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Më 20 maj 2022, Instituti për Politika Publike Arbën Xhaferi i është drejtuar Agjencisë 
për investime te huaja dhe promovim të eksportit të RMV-së (Invest North 
Macedonia) me kërkesë për qasje në informacione me karakter publik, duke kërkuar 
pasqyrën e investimeve të huaja direkte në Zonat e Zhvillimit Industrial dhe 
Teknologjik (ZZHIT) prej vitit 2015 deri në vitin 2022, të ndara sipas kritereve në vijim:        
 

• Vendet nga ku kanë ardhur investimet      
• Kompanitë që kanë investuar  
• Investimet sipas zonave të lira ekonomike     
• Industritë në të cilat është investuar     
• Shumat e investuara     
• Numri i të punësuarve         

 
Agjencia i është përgjigjur kërkesës së Institutit për Politika Publike Arbën Xhaferi më 
15 qershor 2022. Ky raport i Institutit për Politika Publike Arbën Xhaferi analizon 
ndikimin e investimeve të huaja direkte të thithura nga zonat e lira ekonomike në 
uljen e pabarazive zhvillimore rajonale në Maqedoninë e Veriut.   

HYRJE 

Dy dekada më parë, si strategji për të nxitur zhvillimin ekonomik, Qeveria e 
Maqedonisë së Veriut themeloi institucionin e Zonave të Zhvillimit Industrial dhe 
Teknologjik (ZZHIT), bazuar në konceptin e zonës së lirë industriale. 
 
Drejtoria për ZZHIT u themelua më janar 2002, me mision të deleguar nga Qeveria 
për të udhëhequr me ZZHIT-ë në thithjen e investimeve të huaja dhe për të 
shndërruar Maqedoninë e Veriut në “parajsën e re të biznesit në Evropë”.  
 
Veprimtaria dhe aktivitetet e ZZHIT-ve rregullohen me ligj.1  Qëllimi i ligjit për ZZHIT-ë 
është t'i japë pozicion të qartë ZZHIT-ve si përshpejtuese të zhvillimit ekonomik, duke 
tërhequr kapital të huaj dhe vendas për zhvillimin e teknologjive të reja dhe aplikimin 
e tyre në ekonominë e vendit, rritjen e konkurrencës dhe rritjen e nivelit të punësimit. 
Ligji rregullon, ndër të tjera, mënyrën dhe procedurën për themelimin e ZZHIT-ve, 
zhvillimin dhe funksionimin e tyre, stimujt për investim në ZZHIT dhe kushtet për 
investitorët. 
 

 
1   Ligji për ZZHIT-ë dhe amandametimet e tij të ndryshme janë publikuar në Gazetën Zyrtare, me 
No.14/2007, No. 103/2008, No. 130/2008, No. 139/2009 dhe 159/10. 
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KONCEPTI I ZONAVE TË ZHVILLIMIT 
INDUSTRIAL DHE TEKNOLOGJIK 
Përdoruesit e zonave të lira industriale kanë të drejtën e pushimit tatimor 10 vjeçar 
për tatimin mbi të ardhurat e korporatave dhe ato personale. Investitorët janë 
gjithashtu të liruar nga pagesa e TVSH-së për importet dhe tregtimin e mallrave në 
zonat e lira. Për më tepër, investitorët mund të përfitojë ndihmë të drejtpërdrejtë 
shtetërore deri në 1 milion euro (deri në 50% të kostove investive të pranueshme, për 
një periudhë deri në 10 vjet) dhe ata janë të liruar nga pagesa e detyrimeve doganore 
për lëndën e parë, pajisjet, makineritë dhe pjesët e këmbimit. Gjithashtu, Qeveria 
mund të mbështesë rritjen e investimeve kapitale dhe të të ardhurave me 10% kthim 
të kostove të investimit në makineri të reja të të gjitha llojeve të pajisjeve ose të 
investimit në ndërtimin e godinave ose blerjen e tokës (figura 1). 
 

Toka në zonat e lira ekonomike jepet 
me qira afatgjatë për një periudhë deri 
në 99 vjet, për 0.10 euro/m2 në vit.  
 
Investitorët kanë gjithashtu falas rrjetin 
e gazit natyror, rrymës elektrike, ujit, 
kanalizimit dhe qasjen në rrjetin 
ndërkombëtar rrugor.  
 
Për më tepër, investitorët janë të liruar 
nga pagesa e taksave komunale si dhe 
nga tarifat për lejet e ndërtimit.  
 
 

Figura 1 
 
Veç kësaj, në ZZHIT ofrohet edhe përkrahje e individualizuar për investitorët dhe 
procedura të shpejta për regjistrimin e biznesit, që ulin edhe më tej kostot e ngritjes 
së tyre. 
  

ZZHIT-ë si faktor i harmonizimit të zhvillimit ekonomik 
rajonal 

Qeveria e Maqedonisë së Veriut, deri më tani ka themeluar gjashtëmbëdhjetë ZZHIT 
që janë në faza të ndryshme të zhvillimit (figura 2).  
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Figura 2: ZZHIT në nivel vendi  
Burimi: Invest North Macedonia 
 
Një nga qëllimet e ZZHIT është nxitja e zhvillimit të të gjitha rajoneve në territorin 
e Maqedonisë së Veriut. 
 

• Shkupi është rajoni më i vogël dhe mbulon vetëm 7,3% të sipërfaqes së 
përgjithshme të vendit, me 17 komuna. Me 647,131 banorë ose 357 banorë për 
km2, Shkupi është rajoni më i populluar dhe më i dendur në vend. Në vitin 2021, 
Shkupi kishte prodhimin e brendshëm bruto (PBB) më të lartë rajonale për 
kokë banori (7,145.76 €) dhe mori pjesë me 43.36% në PBB-në e përgjithshme 
të vendit (fiugura 3). Tri ZZHIT gjinden në këtë rajon: Shkupi 1, 2 dhe 3. 
 

• Pollogu përfshin 9.7% të sipërfaqes së vendit, 9 komuna dhe 352,591 banorë, 
apo 17% e popullatës së përgjithshme. Pollogu karakterizohet me dendësi 
dukshëm më të lartë se rajonet tjera (me përjashtim të Shkupit), me 146 banorë 
për km2 krahasuar për shembull me Rajonin Lindor me dendësi prej 46 banorë 
për km2 apo me Vardarin me 36 banorë për km2. Pollogu gjithashtu 
karakterizohet me PBB-në më të ulët rajonal, me 2,263.94 € për kokë banori në 
vitin 2021, krahasuar për shembull me Rajonin Lindor me 5,392.82 € për kokë 
banori apo me Vardarin me 5,952.76 € për kokë banori. Pollogu mirrte pjesë me 
7.48 % në PBB-në totale të vendit në vitin 2021. Vetëm një ZZHIT gjindet në këtë 
rajon: Tetova. 
 

• Rajoni Jugperëndimor përfshin 13.4% të sipërfaqes së vendit, 9 komuna dhe 
228,016 banorë, apo 11% e popullatës së përgjithshme. Tre ZZHIT gjinden në këtë 



 
 

     
 

6 

 

 
rajon sipas Agjencisë për investime te huaja dhe promovim të eksportit: Struga, 
Ohri dhe Kërçova.  
 

• Rajoni Verilindor përfshin 9.3% të sipërfaqes së vendit, 6 komuna dhe 178,424 
banorë, apo 7% e popullatës. Ky rajon merr pjesë me vetëm 4.79 % në PBB-në 
e përgjithshme të vendit në vitin 2021, apo përqindja më e ulët nga të gjitha 
rajonet. Vetëm një ZZHIT gjindet në këtë rajon: Rankoci. 
 

• Rajoni Lindor përfshin 14.2% të sipërfaqes totale të vendit, 11 komuna dhe 
161,787 banorë, apo 8% e popullatës. Tri ZZHIT gjinden në këtë rajon, 
respektivisht Shtipi, Vinica dhe Berova. 
 

• Rajoni Juglindor përfshin 11% të sipërfaqes së vendit, 10 komuna dhe 161,377 
banorë, apo 8% e popullatës. Tri ZZHIT gjinden në këtë rajon: Gjevgjelia, 
Strumica dhe Radovishi.  
 

• Pellagonia përfshin 18.9% të 
sipërfaqes së vendit, 9 komuna dhe 
222,528 banorë, apo 11% e 
popullatës. Vetëm një ZZHIT gjindet 
në këtë rajon: Prilepi.      
 
• Rajoni i Vardarit përfshin 16.2% 
të sipërfaqes së vendit, 9 komuna 
dhe 145,465 banorë, apo 7% e 
popullatës së përgjithshme, gjë që 
e bën atë rajonin më së paku të 
populluar në vend. Nuk ka asnjë 
ZZHIT në këtë rajon.    

 Figura 3 
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PERFORMANCA E ZZHIT-VE 

Sipas të dhënave të ndara me Institutin për Politika Publike Arbën Xhaferi nga 
Agjencia për investime te huaja dhe promovim të eksportit, janë gjithsej 34 kompani 
që kanë zhvilluar projekte investuese në nëntë ZZHIT. Njëri nga këto projekte investive 
është bërë me kapital vendor nga HiTech Assembly Center Macedonia2, dhe meqë 
fokusi i këtij raporti janë investimet e huaja direkte, ky projekt është përjashtuar nga 
analiza (aneksi 1). 
 
33 kompanitë e huaja janë me kapital 
nga Gjermania (9), SHBA (8), Turqia 
(5), Italia (3), Belgjika, Britania e 
Madhe, Holanda, Kanada, Kina, Rusia, 
Tajvani dhe Zvicra (me nga një 
kompani), me investime totale prej 
597.9 milionë euro në periudhën 
2015-2021, kryesisht në sektorët 
automobil, elektronik, të prodhimit 
industrial, por edhe në farmaceutikë 
apo mjete transportuese. Gjatë 
periudhës 2015-2021, vërehet një rritje 
graduale e investimeve në ZZHIT, 
nga 47.36 milionë euro në vitin 2015 
në 113.49  milionë euro në vitin 
2021 (figura 4).      Figura 4 
 
Sa i përket shumave të investuara, kompanitë amerikanë i prijnë listës me 219.5 
milionë euro investime në periudhën 2015-2021 (apo 36.91% e investimeve totale), 
pasuar nga ato gjermane me 155.3 milionë (26.11%), italiane me 56.2 milionë (9.45%), 
britanike me 39.9 milionë (6.7%) dhe kineze me 39.5 milionë euro (apo 6.7% e totalit). 
Shih figurat 5 dhe 6 për më tepër detaje. 
 

 
2 HiTech Assembly Center Macedonia është kompani aktive në fushën e elektronikës, gjegjësisht 
prodhimin e motherboards. Kompania ka investuar në ZZHIT Shkupi 1, gjithsej 3.25 milionë euro që nga 
viti 2017, duke krijuar 108 vende pune. 



 
 

     
 

8 

 

 

 
Figura 5            Figura 6 
 
Sipas Agjencisë për investime te huaja dhe promovim të eksportit, këto kompani kanë 
gjeneruar përafërsisht 3 miliardë euro eksporte në vitin 2021, apo 47% e eksporteve 
totale të Maqedonisë së Veriut.3   
 

Ndikimi në zhvillimin e barabartë rajonal 

Investimet e 33 kompanive të huaja shpërndahen si vijon sipas ZZHIT-ve (figura 7):      
 

• Strumica: 1 kompani me 24.4 milionë euro investime dhe 1,412 vende të reja 
pune.   

• Kërçova: 1 kompani me 39.5 milionë euro investime dhe 1,381 vende të reja 
pune. 

• Ohri: 1 kompani me 76.3 milionë euro investime dhe 948 vende të reja pune. 
• Struga: 2 kompani me 19.9 milionë euro investime dhe 636 vende të reja pune.  
• Shtipi: 3 kompani me 54.7 milionë euro investime dhe 2,107 vende të reja pune.   
• Prilepi: tre kompani me 60 milionë euro investime dhe 2,353 vende të reja 

pune.   
• Tetova: 3 kompani me 14.5 milionë euro investime dhe 1,017 vende të reja pune.   
• Shkupi 1: 14 kompani me 163 milionë euro investime dhe 2,854 vende të reja 

pune.   
• Shkupi 2: 6 kompani me 142.4 milionë euro investime dhe 897 vende të reja 

pune.     
 
 

 
3   Invest in North Macedonia, Technological Industrial Development Zones – TIDZs, 
https://investnorthmacedonia.gov.mk/stored/2021/04/Technological-Industrial-Development-Zones.pdf  
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Figura 7 
 
Ndërsa sipas rajoneve, shpërndarja e investimeve është si vijon:      
 

• Juglindor: 1 kompani me 24.4 milionë euro investime dhe 1,412 vende të reja 
pune.   

• Jugperëndimor: 4 kompani me 135.7 milionë euro investime dhe 2,965 vende 
të reja pune.   

• Lindor: 3 kompani me 54.7 milionë euro investime dhe 2,107 vende të reja pune.   
• Pellagonia: 3 kompani me 60 milionë euro investime dhe 2,353 vende të reja 

pune.   
• Pollogu: 3 kompani me 14.5 milionë euro investime dhe 1,017 vende të reja 

pune.   
• Shkupi: 20 kompani me 305.4 milionë euro investime dhe 3,751 vende të reja 

pune.     
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Në rajonin e Vardarit dhe atë Verilindor, nuk ka asnjë investim të huaj në ZZHIT 
(figura 8).   
 

 
Figura 8 
 
Përkthyer në investime për kokë banori, ndikimi i ZZHIT-ve në zhvillimin e 
barabartë rajonal është thuajse negativ.      
 
Rajoni lindor, si rajoni i pestë më i pasur sipas kriterit të PBB për kokë banori, i prinë 
listës së investimeve me 338 euro investime për kokë banori (9.2% e totalit të 
investimeve), pasuar nga Pellagonia, rajoni i katërt më i pasur, me 270 euro investime 
për kokë banori (10.1% e totalit), dhe Shkupi, dukshëm rajoni më i pasur, me 252 euro 
për kokë banori, apo 51.4% e vlerës totale të investimeve. Pollogu, rajoni më i varfër 
me PBB prej 2,264 euro për kokë banori, është më i varfri edhe me investime, me 
41 euro të investuara për kokë banori, apo 2.4% e investimeve totale.      
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Pra, shikuar nga ky prizm, shpërndarja e investimeve në ZZHIT në fakt thellon 
hendekun rajonal, duke treguar për një orientim të investitorëve i cili është në 
shpërputhje me nevojat zhvillimore të rajoneve (figura 9 dhe 10).    
 

 
Figura 9            Figura 10 
 

Ndikimi në krijimin e vendeve të reja të punës 

ZZHIT-ë kanë një rëndësi të veçantë në krijimin e vendeve të reja të punës meqë 
projektet janë të natyrës “greenfiled”, apo investime tërësisht të reja. Sipas të dhënave 
nga Agjencia për investime te huaja dhe promovim të eksportit, 13,605 vende pune 
janë krijuar në ZZHIT-ë e vendit. Ky numër është edhe më i madh nëse shtohen 
vendet e punës që ofrojnë investimet e huaja jashtë ZZHIT-ve, apo vendet e punës 
indirekte të krijuara në ekonominë e vendit.      
 
Figura 11 

Punëdhënësi më i madh ndër 
kompanitë e vendosura në ZZHIT-ë 
është fabrika amerikane për produkte 
për ngrohje dhe ftohje, Genterm, me 
1,996 vende pune të krijuara në Prilep.     
 
Megjithatë, kur përpunohen numrat e 
Agjencisë sipas vendeve të punës të 
krijuara nëpër rajone, ajo që bie në sy 
përsëri është se investimet në ZZHIT 
thellojnë hendekun rajonal edhe sa i 
përket vendeve të reja të punës: në 
Pollog, ku PBB për kokë banori është 
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2,263.94 €, ZZHIT-ë kanë kontribuar në krijimin e 29 vendeve të reja pune për 
10,000 banorë, krahasuar për shembull me Rajonin Lindor, me PBB për kokë 
banori prej 5,392.82 € dhe 130 vendeve të reja pune për 10,000 banorë (figura 11). 

KONKLUZION 

 
Qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe partnerët ndërkombëtarë, veçanërisht 
institucionet e BE-së, janë duke punuar intenzivisht në rritjen e konkurrueshmërisë 
dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm për biznesin, që janë të nevojshme për rritje të 
qëndrueshme ekonomike, krijimin e më shumë vendeve të punës cilësore dhe 
promovimin e prosperitet për të gjithë qytetarët.      
 
Megjithatë, treguesit ekonomikë dhe demografikë në nivel rajonal tregojnë dallime 
disproporcionale në nivelin e rritjes ekonomike dhe mirëqenies së popullsisë.  
 
Për shembull, rajoni i Pollogut, është më i riu, më i populluari, por edhe më i varfri si 
në PBB rajonal ashtu edhe për nga investimet e huaja përmes ZZHIT-së së Tetovës. 
Në dy rajone të tjera, Vardari dhe veçanërisht Verilindori si rajoni i dytë më i varfër i 
vendit, ZZHIT-ë nuk kanë tërhequr as edhe një investitor.     
 
ZZHIT-ë kanë potencialin për t’u bërë instrument i dobishëm për të rritur nivelin e 
harmonizimit zhvillimor ndërmjet rajoneve të Maqedonisë së Veriut.  
 
Një orientim më i mirë i investimeve të huaja direkte drejt ZZHIT-vë të rajoneve më të 
varfra të vendit do të nxiste pjesëmarrje më të barabartë në tregun e punës dhe do të 
forconte peshën e këtyre rajoneve në PBB-në e përgjithshme.  
 
Kjo do të kontribuonte njëkohësisht në përafrimin afatgjatë zhvillimor të këtyre 
rajoneve me pjesën tjetër të vendit dhe arritjen e objektivave të politikës rajonale të 
qeverisë.     
 
Si vend që synon të bëhet anëtar i BE-së, Maqedonisë së Veriut do t’i duhet investim 
shumë më serioz në rritjen e investimeve strategjike në nivelin rajonal dhe 
harmonizim i plotë me politikën rajonale evropiane, në baza solidare dhe 
jodiskriminuese. Sa i përket investimeve në ZZHIT-ë, politikat qeveritare duhet të 
udhëhiqen nga synimi i nxitjes së zhvillimit të barabartë ekonomik, krijimi i vendeve 
të reja të punës në rajonet me papunësinë më të lartë dhe përmirësimi i cilësisë së 
jetës së njerëzve në rajonet më pak të zhvilluara, me synimin që të gjithë qytetarët e 
vendit të mund të shfrytëzojnë mundësitë e ofruara nga tregu më i madh në botë, ai 
i Bashkimit Evropian. 
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Aneksi 1: Pasqyra e investimeve në ZZHIT, Agjencisë për investime te huaja dhe 
promovim të eksportit të RMV-së 
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