohim sig=0.0001<0.05 ,modeli është  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza Ha.

Në lidhje me rëndësinë e variablave ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli PBB real është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli PBB real është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin. 
IHD
N.q.s shohim sig=0.827>0.05 , PBB real është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli paga min është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli paga min është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin. 
IHD
N.q.s shohim sig=0.871>0.05 , paga min është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli investime të brendshme është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është 
shpjegues për variablin. IHD
Ha: a1≠0 variabli investime të brendshme është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues 
për variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.001<0.05 , investime të brendshme është  I rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza 
Ha

Mqs modeli në vetvete del  statistikisht i rëndësishëm,variabli i pavarur investime të brendshme ka 
një efekt më rë madh se PBB real dhe paga minimale.

Rasti c
IHD= -10.965 +0.011 PBB real +0.0001 paga min + 0.649 investime të brendshme + 0.016 CPI + 
0.116 Exp/PBB real – 0.036 IMP/PBB real – 0.002 REER 
Koeficenti i përcaktueshmërisë R2=0.944,është më afër 1 se 0,që do të thotë se modeli është 
relativisht  i rëndësishëm.
N.q.s shohim sig=0.067>0.05 ,modeli është jo  i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

Në lidhje me rëndësinë e variablave ngremë hipotezat:

H0: a1=0  variabli PBB real është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli PBB real është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin 
IHD.
N.q.s shohim sig=0.765>0.05 , PBB real është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli paga min është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli paga min është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin 
IHD.
N.q.s shohim sig=0.782>0.05 , paga min është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.
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H0: a1=0  variabli investime të brendshme është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është 
shpjegues për variablin. IHD
Ha: a1≠0 variabli investime të brendshme është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues 
për variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.205>0.05 , investime të brendshme është jo i rëndësishëm.Pra qëndron 
hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli indeksi i cmimit te konsumatorit (CPI) është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi 
nuk është shpjegues për variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli indeksi i cmimit te konsumatorit (CPI)  është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi 
është shpjegues për variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.978>0.05 ,  indeksi i cmimit te konsumatorit (CPI) është jo I rëndësishëm.Pra 
qëndron hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli Exp/PBBreal  është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli Exp/PBBreal  është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për 
variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.48>0.05 ,  Exp/PBBreal  është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli Imp/PBBreal  është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli Imp/PBBreal  është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për 
variablin IHD.
N.q.s shohim sig=0.567>0.05 ,  Imp/PBBreal  është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.

H0: a1=0  variabli REER  është jo i rëndësishëm, ose ndryshe themi nuk është shpjegues për 
variablin IHD.
Ha: a1≠0 variabli REER  është  i rëndësishëm, ose ndryshe themi është shpjegues për variablin 
IHD.
N.q.s shohim sig=0.286>0.05 ,  REER  është jo i rëndësishëm.Pra qëndron hipoteza H0.
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8. Politikat  dhe masat për tërheqjen dhe përfitimin nga 
Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri

Në vitin 1993, Shqipëria miratoi një kuadër ligjor në favor të investimeve të huaja direkte.
Karakteristikat e rregjimit aktual të investimeve janë:

-Të gjithë sektorët janë të hapur për IHD.
-Për investimet e huaja dhe ato vendase ligji garanton një trajtim të barabartë dhe të paanshëm.
-Nuk kërkohet ndonjë autorizim paraprak për investitorët e huaj
-Kuadri ligjor për IHD-të respekton parimin e trajtimit kombëtar, përjashtim përbëjnë sektorë 

të tillë s: prodhimi i armëve, transport i brendshëm detar, peshkimi dhe shërbimet e noterisë dhe 
përmbarimit.

-Në ligjin për investimet e huaja theksohet se investimet e huaja nuk mund të nacinalizohen 
apo shpronësohen, me përjshtim të rasteve të përcaktuara nga ligji, si dhe në raste të interesit 
publik.

-Investitorët në Shqipëri kanë të drejtën e mbrojtjes gjyqësore të të drejtave që lidhen me 
investimet e tyre.

-Sipërmarrjet me shumicë aksionerësh që janë të rregjistruar si persona juridikë kanë të drejtë 
të kenë në pronësi cdo lloj trualli apo tokë. Problem përbën në këtë rast sistemimi i kadastrës dhe 
i pronësisë së titujve.

-Kompanitë që investojnë në Shqipëri kanë të drejtë të punësojnë shtetas të huaj. Fondet që 
sigurohen nga investimi mund të transferohen jashtë shtetit.Ekzistojnë kufizime transfertash në 
rast të mospagimit të taksave,për mospërputhje të detyrimeve dhe për vendime gjykate.

-Meqënëse në Shqipëri pronësia përbën një pengesë për investimet e huaja,qeveria ka hartuar 
një projektligj të ri që mbron dhe garanton investimet e huaja.

-Shqipëria ka 37 marrëveshje dypalëshe për mbrojtjen dhe nxitjen reciproke të investimeve.

Reformat që janë ndërmarë gjatë periudhës 2006-2010 nga qeveria shqiptare

-Reforma e procesit të rregjistrimit të biznesit. Që nga viti 2007, rregjistrimi i një biznesi 
bëhet brenda një dite në QKR, prej më pak se një euro. Numri i hapave për fillimin e një biznesi 
është ulur nga 10 në 5 ditë. Bizneset e reja mund të rregjistrohen online, brenda një dite për të 
plotësuar kërkesat në lidhje me taksat, sigurimin shëndetësor dhe krahun e punës.

-Lëshimi i licensave ku janë thjeshtësuar procedurat e licensimit në sektorë të ndryshëm 
të ekonomisë. Gjatë periudhës 2007-2008 reformat e ndërrmara bënë që të reduktohej numri i 
kërkesave për licenca nga 170 që kërkoheshin më parë, kërkohen vetëm 104. Në qershor të vitit 
2009, nisi nga puna Qëndra Kombëtare e Licencimit(QKL), me qëndër në Tiranë dhe degë në 
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Korcë, Shkodër dhe Vlorë.

-Kodi tregtar. Ligji “Për Sipërmarësit dhe Shoqëritë Tregtare”, nr. 9901, datë 14 prill 2008, që 
zëvendësori ligjin e vitit 1992, përcakton  llojin e statusit juridik të shoqërive. Ligji i ri e përshtat 
legjislacionin shqiptar me acquis communitare të BE-së si dhe reflekton amendamentet e reja të 
legjislacionit shqiptar.

-Reforma fiskale. Hapat që janë ndërmarrë në fushën fiskale gjatë viteve 2007-2008 dhe 
politika fiskale ekspansioniste e ndjekur gjatë gjysmës së parë të vitit 2009 e bënë sistemin tatimor 
më të lehtë dhe më inkurajues për biznesin. Reforma tatimore është bazuar mbi idenë e uljes së 
përqindjes tatimore dhe zgjerimin  e gamës së tatimpaguesve. Hapat e reformës tatimore janë:

*Ulja e përqindjes së tatim fitimit nga 25% në vitin 2000 në 10% në 2010.
*Sistemi i tatimit mbi të ardhurat personale nga progresiv u ndryshua në proporcional. 

Përqindja e tatimit është 10%, i njëjtë me tatimin mbi të ardhurat e kompanive.
*Ulja e barrës tatimore mbi të ardhurat nga puna. Aktualisht taksa për sigurimet shoqërore dhe 

shendetësore nga paga bruto është 29.7% e pagës mujore bruto, nga 41.9% që ishte në vitin 2000.

-Politika tregtare. Në shtator të vitit 2000, Shqipëria u bë anëtare e Organizatës Botërore 
të Tregtisë dhe ka liberalizuar regjimin e import-eksportit të mallrave. Marëveshja ë Stabilizim-
Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian e nënshkruar në datë 1 dhjetor 2006, përmban një 
marëveshje të ndërmjetme të tregtisë së lirë me vendet e BE-së e cila hyri në fuqi në datë 1 prill 
2009. Që nga janari i vitit 2004, ka nisur zbatimi i një sërë marëveshjesh së tregtisë së lirë në 
rajonin e Europës Juglindore me Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Kosovën, Serbinë, 
Malin e Zi, Bullgarinë, Rumaninë, Bosnje- Hercegovinën, Kroacinë dhe Moldavinë. Në vitin 
2006 u nënshkrua Marëveshja e Tregtisë së Lirë në Europën Qëndrore (CEFTA) e cila hyri në 
fuqi në nëntor të 2007. Kjo mareveshje pasqyron një nivel më të lartë të hapjes së tregut dhe të 
bashkëpunimit rajonal të vendeve të rajonit. Politika e liberalizimit ka vijuar me marëveshjen e 
tregtisë së lirë midis Shqipërisë dhe Turqisë si dhe me marëveshjen e tregtisë së lirë të Shqipërisë 
me vendet e Shoqatës Europiane të Tregtisë së Lirë(EFTA). Tarifa e aplikuar nga Shqipëria 
për importet jashtë BE-së në vitin 2008 ishte mesatarisht 2.3%. Gjithashtu gjatë vitit 2008 u bë 
informatizimi i të gjitha pikave doganore, gjë që përmirësoi ndjeshëm shërbimet për bizneset, uli 
kohën për plotësimin e dokumentacionit dhe kontrollin e mallrave të tregtuara.

-Zonat e lira dhe parqet industriale. Që nga viti 2010, qeveria ka miratuar nëntë zona 
ekonomike. Tetë prej tyre kanë statusin e parqeve industriale, ndërsa njëra statusin e zonës së lirë. 
Parashikohen afërsisht 60 milion euro investime dhe krijimi i 30  mijë vendeve të punës.

-Privatizimi është një proces i rëndësishëm për tërheqjen e investimeve të huaja. Gjatë procesit 
të privatizimit nuk pati asnjë kufizim në lidhje me pjesmarrjen e investitorëve të huaj në këtë 
proces. Investitorëve të huaj u lejohet 100% e ndërmarrjeve të privatizuara.
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Partneriteti Publik Privat (PPP). Qeveria shqiptare ka dhënë koncensione në sektorë të ndryshëm 
si energjitikë, miniera, infrastruktura aeroportuale dhe menaxhimi i sistemit të ujësjellës-
kanalizime në disa qytete të Shqipërisë. Projektet koncesionare në sektorin e energjitikës synojnë 
rritje dyfish të prodhimit të energjisë si dhe diversifikimin e burimeve energjitike. Kontratat 
koncesinare për ndërtimin e hidrocentraleve të nënshkruara nga qeveria shqiptare gjatë viteve 
2007-2009 me kompani të huaja me vlerë 1.3 miliardë euro të investimeve, shtrihen përgjatë 
pesë viteve në vazhdim. Realizimi i kontratave koncesionare do të bëjë të mundur që Shqipëria 
jo vetëm të plotësojë kërkesën vendase për energji në mënyrë të pandërprerë, por edhe për t’u 
shndëruar në një eksportues të saj. Një projekt i suksesshëm koncesioni është terminali i naftës, 
një investim shqiptaro-italian PETROLIFERA, me vlerë prej 57 milion euro, që u inagurua në 
qershor të vitit 2009 në Vlorë. Një nga konsorciumet më të suksesshme është ai i aeroportit 
ndërkombëtar të Tiranës që operohet nga një konsorcium i Hotchief Airport, Deutsche Investitions-
und Entëicklungsgesellschaft MBH dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërrmarjeve me anë të një 
kontrate “NDËRTO-MERR NË PRONËSI-VËR NË FUNKSIONI M-TRANSFERO” për 20 vite. 
Në industrinë e naftës qeveria ka marrëveshje në fushën e hidrokarbureve për puser ekzistuese 
dhe për eksplorimin e burimeve të reja me kompanitë: Medoil, Island Rockall, Dëm Petroleum 
(Zvicër), Bankers Petroleum (Kanada), etj. Stimuj për investitorët. Investitorët që ndërtojnë 
centrale për prodhimin e energjisë me kapacitet 5 MË përmes përdorimit të lëndëve të djegshme, si 
dhe investitorët që rehabilitojnë centralet ekzistuese mund të përfitojnë nga përjashtimi nga taksat 
doganore për makineritë e importuara dhe paisjet e përdorura për investime kapitale. Gjithashtu 
këtyre investitorëve mund t’ju hiqet taksa doganore dhe akciza që kanë paguar për importin e 
lëndës djegëse të përdorur për prodhim energjie. Importuesit e makinerive dhe paisjeve mund të 
përfitojnë nga shtyrja e pagesës së TVSH-së për një periudhë deri në një vit, në rast se makineritë 
dhe paisjet përdoren vetëm për aktivitetin ekonomik të importuesit të tatueshëm
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Masa në vijim për përmirësimin e mjedisit të biznesit. 

-Reforma e Albinvest-it i cili ka shërbyer si agjenci promovimi për imazhin e vendit dhe thithjen 
e investitorëve të huaj dhe vendas. Sipas Indeksit të Reformës së Investimeve të OECD-së për vitin 
2010, Shqipëria do të duhet të përqëndrohet në përmirësimin e shërbimeve për investitorët gjatë 
fazave para dhe pas krjimit. Sipas këtij raporti kjo agjensi duhet të funksionojë si një “one-stop-
shop” për investitorët për të garantuar shërbime më të shpejta dhe më efikase për investitorët, por 
edhe për të lehtësuar bashkërendimin midis institucioneve të ndryshme shtetërore.

Ligji me Nr.10303 dt.15.07.2010 shpalli krijimin e Agjensisë Shqiptare për Zhvillimin e 
Investimeve (AIDA), që është caktuar  si agjensia kombëtare për promovimin e investimeve (IPA) 
dhe do të jetë një aktor shumë i rëndësishëm për tërheqjen e investimeve të huaja në vend. 
-gjykata Administrative - Qëllimi i ngritjes së saj është përshpejtimi i procedurave që lidhen me 
apelimet nga bizneset dhe forcimi i masave për ekzekutimin e kontratave.
-Nxitja e sipërmarrjes dhe novatorizmit - Strategjia e Novatorizmit/ Novacionit në Biznes dhe 
Teknologjisë që është ende në trajtë projekti/drafti, ka si qëlllim ngritjen e institucioneve dhe 
industrive konkuruese, zhvillimin e aftësive profesionale për të përdorur teknologjinë e importuar, 
si dhe për të sjellë novacione të vërteta teknologjike. Në këtë kuadër pritet ngritja e një Qëndre 
Novacioni për Biznesin(BRIC). Shqipëria është pjesë e Programit të Bashkimit Evropian për 
Konkurrueshmërinë dhe Novatorizmin (CIP) dhe si e tillë ka tri nën-programe që janë përqëndruar 
tek SME-të.
Programet janë të hapura si për kompanitë e huaja ashtu edhe për ato vendase.
-Planet e privatizimit 
Asetet strategjike që kanë mbetur ende pa u privatizuar janë:
-asetet e kompanisë së naftës Albpetrol
-një pjesë e aksionëve  shqiptare në operatorin e telefonisë fikse Albtelecom
-Instituti i sigurimeve INSIG
Privatizimi i tyre ishte parashikuar në fund të vitit 2010.
-Bashkëpunimi dhe asistenca ndërkombëtare 
Nxitja e IHD-ve në Shqipëri është mbështetur edhe nga bashkëpunimi dhe asistenca e  organizatave 
ndërkombëtare si: Këshilli i Europës (KE), PNUD, BANKA BOTËRORE, UNCTAD, etj. Për të 
parë perceptimet e investitorëve të huaj në lidhje me politikat nxitëse për investimet e huaja, u krye 
një sondazh nga FIAA (Shoqata e Investitorëve të Huaj në Shqipëri) dhe PNUD gjatë periudhës 
qershor- korrik 2010.

Vlerësim i mjedisit institucional dhe ligjor në Shqipëri: rezultate të një sondazhi mbi 
“Perceptimet për investimet e huaja direkte” 
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Ekipi i sondazhit morri 80 përgjigje nga një kampion jo-përfaqësues i ndërmarrjeve të investimeve 
të huaja. Sondazhi mbuloi afërsisht 13% të filialeve të huaja në vend.
Karakteristikat kryesore të firmave të anketuara janë si më poshtë:
• më shumë se gjysma e tyre ishin të themeluara përpara vitit 2003, ndërsa pjesa tjetër 
më vonë; 
• 59% e kompanive të anketuara ishin krijuar si investime ne biznese te reja, 24% si 
rezultat i privatizimeve dhe pjesa tjeter si invesime ne projekte ekzistuese; 
• 90% e të gjitha kompanive të anketuara ishin kryesisht me pronësi të huaj; 
• përsa i përket pronësisë së huaj, 15 kompani (19%) ishin greke, 13 (17%) italiane dhe 
pesë (6%) austriake; të tjerat ishin themeluar nga kompanitë mëma nga 21 vende të 
ndryshme; 
• përsa i përket aktiviteteve kryesore ekonomike, 34% e të anketuarëve operojnë në manifakturë 
(gjysma e tyre në tekstile dhe veshmbathje), 21% në miniera, energjetikë dhe ndërtim dhe 45% 
tjetër në shërbime; 
• vetëm një e katërta e kompanive kanë mbi 250 punonjës; pjesa tjetër janë ndërmarrje të vogla dhe 
të mesme, sidomos të mesme (33%) që punësojnë nga 50 deri 250 persona; 
• shumica e kompanive kanë njohur rritje vitet e fundit, 71% e tyre kishin më shumë të punësuar 
në vitin 2009 sesa në vitin 2007 dhe 76% e tyre kanë xhiro më të lartë; 
• perspektiva për të ardhmen është optimiste, 61% e kompanive presin një rritje të punësimit gjatë 
dy viteve në vijim, përkundrejt vetëm 13% që parashikojnë ulje (pjesa tjetër parashikon të ruajë 
nivelin ekzistues të punësimit); 
• ka një dallim të qartë midis kompanive eksportuese dhe atyre jo-eksportuese: 46% e 
kompanive nuk kanë asnjë aktivitet eksporti, ndërsa 29% e tyre eksportojnë më shumë së 
gjysmën e produktit të tyre final; 
• 62% e kompanive janë me qendër në Tiranë, ndërsa pjesa tjetër është e shpërndarë në 
të gjithë Shqipërinë; 
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Përfundimet e pyetsorit
Pyetësori testoi sesa të kënaqura ishin filialet e huaja në lidhje me nëntë fusha legjislative. Një 
përqindje e lartë e të anketuarëve (70%) u shprehën të kënaqur me barrën tatimore dhe ligjin 
për punësimin. Ata u shprehën të kënaqur me sistemin e sigurimeve shoqërore dhe me kostot 
relativisht të ulëta për punëdhënësit.

Pakënaqësitë e investitorëve
Lidhen me:
-zbatimin e legjislacionit
-vjeljen e taksave
-rimbursimin e TVSH
-burokracitë në përgjithësi
*Afërsisht 1/3 e të anketuarve u shprehën të pakënaqur me programet mbështetëse të qeverisë. Një 
mjedis liberal në vetvete nuk është i mjaftueshëm për të kënaqur kompanitë, ato kërkojnë stimuj 
të vërtetë.
*Problem tjetër i evidentuar nga anketimi është se gjysma e kompanive të anketuara nuk gjejnë 
dot njerëz me aftësitë e duhura profesionale. Kjo do të thotë se ka nevojë për arsim dhe trainim 
profesinal më të mirë. Për shumicën e kompanive të huaja Zyrat e Punës ofrojnë akses sasior por 
jo cilësor dhe konsiderohen të padobishme nga këto kompani.
*Pakënaqësitë e investitorëve me komunikim e vështirë dhe të komplikuar me autoritet.
* Përsa i përket garancisë për të drejtat e pronësisë ndaj pasurisë së patundshme ,është e vështirë 
për të rregjistruar dhe për të marë të drejtat e pronësisë.
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A JEMI TË KËNAQUR ME NIVELIN E INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE ?
PËRSE DUHET TË INVESTOSH NË SHQIPËRI?

Me zhvillimin e ekonomisë së tregut Shqipëria ofron shumë mundësi për investitorët:
1.Kosto e pronës dhe e punës është e ulët
2.Popullata është e re dhe e arsimuar
3.Tarifat apo kufizimet e tjera ligjore janë të ulëta ose nuk ekzistojnë
4.Pozita gjeografike e Shqipërisë ofron mundësi për zhvillimin e tregtisë,sidomos me 
vendet e BE-së.(kufizohet me Greqinë dhe Italinë)
5.Shqipëria bën pjesë dhe në të gjitha marrëveshjet e tregtisë ssë lirë me të gjitha vendet e 
Ballkanit duke krijuar mundësi tregtie në të gjithë rajonin.
6.Stabilitet makroekonomik
7.Sektor privat tërësisht i privatizuar. Në Shqipëri operojnë disa nga bankat më të njohura 
ndërkombëtare, Raiffeisen International, Societe Generale, BKT dhe Intesa Sanpaolo. 
Prania e tyre në sektorin bankar ka rritur financimin në ekonomi.

Tabela nr.25:Treguesit Makroekonomikë

Burimi: Banka e shqipërisë,Ministria e Financave,INSTAT
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Me $137 milionë, viti 2002 e identifikon Shqipërinë si vendi me IHD-të më të ulta për frymë në 
vendet e Europës Jug-Lindore. Ndërkohë që në vendet e Europës Qëndrore  dhe Jug-Lindore kemi 
rritje të ndjeshme të IHD-ve, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për Shqipërinë. Megjithëse statistikat 
tregojnë një rritje në vitin 2001 prej 31% të IHD-ve, në krahasim me 2002  po të zbresim shitjen 
e liçencave eksluzive të Vodafone dhe të AMC  në 2000  do të kishim pothuaj të njëjtin nivel të 
IHD-ve.
Të njëjtën gjë do të thoshim dhe për shifrën  314 milionë $ të vitit 2004 e “fryrë” disi nga shifra 
prej $126 milion nga privatizimi i BK-së. Përpara vitit 2006, fluksi i investimeve të huaja direkte 
ishte relativisht i ulët. Që nga ai vit IHD-të kanë shënuar rritje të vazhdueshme në terma nominalë 
në euro. Në vitin 2009, rritja ishte e moderuar por në krahasim me vendet europiane, shumica e të 
cilave pësuan rënie të IHD-ve për shkak të krizës financiare, rritja ishte e kënaqshme.

Fluksi i investimeve të huaja direkte për Shqipërinë është në nivele modeste. Por ajo që është për tu 
vlerësuar është prirja rritëse e fluksit të IHD megjithë luhatjet që ka pasur. IHD-të kanë patur rritje të 
vazhdueshme që nga viti 2005 dhe parashikimet afatmesme të ekonomisë parashikojnë një rritje të 
mëtejshme të IHD-ve. IHD-të janë rritur me 18 % në 2010 krahasuar me vitin e kaluar. Rritja e IHD-ve 
i atribuohet kryesisht procesit të privatizimit dhe përmirësimit të klimës së biznesit.

TREGËTIA E LIRË DËSHIRË DHE MENCURI

IHD-të janë shumë të rëndësishme pikërisht në këto momente kur Shqipëria po nënshkruan 
marrëveshje të tregëtisë së lirë me vendet e rajonit.
Këto marrëveshje në situatën ekonomike në të cilën ndodhet Shqipëria, ndihmojnë më shumë 
importet e produkteve të huaja se eksportet e produkteve vendase
Nënshkrimi i marrëveshjeve të Tregtisë së Lirë pritet të rrisë shkëmbimet tregtare mes vendeve. 
Por problemi është më i thellë:
Industria jonë e brendshme nuk është gati për hapjen e tregjeve të cilat do sillnin vetëm  rritjen e 
importeve dhe thellimin e mëtejshëm të defiçiti tregtar prej 1.6 miliardë $. 
Rritja e mëtejshme e defiçitit tregtar do ketë pasoja  të rënda ekonomike e sociale për vendin duke 
përkeqësuar akoma më shumë ambjentin e vendit për tërheqjen e IHD-ve. 
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TAKSA KUNDER DUMPINGUT
Nënshkrimi i marrëveshjeve të Tregtisë së Lirë i jep mundësi kompanive vendase dhe të huaja që 
operojnë në vend të eksportojnë. 
Por nëse duam të operojmë në këto tregje dhe të adresojmë kërkesën tonë atje duhet të 
bashkëpunojmë ngushtë me ato industri që kanë potenciale eksportuese në këto tregje. Një nga 
këto industri premtuese është industria e çelikut. Në të gjithë botën industria e çelikut konsiderohet 
si një ndër sektorët më strategjikë me potenciale konkuruese. Si të tillë shumë vende  kanë marrë 
masa  për të mbajtur industrinë vendase. Sot shumë shtete si Rusia, SHBA, Japonia apo Brazili 
aplikojnë barriera mbajtëse për prodhuesit e çelikut duke vendosur tarifa të larta për importet.
E njëjta gjë nuk ndodh me Shqipërinë e cila në mungesë të barrierave të importit, vuan presionin 
e eksporteve të tregut ukrainas të çelikut, në të njëjtën kohë kur premisat për ekportet  nga vetë 
sektori vendas i çelikut nuk mungojnë. Fabrika e prodhimit të çelikut “Kurum” në Elbasan, zotëron 
një potencial shumë të madh për të eksportuar çelik në Maqedoni me vlerë 20-25 milionë $ në vit. 
Eksportet e çelikut ukrainas do të vazhdojnë për sa kohë në Shqipëri dhe në vendet e rajonit me 
të cilat ajo ka nënshkruar marrëveshje të tregëtisë së lirë, nuk funksionojnë ligjet antidumping që 
balancojnë pjesën e secilit lojtar në treg. Mungesa e këtyre ligjeve sjell tkurrjen e investimeve 
të huaja në vend.
Të njëjtën gjë mund të pohojmë dhe për sektorin e agrikulturës.

Ky sektor me premisa të mëdha për zhvillim, i cili zë pjesën më të madhe të GDP-së (37%), vuan 
mungesën e ligjeve antidumping. Bashkimi Europian subvencionon deri në 40 miliardë euro për 
produktet bujqësore të destinuara për eksport. Nënshkrimi  i marrëveshjeve të Tregëtisë së Lirë 
midis Shqipërisë, BE–së, vendeve të rajonit bëhen pa bërë asnjë studim ku të analizohen politikat 
dumping që vendet e mësipërme aplikojnë në lidhje me tregun shqiptar. Kjo përbën hyrjen e 
importeve nga këto vende dhe ndrydhjen e sektorit vendas, i cili funksionon në 30% të kapacitetit 
te tij.
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Cilat janë pengesat kryesore lidhur me thithjen e IHD-ve?
Faktorët kryesorë që ndikojnë në mos thithjen e investimeve të huaja direkte janë kuadri ligjor dhe 
rregullativ si dhe infrastruktura.

1.TRANSPARENCA

Shteti shqiptar ka nënshkruar 16 marrëveshje konçensionare në sektorët e energjisë, minierave, 
transportit dhe ujësjellsave të cilat sipas statistikave kanë realizuar vetëm 1/10 (një të dhjetën) 
e investimeve dhe për më tepër eksperienca botërore ka treguar se këto marrëveshje nuk janë 
në përfitim të vendit. Preçedentë të shumtë janë bërë dhe në prokurimet publike, në lidhje me 
ndërtimin e rrugëve  të cilat janë zhvilluar pa tender të hapur ndërkombëtar. Privatizimet me 
konçension duhet të ndjekin një proçces shumë transparent  i cili kryhet me tender konkurues, 
qoftë ky kombëtar apo ndërkombëtar.
Mungesa e transparencës doli në pah dhe në proçesin e privatizimit të Telekomit në lidhje me 
liçencën e tretë të telefonisë celulare “Eagle Mobile”. Kështu draft-kontrata nuk paraqet kushte 
mbi këtë pjesë të shitjes, ku blerësi nuk do ketë asnjë detyrim për ndërtimin e rrjetit të tretë të 
telefonisë celulare në Shqipëri, ndonëse ajo është një aset i Albtelekomit. Ky rast e ekspozon 
Shqipërinë në marrëveshjet monopoliste, pasi liçenca  e telefonisë celulare jepet me anë të tenderit, 
kundrejt pagesës dhe kundrejt afateve ligjore për fillimin e veprimtarisë. Turk Telekom do të ketë 
një liçencë për të cilën nuk kanë  asnjë detyrim ligjor se kur duhet ta fillojnë ofrimin e shërbimit, 
sa do të investojnë, çfarë pjese të territorit do të mbulojnë.

2.KORRUPSIONI

Korrupsioni dhe mungesa e përgjithshme e transparencës mbeten sfida të vazhdueshme për 
demokracinë dhe për sipërmarrjet shumëkombëshe që mund të investojnë në Shqipëri. Megjithëse 
nuk është aq problematik sa shfaqej në vitet e mëparshme, korrupsioni vijon të jetë një pengesë 
për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Ai mund të ndikojë në zgjatjen e proçedurave 
të marrjes së liçencave, duke i bërë ato mjaft të kushtueshme. Mitmarrja është një praktikë e 
zakonshme. Sipas publikut, institucionet më të korruptuara në Shqipëri janë doganat, shërbimi 
policor dhe sistemi i shëndetit publik. Transparenca pengohet më tej dhe nga fakti se një pjesë e 
madhe e veprimtarisë tregtare në Shqipëri zhvillohet jashtë ekonomisë formale. 

Për të argumentuar ekzistencën e një niveli të lartë korrupsioni në Shqipëri, i referohemi sërish 
studimit të bërë nga FIAS dhe Qeveria Shqiptare. Investigimet kanë treguar se në shumë fusha 
të proçedurave specifike gjatë fillimit dhe zhvillimit të një biznesi ka trajtime të njëanëshme dhe 
arbitrare. Kostot e larta, duke përfshirë këtu edhe pagesat “jo-zyrtare» të shpeshta. 
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Tabela nr.26 Tabela na jep shifrat zyrtare që buruan nga survejimi 
i 500 kompanive shqiptare dhe të huaja që operojnë në Shqipëri.

Burimi: FIAS
Ndërsa shifrat më sipër dëshmojnë për ekzistencën e korrupsionit në vendin tonë, tabela në faqen 
vijuese tregon se ai është në rritje dhe më i larti në rajon, gjë që shpjegon edhe një herë rritjen me 
18 vende drejt majave të korrupsionit për Shqipërinë në vitin 2004.

Tabela nr.27: Indekset e Korrupsionit

Burimi: “lndekset e korrupsionit. “ Monitorimi i Korrupsionit Rajonal, Qëndra për Studime 
Demokratike lnstituti i      Zhvillimit Ndërkombëtar Ligjor, Romë, Prill 2002
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Dobësia nga e cila karakterizohet operimi i sistemit rregullator administrativ si p.sh., ushtrimi i 
gjykimeve të shumta të anëshme dhe mungesa e transparencës dhe e llogari-dhënies, i hap rrugën 
praktikave të korrupsionit. 

Ndikimi i këtyre faktorëve në tërheqjen e IHD-ve ka qënë shumë i ndjeshëm. Kështu vlen për 
t’u përmendur se Shqipëria ka potencial për të thithur $3.3 miliardë investime të huaja direkte 
ndërkohë që deri në fund të vitit 2003 ajo ka thithur vetëm $1 miliardë. Nëse nga kjo shifër zbresim 
privatizimet e ndërrmarjeve strategjike del se Shqipëria ka realizuar vetëm 22% të potencialit për 
tërheqjen e IHD-ve. Duke lënë mbrapa Bosnje Hercegovinën dhe Moldavinë, kjo shifër është 
mbrapa vendeve të tjera të rajonit ku përmendim Hungarinë e cila nga $38.4 miliardë ka tërhequr 
$31.5 miliardë. Kjo e fundit ndiqet nga Bullgaria e cila ka tërhequr $2.06 miliardë, nga $2.7 
miliardë që është potenciali i saj. Polonia, Serbia dhe Mali i Zi kanë tërhequr 50% të potencialit për 
IHD, ndërkohë që vlera aktuale e potencialit është sa një e treta e potencialit në vende si Shqipëria, 
Bosnje&Hercegovina dhe Moldavia.

Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit(CPI) 2010 tregon se pikët më të larta në CPI i ka marrë 
Danimararka ,Zelanda e Re dhe Singapori 9.3.(shënim:niveli 0 konsiderohet si shumë i korruptuar 
dhe niveli 10 perceptuar me nivel më të ulër të korrupsionit) ,F inlanda e Suedia me 9.2 dhe 
Kanadaja me 8.9.Këto vlera tregojnë se në këro vendë ekziston stabilitet politik si dhe institucione 
publike solide dhe funksionale. Shqipëria shënon 3.3 pikë në CPI për vitin 2010,nga 3.2 që ishtë 
në vitin 2009.Për vitin 2010 Shqipëria renditet në vendin e 87,krahasuar me vendin e 95 në vitin 
2009.Në rajonin e Evropës Jug-Lindore,përmirësim të dukshëm kanë shënuar vendet e Ballkanit 
Perëndimor,vecanërisht Maqedonia që ka patur një rritje nga 3.8 pikë për 2009 në 4.1 për 2010 ,e 
cila ndiqet nga Kroacia.Ndërkohë që vendi i parë në rajon i përket Turqisë me notën 4.4 dhe duke u 
renditur e 56-ta në klasifikim.Ajo që mund të themi është se dy janë faktorët kryesorë që pengojnë 
vendosjen e një klime të shëndetshme për IHD në rajon: 

1.niveli i korrupsionit
2.pasiguria dhe paparashikueshmëria e kuadrit ligjor dhe rregullues

3. Infrastruktura
Infrastruktura e dobët, duke përfshirë transportin dhe komunikimin krijojnë barriera për 
zhvillimin e biznesit dhe të ekonomisë, në përgjithësi. Me gjithë hapat e fundit për përmirësimin e 
infrastrukturës së transportit, Shqipëria ka linja të kufizuara rrugore, në përgjithësi në kushte jo të 
mira, linja të pakta hekurudhore dhe shërbim të pazhvilluar të  transportit publik. Megjithëse nuk 
ekzistojnë shërbime të rregullta të transportit ajror tregtar brenda vendit, është e mundur që ky lloj 
transporti të sigurohet përmes marrjes me qira të avionëve të vegjël ose helikopterëve.
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4.Ekonomia informale
Në një raport të përgatitur nga OECD - Investment	Compact	for	the	Ministry	of	Economy	of	Albania	
(Marrëveshja e Investimeve për Ministrinë e Ekonomisë së Shqipërisë), thuhet se: “Ekonomia 
informale jep një kontribut të madh në punësimin dhe prodhimin në Shqipëri, por gjithashtu ajo 
përfaqëson një evazion fiskal dhe rregullator dhe si e tillë, është një çështje mjaft e debatueshme.” 
(OECD, 2004, faqe 9.) Ky “kontribut” ka kosto përsa i përket të ardhurave të humbura nga taksat, 
mungesës së mbrojtjes së punonjësve, konkurrencës së pandershme ndërmjet ndërmarrjeve. 

Disa vlerësime optimiste shprehin se një e treta e totalit të veprimtarisë ekonomike është informale, 
ndërkohë që vlerësime të tjera e llogarisin këtë shifër në 50 deri në 60 për qind të ekonomisë. 
Vlerësimi i OECD-së në raportin e lartpërmendur ishte se prodhimi informal gjatë pesë viteve të 
fundit, ka kontribuar në totalin e vlerës së shtuar bruto me 24 – 28 për qind.

5.Mungesa e një strategjie afatgjatë
Shqipëria duhet patjetër të hartojë dhe miratojë një strategji afatgjatë konsensuale por vërtet 
konsensuale për të orientuar sa më mirë thithjen e IHD-ve. Duhet theksuar se stabiliteti politik në 
Shqipëri le shumë për të dëshiruar, të ashtuquajturat pakte midis forcave politike kanë rezultuar 
flluska sapuni.
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POLITIKAT NXITËSE
Këto shtete duhet të bëjnë më tepër për të vënë në udhë të mbarë politikat e tyre për tërheqjen e 
IHD-ve.

A.Politikat apo taktikat që mund të përdoren në funksion të kësaj strategjie janë:
---- Inkurajimi nga Qeveria shqiptare për investime të mëtejshme private në industrinë minerare, 
përmes privatizimit, me qëllim lehtësimin e rehabilitimit të mineraleve ekzistuese dhe krijimin e 
rezervave të reja.
--- “vënia në shënjestër” e investuesve të huaj që merren me nxjerrjen e kromit, ferrokromit 
dhe bakrit.
--- Krijimi i mundësive për joint-venture në bujqësi e blegtori. Gjatë planifikimit afat-shkurtër 
dhe afat-mesëm duhen synuar investitorët e huaj që janë të përfshirë në industritë e proçesimit, 
paketimit dhe etiketimit të ushqimit natyral. 
Fermerët shqiptarë duhet të vazhdojnë të rrisin dhe të prodhojnë fruta, perime, mish dhe peshk, 
kurse partnerët e huaj duhet të merren me pjesën tjetër të aktivitetit deri në shpërndarjen e tyre 
përmes eksportimit në tregjet Europiane dhe Amerikano-Veriore. Duhen synuar kompani të 
shitjes me shumicë si Nestle (Zvicër), Sara Lee, Quaker Oats, RJR-Nabisco (SHBA), Cadbury-
Scheëeppes (Britani) dhe BTN (Francë) ose kompani të mëdha të tregtimit me pakicë si Coop and 
Migros (Zvicër), dhe Keyfood (SHBA).
--- Zhvillimi i një master-plani të detajuar për krijimin e një mjedisi favorizues për investime në 
zona turistike të konsideruara si prioritare për zhvillimin e turizmit në       Shqipëri, përmes:
-- lehtësirave fiskale
-- zhvillimit të infrastrukturës
-- përmirësimit të rendit
-- synimit për të sjellë investitorë të huaj
-- angazhimit në biznese që merren me fshatra turistike dhe sporte ujore
-- nga Italia dhe Gjermania, në afat të shkurtër, sepse turistët fillimisht mendohet të vijnë nga këto 
vende
-- nga shtete të tjera të Europës dhe SHBA-së, në afat të gjatë, kur mendohet të jetë përmirësuar 
klima investuese në Shqipëri
B. Krijimi i një klime shumë favorizuese për sektorin e tekonologjisë
Politikat apo taktikat që mund të përdoren në funksion të kësaj strategjie janë:
-- Fokusimi i politikave nxitëse në sektorët teknologjikisht të avancuar
Bëhet fjalë për sektorë të tillë si prodhimi i mikrochipeve apo i softëare-ve. Evidencat tregojnë 
se transferimi i një teknologjie të një niveli kaq të lartë është pak probabël të ndodhë, meqënesë 
firmat e këtij sektori tentojnë të ruajnë sekretet e tyre të prodhimit.
C. Privatizimi i kompanive shtetërore në sektorët strategjikë si minierat dhe bujqësia
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D. Tërheqja e investitorëve të huaj përmes projekteve të përbashkëta në zhvillimet e infrastrukturës
Politika kryesore për zbatimin e kësaj strategjie është që në afat të shkurtër të tërhiqen investuesit 
e huaj, veprimtaria e të cilëve është e përqëndruar në infrastrukturën e transportit rrugor, ajror 
(brenda dhe jashtë vendit).
E. Tërheqja e investuesve nga rajoni, sidomos në fushën e tregtisë
F. Bashkëpunimi me investitorët vendas dhe strukturat qeverisëse, si dhe njësitë korresponduese 
në rajon, për eleminimin e barrierave ndaj investimeve të huaja
integritet dhe rritje» i udhëhequr nga Austria si antare e OECD-së dhe Rumania si shteti me 
performancë më të lartë ekonomike në rajon.

Cfarë iniciativash janë ndërmarrë konkretisht?

Iniciativa “Shqipëria 1 Euro”
Teorikisht iniciativa u prezantua si një projekt i cili kishte për qëllim nxitjen e investimeve të reja 
prodhuese dhe sektorëve strategjikë, duke inkurajuar si investimet e huaja dhe ato vendase. Ky 
projekt do të orientohej në Sektorë Prioritarë dhe Rajone Prioritare  si dhe do të gjente mbështetjen 
kryesore në ofrimin e pronës shtetërore (asete, burime natyrore, aktivitete ekonomike, tarifa për 
shërbime publike etj.) kundrejt 1 Euro.
Burime zyrtare citojnë se: “Shqipëria 1 Euro”, më shumë se një platformë për të nxitur pjesmarrjen 
e investitorëve të huaj, është një ftesë për të konkuruar me projekte që kanë efektivitet të lartë për 
ekonominë shqiptare, që mundësojnë një përmirësim të të gjithë treguesve të ekonomisë së vendit, 
punësimin me ritme më të larta të shqiptarëve dhe një rritje më të mirë ekonomike të vendit. Pra, 
më shumë se origjina e kapitaleve, do të jetë efektiviteti i investimeve ai që do të orientojë dhe 
rrisë preferencën për pjesëmarrjen në këtë nismë4”. Thelbi i kësaj nisme kishte në bazë një reformë 
të tërë legjislative dhe institucionale, ku për vënien në jetë të saj, duhet të punohej në përgatitjen 
e një programi konkret masash, me synimin për të nxitur investimet në sektorët e prodhimit dhe 
të infrastrukturës. Vënia në jetë e nismës në fjalë përqëndrohej kryesisht në dhënien me qira të 
trojeve, magazinave, kapanoneve, të cilat janë pronë publike, kundrejt një qiraje simbolike; në 
privatizimin me prioritet të të gjithë objekteve shtetërore në të cilat zhvillojnë aktivitet firmat që 
merren me veprimtari prodhuese në tërësi dhe eksporti në veçanti, si dhe  përshpejtimin e proçesit 
të regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe proçesit të kthimit dhe kompensimit të pronave. 
Hapat e ndërmarra
Në kuadër të përmirësimit të klimës së investimeve janë promovuar nga Qeveria një sërë nismash 
në lidhje me lehtësimin e procedurave të hyrjes në biznes, reduktimin e informalitetit në ekonomi, 
politika lehtësuese në fushën fiskale, përmirësimi i financimit të SME-ve, miratimi i fondit të 
garantimit të kredive për eksport, rritjen e fondeve për mikrokredi, vënien në zbatim të ligjit të 
lizingut, krijimin e fondit të konkurrueshmërisë, përmirësimin e kuadrit institucional, lehtësimin 
e  proçesit të liçencimit. 

4  www.revistaklan.com
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Për rritjen e investimeve private në përgjithësi dhe tërheqjen e investimeve të huaja u aprovua më 
18.12.2006 ligji “Për Konçesionet”. Sektorët kryesorë, të identifikuar si sektorët me mundësi më 
të mëdha për thithjen e investimeve të huaja ishin sektori i ndërtimit të veprave të infrastrukturës, 
turizmit, energjisë, infrastrukturës rrugore, shërbimeve etj. Zbatimin më të gjërë ky ligj e ka gjetur 
në sektorin e energjisë. 
Me miratimin e rregullave të vlerësimit dhe dhënies së konçesioneve pretendohet të sigurohet rritja 
e transparencës, efikasitetit dhe barazisë në lidhjen e kontratave nga autoritetet publike, si dhe 
përcaktimin e proçedurave të veçanta për dhënien e projekteve konçesionare. Në kushte të veçanta 
ky ligj parashikon edhe dhënien e incentivave konçesionare me çmime minimale si ajo 1 Euro 
për sektorë dhe rajone prioritare. Zbatimi i këtij projekti e gjen mbështetjen kryesore në ofrimin e 
pronës shtetërore, (asete, burime natyrore, aktivitete ekonomike) me 1 Euro. 
Impakti i kësaj nisme
Nisma “Shqipëria 1 Euro” është pjesë e rëndësishme e promovimit të IHD-ve, të cilën institucionet 
shqiptare (METE, MJ, Albinvest, etj) vazhdojnë ta përdorin si instrument marketingu. Paketa me 
informacion të detajuar mbi nismën “Shqipëria 1 Euro” (kriteret e përzgjedhjes së kompanive, 
sektorëve, llojin e investimeve, volumin, etj), nuk është bërë publike akoma, fillimisht ishte 
menduar të aprovohej edhe nga Parlamenti.

Në faqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjitikës, institucioni kryesor i angazhuar në 
këtë nismë, ka informacion vetëm për dy firma që kanë përfituar nga ”Shqipëri 1 Euro”. Komisioni 
pasi vlerësoi përmbushjen e kritereve juridike, ekonomike dhe teknike të ofertave të paraqitura dhe 
në fund shpalli kompaninë austriake EVN fituese të tenderit për dhënien me konçesion të formës 
BOT për shfrytëzimin e gjithë potencialit hidrik të luginës së Devollit. 

Kompania e dytë përfituese është Konsorciumi Atermon s.a – Roder & Blackëell Consultig, për 
marrjen me konçesion të tipit ROT për TEC-in e Fierit në kuadër të nismës “Shqipëria 1 euro”. 
Rehabilitimi presupozon instalimin e një fuqie deri në 200 megavat, me një prodhimtari vjetore 
deri në 1.6 miliardë kilovatorë të TEC-it ekzitues të Fierit me fuqi 159 megavat, prej të cilave 99 
megavat me teknologji kineze. 

Pavarësisht jehonës së madhe mediatike, numri i kompanive përfituese në kuadër të kësaj 
nisme, bazuar në infomacionin e burimeve zyrtare, është shumë i vogel. Veçori tjetër është fakti 
që kompanitë fituese të lartëpërmenduara operojnë në një sektor të vetëm, atë të energjitikës. 
Mendojmë se kjo zgjedhje është kushtëzuar nga situata e rëndë energjitike qe përjetoi Shqipëria 
gjatë vitit të fundit.
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9. Konkluzione dhe Rekomandime

9.1 Konkluzione

Pas rënies së komunizmit, Shqipëria është bërë një vend pritës i IHD nga vende të ndryshme nga 
mbarë bota. Në Shqipëri përfaqësohen denjësisht katër nga pesë llojet e IHD : ato për të fituar 
akses në faktorët specifikë të prodhimit; ato për të fituar akses në faktorët e lirë të prodhimit; 
ato për të fituar akses në tregjet konsumatore shqiptare dhe ato për të organizuar joint-ventures. 
Ndërkohë që lloji i IHD për të fituar akses në tregjet e vendit pritës duke kaluar barriera të larta 
taksimi e tregëtimi nuk ekziston pasi vendi ynë përkrah gjerësisht ardhjen e IHD-ve.

Investimet e Huaja Direkte, sjellin impakte të ndryshme në ekonominë e një vendi. Sipas teorisë, 
këto impakte fillojnë që në nivel mikro dhe përfundojmë më pas në nivel macro. Për shembull, 
autorë të ndryshëm vënë theksin tek produktiviteti i firmave. Ka raste kur investimet e huaja 
direkte rrisin produktiviteti e firmave (përgjthësisht të vogla dhe të mesmë) dhe ka raste që e ulin 
produktivitetin e firmave (përgjithësisht të mëdha). 

Në rastin e Shqipërisë, nuk ka pasur një ndarje të tillë, por fluksi i investimeve të huaja direkte 
përgjithësisht ka pasur avantazhe positive. Gjithashtu IHD shpeshhere sjellin edhe rritje në 
pabarazitë e pagave dhe thithin punën e kualifikuar krahasimisht me firmat që nuk bazë kapitali të 
huaj. Në tregun shqiptar, pabarazitë nuk janë shumë të dukshme, për shkak edhe të tranzicionit të 
vetë tregut të punës dhe të tjera në tërësi.

Të rëndësishme, kanë qënë edhe liritë ekonomike. Konkretisht ndër liritë bazë ekonomike, 
vëmëndje të vecantë për Shqipërinë ka përbërë Liria e Biznesit dhe facilitet që i janë krijuar 
bizneseve me kapital të huaj dhe vendas njëkohësisht. Problem në këtë kuadër mbetet liria e të 
drejtës së pronësise, e cila rrjedh nga problemet e tregut të pronës që ka pasur dhe vazhdon të ketë 
Shqipëria (mbi të gjitha ligjore).
Indeksi i performancës për Shqipërinë vjen në rritje, tashmë renditet ne vendin e 25 midis 141 
vendeve, por sidoqoftë edhe pse shikohet tendencë positive, mund të përmendin edhe problemet 
që e shoqërojnë këtë të fundit. 

Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri, kanë origjinë të ndryshme, por jo shumë të variueshme 
ndër vite. Pjesa kryesore e fluksit vjen nga vendet fqinje të Bashkimit Europian, Greqi dhe Itali. 
Ndërkohë një pjesë tjetër e konsiderueshme e IHD-ve, vecanërisht këto vitet e fundit vjen nga 
Turqia, flukset e së cilës vit pas viti duket se rriten. Ndërkohë përqindje shumë të vogël (ndaj 
totalit) zënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania. 
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Pjesa kryesore e investimeve të huaja direkte orientohen në tregti, duke u ndjekur me industrinë, 
kryesisht atë përpunuese dhe duke u pasur më pas me ndërtimin dhe transportin. Investimet e Huaja 
Direkte që orientohen ne tregti, janë përgjithësisht për import-eksport, dhe pjesa tjetër në industri 
dhe investime kapitale industriale. Sektori me peshën më të vogël, përsa i përket shpërndarjes 
së IHD-ve është bujqësia, kryesisht për shkak të problemeve që ky sektor mbart, problemet e 
pronësisë, tokave të shkretuara dhe transformimi dhe rehabilitimi i tyre në toka bujqësore.

Ekzistojnë dy lloj shërbimesh kryesore, telekomunikacione dhe ndërmjetësim financiar (shoqëritë 
e sigurimeve), të cilat janë me rëndësi të vecantë si përfituese të investimeve tëhuaja direkte, qe 
perllogariten respektivisht 23% dhe 33% të totalit të stokut së IHD-ve në vend. Por me rendësi 
këto vitet e fundi zënë investimt në sektorin e hidrokarbureve dhe atë ndërtimit. Sipas shpërndarjes 
sektoriale, IHD në vendin tonë janë më shumë të përqendruara në sektorin terciar, atë të shërbimeve. 
Kjo si pasojë e: 1) privatizimeve të pjesshme të viteve të fundit të ndodhura në shërbimet që i 
zotëronte plotësisht shteti,të tilla si energjitika apo telefonía kombëtare 2) ristrukturimi i industrisë 
bankare 3) ristrukturimi i skemës së sigurimeve shoqërore 4) zotërimi i telefonive celulare në vend 
nga kompani të huaja. Ndërkohë sektori primar dhe sekondar nuk janë shumë të preferuar nga 
të huajt për investime. Hotelería, turizmi, konsulencat bankare dhe juridike ende nuk po marrin 
vëmendjen e duhur, pavarësisht se paraqesin potencial të lartë zhvillimi

IHD-të janë të përqëndruara  në këto dy qytete sepse Durrësi  ka portin më të madh në vend, 
ndërsa Tirana është kryeqyteti i vendit. Një përqëndrim i tillë ndonëse justifikohet nga pikëpamja 
ekonomike, përbën një forcë shtytëse për lëvizjen e popullsisë  nga zonat më të varfra rurale, në 
drejtim të qyteve të mëdha. Shumica e fluksit të investimeve të huaja direkte në Shqipëri është në 
formën e kapitalit aksioner, që zë afërsisht 70% të totalit. Fitimet e ri-investuara zënë një përqindje 
më të vogël, ndonëse në rritje, ndërsa pjesa tjetër e kapitalit (që kryesisht janë huatë brenda 
kompanive) është pothuajse e papërfillshme. Investimet e kapitaleve hyjnë në një vend në formën 
e investimeve në biznese të reja apo si bashkime dhe blerje ndër-kufitare (cross-border M&A’s).

Ndërkohë, sipas Bankës së Shqipërisë dhe UNCTAD (2010) monedha kryesore që kryhen 
investimet e huaja direkte është Euro me 85% të rasteve, kjo edhe për shkak të vendeve të origjinës 
së kapitalit të huaj që është kryesisht nga Bashkimi Europian. 
Edhe pse fluksi i IHD ka qënë në rritje të vazhdueshme gjatë këtyre viteve ato ende 
mbeten shumë të ulëta krahasuar me vendet e tjera të rajonit për vitet e para. Kjo si rezultat 
i një trashëgimie negative të dëmtimit të rëndë të klimës së biznesit, pë Ndërkohë diferencat vinë 
edhe ulen vecanërisht për vitet 2009 dhe 2010. Problemet kryesore që shoqërojnë IHD-të janë 
pengesat e konsiderueshme administrative, lirisë ekonomike, korrupsionit të përhapur dhe dobësitë 
rregullatore etj.

Analizën emprike mund ta ndajmë në dy nëncështje të rëndësihme: analizë grafike dhe 
ekonometrike. Sipas diagnostikimit grafik mund të shohim se ekziston një lidhje positive midis 
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IHD-ve dhe produktit të brendëshëm bruto. Pra sa më i lartë niveli i PBB-së aq më i lartë dhe 
niveli i IHD-ve. Kjo thekson edhe një herë që sa më e qëndrueshme të jetë klima ekonomike e një 
vendi aq më të mëdha do të jenë investimet e bëra në atë vend. Ndërkohë në analizën ekonometrike 
ky punim bazohet në studimin e Longobarti et al (2008) përzgjedh formimin e kapitalit që është 
totali i investimeve në ekonomi në një periudhë të dhënë. Në këtë variabël përfshihen investime të 
brendshme, dhe invetsime nga kompani shumëkombëtare (Invetsimet e Huaja Direkte), që ndryshe 
është edhe shtesa në stokun fizik të kapitalit, pamvarshisht nga origjina
 Por nëse ne marrim vonesën kohore që i duhen IHD të japin efektet reale ne ekonominë shqiptare 
(pra me lag) ateherë do te shihnim se shenja (koeficenti i tyre) ndryshon. 

Tashmë, invetsimet e huaja direke ndikojnë pozitivisht në rritjen ekonomike të Shqipërisë dhe nëse 
investimet e huaja direkte rriten me 1 pikë/ përqind dhe ku gjithë variablat e tjerë nuk ndryshojnë, 
atëhere efekti që jep IHD në rritje ekonomike është në masën 0.32 pikë/përqind, për lag = 1.

Ndërkohë, në kontekstin e politikave ë IHD-ve ato kanë ardhur gjithmonë edhe në rritje dhe kanë 
favorizuar flukset. Një ndër këto politika ka qënë edhe Shqipëria 1 euro. 

9.2 Rekomandime

1. Niveli i investimeve të huaja vitet e fundit ka qenë i lartë në Shqipëri vitet e fundit, në sektorë të 
tillë si : miniera, banka  dhe telekomunikacion.Megjithatë stoku i IHD në raport me GDP  mbetet i 
ulët në krahasim me vendet e tjera të rajonit.Kjo do të thotë se ka vend për shtim të IHD në vend.
Privatizimi ka qenë një katalizator i rëndësishëm për tërheqjen e IHD në vend.M.q.s ky proces 
pothuajse ka përfunduar, tërheqja e llojeve të tjera të investimeve duhet të kthehet në prioritet.
2. Hendeku i produktivitetit të krahut të punës midis kompanive  të huaja dhe atyre vendase, 
është relativisht i ngushtë në industrinë e manifakturës,flet për një nivel të ulët teknologjik të 
kompanive të huaja.Në sektorin e telekomunikacioneve ka disa pengesa që mund të pengojnë 
shërbimin online.Në sistemin bankar primet e riskut për kreditë për SME-të janë të larta,kështu që 
nevojiten edhe agjensi për garantimin e kredive.
3. Tërheqja e IHD dhe rritja e konkurrueshmërisë së kompanive vendase janë faktorë të rëndësishëm 
për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm në Shqipëri.Gjatë viteve të fundit janë ndërmarë një sërë 
reformash për përmirësimin e klimës së investimeve.
4. Nevojiten reforma të mëtejshme në zbatimin e legjislacionit,mbledhjes së taksave,rimbursimin 
e TVSH dhe uljen e burokracisë.
5. Duhet përmirësuar vërtetim/certifikimi i pronësisë dhe thjeshtuar lëshimi i lejeve. Procedurat 
jo-transparente shkaktojnë vonesa dhe premisa për korrupsion.
6. Investitorët kërkojnë përqindje të ulët të taksave,por edhe shërbime publike efikase,infrastrukturë 
më e mirë ,parqe industriale si dhe lehtësitë e punës kërkomore-shkencore.Janë rehabilituar disa 
rrugë , porte shpesh nëpërmjet skemave të partneritetit publik-privat.(Ligji për Koncensionet)
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7. Kërkohet një integrim më i madh rajonal nëpërmjet zbatimit të plotë të marrëveshjes 
CEFTA2006.M.q.s tregu vendas është i vogël,zbatimi i këtyre marrëveshjeve krijon mundësi për 
të siguruar akses në tregjet ndërkombëtarë.
8. Një vëmendje e vecantë zhvillimit të dijeve dhe shoqërisë së informacionit nëpërmjet nxitjes së 
përdorimit të teknologjive të informacionit dhe komunikimit. 
9.Nxitja e IHD në zona më pak të zhvilluara për të reduktuar pabarazitë e zhvillimit rajonal.(parqe 
industrialë)
10.Funksionimi i plotë dhe real i Albinvest me qëllim tërheqjen e investitorëve të huaj. 

Rekomandime në lidhje me sektorët

A .Shërbimet e biznesit.
Shqipëria ofron mundësi të mira investimesh të huaja të orientuara drejt eksporteve në lidhje 
me shërbimet e biznesit: 1. Qendra në mbështetjeje të konsumatorit 2. Qendra të përbashkëta 
shërbimesh për përunimin e të dhënave 3. Shërbime teknologjie informacioni 4. Qendra rajonale 
biznesi. Mundësi më të mira për tërheqjen e investimeve të huaja kanë dy të parat pasi ato kanë 
avantazhe krahasuese si: (i)fuqi punëtore e kualifikuar, (ii) njohuri për gjuhë të huaja, (iii) kostot e 
krahut të punës janë sa një e pesta e mesatares së vendeve të Evropës Perëndimore, (iiii) hapësira 
të disponueshme të përshtatshme për zyra.
B.Bujqësia dhe agrobiznesi.
Shqipëria ka burime të konsiderueshme për zhvillimin e bujqësisë për shkak të kushteve të 
favorshme klimaterike dhe krahut të lirë të punës në zonat rurale.Shqipëria njihet si një prodhues 
dhe eksportues i produkteve organike,për shkak të metodave tradicionale të kultivimit të frutave 
dhe perimeve dhe  atyre të përdorura në blegtori, duke përdorur pesticide dhe kimikate në sasira 
të moderuara.Në disa nënsektorë të industrisë agroushqimore ekzistojnë mundësi për investime të 
cilat kanë potenciale eksporti si:bimë mjekësore, perime ,produkte të konservuara për shembull 
ullinj apo vaj ulliri, peshk i freskët dhe i përpunuar.
C.Minierat
Shqipëria ka burime të konsiderueshme minerare si kromi, bakri, nikeli dhe qymyri. Mundësi të 
reja mund të ofrohen edhe nëpërmjet marrëveshjeve koncesionare.

D.Nafta dhe gazi
Hidrokarburet përbëjnë 62% të bilancit energjitik shqiptar. Në këtë sektor po vijon privatizimi gjë 
e cila mendohet se do të sigurojë eficencë më të madhe në prodhim, rafineri dhe shitje.
E.Turizmi
Shqipëria ka burime të konsiderueshme natyrore të turizmit. Vija bregdetare është 450 km e gjatë dhe 
ka disa nga zonat më të pastra dhe më të bukura bregdetare në Mesdheun Verior. Investimet e huaja 
në turizëm do të ndihmojnë në zhvillimin e industrisë dhe të infrastrukturës në zonat turistike.
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KUJDES!
Industria e manifakturës nuk shihet si një industri që do të tëheqë investime të huaja për shkak të 
mungesës së traditës së manifakturës në vend. Mendohet se ka vend për zhvillim në këtë sektor, 
në vecanti për produktet e destinuara për tregun vendas, por është një sektor që nuk ka avantazh 
krahasues për Shqipërinë.

Si përfundim për të gjithë këta sektorë mund të themi nevojitet një zhvillim i kapitalit njerëzor për 
të tërhequr më shumë investime të huaja në këta sektorë.

1. Mbështetje me politka të fushave të tjera (si pronësia)

2. Shfrytezimi i IHD-ve për qëllime te zhvillimit rajonal dhe marrja parasysh 
e gjeografisë, shpërndarja dhe favorizimi në qytete te tjera përvec Durres- 
Tiranë

4. Përdorimi i teknologjisë së re që sjellin IHD-të për biznesin vendas

5. Marrja parasysh e shkeljes së ligjeve si ato të mjedisit

6. Korrupsione, burokracitë, stabiliteti makroekonomik etj. 



135

O L T J A N A  Z O T O

10. Referencat

Adewumi (2006) Preliminary Investigation on the Distribution and Spread Pattern of Cowpea in a 
Cross Flow Grain Separator http://ecommons.cornell.edu/bitstream/1813/10546/1/FP%2006%20
020%20Adewumi%20final%208Nov2006.pdf data of access 10.05.2011 

Alfaro (2003) FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets http:// www.
people.hbs.edu/lalfaro/JIEfinal1.pdf data of access 03.10.2010

Bank of Albania (2010) Annual report of 2009 http:// www.bankofalbania.org/ëeb/Raporti_Vjetor_
neë_2611_1.php data of access 06.06.2011

Bank of Albania (2009),Business and Investment development Strategy: http:// www.dsdc.gov.
al/.../business_and_investment_development_strategy_151_1.pdf data of access 25.01.2010

Instat (2010) Treguesit Kryesor Makroekonomike, Tirane Shqiperi 

OECD (2007) Trends and recent developments in foreign direct investment http:// www.oecd.org/
dataoecd/62/43/38818788.pdf  date of access 19.05.2011

OECD (Organization for Co-operation and Development) 5BANCHMAK,DEFINITION of 
FDI:http://www.oecd.org/dataoecd/10/16/2090148.pdf (page 7) accesse 19.01.2010

Lucas R. E. (1988) “On the Mechanics of Economic Development”,  Journal of Monetary 
Economics, Vol.22.

Longobardi S, Keay N, Ehrnborg C, Cittadini A, Rosen T, Dall R et al. (2000). Groëth hormone 
(GH) effects on bone and collagen turnover in healthy adults and its potential as a marker of 
GH abuse in sports: a double blind, placebocontrolled study. The GH-2000 Study Group. J Clin 
Endocrinol Metab 85, 1505–1512.

Markusen (1998) The Case Against Privatizing National Security http://archive.epinet.org/real_
media/010111/materials/markusen-doc.pdf data of access 01.04.2011 

Krkoska (2001) Foreign direct investment financing of capital formation in central and eastern 
Europe http:// www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0067.pdf data of 
access 05.02.2011 

Romer P. M. (1990) “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, Vol. 98. 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v98y1990i5ps71-102.html data of access 05.11.2010

Grossman G. M. and Helpman E. (1992), Innovation and Growth: Technological Competition in  
the Global Economy. Boston, MA: MIT Press

Redžepagić, S, Richert X,. (2007): “The attractiveness of the Western Balkans for the FDI”; pp. 



136

D O K T O R A T U R Ë

1-5

The Economist (2005): “Outsourcing in Eastern Europe: the rise of nearshoring”, Dec. 3 

OECD Investment Compact for South East Europe, Investment Reform Index 2006. “Progress in 
policy	reforms	to	improve	the	investment	clime	in	South	East	Europe”, pp17-19, 193-195, Paris

Bank of Albania (2009) Balance	of	Payment	Report	2008, BoA Tirana

METE, Ministry of Economy, Trade & Energy: (2009), “Progress in FDI and SME Policy in 
2008” , http://mete.gov.al/

Zakarov V.(2004) “The Role of FDI in the EU Accession Process: The Case of the Western 
Balkans*”; pp. 11-13

Nakuçi V., Zizo K, (2005) “Foreign direct investment (FDI) – the promoter of growth in the 
Albanian economy”; South-East Europe Review 1/2006, pp.97-108

EBRD (2008) “Transition Report 2008”, table A2.8, Londer  

Ëorld Bank (2008) “Doing Business 2009”, Washington DC

    - (2007) “Doing Business 2008”, Washington DC

    - (2006) “Doing Business 2007”, Washington DC

OECD (2009) South East Europe Investment Committee, Fourth Meeting, Brussels on 7 April

UNCTAD (2009) “Assessing the impact of the current financial and economic crisis on global FDI 
flows”, January 19, pp 3-5, UN Geneva

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2009): “World Investment 
Report 2008”, part of annexes, pp 199-211, UN Geneva

Ministry of Finance in Albania (2008): “Political,	 Economic	&	 fiscal	 Document	 2008-2011”, 
http://www.minfin.gov.al/

INSTAT (2009), GDP Buletin 2004-2008, http://www.instat.gov.al/ 

INSTAT (2008), “Business Register 2007” 

Bank Austria (2009),Foreign Direct Investment in Bullgaria:http:// www.factboo.net/
countryreports/.../Ro_Investment Climate.htm accessed 25.01.2010

Bank of Albania (2009),Business and Investment development Strategy:http:// www.dsdc.gov.
al/.../business_and_investment_development_strategy_151_1.pdf (page 45) accessed 25.01.2010

Departament of Strategy and donor COORDINATION:http://www.dsdc.gov.al/.../analysis_
foreign_assistance_performance_2000_2008_229_1.pdf accessed 21.01.2010

Department of Strategy and donor Coordination:http:// www.km.gov.al/skedaret/raport ndihma1.
pdf accessed 19.01.2010

OECD (Organization for Co-operation and Development) 5BANCHMAK,DEFINITION of 



137

O L T J A N A  Z O T O

FDI:http:// www.oecd.org/dataoecd/10/16/2090148.pdf (page 7) accesse 19.01.2010

National Bank of the Republic of Macedonia (2009),Foreign Direct Investment in Macedonia:http://
www.investmacedonia.com/Default.aspx?item=menu...306...   accessed 17.01.2010

World Bank 2010: Investimi ndërmjet Kufijve 2010, Indikatorët e rregullave te HDI-ve ne 87 
vende, World Bank DC, 2010.

Banka Botërore, IFC: Të bësh biznes, 2011, Të sjellësh ndryshimin për sipërmarrjet, botim i 
përbashkët i Palgrave MacMillan, IFC dhe Bankës Botërore (Uashington D.C.)

BERZH (2010a),  Raporti i Tranzicionit : “Ringjallja	dhe	Reformat”,Nentor 2010, Londer.

BERZH (2010b), Legjislacioni tregtar në	Shqipëri: Një vlerësim, janar 2010, Londër: Komisioni 
Evropian (2010) «Strategjia e Zgjerimit dhe Raportet e Progresit 2010”, nëntor 2010, Bruksel: 
Komisioni Evropian.

Raporti i Investimeve te Huaja Direkte në Shqipëri, 2010 (METE).

Buletini Ekonomik vëllimi 11 numër 4 dhjetor 2008.

Jeff Madura-Drejtimi Financiar Ndërkombëtar, Investimet e Huaja Direkte. http://www.
economywatch.com/foreign-direct- investment/.

IHD-të studim AA-RIINVEST Fakulteti Ekonomise.

AlbInvest (2010), Fact Sheet No.1: Investment Climate                                                                                Url: 
http://albinvest.gov.al/images/stories/dokumenta/fsh1.pdf, data e aksesit: 05.01.2011

AlbInvest (2010), “Reasons Why Albania”                                       Url: http://albinvest.gov.
al/inde.php?option=com_content&vieë=article&id=92:10-reasons-why-you-should-invest-in-
albania&catid=44:reasons-why-albania&Itemid=87&lang+en, data e aksesit 18.12.2010

Bora B. (2002) Foreign Direct Investment Research Issuess. Routledge London, New York.

Carkovic M. Levine R. (2002) “Does foreign direct investment accelerate economic growth?” 
University of Minesota Department of finance ‘working paper’,                                                               Url: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=314924, data e aksesit 12.08.2011   

Haderi S. (2010), “Leksione të Makroekonomisë”, fq.3,13

KURUMI http://www.kurumdemir.com.tr/al/kurumdemir.htm

Lall S. (2002) FDI and development: research issues in the emerging context. Edited by Bora B. 
(2002) Foreign Direct Investment Research Issuess. Routledge London, Neë York.

Lee B. (2002) FDI from Developing Countries – A Vector for Trade and Development, OECD, 
MA 01923 USA. 

Nakuci V. dhe Zizo K. (2006) Foreign direct investement (FDI) – the promoter of growth in the 
Albanian economy, South-East Report Review, fq. 97-108. www.boeckler.de/pdf/seer_2006_01_
nakuci_zizo.pdf



138

D O K T O R A T U R Ë

OECD shih Organisation for Economic Co-operation and Development 

Organisation for Economic Co-operation and Development (2002), “Foreign Direct Investment 
for Development – Maximizing Benefits, Minimizing Costs”, fq. 59-63.

Pelinescu E. dhe Radulescu M. (2009) The impact of Foreign Direct Investment on the Economic 
Growth and Countries’ Export Potential, Romanian Journal of Economic Forecasting, Bacharest, 
Romania.

Pespa http:// www.alibaba.com/member/pespa/tradeshow_interest.html

Tremaglia http:// www.albaniangarment.com/index.php?option=com_k2&vieë=item&layout=ite
m&id=399&Itemid=235&lang=sq&Itemid=203

UNCTAD shih United Nations Conference on Trade and Development

United Nations Conference on Trade and Development (WIR10). World Investment Report 2010: 
Investing in a Low- Carbon economy. New York and Geneva: United Nations.

UNDP shih United Nations Development Programme

United States Agency for International Development (2010) “Albania Gap Analysis, Strategic 
Planning & Analysis Division”,  www.usaid.gov/locations/europe_euroasia/wp/mcp_gap_
analyses-albania_december_2010.pdf

USAID shih United States Agency for International Development

United Nations Development Programme (2010) “Foreign Direct Investment Report- Albania 
2010” http://intra.undp.org.al/ext/elib/download/?id=1082&name=FDI%20ANG%20.pdf 

Xhaferaj E. (2005), “Investimi i Huaj Direkt në vendet në zhvillim ët Evropës Lindore: Rasti 
i Shqipërisë”, http:// www.bankofalbania.org/wwb/Investimi_i_huaj_direkt_ne_vendet_ne_
zhvillim_te_Evropes_Lindore_Rast_3127_1.php?kc=0,22,11,7,0



139

O L T J A N A  Z O T O

11. Shtojca

Variables Entered/Removed

Model Variables Entered Variables 
Removed Method

1 IHD, Capital_formation, Expa . Enter

a. All requested variables entered.

Variables Entered/Removed

Model Variables Entered Variables Removed Method

1

Exp/PBB real, IHD, 

Investime te brend-

shme, IMP/PBB reala
. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the Estimate

1 .810a .657 .583 1.38950

a. Predictors: (Constant), IHD, Capital_formation, Exp

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the Estimate

1 .972a .945 .928 34.1666208

a. Predictors: (Constant), Exp/PBB real, IHD, Investime te brendshme, IMP/PBB real
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ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 51.719 3 17.240 8.929 .001a

Residual 27.030 14 1.931
Total 78.749 17

a. Predictors: (Constant), IHD, Capital_formation, Exp

b. Dependent Variable: Ecgro

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 261881.389 4 65470.347 56.084 .000a

Residual 15175.654 13 1167.358

Total 277057.042 17

a. Predictors: (Constant), Exp/PBB real, IHD, Investime te brendshme, IMP/PBB real

b. Dependent Variable: PBB real

Coefficientsa

Model
B

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

Std. Error Beta
1 (Constant) -2.041 1.236 -1.652 .121

Exp .101 .117 .345 .860 .0404

Capital_forma-
tion

.218 .110 .685 1.978 .068

IHD -.276 .319 -.252 -.865 .0502

a. Dependent Variable: Ecgro
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Coefficientsa

Model

B

Unstandardized Coefficients
Standardized 

Coefficients t Sig.

Std. Error Beta

1

(Constant) 86.846 32.152 2.701 .018

IHD 9.412 7.204 .147 1.307 .214

Investime te brend-

shme
.665 3.333 .035 .200 .845

IMP/PBB real .650 .163 .900 3.996 .002

Exp/PBB real -.135 .487 -.056 -.278 .786

a. Dependent Variable: PBB real
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Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 11:55

Sample: 1993 2010

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
PBB_REAL 0.046054 0.006360 7.241035 0.0000

C 3.198031 2.809510 1.138288 0.2718

R-squared 0.766193     Mean dependent var 22.72222
Adjusted R-squared 0.751580     S.D. dependent var 6.719642
S.E. of regression 3.349185     Akaike info criterion 5.359750
Sum squared resid 179.4727     Schëarz criterion 5.458681
Log likelihood -46.23775     Hannan-Quinn criter. 5.373392
F-statistic 52.43258     Durbin-Ëatson stat 0.924578

Prob(F-statistic) 0.000002

Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 11:56

Sample (adjusted): 1993 2009

Included observations: 17 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

HT 8.687500 5.642265 1.539718 0.1445
C 21.31250 1.368450 15.57419 0.0000

R-squared 0.136479     Mean dependent var 21.82353
Adjusted R-squared 0.078910     S.D. dependent var 5.703456
S.E. of regression 5.473801     Akaike info criterion 6.347955
Sum squared resid 449.4375     Schëarz criterion 6.445980
Log likelihood -51.95761     Hannan-Quinn criter. 6.357699
F-statistic 2.370733     Durbin-Ëatson stat 0.569201

Prob(F-statistic) 0.144456
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Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 11:58

Sample (adjusted): 1993 2009

Included observations: 17 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
REER -0.000123 0.005455 -0.022629 0.9822

C 21.84678 1.759705 12.41503 0.0000

R-squared 0.000034     Mean dependent var 21.82353
Adjusted R-squared -0.066630     S.D. dependent var 5.703456
S.E. of regression 5.890404     Akaike info criterion 6.494657
Sum squared resid 520.4528     Schëarz criterion 6.592682
Log likelihood -53.20459     Hannan-Quinn criter. 6.504401
F-statistic 0.000512     Durbin-Ëatson stat 0.300712

Prob(F-statistic) 0.982244

Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 11:59

Sample: 1993 2010

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LIB 8.964286 3.224648 2.779926 0.0134
C 15.75000 2.843873 5.538223 0.0000

R-squared 0.325691     Mean dependent var 22.72222
Adjusted R-squared 0.283547     S.D. dependent var 6.719642
S.E. of regression 5.687745     Akaike info criterion 6.418944
Sum squared resid 517.6071     Schëarz criterion 6.517874
Log likelihood -55.77050     Hannan-Quinn criter. 6.432585
F-statistic 7.727991     Durbin-Ëatson stat 0.528119

Prob(F-statistic) 0.013384
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Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 11:59

Sample (adjusted): 1995 2010

Included observations: 16 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CPI 0.223322 0.062196 3.590617 0.0030
C 5.359250 5.320812 1.007224 0.3309

R-squared 0.479409     Mean dependent var 24.06250
Adjusted R-squared 0.442224     S.D. dependent var 5.813418
S.E. of regression 4.341716     Akaike info criterion 5.890885
Sum squared resid 263.9069     Schëarz criterion 5.987458
Log likelihood -45.12708     Hannan-Quinn criter. 5.895830
F-statistic 12.89253     Durbin-Ëatson stat 0.677809

Prob(F-statistic) 0.002953

Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 12:00

Sample (adjusted): 1999 2010

Included observations: 12 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Ë_MIN 0.001056 0.000237 4.450814 0.0012
C 12.77794 3.069517 4.162851 0.0019

R-squared 0.664539     Mean dependent var 25.66667
Adjusted R-squared 0.630993     S.D. dependent var 5.804909
S.E. of regression 3.526246     Akaike info criterion 5.509357
Sum squared resid 124.3441     Schëarz criterion 5.590174
Log likelihood -31.05614     Hannan-Quinn criter. 5.479435
F-statistic 19.80975     Durbin-Ëatson stat 0.869107

Prob(F-statistic) 0.001234
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Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 12:00

Sample (adjusted): 1999 2010

Included observations: 12 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Ë_MIN 0.000208 0.000232 0.894740 0.3942
PR_INV 2.007002 0.442496 4.535638 0.0014

C 14.26476 1.814816 7.860168 0.0000

R-squared 0.897905     Mean dependent var 25.66667
Adjusted R-squared 0.875218     S.D. dependent var 5.804909
S.E. of regression 2.050559     Akaike info criterion 4.486419
Sum squared resid 37.84311     Schëarz criterion 4.607646
Log likelihood -23.91852     Hannan-Quinn criter. 4.441537
F-statistic 39.57671     Durbin-Ëatson stat 1.881963

Prob(F-statistic) 0.000035

Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 12:01

Sample: 1993 2010

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IMP_PBB 0.032847 0.004805 6.836588 0.0000
C 7.490404 2.375635 3.153011 0.0062

R-squared 0.744975     Mean dependent var 22.72222
Adjusted R-squared 0.729036     S.D. dependent var 6.719642
S.E. of regression 3.497857     Akaike info criterion 5.446617
Sum squared resid 195.7601     Schëarz criterion 5.545547
Log likelihood -47.01956     Hannan-Quinn criter. 5.460258
F-statistic 46.73894     Durbin-Ëatson stat 0.963205

Prob(F-statistic) 0.000004
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Dependent Variable: IHD

Method: Least Squares

Date: 04/13/12   Time: 12:01

Sample: 1993 2010

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EXPR_PBB 0.106608 0.017021 6.263400 0.0000
C 9.792995 2.243494 4.365065 0.0005

R-squared 0.710303     Mean dependent var 22.72222
Adjusted R-squared 0.692197     S.D. dependent var 6.719642
S.E. of regression 3.728056     Akaike info criterion 5.574090
Sum squared resid 222.3744     Schëarz criterion 5.673020
Log likelihood -48.16681     Hannan-Quinn criter. 5.587731
F-statistic 39.23018     Durbin-Ëatson stat 1.158788

Prob(F-statistic) 0.000011
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