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Përmbajtja 

Botim i Institutit për Politika Zhvillimore (INDEP) 
 
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë 
e këtij botimi nuk guxon të riprodhohet, të ruhet  
në ndonjë sistem të të  dhënave apo të transmetohet,  
në asnjë formë apo mënyrë,  pa pëlqim paraprak nga  
botuesi. Botimi mund të  shpërndahet në formë  
elektronike, por  vetëm në tërësi dhe  vetëm për  
qëllime jokomerciale. 

 

Hulumtimi për këtë studim është realizuar në kuadër të programit të INDEP 
për Bashkëpunim Rajonal, i përkrahur nga fondacioni Friedrich Ebert 
Stiftung. Opinionet në këtë botim janë të autorëve dhe nuk reflektojnë 
domosdoshmërisht ato të Fondacionit Friedrich Ebert. Publikimet e FES-it 
nuk mund të përdoren për arsye komerciale pa miratim me shkrim. 
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Hyrje 

 

Kosova është vendi më i vogël në rajon, jo vetëm për nga madhësia por edhe nga ndikimi i vet 

ekonomik. Në mungesë të një kapaciteti të zhvilluar ekonomik, prodhimtaria në Kosovë është në 

nivele tepër të ulta të cilat nuk arrijnë t’i përgjigjen as nevojave të brendshme. Si rrjedhojë e kësaj, 

Kosova ka një bilanc tregtar vazhdimisht negativ, për faktin që kërkesa e tregut plotësohet kryesisht 

përmes importeve përderisa në mungesë të një industrie dhe sektori të zhvilluar të prodhimit, vendi 

nuk arrin të përformoj kënaqshëm në aktivitetin eksportues. Në anën tjetër, Shqipëria pozicionohet 

më mirë në këtë aspekt.1 Mirëpo, përveç që është një ekonomi e përmasave relativisht më të mëdha, 

Shqipëria po ashtu i është nënshtruar ndër vite tashmë një deficiti të vazhdueshëm tregtar. Në këtë 

pikë, vlen të përmendet që dominimi i importeve në të dy vendet ndikon drejtpërdrejt në Bruto 

Prodhimin Vendor dhe si pasojë në zhvillimin ekonomik të tyre. 

Si Kosova ashtu edhe Shqipëria, për shkak të potencialit të ulët ekonomik, nuk është se kanë një rol 

të rëndësishëm në tregjet evropiane apo botërore. Që këta dy vende nuk janë të integruara në 

shkëmbime tregtare rajonale dhe ndërkombëtare në nivel të duhur, është vërtetuar edhe me faktin që 

në vitin 2009, gjatë krizës ekonomike në botë, ishin vetëm Kosova ashtu si edhe Shqipëria që shënuan 

një rritje pozitive ekonomike. Mirëpo, për dallim nga Shqipëria, përveç kapacitetit ekonomik më të 

ulët, Kosova është një rast i veçantë për shkak të rrethanave dhe kontekstit të zhvillimeve politike. 

Problemet e shumta në rrafshin politik, siç është rasti i kontestimit të shtetësisë nga një numër i 

konsiderueshëm i vendeve të botës, i cili bëhet problem edhe më i rëndë kur pesë nga këto shtete janë 

‘shtete fqinje’ të cilat ende nuk e njohin shtetësinë e Kosovës; gjë që drejtpërdrejt po ndikon në nivelin 

dhe alternativat e hapura për shkëmbime tregtare. Ky fakt paraqet një problematikë të llojit të vet, 

duke marrë parasysh që fuqia ekonomike e këtyre vendeve së bashku përbën 33.44%,2 apo thënë 

ndryshe, tri herë më shumë se fuqia ekonomike e CEFTA.3 

Përkundër faktit që Kosova dhe Shqipëria janë anëtare të marrëveshjes rajonale të tregtisë së lirë 

CEFTA, rastet e bllokimit të lëvizjes së lirë të mallrave dhe prania e barrierave të ndryshme nuk kanë 

qenë të pakta. Pa dashur të hyjmë më thellësisht në analizë të mangësive me të cilat karakterizohet kjo 

marrëveshje, vlen të ceket që ideja e krijimit të saj ka qenë themelimi i një zone të hapur tregtare që 

do të kontribuonte thelbësisht në përmirësimin e marrëdhënieve tregtare në mes të vendeve të rajonit 

që kanë nënshkruar marrëveshjen, duke shërbyer kështu si një test parapërgatitor për vendet e Ballkanit 

Perëndimor së bashku me Moldavinë në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Realiteti dhe praktikat 

                                                           
1 Në bazë të të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe INSTAT në Shqipëri, mbulueshmëria e importeve 
me eksporte për vitin 2014 në Kosovë ishtë 12.8%, ndërsa në Shqipëri ishte 46.3%. 
2 Kursani, Sh., (2013), Kosova në Kontekst Rajonal: Marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare, KIPRED, e qassshme tek: 
http://www.kipred.org/advCms/documents/1161_Kosova_ne_Kontekst_Rajonal-
Marredheniet_Ekonomke_dhe_Tregtare.pdf 
3 CEFTA (Central European Free Trade Agreement) është një marrëveshje e tregtisë së lire (FTA) e cila në Dhjetor të vitit 
2006 është nënshkruar nga tetë vende të rajonit të Ballkanit Perëndimor (Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, 
Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia) si dhe Moldavia. Kosova dhe Shqipëria janë bërë anëtare fuqiplotë e “CEFTA 2006” 
në Korrik të vitit 2007.  
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e përditshme dëshmojnë që qëllimet e kësaj marrëveshje nuk është se po respektohen nga palët 

nënshkruese, duke përfshirë këtu edhe rastin e Shqipërisë dhe Kosovës.   

Tendenca për rregullimin e fushës së tregtisë në mes të dy vendeve daton shumë më parë se sa Kosova 

u konsolidua si shtet i pavarur. Kjo vërtetohet edhe me faktin që qysh në vitin 2003 Kosova dhe 

Shqipëria kanë nënshkruar marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë, e cila marrëveshje është pasuar me 

shumë të tjera deri më sot. 

Në prag të mbledhjes së dytë në mes të Qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, që do të mbahet me 23 

mars 2015, ky punim sjell një vlerësim të progresit të shënuar deri më sot që nga koha e themelimit të 

Kosovës si shtet i pavarur dhe njëkohësisht një reflektim mbi ngjarjet e zhvilluara në rrafshin e 

marrëdhënieve tregtare që nga mbledhja e parë e janarit të vitit 2014 në mes të dy qeverive. Si 

përfundim, punimi do të shtjelloj një listë të rekomandimeve se si të vazhdohet më tutje në mënyrë që 

aspiratat e të dy vendeve për përmirësim të marrëdhënieve në fushën e tregtisë të jetëzohen. 

Roli i tregtisë së lirë dhe rëndësia e saj për Kosovën dhe Shqipërinë 

 

Tregtia si nocion karakterizohet me potencialin që ka për të krijuar partneritete profitabile dhe stabilitet 

në përgjithësi. Mbi të gjitha, tregtia është bazë e zhvillimit ekonomik të çdo vendi, përderisa tregtia e 

lirë dhe pa barriera mundëson që vendet të specializojnë në prodhimin e asaj që e bëjnë më mirë dhe 

ofron mundësinë e krijimit të ekonomisë së shkallës. Fundja, në bazë të këtyre parimeve është krijuar 

edhe Bashkimi Evropian, një institucion drejt së cilit aspirojnë të dy vendet. Fatmirësisht, Shqipëria 

dhe Kosova nuk ballafaqohen me nevojën për të investuar në ndërtimin e marrëdhënieve të mirëfillta 

dhe të qëndrueshme ekonomike, pasi që një gjë e tillë është realitet, duke mos anashkaluar këtu vlerat 

e përbashkëta shoqërore dhe kulturore, si dhe konsensusin e gjerë në nivele të ndryshme sektoriale 

dhe politike në të dyja anët e kufirit. Duke pas një avantazh të tillë, fokusi i të dy qeverive dhe të dyja 

palëve duhet të jetë përkushtimi drejt realizimit të studimeve të përbashkëta të potencialit ekonomik 

dhe identifikimi i faktorëve ekonomik komplementar, të cilat përfundimisht nuk do të ngeleshin vetëm 

dokumente të shkruara për hirë të krijimit të një atraksioni mediatik, mirëpo do të sillnin në të vërtetë 

një avancim të matshëm dhe të prekshëm në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve ekonomike dhe 

tregtare në mes të dy vendeve.  

Në raportet tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, vend të veçantë zë kontributi dhe përkushtimi 

i udhëheqësve dhe politik bërësve të të dy vendeve. Kjo kurrsesi nuk duhet të lë në hije përkushtimin 

e bizneseve në të dyja anët e kufirit për të aspiruar drejt përmirësimit të bashkëpunimit dhe krijimit të 

partneriteteve në nivel ndërshtetëror. Fatkeqësisht, deri më tani, as njëra dhe as tjetra palë nuk është 

se kanë shënuar progres të ndjeshëm në këtë drejtim.  

Rritja ekonomike e Shqipërisë dhe Kosovës është relativisht e kënaqshme, ku vlen të përmendet fakti 

që të dy vendet kanë arritur të mbajnë inflacionin nën kontroll.4  Në shkëmbimet tregtare bilaterale, 

                                                           
4 Sipas të dhënave të Bankës Botërore për vitin 2013, rritja reale e BPV në Kosovë ishte 3.0% përderisa niveli i inflacionit 
shënonte 1.8%. Në rastin e Shqipërise, rritja rela e BPV ishte 1.4% dhe niveli i inflacionit ishte 1.9%.  
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dominojnë metalet dhe lëndët bazë, ku Kosova eksporton kryesisht skrap, përderisa merr nga 

eksportet e Shqipërisë të destinuara për Kosovë hekur për sektorin e ndërtimit. Importi i Shqipërisë 

nga Kosova zë afërsisht 1% të importit të saj total, ndërsa eksporti zë afërsisht 8,15% të totalit. Kurse 

për Kosovën importi nga Shqipëria zë afërsisht 3,9% të totalit të saj të portfolios së importit, ndërsa 

eksporti zë afërsisht 10,8% të totalit.  

Në vitin 2014, në Kosovë janë regjistruar 23 biznese shqiptare, kryesisht në  sektorin e ndërtimtarisë 

si dhe kemi një risi të bizneseve të fokusuara në sektorin e barnave, ndërsa në Shqipëri prezenca e 

bizneseve kosovare është përgjithësisht më e ultë dhe  kryesisht kemi të bëjmë me biznese mikro dhe 

të vogla.  

Dallimet më të shquara në mes të dy vendeve janë në sistemet fiskale respektive të aplikuara në 

territoret e tyre. Përveç dallimeve në shkallën e TVSH-së, e cila në Shqipëri është 20% përderisa në 

Kosovë është 16%, ka dallime edhe në bazën e taksueshme. Po ashtu, duke filluar nga 1 janari 2014,5 

Shqipëria aplikon taksë progresive për Tatimin mbi Fitim dhe të Ardhura, përderisa në Kosovë 

aplikohet sistemi i taksës gjysmë progresive në funksion të tavanit.  

Për më tepër, të dy vendet kanë të ndërtuar sistemin ligjor i cili është i përshtatur për nevojat 

individuale, por që kurrsesi nuk kontribuon drejt asaj që këto dy vende të kenë më të lehtë 

bashkëveprimin e tyre në fushën e tregtisë. Dallimet e llojit të tillë në mes të dy vendeve e vështirësojnë 

edhe më tutje mundësinë e bashkëpunimit tregtar në një nivel më të hovshëm. 

Duke iu rikthyer edhe njëherë faktit që të dyja vendet janë vende që individualisht nuk është se 

paraqesin fuqi të mëdha dhe të rëndësishme ekonomike, si dhe duke marrë shkasë nga efektet pozitive 

të promovimit të tregtisë së lirë, veprimet konkrete drejt ngritjes së nivelit të bashkëpunimit dhe 

bashkërendimi i aktiviteteve drejt një qëllimi të tillë mund të thuhet se është një prej hapave më 

racionale në këtë stad të zhvillimit të të dy ekonomive fqinje. 

Zhvillimi i marrëdhënieve tregtare Kosovë-Shqipëri nga pas shpalljes së pavarësisë 

 

Ambiciet për krijimin e një zone të përbashkët ekonomike në mes të dy vendeve kanë qenë prezentë 

edhe para shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Vet prapavija historike dhe ekzistimi i lidhjeve tregtare 

në mes të bizneseve që operojnë në të dyja anët e kufirit ka shpirë natyrshëm deri tek lindja e kërkesës 

për jetëzimin e një projekti të tillë. 

Përveç faktit që një aktë i tillë do të ishte një hap përpara drejt themelimit të një ‘tregu 6 milionësh’, 

progresi i shënuar deri më tani në këtë drejtim dhe statistikat zyrtare lënë shumë për të dëshiruar, edhe 

pse disa ngjarje të kohës së fundit japin shpresë për konkretizim të projekteve dhe angazhimit serioz 

të të dy qeverive në këtë drejtim. Kosova dhe Shqipëria kanë një histori të nënshkrimit të 

                                                           
5 Ekon-Risitë e paketës fiskale të vitit 2014, (2014), Agjencia Telegrafike Shqiptare, E qasshme tek: 
http://www.ata.gov.al/ekon-risite-e-paketes-fiskale-te-vitit-2014-6774.html 
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marrëveshjeve në fusha të ndryshme, nga të cilat 8 sosh janë të natyrës ekonomike dhe tregtare,6 ku 

përfshihen çështje të transportit, kontrollit doganor, prezantimit të masave për tregti të lirë, etj. 

Mirëpo, përpjekjet e të dy vendeve për një konsolidim të aktiviteteve të ndërmarra në këtë drejtim u 

kurorëzuan me 11 janar 2014 në Prizren, kur edhe u mbajt takimi i parë zyrtar në mes të Qeverisë së 

Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Me këtë rast të dyja palët nënshkruan 

dokumentin për bashkëpunim dhe partneritet strategjik midis dy vendeve; marrëveshjen midis dy 

qeverive për bashkëpunim në lehtësimin e tregtisë; marrëveshjen mes dy qeverive për bashkëpunim 

në fushat e transportit dhe infrastrukturës; si dhe marrëveshjen për thellim të bashkëpunimit dypalësh 

në fushën e integrimit evropian.  

Përkundër faktit që marrëveshjet parimisht të japin përshtypjen qe bashkëpunimi në mes të dy 

vendeve, po që se vijon në hap me përmbajtjen e marrëveshjeve, ka tendenca të shkoj drejt një niveli 

mjaft të kënaqshëm, mungesa e një plani përcjellës të veprimit në secilën fushë tashmë një vit pas 

nënshkrimit të këtyre dokumenteve strategjike, të lë të besosh se retorika e njëjtë po vazhdon të 

praktikohet dhe se dokumente të tilla nuk është se pritet të kenë ndonjë efekt të prekshëm dhe të 

sjellin rezultatet të kënaqshëm në përmirësimin e marrëdhënieve ekonomike dhe shkëmbimeve 

tregtare në mes të dy vendeve.  

Por përpara se të shohim një hap më tutje, vlen të rishikohet fakti që Shqipëria edhe Kosova janë të 

dyja vende anëtarë të CEFTA. Fakti që marrëveshjet, palë nënshkruese të të cilave janë të dyja shtetet, 

po ngelen thjeshtë dokumente të pa vëna në praktikë, konfirmohet edhe me eksperiencën e të dy 

vendeve në kuadër të kornizës rregulluese të kësaj marrëveshje për tregti të lirë. Ajo çka mund të 

thuhet pa hezitim është që dokumente të nënshkruara ka mjaft, mirëpo, deri më tani ka munguar 

përkushtimi i mekanizmave institucionale për bashkërendim të politikave të tyre me përmbajtjet e 

këtyre marrëveshjeve. Duke marrë shkas nga fakti që neni 23 dhe neni 24 i CEFTA-s7 parasheh dhe 

lejon mundësinë e vendeve anëtare të imponojnë masa mbrojtëse përkundër një vendi tjetër anëtar, 

Shqipëria dhe Kosova duhet të gjejnë modalitete të cilat do të siguronin që raste të tilla të imponimit 

të masave që janë në kundërshtim të plotë me parimet e tregtisë së lirë të mos lejohen të përsëriten më 

në të ardhmen. Për të bërë një gjë të tillë, vet akti i nënshkrimit të dokumenteve nuk mjafton.  

Për këtë arsye, lind nevoja për përkushtim të të dy vendeve drejt një organizimi më të mirë të tregut 

të brendshëm, sigurim të ambientit për krijimin e një konkurrence të shëndetshme si dhe përkushtim 

të mekanizmave shtetëror dhe bizneseve vendase për të lejuar dhe promovuar hapjen e tregut ndaj 

                                                           
6 Lista e marrëveshjeve ekzistuese bilaterale në fushën e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar në mes të dy vendeve:; 
Marrëveshja mbi shmangien e Tatimit te Dyfishte; Marrëveshja e bashkëpunimit në terren në lidhje me zbulimin e shkeljeve 
të ndryshme, por njëkohësisht për të ndihmuar dhe biznesin me procedurat;  Marrëveshja për Bashkëpunim në Fushën e 
Arsimimit dhe Shkencës; Marrëveshja për Bashkëpunim dhe Ndihmë të Ndërsjellët në Çështjet Doganore; Marrëveshja e 
bashkëpunimit për ndërtimin e linjës interkonektive 400 kilovatësh Kosovë – Shqipëri, mes Operatorit të Sistemit të 
Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Republikës së 
Shqipërisë; Marrëveshja mbi lehtësimin e Tranzitit Shqipëri-Kosovë është miratuar në parim nga Këshilli i Ministrave të 
Shqipërisë në Gusht 2013 dhe në Nëntor 2013 nga homologët Kosovarë; Marrëveshja midis dy qeverive për bashkëpunim 
në lehtësimin e tregtisë; si dhe Marrëveshja mes dy qeverive për bashkëpunim në fushat e transportit dhe infrastrukturës. 
7 Versioni i konsoliduar i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA 2006), Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë – Republika e Kosovës, E qasshme tek: http://ëëë.mti-
ks.org/repository/docs/CEFTA_marreveshja_898065.pdf 
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konkurrencës reale që do të kontribuonte drejtpërdrejt në specializim dhe fuqizim të kompanive 

vendase. Këto në të vërtetë janë pengesat reale të cilat shkojnë përtej nënshkrimit të marrëveshjeve 

dhe memorandumeve të mirëkuptimit.  Me konsolidim dhe adresim të problemeve të brendshme, gjë 

që fuqizohet me ndërtimin e marrëdhënieve të mirëfillta në mes të dy vendeve, Kosova dhe Shqipëria 

kanë rastin të bëhen fuqi ekonomike të rëndësishme në rajon si dhe mund të dëshmojnë pjekurinë e 

tyre për t’u bërë vende anëtare të BE-së. 

Këmbimet tregtare në mes të dy vendeve 

Për vendet e vogla si Shqipëria dhe Kosova, promovimi i eksporteve është tejet i rëndësishëm për 

zhvillimin ekonomik, gjë që reflektohet në krijim të vendeve të punës dhe mbi të gjitha në rritje 

ekonomike. Rritja e eksporteve ndikon drejtpërdrejt në ngritjen e produktivitetit të kompanive dhe 

njëkohësisht është një shtytës shumë i mirë i krijimit të mundësive për specializim dhe ngritje të 

kualitetit të produkteve të ofruara. Duke u nisur nga fakti që rreth 99% e bizneseve në Kosovë janë 

ndërmarrje të vogla dhe të mesme(NVM)8 lind nevoja për krijimin e një ambienti të favorshëm në 

korniza brenda shtetit për të krijuar pastaj hapësirën e zgjerimit të aktivitetit ekonomik përtej kufijve 

e rrjedhimisht intensifikimin e marrëdhënieve tregtare me vendet fqinje, respektivisht me Shqipërinë.  

Sipas një analize sipërfaqësore të shkëmbimeve tregtare në mes të dy vendeve që nga viti 2008, mund 

të konkludojmë që Shqipëria dhe Kosova kanë intensifikuar nivelin e tregtisë me njëra tjetrën. Mirëpo, 

tregtia në mes të dy vendeve është e përqendruar në shkëmbim të mallrave me një vlerë jashtëzakonisht 

të ulët. Ky fakt vërteton kapacitetin e ulët ekonomik dhe zhvillimor të të dy vendeve si dhe na bën të 

kuptojmë ofertën e dobët të tyre, e cila është e fokusuar në shkëmbim të materialeve bazike dhe të 

papërpunuara, ku vërehet dukshëm mungesa e theksuar e produkteve finale.  

 

Figura 1: Eksportet dhe importet e Kosovës të shprehura në bazë të vlerës dhe në Neto Kg 

Duke filluar nga viti 2008 e deri në fund të vitit 2014, në shkëmbimet tregtare, kryesisht, dominojnë 

metalet. Në portfolion e eksporteve të Kosovës drejt Shqipërisë dominon hekuri mbeturinë si dhe sasi 

të limituara të gypave të çeliktë, ndërsa hekuri është po ashtu materiali dominues në importet e 

Kosovës nga Shqipëria, mirëpo në këtë rast hekuri është i destinuar për sektorin e ndërtimit.  Për 

                                                           
8 Strategjia e zhvillimit të NVM-ve në Kosovë 2012-2016, Qeveria e Republikës së Kosovës, e qasshme tek: 
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia_per_zhvillimin_e_NVM-ve_-_Korrik_2011.pdf 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Eksporti 

Neto Kg 

136,351,193.65 267,876,692.07 124,714,723.48 154,134,739.44 167,140,338.35 181,641,927.97 165,289,802.52 

Eksporti 

Vlera 

19,387,328.35 24,854,817.00 30,839,288.21 37,717,130.19 59,391,271.16 56,435,798.81 29,797,599.28 

Importi 

Neto Kg 

132,627,902.91 125,193,634.26 251,636,065.85 466,048,842.55 715,216,174.26 684,889,834.69 687,119,803.33 

Importi 

Vlera 

52,751,749.86 39,924,194.72 61,600,951.66 91,588,280.67 105,093,129.54 106,878,594.08 125,485,312.65 
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natyrën e produkteve të shkëmbyera flasin më mirë numrat vet. Bazuar në të dhënat e doganave të 

Kosovës, kemi një diferencë të dukshme në aspektin e eksporteve dhe importeve të shprehura në 

Neto Kg përkundër kur ata janë të shprehura në bazë të vlerës së tyre përkatëse. Ne vitin 2008, vlera 

totale e eksporteve e shprehur në Neto Kg ishte 136,3 milion kg e cila arriti në 165,2 milion kg në 

fund të vitit 2014. Në këtë interval vërejmë një rritje prej 21.22% në nivelin e përgjithshëm të 

eksporteve në mes të dy vendeve. Mirëpo, po që se e shikojmë vlerën ekonomike të tyre, vërejmë që 

kemi të bëjmë me produkte bazike dhe materiale të papërpunuara, ku vlera e eksporteve në vitin 2014 

shënonte 29,8 milion EUR, përkundër 19,3 milion EUR, sa ishte në vitin 2008. Ndërtimi i autostradës 

Durrës-Kukës–Morinë nga ana e Shqipërisë në vitin 2009 është i reflektuar edhe në numrat dhe 

shkëmbimet tregtare në mes të dy vendeve. Mirëpo, po aq sa janë shtuar eksportet nga Kosova drejt 

Shqipërisë, aq më shumë janë intensifikuar importet nga Shqipëria në Kosovë. Kjo gjithnjë duke u 

bazuar në faktin që nga 52,7 milion EUR sa ishte vlera e eksporteve në vitin 2008, kemi një rritje prej 

137.88%, apo respektivisht importe në vlerë prej 125,4 milion EUR në vitin 2014. Për natyrën bazike 

të produkteve të shkëmbyera flasin edhe shifrat e importeve, ku po që se krahasojmë vlerën me peshën 

e tyre, shohim një diskrepancë të shquar. Importet për periudhën e njëjtë në vitin 2008 ishin 132,6 

milion Neto Kg përkundër viti 2014 kur ishin 125,5 milion Neto Kg. Gjatë kësaj periudhe, 

respektivisht nga viti 2008-2014, tregtia totale në mes të Kosovës dhe Shqipërisë llogaritet të jetë 879,6 

milion EUR, nga të cilat 240,6 milion EUR është vlera totale e eksporteve, ndërsa 879,6 milion EUR 

është vlera totale e importeve. Këto shifra janë indikator i qartë i ekzistencës së një bilanci të madh 

negativ në shkëmbimet tregtare në mes të Kosovës me Shqipërinë. Ndërsa, në totalin e portfolios së 

eksporteve të Kosovës, eksportet në Shqipëri kanë lëvizur nga 10.60% në vitin 2008, në 14.9% në vitin 

2013.Gjatë kësaj periudhe 6 vjeçare vërehet që eksportet në Shqipëri kanë përjetuar një rritje nominale, 

mirëpo kjo rritje shënon trendë jo konstante progresive. Nga viti 2008, vlera e eksporteve të Kosovës 

drejt Shqipërisë është dyfishuar, kështu që në vitin 2014, vlera e eksporteve në këtë vend shënon 44 

milion EUR.  

Niveli i eksporteve të drejtuara drejt Shqipërisë  

                  

        Figura 2: Eksportet e Kosovës drejt Shqipërisë9 

                                                           
9 Vlerat e paraqitura në këtë seksion paraqesin shumën e eksporteve duke përfshirë edhe shërbimet, gjë që nuk është e 
llogaritur në seksionin paraprak. 

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

 30,000.00

 35,000.00

 40,000.00

 45,000.00

 50,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013



10 
 

Ashtu siç u cek më herët, edhepse vërehet një rritje e vazhdueshme në nivelin e eksportit drejt 

Shqipërisë, përveç periudhës 2008-2009, e cila përkon me ndërtimin e autostradës dhe gjatë së cilës 

vërehet një rritje e eksportit prej 24%, vitet pasuese karakterizohen me një trend rritës por kryesisht 

me një shkallë zbritëse. Ajo çka mund të vërehet në tabelën më poshtë është që vitin 2014, eksportet 

drejt Shqipërisë kanë shënuar nivelin më të ultë të rritjes deri më tash, ku nga 43.7 milion EUR eksporte 

në vitin 2013, kemi një rritje prej më pak se 1%. 

Viti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Eksportet 21,113.00 26,182.00 30,841.00 34,566.00 40,180.00 43,774.00 44,017 

Dallimi në 

% 

N/A 24.01% 17.79% 12.08% 16.24% 8.94% 0.56% 

 

Figura 3: Dallimi në % në vlerën e eksporteve nga viti në vit për periudhën 2008-2014 

Gjithsesi, Shqipëria zë vendin e parë në portfolion e eksporteve të Kosovës dhe ky është një trend që 

qëndron gjatë tërë periudhës së studimit. Maqedonia, në anën tjetër, zë vendin e dytë, përderisa Mali i 

Zi, pozicionohet në vendin e tretë tashmë për dy vite me radhë, duke zëvendësuar kështu Turqinë dhe 

menjëherë pas pozicionohet Serbia. Fakti që katër partnerët e parë strategjik në veprimtarinë 

eksportuese në vend përkojnë me katër vendet fqinje të Kosovës e sjell edhe njëherë në pah rëndësinë 

e afërsisë dhe investimit në drejtim të mbarëvajtjes së marrëdhënieve tregtare me vendet fqinje në 

fushën e shkëmbimeve tregtare. 

 

Figura 4: Pozicionimi i shteteve fqinje të Kosovës në portfolion e eksporteve 

Paraqitja grafike më lartë dëshmon pozicionimin udhëheqës të Shqipërisë si partnere strategjikë të 
Kosovës për eksportet e saj. Padyshim që këtu luan rol edhe ndërtimi i autostradës në vitin 2009. Ky 
investim ka pasur ndikim të ndjeshëm në drejtim të zvogëlimit të sasisë së eksporteve të destinuara 
kah Maqedonia. Mirëpo, pas një analize të thellësishme të trendëve të shkëmbimeve tregtare dhe 
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shfrytëzimit të autostradës për intensifikimin e shkëmbimeve tregtare në mes të Kosovës dhe 
Shqipërisë që nga koha e ndërtimit të saj, ‘del që ndërtimi i kësaj autostrade vetëm sa i ka zëvendësuar 
Malin e Zi dhe Maqedoninë si shtete transite për eksportet e Kosovës në Shqipëri, ndërsa në vëllimin 
e eksportit nuk ka pasur ndonjë efekt të dukshëm.10 Po ashtu, vlerësohet që autostrada është një 
subvencionim jo i drejtpërdrejt që i kemi bërë vendeve të treta të cilat shfrytëzojnë këtë alternative për 
një transport më të shpejtë dhe me kosto më të ultë.  

Duke pasë një mungesë të evidentueshme të produkteve shqiptare të cilat do të mund të shërbenin si 
produkte zëvendësuese për importet kosovare, dhe anasjelltas, kjo gjë po ndikon dukshëm në nivelin 
e kontributit të drejt për drejt të këtij investimi në ngritjen e nivelit të shkëmbimeve tregtare në mes të 
dy vendeve. Pa rritjen e prodhimit në sektorët ekzistues prodhuese,ë dhe pa filluar prodhimin në 
sektorë të ri, apo krijimin e çfarëdo rrethanave që vënë theks avantazhet krahasuese të të dyja vendeve, 
investime të tilla vetëm se do t'ia lehtësojnë qarkullimin e mallrave vendeve të treta, p.sh. Italisë, 
Greqisë, Malit të Zi, Serbisë, etj. Për më tepër, ‘një bazë e dobtë e prodhimit, përkundër  vullnetit të 
mirë, e pamundëson një bashkëpunim më të frytshëm dhe më produktiv në mes të dy vendeve.’11 

 

Viti Totali Tregti Shqipëri Mali i Zi Serbia Maqedonia 

2008     198,463.00  10.60% 1.90% 5% 10.10% 

2009     165,328.00  15.80% 1.90% 2% 10.50% 

2010     295,957.00  10.40% 1.30% 1.30% 8.90% 

2011     319,165.00  10.80% 2.20% 2.30% 9.70% 

2012     276,100.00  14.60% 6.10% 5.40% 9.60% 

2013     293,842.00  14.90% 5.90% 4.90% 8.90% 

 

Figura 5: Eksportet e Kosovës me vendet fqinje të paraqitura si përqindje e totalit 

Gjithsesi, përkundër pozicionimit të favorshëm të Shqipërisë në portfolion e eksporteve të Kosovës, 

vëllimi i tregtisë është më i lartë me Serbinë. Me fjalë të tjera, po që se krahasojmë vlerën totale të 

shkëmbimeve tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve fqinje, vërehet qartë dominimi i Serbisë në 

vitin 2014. Pothuajse i njëjti trend mund të vërehet gjatë tërë periudhës së studimit. Kjo paraqet një 

paradoks të llojit të vet, duke marrë parasysh marrëdhëniet politike jo stabile  në mes të Kosovës dhe 

Serbisë. 

                                                           
10 Kursani, Sh., (2013), Kosova në Kontekst Rajonal: Marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare, KIPRED, e qasshme tek: 
http://www.kipred.org/advCms/documents/1161_Kosova_ne_Kontekst_Rajonal-
Marredheniet_Ekonomke_dhe_Tregtare.pdf 
11 Demi, A. Instituti për Studime të Avancuara GAP, (2014), Prononcim në tryezën diskutuese të organizuar nga INDEP, 
Prishtinë 
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Figura 6: Totali i shkëmbimeve tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve fqinje 2008-2014 

Ashtu siç vërehet gjatë gjithë këtij studimi, rëndësia për qasjen e lirë dhe pa barriera në tregun e 

Shqipërisë  është më e rëndësishme, se sa që qëndron e kundërta për Shqipërinë. Për më tepër, në 

kuadër të CEFTA, Kosova përballet me probleme të shumta të cilat ndikojnë negativisht në 

përformancen tregtare të vendit, gjë që nuk qëndron si problem në rastin e Shqipërisë. Po që se marrim 

pjesëmarrjen e të dy vendeve si përqindje në totalin e portfoliove respektive eksportuese, vërejmë që 

Kosova, për shkak të pjesëmarrjes së ultë në shkëmbimin e mallrave, nuk është ndonjë treg i 

rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Në vitin 2008, në eksportin e përgjithshëm, Kosova merrte 

pjesë përafërsisht 7%. Mirëpo, kemi një përmirësim të dukshëm në vitin 2014, ku eksporti i Shqipërisë 

në Kosovë përbën pothuajse 17% të portfolios eksportuese, duke vërtetuar edhe njëherë kështu rritjen 

e rëndësisë së tregut të Kosovës për Shqipërinë. Në anën tjetër, rëndësia e tregut shqiptar për Kosovën 

është e një niveli dukshëm më të lartë. Kjo për faktin se përderisa në vitin 2008, eksportet në Shqipëri 

përbënin 10.6% të portfolios eksportuese, në vitin 2014 ata përbëjnë më shumë se një të katërtën e 

totalit.  

 

Figura 7: Pjesëmarrja e eksporteve në të dy vendet drejt njëri tjetrit si % e totalit 
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Diçka që është e dukshme në marrëdhëniet tregtare në mes te dy vendeve, është fakti që kemi një 

ngritje në nivelin e shkëmbimeve të mallrave, por që kurrsesi në nivelin e pritur dhe pa ndonjë trend 

të dukshëm që paraqet qëndrueshmëri në këtë drejtim. Ashtu siç u cek edhe më lartë, ‘edhe në situata 

të favorshme teknike dhe administrative si p.sh. mbyllja e kufirit me Serbinë dhe vendosja e barrierave 

të plota tregtare ndaj Serbisë nga ana e Kosovës, e cila zgjati për 58 ditë në vitin 2011, të dy vendet 

treguan dobësi të theksuara për sa i takon komplementaritetit dhe integrimit të tyre ekonomik.12 

 

Niveli i importeve nga Shqipëria  

 

Në përputhje me trendet e vërejtura për sa i përket eksporteve nga Kosova drejt Shqipërisë, vërejmë 

një rritje të theksuar të importeve që vijnë nga Shqipëria në Kosovë. Bazuar në statistikat zyrtare, nga 

viti 2008 kur niveli i importeve nga Shqipëria ishte jo më shumë se sa vlera prej 59,6 milion EUR, në 

vitin 2014 mund të vërehet një trefishim i kësaj vlere, pasi që vlera totale e importeve për vitin 2014 

shënon 133,7 milion EUR. Në total, niveli i importeve gjatë periudhës së studimit është i barabartë 

me përafërsisht 639 milion EUR. Krahasuar me vlerën totale të eksporteve për periudhën e njëjtë e 

cila është 240, 6 milion EUR, mund të konstatojmë që në rrafshin e shkëmbimeve tregtare të Kosovës 

me Shqipërinë, Kosova është në pozicion më indiferent duke pas një bilanc tregtar relativisht jo të 

kënaqshëm. Mirëpo, po që se e shikojmë rritjen e importeve e shprehur në bazë të përqindjes në raport 

me eksportet, importet kanë shënuar një rritje 124% përkundër rritjes në eksporte prej 108%. Kjo 

qëndron në përputhshmëri të plotë me kapacitet prodhuese të të dy vendeve si dhe reflekton një rritje 

pothuajse paralele të shkëmbimeve të dyanshme. 

 

Figura 8: Eksporti, Importi dhe Bilanci Tregtar i Kosovës me Shqipërinë 2008-2014 

                                                           
12 Civici, A. dhe Ibrahim Rexhepi, (2013), Rrugët drejt një Hapësire Ekonomike të Përbashkët Shqipëri – Kosovë  
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Mirëpo, po që se analizojmë më thellë progresin e shënuar në nivelin e importeve nga Shqipëria, 

atëherë, me përjashtim të vitit 2009 dhe vitit 2013, mund të vërejmë një rritje të theksuar të importeve 

të shprehur në përqindje. Ajo çka mund të ceket është fakti që në vitin 2014, kemi një rritje prej 20.89% 

nivelit të importeve në krahasim me një vit më parë. Kjo, krahasuar me rritjen e eksporteve në vitin e 

kaluar, ku rritja ishte vetëm 0.56% ne krahasim me vitin e kaluar, na bën të kuptojmë që tregu i 

Kosovës ka filluar të fitoj në rëndësi për shkëmbimet tregtare të Shqipërisë. 

Importet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nomin

ale 

         

59,632.00  

     

58,385.0

0  

         

69,714.00  

         

96,400.00  

       

110,528.00  

   

110,597.

00  

       

133,701.00  

Përqin

dje 

N/A -2.09% 19.40% 38.28% 14.66% 0.06% 20.89% 

 

Figura 9: Trendët e zhvillimit të importeve të paraqitura në bazë të përqindjes 

Sido që të jetë, duke pas parasysh edhe rritjen pozitive të nivelit të importeve të ardhura nga Shqipëria, 

grafika më poshtë na ndihmon të kuptojmë që në portfolion e importeve të Kosovës udhëheqin 

Maqedonia në një luftë të ngushtë me Serbinë, e cila në vitin 2014 ka dominuar krahasuar me vendet 

fqinje. Ashtu siç u përmend më herët, sado që një gjë e tillë mund të duket jo e kapshme duke u 

referuar gjithmonë në problemet e vazhdueshme në mes te Kosovës dhe Serbisë. Sidoqoftë, përkundër 

mosmarrëveshjeve dhe problemeve në rrafshin politik, duket që  Kosova mbetet e varur nga Serbia 

për sa i përket produkteve të importuara nga ky vend. Po që se shikojmë listën e produkteve të 

importuara nga Serbia, vërejmë që Kosova kryesisht importon artikuj ushqimor. Mirëpo, nuk duhet 

harruar në këtë pikë, që edhe pse ndoshta në shikim të parë mund të argumentohet që me Shqipërinë 

kushtet dhe rrethanat për të bërë tregti janë më të favorshme, tregtarët nga Kosova kanë tashmë traditë 

të zhvilluar ndër vite për partneritetet e tyre me tregtarët në Serbi. Ndryshimi i një praktike të tillë 

kërkon masa më të sofistikuara që shkojnë përtej nënshkrimit të marrëveshjeve bilaterale. Nuk ka 

nevojë për një analizë të thellë që do të dëshmonte që shumë produkte bazë do të mundeshin fare 

mirë të importoheshin nga Shqipëria.  

 

Figura 10: Trendët e zhvillimit të importit të Kosovës me vendet fqinje 
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Një shpjegim valid i tendencës së Kosovës që të mvaret nga importeve që vijnë nga Serbia, po edhe 

nga Maqedonia, ka të bëjë me faktin që të gjitha këto vende kanë qenë dikur pjesë e zinxhirit prodhues 

si dhe konsumues të ish-Jugosllavisë. Andaj, problemi i pjesëmarrjes së Serbisë në portfolion e 

shkëmbimeve tregtare merr një përmasë të një dimensioni të ri e definuar nga konteksti historik. E 

kundërta ndodh me Shqipërinë, e cila përveç që nuk ishte pjesë e këtij sistemi, ajo është e drejtuar kah 

vendet e Bashkimit Evropian.  Në vijë me këtë konstatim është edhe deklarata së fundmi e ish 

Drejtoreshës së Doganave të Shqipërisë, Elisa Spiropali ku ajo thekson që ‘ne i themi njëri-tjetrit 

vëllezër, mirëpo, por kur vjen puna për tregti, preferojmë Serbinë [dhe BE-në, respektivisht] dhe jo 

vendet tona.’13 Si e tillë, praktikat e zhvilluara dhe niveli i komunikimit dhe mirëbesimit në mes të 

tregtarëve kosovar me ata serb, të cilat kanë munguar në raport me tregtaret nga Shqipëria, po 

reflektohen dukshëm sot e kësaj dite në praktikat tregtare dhe në performancën e shkëmbimeve 

tregtare në me të dy vendeve. Një orientim në kahje të ndryshme i Shqipërisë dhe Kosovës për sa i 

përket preferencave tregtare duhet të adresohet përmes studimeve të mirëfillta të cilat do të ndihmonin 

në identifikimin e avantazheve konkurruese respektive, gjë që do të shpinte drejt një ngritje të vëllimit 

të shkëmbimeve tregtare si dhe do të ndihmonte që këta dy vende të shikonin drejt njëra tjetrës. 

Trendet aktuale mund të vërehen edhe në bazë të numrave të paraqitura në tabelën më poshtë. Në 

bazë të këtyre shifrave, ne mund të vërejmë fare mirë që Maqedonia dhe Serbia, gjithnjë duke u nis 

nga numri i vendeve fqinje, zënë një vend të rëndësishëm në portfolion e importeve të Kosovës 

krahasuar me Shqipërinë e sidomos me Malin e Zi. Përderisa në të vërtetë importet nga Shqipëria 

shënojnë një trend vazhdimisht rritës nga viti 2008, ata duket të zëvendësojnë importin e mallrave nga 

Maqedonia duke mos pas kështu kurrfarë ndikimi në nivelin e importeve të ardhura nga Serbia.  

Viti Totali Import Shqipëri Mali i Zi Serbia Maqedonia 

2008    1,928,236.00  3.10% 0.70% 10.80% 18% 

2009    1,935,541.00  3% 0.70% 10.90% 15.10% 

2010    2,157,725.00  3.20% 0.50% 12.10% 14.80% 

2011    2,492,348.00  3.90% 0.50% 10.20% 14.70% 

2012    2,507,609.00  4.40% 0.40% 11.10% 11.50% 

2013    2,449,064.00  4.50% 0.50% 11.70% 7.60% 

 

Figura 11: Eksportet e Kosovës me vendet fqinje të paraqitura si përqindje e totalit 

Përkundër faktit që importet nga Shqipëria po shënojnë rritje në pjesëmarrjen e tyre në totalin e 

importeve të Kosovës, prap se prap, kjo nuk është e mjaftueshme. Po që se bëhet një analizë e 

pjesëmarrjes së importeve nga të dy vendet drejt njëra tjetrës, mund të vërejmë që importet nga Kosova 

në portfolion e importeve të Shqipërisë janë pothuajse neglizhente. Përderisa në vitin 2008, importet 

nga Kosova paraqisnin rreth 0.6% të totalit të importeve, në vitin 2014, kemi një progres, mirëpo 

dukshëm të pakënaqshëm, ku pjesëmarrja e importeve nga Kosova në totalin e portfolios importuese 

të Shqipërisë përbën jo më shume së 1.36% të totalit. Ky proporcion është më i lartë në rastin e 

                                                           
13 “Spiropali: I themi njëri-tjetrit vëlla, por për tregti zgjedhim Serbinë,” (2015), Koha Net, e qasshme tek: 
http://koha.net/?id=27&l=45316 
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Kosovës. Përderisa në vitin 2008, importet nga Shqipëria përbënin rreth 3% të importeve, në vitin 

2014 kjo përqindje u dyfishua dhe shënon diku 6.93% te totalit. 

 

Figura 12: Importet e paraqitura si % e portfolios së të dy vendeve kundër njëra tjetrës 

Profili i shkëmbimeve tregtare 

 

Të dy vendet janë në stad të sipërm të zhvillimit të tyre ekonomik, mirëpo sektori i prodhimit në të dy 

vendet ngelet ende i pazhvilluar. Arsyet për një ngecje në këtë drejtim janë të shumta. Mungesa e 

kapaciteteve njerëzore dhe financiare, si dhe kushtet jo të volitshme për tërheqjen e investimeve në 

vend, kanë ndikuar në performancë të dobët të vendit në këtë drejtim.14 Në mënyrë që të rritet niveli 

i tregtisë si dhe kualiteti i shkëmbimeve tregtare, është e domosdoshme të investohet në drejtim të 

revitalizimit të sektorit prodhues në vend, e që ka mbetur i çalë që nga paslufta. Politikat fiskale 

paraqesin një pengesë të vazhdueshme për  prodhuesit vendorë, përderisa mungesa e subvencioneve 

të ndryshme shihet si një problem tjetër me ndikim të dukshëm në kapacitetet prodhuese në vend. 15 

Mirëpo, ajo çka ndikon dukshëm në zhvillimin dhe potencialin për zhvillim të marrëdhënieve tregtare 

në mes të dy vendeve është pikërisht madhësia e vogël e tregjeve respektuese.   

 

Po që se bëjmë një analizë të strukturës së eksporteve të Kosovës drejt Shqipërisë, mund të vërejmë 

dominimin e hekurishteve dhe gypave, tubave, dhe materialeve të papërpunuara. Edhe pse, struktura 

është mjaft e shpërndarë, ku kategorizimi i produkteve është i llojeve të ndryshme, mirëpo, dukshëm 

me vlerë shumë të ultë. Në vitin 2008, ashtu siç edhe vërehet më poshtë, 29% e eksporteve drejt 

                                                           
14 Veseli, K. Luljeta, (2012), Ngecjet ne prodhimtari, Evropa e Lirë, e qasshme tek: 
http://www.evropaelire.org/content/article/24531426.html 
15 Perveç politikave lehtësuese, prodhimi të nxitet edhe me subvencione, (2014), Bota sot, e qasshme tek: 
http://botasot.info/ekonomia/301077/pervec-politikave-lehtesuese-prodhimi-te-nxitet-edhe-me-subvencione/ 
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Shqipërisë ishin mbeturinat dhe copëzat me përmbajtje hekuri, të pasuara nga 9% te produkteve të 

miell grurit dhe miell meslini.  

 

Figura 13: Struktura e eksporteve të Kosovës drejt Shqipërisë në vitin 2008 

Në vitin 2014, në vend që të kemi një përmirësim të dukshëm në këtë drejtim, përqindja e mbeturinave 

dhe copëzave të hekurit veçse është rrit, ku rreth 44% e totalit të eksporteve binin në këtë kategori. 

Mirëpo, vërehet qartë edhe rritja në nivelin e sasisë së miellit të eksportuar nga Kosova në Shqipëri. 

Nga 9% të totalit në 2008, produktet e miellit reflektojnë diku rreth 21% të totalit të portfolios së 

eksporteve. Një gjë e tillë dëshmon seriozitetin dhe potencialin e lartë  të masave bllokuese që i 

prezantoi Shqipëria në vitin e kaluar kundrejt produkteve te miellit dhe aftësinë e tyre për të dëmtuar 

performancën eksportuese të Kosovës. Shqipëria, ndër të tjera, eksporton në Kosovë material 

ndërtimor (kryesisht çimento) dhe produkte bujqësore, kurse Serbia eksporton material ndërtimor 

(tulla dhe argjilë), pije, drithëra dhe miell, etj. Mirëpo, ajo që vlen të theksohet, është që Shqipëria po 

bëhet një destinacion gjithnjë e më i rëndësishëm për produktet e Kosovës. 

Duke marrë shkasë nga afërsia gjeografike në mes të dy vendeve, shihet si shumë e arsyeshme që një 

pjesë kyçe e sasisë së mallrave të tregtuara do duhej të përbëhej nga produktet hortikulturore. Arsyet 

që një gjë e tillë të ndodhë janë për shkak se, ndër të tjera, këto produkte kanë afat të shkurtër të 

përdorimit dhe zëvendësimi i këtyre produkteve të ardhura nga vendet më të largëta me prodhime 

vendore është diçka shumë e arsyeshme. Për më tepër, konfiguracioni klimatik i dy vendeve është i 

tillë që mundëson komplimentaritet, pasi që Shqipëria shquhet për prodhim të hershëm të pemëve 

dhe perimeve përderisa Kosova shquhet për produkte hortikulturore të vonshme. Ajo çka shihet si e 

arsyeshme në këtë pikë është nevoja për përshtatje të importeve në baza sezonale, në atë mënyrë që 

vendet të tregtojnë më njëra tjetrën në përputhshmëri me prodhimtarinë hortikulturore e cila mvaret 

34%

16%
8%

3%

8%

15%

5%

4%
4% 3%

Mbeturina dhe copëza me përmbajtje hekuri

Miell gruri dhe miell meslini

Gypat, tubat dhe profilet e shtrira, pajistjet për
gypa ose tuba
Pije joalkoolike të pa s.d.t.

Perime të freskëta, ftohta, ngrira ose
konservuara
Rryma elektrike

Gurë, rërë dhe zhavor

Kafshë të gjalla e tjera nga divizioni

Gëlqere, cement e material ndërtimor i
fabrikuar
Produkte kimike të përziera të pa s.d.t.



18 
 

nga kushtet klimatike.16  Në mënyrë të tillë, me një koordinim të mirëfilltë, këta dy vende do të mund 

të mbulonin fare mirë një pjesë të konsiderueshme të kërkesës vendore për pemë dhe perime duke e 

intensifikuar tregtinë në këtë fushë.  

Gjatë periudhës së analizuar, vërehet se eksporti i frutave të freskëta është në nivel të ultë dhe të 

luhatshme, përderisa ekziston një stabilitet më i dalluar për sa i përket eksportit të perimeve të freskëta 

dhe të përpunuara nga Kosova drejt Shqipërisë. 17 Në këtë panoramë, rol të rëndësishëm kanë luajtur 

masat bllokuese të të dy vendeve që kryesisht e kanë prekur këtë sektor, siç bie fjala ishte rasti i patates 

në vitin 2011. Mirëpo, më e rëndësishme është që të dy vendet të përkushtohen drejt ‘zhvillimit të 

industrisë dhe të mos e bazojnë të tërë aktivitetin tregtar në miell dhe patate, sepse kjo nuk është e 

mjaftueshme’ dhe nuk pritet të sigurojë një qëndrueshmëri në afat të gjatë në marrëdhëniet tregtare në 

mes të dy vendeve. 

 

Figure 14: Struktura e eksporteve të Kosovës drejt Shqipërisë në vitin 2014 

Në anën tjetër, në përgjithësi, importet e Kosovës dhe Shqipërisë përbehen kryesisht nga mallrat e 

konsumit, ndërsa pjesëmarrja e ekonomive respektive në këto importe mbetet jo domethënëse 

krahasuar me potencialin evident. Në mënyrë të veçantë, produktet dhe shërbimet të cilat mund të 

tregtohen dhe kenë përparësi krahasuese edhe për shkak të distancës së shkurtër gjeografike, siç u 

përmend rasti i prodhimeve hortikulturore më lartë, duhet të shfrytëzohen maksimalisht. Në anën 

                                                           
16 Minxhozi, Q., (2015), Ambasador i Shqipërisë në Kosovë, Intervistë, Prishtinë 
17 Kotherja, E., Hortikultura ne Kosove, Raporti i Bilancit Tregtar 2007-2011, e qasshme tek: http://www.helvetas-
ks.org/HPK/documentation/marketing/Market%20studies/TradeBalanceReport2011-ALB-Web.pdf 
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tjetër, shkëmbimet në fushën e shërbimeve janë të kufizuara në sektorët e afarizmit bankar, turizmit 

si dhe telekomit, mirëpo jo në ndonjë nivel të shquar dhe domethënës.18 

Investimet e huaja direkte në rrafshin Kosovë-Shqipëri  

 

Marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Shqipëri kufizohen me shkëmbime tregtare të profilit eksport-

import pa ndonjë avancim të dukshëm në drejtim të tërheqjes së investimeve direkte në mënyrë të 

përbashkët apo respektive. Po që se krahasojmë investimet respektive, vërejmë që afaristë Shqiptarë 

kanë tendencë më të madhe për të investuar në Kosovë.  

Sipas të dhënave, kulmi i investimeve në Kosovë nga afaristët nga Shqipëria është regjistruar në vitin 

2010, kur gjithsejtë u regjistruan 108 ndërmarrje të reja shqiptare në Kosovë. Në bazë të profilit të 

këtyre ndërmarrjeve, dominojnë ndërmarrjet tregtare si dhe një numër i konsiderueshëm i subjekteve 

që fokusohen në sektorin e ndërtimtarisë e së fundmi kemi edhe investime në sektorin e barnave. 

Edhe pse numri i bizneseve të ardhura nga Shqipëria nuk është për tu injoruar, ajo çka është 

brengosëse është fakti që shumica e këtyre bizneseve kanë kapital zero, përderisa vlerësohet që diku 

jo më shumë se 10 kompani nga Shqipëria në Kosovë e përbëjnë 98,9% të kapitalit të të gjitha 

ndërmarrjeve të regjistruara në vend. 19 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Bizneset 

Shqiptare të 

regjistruara në 

Kosovë 

 

97 

 

90 

 

108 

 

68 

 

63 

 

34 

 

23 

 

481 

Figura 15:  Numri i bizneseve të regjistruara në Kosovë nga Shqipëria 

Edhe pse në Kosovë nuk mund të themi që kemi një nivel të kënaqshëm të aktivitetit dhe prezencës 

së bizneseve shqiptare në vend, investimet e kosovarëve në Shqipëri janë edhe më të pakta në numër. 

Vlen të ceket që shumica e këtyre bizneseve janë biznese të vogla. Mirëpo, ekziston një tendencë e 

themelimit të ndërmarrjeve të përbashkëta, respektivisht partneriteteve të themeluara nga një biznes 

shqiptar në partnertit me një biznes kosovar. 

Figura 16: Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (Shqiptarë + Kosovare)20 
 

                                                           
18 Hashani, A, Ngecjet ne marredheniet tregtare ne mes te Kosoves dhe Shqiperise, e qasshme tek: 
http://shtetiweb.org/curia/viewtopic.php?f=14&t=41 
19 Shehu, E., Shqiperi – Kosove, tregu qe nuk funksionon, e qasshme tek: http://www.gazetadita.al/shqiperi-kosove-
tregu-qe-nuk-funksionon/ 
20 Numrat e paraqitura në këtë tabelë paraqesin numrat e bizneseve të udhëhequra nga biznesmenet kosovar dhe numrat 
e bizneseve që udhëheqen në partneritet nga bizneset nga të dy vendet 

 2010 2011 2012 2013 

Bizneset Shqiptare të 

regjistruara në Kosovë 
 

126 

 

203 

 

211 

 

230 
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Për të mbështetur tezen e mëparshme që këto dy vende bazohen pothuajse ekskluzivisht në raportet 

eksport – import, në përputhje me këtë janë edhe niveli i Investimeve të Huaja Direkte në vend (IHD). 

Përderisa në raportet zyrtare investime shqiptare  në Kosove figurojnë dukshëm, Kosova nuk figuron 

ende në hartën e IHD shqiptare. Ndër arsyet e shumta për një gjë të tillë janë ngërçi i gjatë i 

bashkëpunimit bilateral dhe ekzistimi i barrierave fiskale po edhe atyre jo tarifore, që kanë ndikuar 

dukshëm në shifrat e këtij viti po edhe viteve të mëhershme. Andaj lind nevoja për një komunikim 

zyrtar me doganat e Kosovës, ndër të gjitha, për arsye të monitorimit dhe bashkëpunimit në të 

ardhmen.   

 

Figura 17: Trendi i IHD nga Shqipëria në Kosovë dhe e kundërta 

Përveç faktit që ende nuk janë krijuar lidhje tregtare të mirëfillta dhe të qëndrueshme në mes të dy 

vendeve, “arsyet e mungesës së investimeve në të dy anët mund të jenë nga më të ndryshmet - duke 

filluar nga ambienti për biznes e deri te mungesa e kapitalit dhe ofertës atraktive nga të dyja vendet. 

Në masë ta madhe ndikon edhe fakti që nuk janë krijuar lidhje tregtare të qëndrueshme midis të dy 

tregjeve përkatëse.”21 

Për të siguruar një zgjerim të aktivitetit të sektorit privat në të dyja anët e kufirit lind nevoja për 

institucionalizim të detyrimeve kontraktore si dhe rritje të efektshmërisë të respektimit të obligimeve 

kontraktore, përderisa, në mungesë të një gjëje të tillë, do duhet të investohej drejt ndërtimit të 

institucioneve informale me fokus të veçantë në kapitalin reputacional. Mirëpo, për shkak të mungesës 

institucioneve formale dhe mungesës së aktivitetit të dukshëm në këtë drejtim, atëherë bashkëpunimi 

në mes të bizneseve dhe odave ekonomike bëhet imperativ për të siguruar që marrëdhëniet tregtare 

Shqipëri – Kosovë po rrjedhin sipas planit. 22 

                                                           
21 Xhepa, S. (2014), Nga “shallow” tek “deep”: drejt një zone ekonomike unike Shqipëri-Kosovë, Print. 
22 Ibid. 
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Në bazë të një studimi të realizuar në vitin 2014, kur janë kërkuar që t’i tregojnë sfidat më të mëdha të 

të bërit biznes në Kosovë, kompanitë e anketuara kanë theksuar se informaliteti (së bashku me 

furnizimin me energji elektrike dhe qasjen në financa) paraqesin problemet më të rënda me të cilat 

përballen.23 Për më tepër, studime të shumta kanë gjetur se korrupsioni zvogëlon kapitalin njerëzor, 

dekurajon investimet, çon në ndarje të gabuar të burimeve, ulë cilësinë e infrastrukturës dhe 

shërbimeve publike, dhe përfundimisht frenon zhvillimin ekonomik.  

Përkundër faktit që pjesëmarrja e dy vendeve në portfolion tregtare të njëra tjetrës është jo e 

kënaqshme si dhe njëkohësisht duke marrë parasysh ofertën e varfër në plasimin e produkteve në 

tregjet reciproke, ‘pritet që në vitet e ardhshme shkëmbimet midis Kosovës dhe Shqipërisë të rriten 

edhe më tej, për shkak të lidhjeve kulturore, përmirësimit të planifikuar të infrastrukturës, 

modernizimit të procedurave administrative, qarkullimit më të madh të njohurive dhe teknologjisë, si 

dhe faktorëve të tjerë.’24 Përveç potencialit të tregut, ku qasja në tregun e Shqipërisë siguron një nivel 

të konsumit automatikisht më të lartë, rëndësia e Shqipërisë qëndron në faktin që ajo siguron qasje në 

det për mallrat e Kosovës. Andaj, është tejet e rëndësishme që të investohet në drejtim të përmirësimit 

dhe stabilizimit të marrëdhënieve të cilat janë prekur dukshëm nga një numër i problemesh të 

elaboruara në vijim, dhe të cilat kanë nevojë të adresohen menjëherë për tri arsye: 1) për shkak të faktit 

që këto dy vende, ashtu siç u cek më lartë, nuk kanë nevojë te investojnë në drejtim të shuarjes së 

armiqësive, siç mund te kenë secila me vendet fqinje dhe si rezultat gjenden në një pozicion avantazhi, 

2) për shkak se bashkëpunimi dhe unifikimi i masave të ndërmarra në të dy anët e kufirit ndikon që të 

shkohet drejt një tregu unik i cili rrit mundësitë për zhvillim më të madh ekonomik, dhe përfundimisht, 

3) për shkak se  një bashkëpunim më i mirë në mes te Shqipërisë dhe Kosovës është demonstrues i 

asaj që dy vendet kanë arritur pjekurinë e duhur për tu integruara në Bashkimin Evropian.  

Problemet e evidentuara në marrëdhëniet tregtare 

 

Tendenca për rregullimin e fushës së tregtisë në mes të dy vendeve daton shumë më parë se sa Kosova 

u konsolidua si shtet i pavarur. Në mënyrë të tillë, në vitin 2003, Kosova dhe Shqipëria kanë 

nënshkruar marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë. Mirëpo, rrjedha e ngjarjeve dhe eksperiencat 

tregtare në mes të dy vendeve, sidomos në kohët e fundit, nuk është se kanë qenë të kënaqshme. Edhe 

pse kemi pasur rritje të qarkullimit tregtar e gjitha kjo është përcjellë me barriera të ndryshme, të cilat 

kanë kufizuar qarkullimin e mallrave në mes të dy vendeve. Nëse ecet në këtë rrugë dhe nuk do të ketë 

një orientim strategjik afatgjatë dhe sektorial, bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve do të mbetet 

në nivele të tilla dhe jo të një tregu të unifikuar ekonomik prej 6 milion konsumatorësh. Periudha nga 

viti 2010 paraqet marrëdhënie të tensionuara ekonomike në mes të dy vendeve. Fenomeni i barrierave 

                                                           
23 Analize e tri politikave prioritare mbi zhvillimin e tregtise dhe burimeve njerezore, (2014), e qasshme tek: 
http://www.mti-
ks.org/repository/docs/Analize_e_tri_politikave_prioritare_mbi_zhvillimin_e_tregtise_dhe_burimeve_njerezore_6578.
pdf 
24 Tryeza Tematike Nr. 4, për Tregti, Industri, Dogana dhe Tatime, Tregun e Brendshëm, Konkurrencë, Mbrojtje të 
Konsumatorit dhe atë Shëndetësore, Task Forca për integrim Evropian, (2012), Ministria e Tregtisë dhe Industrisë E 
qasshme tek: http://www.mei-ks.net/repository/docs/Material_Diskutues_Tregti.pdf 

http://www.mei-ks.net/repository/docs/Material_Diskutues_Tregti.pdf
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tregtare në mes tyre nisi me pataten dhe rrushin e Kosovës, pastaj me çimenton shqiptar dhe më vonë 

u intensifikua si konflikt në mars 2013 me qumështin, dhe përfundimisht në vitin 2014 me barnat dhe 

miellin.25 Çështja e barnave, për shkak të dallimit në legjislacionin relevant në mes të dy vendeve, 

vazhdon të paraqes problem edhe në këtë fillim viti. 

Në qershor të vitit 2011, në mes të dy vendeve u firmos një marrëveshje për tregtinë e lirë të mallrave, 

kësaj here me Kosovën në rolin e një shteti të pavarur, e cila vinte pas konflikteve të shpeshta gjatë 

vitit 2010 për disa produkte konsumi. I gjithë konflikti filloi me problematikën e patateve dhe çmimit 

të lartë të referencës të imponuar nga ana e autoriteteve shqiptare. Ky problem filloi të adresohet në 

fund të vitit 2011, përderisa në mars të vitit 2012, përmes një udhëzimi administrativ, Ministria e 

Ekonomisë dhe Financave në Shqipëri kërkoi që kur të bëhet zhdoganimi i produkteve bujqësore nga 

importi të mos merret parasysh çmimi i transaksionit, por të përdoret çmimi referent. Me këtë rast, 

eksportuesit Kosovar të patates iu nënshtruan një penalizmi të përmasave të mëdha, ku çmimi referent 

ishte 24 centë për kilogram në krahasim me vlerën origjinale të patates prej 0.05 EUR për kilogram, 

duke përfshi këtu taksën doganore prej 20%. Si pasojë, tregtarët nga Kosova nisën të përballën me 

konkurrencë jo të ndershme dhe si rrjedhojë u bllokua tregtimi i këtij produkti në Shqipëri.26 Problemi 

është adresuar në fund të po të njëjtit vit, pas kërcënimeve nga ana e Ministrisë dhe Tregtisë në Kosovë 

për angazhimin e tyre për prezantimin e çmimeve të referencës për produktet nga Shqipëria. Po ashtu 

gjatë këtij viti, Shqipëria prezantoi kuotën për disa produkte konsumi nga Kosova siç është rasti me 

verën. Mirëpo, në anën tjetër Kosova nuk është se nuk iu kundërpërgjigj një veprimi të tillë, pasi që 

në verën e vitit 2012, Kosova vendosi taksën doganore për çimenton që vinte nga Shqipëria.   

Fluksi i problemeve dhe mosmarrëveshjeve në mes të dy palëve nuk është se ndaloi me kaq. Në muajt 

e parë të vitit 2013 vijuan përplasjet për qumështin dhe më pas për miellin. Sipas analizave të kryera 

nga Autoriteti Kosovar i Veterinarisë, disa produkte të qumështit kishin përmbajtje mbi normat e 

lejuara të aflatoksinës. Njoftimi u publikua vetëm nga ky autoritet, duke njoftuar mediat dhe publikun 

e Kosovës, ndërsa pala shqiptare e mësoi lajmin shumë vonë. Një hap i tillë u konsiderua si shkelje e 

një prej pikave të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit në 

Shqipëri dhe autoriteteve përkatëse Kosovar nën udhëheqjen e Ministrit të Punëve të Jashtme nga 

Kosova,27 ku parashikohej që në rast të problemeve të tilla të bëhej njoftimi i palëve për çdo produkt 

që ka origjinë shqiptare ose anasjelltas. Ndërkohë që autoritetet kosovare nuk e kanë respektuar 

marrëveshjen, duke e bërë publik faktin në media para se të konsultoheshin mes tyre. Njëjtë si një vit 

më parë, lufta e ‘kthimit të borxhit’ vazhdoi avazin e vet. Andaj, si kundërpërgjigje, Shqipëria dha 

urdhër për të bllokuar sasitë e miellit që vijnë nga Kosova, për shkak të nivelit të ulët të kualitetit të 

produktit të plasuar në tregun e Shqipërisë, i cili gjoja se nuk ishte në përputhje me standardet 

evropiane. Cikli i konflikteve u plotësua edhe me faktin që pala shqiptare vendosi të bllokonte edhe 

                                                           
25 Kosovë-Shqipëri – konflikt shijesh, jo tregtar!, Monitor, 20 prill 2014, E qasshme tek: http://www.monitor.al/kosove-
shqiperi-konflikt-shijesh-jo-tregtar/ 
26 Shqipëria bllokon patatet e Kosovës, Kosova sot, (2014), Kosova sot, e qasshme tek: http://www.kosova-
sot.info/ekonomi/shqiperia-bllokon-patatet-kosovare 
27 Qafmolla, E., (2014), Mielli i Kosovës Pret Semaforin e Gjelbër të Shqipërisë, e qasshme: 
http://gazetajnk.com/?cid=1,987,9536 
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produktet farmaceutike të ardhura nga Kosova, ku në shtator 2014, u vendos që të mos lejohej 

regjistrimi i këtyre barnave në Shqipëri pa dhënë ndonjë shpjegim konkret për një veprim të tillë.  

Përgjithësisht, bllokadat tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë u zhvilluan me produktet me të 

frekuentuara dhe ne fazat më kritike të shkëmbimit tregtar. Këto ngjarje dhe pakënaqësi janë ende të 

freskëta, mirëpo që pas përmbylljes së konfliktit me miellin dhe barnat, kemi një situatë më të qetë dhe 

një impenjim më të lartë të të dyjave palëve për të mos lejuar përsëritjen e problemeve të tilla.28 

Përkundër faktit që masa të tilla bllokuese ndërmerren nga institucionet udhëheqëse, perceptimi në 

shoqëri dhe në rrethet biznesore është se këto probleme rrjedhin si pasojë e interesave të ngushta dhe 

lobimeve nga palët e bizneseve dominonte në të dyja anët e kufirit. Në këtë pikë vlen të përmendet 

fakti që “problemet në procedurat doganore janë të shumta dhe njëkohësisht të rregullta edhe me 

vendet tjera me të cilat Kosova është e përfshirë në marrëdhënie tregtare, mirëpo, në rastin me 

Shqipërisë, këto shpesh bëjnë bujë më të madhe duke u bërë prehë e lobimit mediatik në vend.”29 

Viti 2014 dallohet si një vit kur të dyja palët janë përkushtuar më dukshëm në drejtim të përmirësimit 

të marrëdhënieve tregtare dhe ndërmarrjen e hapave konkrete drejt një qëllimi të tillë. Me 16 prill 2014, 

u themelua edhe Dhoma Kombëtare e Tregtisë e cila ka për mision promovimin e prodhimeve 

shqiptare dhe eliminimin e barrierave për prodhuesit shqiptarë. Në anën tjetër, Shqipëria dhe Kosova 

me ndihmën e USAID-it do të bëjnë një vetëvlerësim të legjislacionit dhe praktikave tregtare për të 

identifikuar të gjitha barrierat që ekzistojnë në fushën e tregtisë mes këtyre dy vendeve, gjë për të cilën 

janë dakorduar të dyja palët gjatë një punëtorie të mbajtur gjatë muajit maj në Tiranë për lehtësimin e 

Tregtisë mes Shqipërisë dhe Kosovës.30 Përfundimisht, me 4 shtator 2014 u nënshkrua 

Memorandumi  i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit mes Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë  

dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Sipas objektivave të definuara, dhomat do të përkushtohen drejt 

promovimit, përkrahjes dhe ngritjes së nivelit të bashkëpunimit reciprok mes tyre, ‘në funksion të 

zhvillimit të përgjithshëm ekonomik dhe social, si dhe të këmbejnë informacione nga bazat e veta të  të 

dhënave lidhur me aktivitetet e  tyre dhe të bizneseve anëtare, me synim të integrimit evropian të 

komunitetit kosovar në raportet ndërkombëtare, si dhe përgatitjen e propozimeve dhe realizimin e 

projekteve të përbashkëta, që kanë të bëjnë me përkrahjen e komunitetit të biznesit kosovar.31’ Po 

ashtu, ata do të paraqesin ofertat e përbashkëta si dhe do të përkushtohen rreth realizimit të projekteve 

të përbashkëta. Përderisa fundi i vitit 2014 dhe fillimi i vitit 2015 i gjen vendet në një fluks të vizitave 

bilaterale në nivel ministror. Të gjitha këto na bëjnë të kuptojmë qe krijimi i një zonë unike ekonomike 

në mes të këtyre dy vendeve nuk është diçka larg mendjes. 

                                                           
28 Kola, A., (2013), Shqipëria dhe Kosova nuk gjejnë paqe, “luftë” kush bllokon më tepër dhe kujt, e qasshme tek:  
http://gazeta-shqip.com/lajme/2013/03/29/shqiperia-dhe-kosova-nuk-gjejne-paqe-lufte-kush-bllokon-me-teper-dhe-
kujt/ 
29 Stavileci, A., (2015), Zëdhënës i Doganave të Kosovës, Intervistë, Prishtinë 
30 Tregtia e lire Kosove Shqiperi, (2014), Gazeta Express, e qasshme tek: http://www.gazetaexpress.com/lajme/tregtia-e-
lire-kosove-shqiperi-11889/ 
31 Dhoma e tregtisë dhe industrisë tiranë dhe oda ekonomike e kosovës, nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi, 

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, e qasshme tek: 
http://www.çi.al/index.php?option=com_content&view=article&id=987:dhoma-e-tregtise-dhe-industrise-tirane-dhe-
oda-ekonomike-e-kosoves-nenshkruajne-marreveshje-bashkepunimi&catid=114:njoftime&Itemid=596&lang=sq 

http://www.cci.al/index.php?option=com_content&view=article&id=987:dhoma-e-tregtise-dhe-industrise-tirane-dhe-oda-ekonomike-e-kosoves-nenshkruajne-marreveshje-bashkepunimi&catid=114:njoftime&Itemid=596&lang=sq
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Vlerësimi i nevojës për një treg unik ekonomik 
 
Përkundër dallimeve dhe problematikave të shumta me të cilat ballafaqohen të dy vendet, idetë drejt 

krijimit të një tregu të përbashkët unik në mes të Shqipërisë dhe Kosovës janë të shumta. Po që se 

analizohen modalitetet e sugjeruara në faza të ndryshme, kuptohet që në fakt, të gjitha e kanë një faktor 

të përbashkët, e që ka të bëjë me krijimin e kushteve adekuate për tregti të lirë dhe pa barriera në të dy 

anët e kufirit. Ideja e krijimit të një tregu të përbashkët, nuk është veç se një dëshirë e prirë nga ndjenjat 

patriotike apo për arsye të faktorëve të ndryshëm qofshin ata politik apo historik. Një treg i bashkuar 

është një imperativ për arsyen e vetme dhe më esenciale, që ka të bëj me një racionalitet ekonomik 

dhe profitabil për të dyja palët. Të dy vendet kanë tregje të vogla për të përballuar forcat dhe kërkesën 

në këtë ekonomi globale. Për t’i mundësuar vetes një pozicionim më strategjik në hartën tregtare në 

Evropë e pse jo edhe më tutje, përkushtimi drejt realizimit të kësaj ideje bëhet gjithnjë e më i 

rëndësishëm. Përderisa për disa, krijimi i një tregu të përbashkët implikon sakrifikim të autonomisë 

ekonomike të vendit, benefitet nga një vepër e tillë shkojnë përtej kësaj. Shqipëria dhe Kosova të 

‘shkrira’ në një treg të përbashkët ia lehtësojnë vetes dhe i kontribuojnë zhvillimit ekonomik duke 

arritur ekonominë e shkallës, specializim në veprimtarinë prodhuese, racionalizim të përdorimit të 

resurseve duke u bazuar në përparësitë krahasuese, si dhe konstituimin e tyre si vende atraktive për 

investitorët e jashtëm duke shërbyer si shembull stabiliteti në rajon.  

Ajo çka shtrohet si pikëpyetje përpara nesh është se a ka vërtet nevojë për një formalizim të një akti 

të tillë, apo thënë më fjalë të tjera, a duhet që themelimi i një tregu të tillë të marr formën e një 

dokumenti zyrtar dhe nënshkrimin e një marrëveshjeje bilaterale me Shqipërinë, apo do të ishte më e 

përshtatshme që kjo të arrihet duke i shfrytëzuar mundësitë dhe mekanizmat e siguruara me anëtarësim 

në CEFTA. Marrëveshjet bilaterale në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, siç është cekur më herët, kanë 

qenë ekzistente edhe para vitit 2008 e njëkohësisht edhe para nënshkrimit të CEFTA-s. Po që se 

vendoset për një zyrtarizim të krijimit të një tregu unik në mes të dy vendeve me formalizimin e një 

marrëveshjeje bilaterale, kjo në fakt do të paraqiste një hap pas në integrimin e tregjeve. Për më tepër, 

duke e vlerësuar faktin që CEFTA është një nga testet që Bashkimi Evropian e ka vënë si kusht për 

vendet që synojnë anëtarësimin, largimi nga kjo marrëveshje mund të ketë implikime negative për të 

ardhmen evropiane të Kosovës dhe Shqipërisë. CEFTA në mënyrë substanciale mbulon dispozita dhe 

rregulla në akordim me acquis  të tregut të përbashkët Evropian, pa çka se ajo nuk adreson çështjen e 

lirisë së lirë të njerëzve dhe të kapitalit. Përderisa, marrëveshja në kuadër të CEFTA-s ekziston, Kosova 

dhe Shqipëria do duhej të fokusoheshin në respektim maksimal të dispozitave të saja, pa marrë 

parasysh faktin që kjo marrëveshje nuk është perfekte dhe është larg realizimit të qëllimit të saj. Por 

që, ajo çka mund të bëjnë të dy vendet më tutje, mund të realizohet me strategji të përbashkëta dhe 

marrëveshje komplementare të cilat do të plotësonin mungesat ekzistente në kuadër të kësaj 

marrëveshjeje.  

Pas nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit në mes të dy qeverive në vitin 2008, Shqipëria dhe 

Kosova nënshkruan Protokollin e Komisionit të Përbashkët Ndërqeveritar për Bashkëpunimin 
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Shqipëri-Kosovë për bashkërendim politikash, i firmosur në vitin 2012,32 mirëpo i cili fatkeqësisht 

mbetet ende në suazat e një deklarate se sa që paraqet një dokument strategjik me program të definuar 

i cili identifikon  dispozitat ligjore përkatëse, burimet financiare, planet e veprimit dhe mbështetjen 

administrative dhe njerëzore për të arritur objektivat që dokumenti përmban. Ky protokoll është 

nënshkruar në mbledhjen e parë të Komisionit të Përbashkët ndërqeveritar për bashkëpunimin 

Shqipëri-Kosovë, në zbatim të Memorandumit të Mirëkuptimit midis dy vendeve, të nënshkruar më 

19 qershor 2008 në Tiranë. Në bazë të këtij dokumenti, të dy vendet përkushtohen drejt përmirësimit 

në fushën ekonomike dhe tregtare, politike,  këtë dokument parashikohet bashkëpunim në disa fusha, 

si bashkëpunimin politik, financiar, ekonomik, tregtar, kulturë dhe arsim dhe në disa sektorë transport, 

miniera, energji, telekomunikacion, bujqësi, mjedis, shëndetësi, etj. 

Andaj, strategjia më e përshtatshme e dy vendeve për të arritur qëllimin e tyre përfundimtar e që është 

krijimi I tregut të përbashkët do të ishte më e arsyetueshme dhe më efiçiente po që se të dy marrin më 

të mirën nga ajo që kanë në dispozicion dhe e komplementojnë me pjesë të reja që do te lehtësonin 

arritjen e këtij objektivi. Duke iu rikthyer edhe njëherë arsyeve për të bërë një gjë të tillë, Hackaj paraqet 

avantazhet e një bashkëpunimi në rritje mes dy vendeve si të justifikuara kryesisht nga ana ekonomike 

– ulje kostosh dhe çmimesh, luftim monopolesh, rritje e konkurrencës, thjeshtim procedurash 

administrative, rritje e tregut, etj. 

Marrë parasysh se potenciali i zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe Shqipërisë  në të ardhmen do të 

duhej të bazohej në tregti, prodhim dhe eksport, një nga teoritë e njohura të tregtisë ndërkombëtare 

është ajo që bazohet në teorinë e gravitetit dhe ajo thekson që kapacitetet tregtuese janë variabël i 

distancës midis vendeve dhe i masës ekonomike. Në këtë kuptim, sa më shumë të rritet ekonomia 

(pra, masa), aq më shumë pritet të rritet edhe tregtia midis dy vendeve tona. Rrjedhimisht, lind nevoja 

që të dy vendet të investojnë në zhvillimin e industrisë, ngritjen e kapaciteteve prodhuese, si dhe të 

krijojnë ambient të përshtatshëm për tërheqje të investimeve. Është fakt se Kosova dhe Shqipëria janë 

dy nga ekonomitë më të dobëta të rajonit, dhe e shprehur në termat e PBB-së për kokë banori renditen 

të fundit. Rritja e tregtisë midis dy vendeve pritet të ndodhë si pjesë e procesit të vetë rritjes ekonomike 

të secilit vend.  

Megjithatë, duke qenë se ekonomia e Shqipërisë (me një PBB afro 9.6 miliardë Euro) është gati dy 

herë më e madhe se ajo e Kosovës (me një PBB afro 4,9 miliard Euro), është e kuptueshme se 

lokomotiva e rritjes së shkëmbimeve midis dy vendeve mbetet Shqipëria. Rritja e ekonomisë shqiptare 

pritet të gjenerojë më shumë mundësi për eksportet e Kosovës dhe në përgjithësi më shumë tregti 

midis dy vendeve tona. Është më shumë rëndësi që biznesi i Kosovës dhe i Shqipërisë, shoqatat e 

sipërmarrësve dhe entet publike që punojnë në promovimin e lidhjeve ekonomike e tregtare, të kryejnë 

studime të hollësishme sektoriale dhe në nivele produktesh me potenciale të mëdha në tregun tonë.   

Përderisa kjo paraqet një përkushtim në rrafshin individual, të dy qeveritë duhet të përkushtohen drejt 

adresimit të problemeve në rrafshin ndërkufitar. Duke analizuar gjendjen aktuale, kuptojmë që vendet 

                                                           
32 Rrugët drejt një hapësire ekonomike Shqipëri – Kosovë, (2014), Infoglobi, e qasshme tek: 
http://infoglobi.com/rruget-drejt-nje-hapesire-ekonomike-shqiperi-kosove/ 
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vazhdojnë të ballafaqohen me probleme për sa i përket njohjes së standardeve dhe sigurisë së 

produkteve të ndërsjella; prezantim të masave mbrojtëse nga nivelet shtetërore si dhe të pengesave 

administrative; sistem jo të unifikuar doganor; mungesë të një tradite të mirëfilltë tregtare në mes të 

dy vendeve; dallime në politika fiskale,  procedura jo të unifikuara të prokurimit, etj.  

Mirëpo, koncepti i Bashkëpunimit Strategjik është promovuar se fundmi nga qeveria shqiptare duke e 

bërë atë pjesë përbërëse të programit të saj ekonomik. Si rrjedhojë, edhe pse viti 2014 ka pas 

vazhdimësi të mosmarrëveshjeve dhe problemeve në mes të dy vendeve në fushën e tregtisë, vet fakti 

që jemi në prag të një mbledhje të rradhës në nivel ndërqeveritar, mund të themi lirshëm që motori i 

konkretizimit dhe jetëzimit të marrëveshjeve të shkruara tashmë ka nisur të lëvizë.  Paralelisht me këtë 

po shohim një intensifikim të shkëmbimeve të vizitave të nivelit të lartë zyrtarë. 

Ndër hapat më konkrete të ndërmarra në këtë drejtim është akti i fundit i inaugurimit të pikës së 

përbashkët të tranzitit në mes të Shqipërisë dhe Kosovës me 15 shkurt 2015. Pika e përbashkët 

doganore për tranzit lehtëson në mënyrë të ndjeshme procedurat. Nga tash e tutje, ‘Me marrëveshjen 

për një pikë të përbashkët tranziti dhe zhvillohet vetëm pikën hyrëse dhe atë të destinacionit, duke 

ndalur vetëm pak minuta në pikën e kufirit, kjo falë shkëmbimit të të dhënave mes  sistemeve doganore 

të Shqipërisë dhe Kosovës.’33   

Mjaft studime empirike të kryera nga autorë të njohur të tregtisë ndërkombëtare, vlerësojnë se efekti 

“kufi” ka një ndikim domethënës në volumet tregtare, me një koeficient që mund të shkojë deri në 

dyfishim të volumeve tregtare në një periudhë afatmesme. Kjo është arsyeja përse eliminimi i 

barrierave tarifore ka qenë një prioritet i negociatave tregtare, qoftë në forumet botërore (OBT) apo 

dhe në nivele të blloqeve rajonale. Së shpejti pritet edhe themelimi i një terminali të përbashkët, 

instalimi i teknologjisë së njëjtë në doganat e Shqipërisë e cila është identike me atë të përdorur në 

Kosovë, e të cilat hapa pritet të kenë ndikim të dukshëm pozitiv në përmirësimin e shkëmbimeve 

tregtare në mes të dy vendeve. 

Në anën tjetër, një prej arsyeve bazë të problemeve deri më tash në marrëdhëniet tregtare në mes të 

dy vendeve ka qenë mungesa e komunikimit dhe mungesa e standardeve të unifikuara për çertifikim 

të produkteve ushqimore. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, thekson që ky 

problem pritet të tejkalohet shumë shpejt, pasi që Qeveria Shqiptare tashmë ka dërguar një draft plan 

se si të unifikohen standardet në industrinë e ushqimit në të dyja anët e kufirit, gjë që pritet të ndikojë 

dukshëm në reduktimin e çfarëdo mundësie për përsëritjen e bllokadave të ngjashme si deri me tash 

në të ardhmen e afërt.  

Duke marrë shkas nga fakti që mbledhja e dy qeverive po afrohet, lind nevoja që të dy qeveritë të 

paraqiten me një plan konkret dhe një ndarje të saktë të detyrave në mënyrë që të procesohet në 

mënyrë më të shpejtë drejt realizimit të objektivave të dëshiruara. Si motor i ngritjes së shkëmbimit 

tregtar në mes të dy vendeve jo pak herë janë përmendur si faktor me potencial të madh, shkëmbimi 

dhe bashkëpunimi në fushën e energjisë, turizmit dhe agrikulturës. Prandaj, këto duhet të jenë edhe 

                                                           
33 Pikë e re doganore Shqipëri-Kosovë, (2015), Zëri i Amerikës, e qasshme tek: 
http://www.zeriamerikes.com/content/new-customs-house-inauguration-morin-kosova-albania/2646036.html 
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pikënisja e këtij procesi, ku lind nevoja për përkushtim qeveritar, angazhim të bizneseve si dhe 

involvime të studiuesve dhe organizatave hulumtuese në drejtim të identifikimit të potencialeve dhe 

hapësirave për bashkëpunim.  

 

Konkludime dhe propozime praktike për adresimin e problemeve të evidentuara në rrafshin 

e marrëdhënieve tregtare në mes të dy vendeve 

Kosova dhe Shqipëria si dy shtete të pavarura në rajon, nuk mund të konsiderohen vende fqinje në 

nivel të njëjtë se si ata do të konsideroheshin përballë vendeve të tjera fqinje. Këto dy shtete shquhen 

për një seri karakteristikash të përbashkëta si dhe për zhvillime të rëndësishme e të përbashkëta 

historike. Përkundër kësaj, ato vazhdojnë të hasin në vështirësi në drejtim të zhvillimit më të hovshëm 

dhe të normalizuar të marrëdhënieve tregtare bilaterale. Përderisa vërehet një numër i madh i 

bashkëpunimeve të suksesshme në mes të Kosovës dhe Shqipërisë ne fushat e politikës dhe të kulturës, 

e njëjta gjë nuk mund të thuhet edhe për fushën e ekonomisë. Këto dy shtete kanë vendosur barriera 

të ndryshme për njëra-tjetrën dhe ky fakt po rezulton në pasoja negative për zhvillimin ekonomik të 

këtyre dy vendeve. 

 

Të dy vendet janë përkushtuar për vite me radhë në drejtim të normalizimit, stabilizimit dhe 

intensifikimit të marrëdhënieve bilaterale tregtare, gjë që ka rezultuar në një numër të madh të 

marrëveshjeve dhe memorandumeve të mirëkuptimit si dhe nismave të ndryshme qoftë në nivel 

ndërqeveritar apo në mes të komuniteteve të biznesit, progresi i shënuar deri me tani është i vakët dhe 

lë shumë për të dëshiruar. 

Të dy vendet, që nga pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës kanë përjetuar një rritje të fluksit tregtar 

me njëra tjetrën, mirëpo ajo çka është brengosëse në këtë mes, është fakti që kualiteti dhe vlera e 

shkëmbimeve tregtare është shumë e ultë dhe e një kualiteti jo të kënaqshëm, duke u bazuar në 

produkte bazike dhe materiale të papërpunuara pa ndonjë vlerë të shtuar të theksuar. Kjo ndodhë 

kryesisht për disa arsye, ku ndër më të dalluarat janë mungesa e zhvillimit të brendshëm ekonomik dhe 

niveli i ulët i prodhimtarisë dhe si rrjedhojë oferta jo e pasur që mund t’i servojnë këto vende njëra 

tjetrës. Për më tepër, sado që mund të duket jo relevante, praktikat tregtare dhe historiku i 

partneriteteve biznesore në të dy anët e kufirit nuk ka qenë në favor të avancimit të marrëdhënieve 

tregtare në mes të këtyre dy vendeve. Përkundrazi, të dyja vendet kanë një kulturë konsumuese të 

bazuar dhe të ndikuar nga vende të tjera fqinje, ku Kosova është historikisht e lidhur me Serbinë dhe 

Maqedoninë, përderisa Shqipëria historikisht shquhet për marrëdhëniet e ngushta tregtare me Italinë 

dhe Greqinë. Kjo ka ndikuar edhe në kërkesën në treg për produktet e ndërsjella të këtyre dy vendeve, 

që ndodh ndër të tjera edhe si mungesë e edukimit dhe njohurisë së produkteve të prodhuara në 

Kosovë apo Shqipëri. 

Përkundër vullnetit dhe dëshirës për të përmirësuar marrëdhëniet më njëri tjetrin, tregtia në mes të 

Kosovës dhe Shqipërisë ka qenë prehë e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve të shumta në vitet e 
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fundit. Mirëpo, ajo çka vlen të theksohet është një përkushtim më intensiv si i nivelit qeveritar po 

ashtu edhe i komunitetit biznesor për të luftuar këto barriera jo tarifore dhe për të gjetur modalitete 

për zgjidhjen e problemit. Përderisa zëra të ndryshëm thërrasin për krijimin e një tregu të përbashkët 

ekonomik, ajo çka shihet si më e arsyeshme në këto rrethana është që të dyja palët të fokusohen në 

respektimin dhe jetëzimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe t’i përkushtohen përpilimit të strategjive 

dhe planeve të veprimit të detajuara që do të shpinin natyrshëm të arritja a lirimit të tregut dhe 

rrjedhimisht do të përmirësonin bilancin tregtar në mes të dy vendeve. 

Duke u bazuar në zhvillimet e deritanishme si dhe duke pas për synim avancimin e marrëdhënieve 

bilaterale tregtare në mes të dy vendeve, ndërmarrja e disa masave siç janë të prezantuara më poshtë 

do të mund të ndikonte pozitivisht në këtë drejtim: 

1. Të analizohet se deri në çfarë niveli janë respektuar marrëveshjet ekzistuese bilaterale 

dhe të identifikohen mundësitë dhe alternativat për funsionalizim dhe jetëzim të plotë 

të tyre duke i shoqëruar këto me plane konkrete të veprimit – Marrë shkas nga fakti që 

ekziston një numër i madh i marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara deri me tani, 

palët duhet të organizojnë një komision shqyrtues i cili do të analizonte përmbajtjen dhe 

validitetin e këtyre marrëveshjeve duke u përkushtuar për identifikim të hapësirave që duhen 

plotësuar dhe nxjerrjen e premtimeve të bëra në kuadër të këtyre marrëveshjeve për të 

mundësuar më tutje përpilimin e strategjive dhe planeve konkrete të veprimit në 

përputhshmëri me ta. 

  

2. Të sugjerohet propozimi i komiteteve ndërministrore në mes të dy qeverive – Në 

mungesë të politikave zhvillimore në mes të dy qeverive, lind nevoja për institucionalizimin e 

kësaj iniciative që do të ndihmonte dukshëm dhe do të kontribuonte drejtpërdrejt në 

përpilimin e strategjive të përbashkëta sektoriale ku do të identifikoheshin opsionet dhe 

alternativat komplementare që do të mundësonin zhvillimin e dy vendeve përkrah dhe paralel 

me njëra tjetrën. Në kuadër të këtyre komiteteve do të themeloheshin grupe të punës për 

identifikimin dhe vlerësimin e potencialeve ekonomike në të dyja anët e kufirit dhe do duhej 

të bëhej mobilizim drejt krijimit të strategjive për tërheqje të përbashkët të investimeve.  

 

3. Të themelohet një komision i veçantë ndërqeveritar për identifikimin e diskrepancave 

ligjore – Me pjesëmarrjen e eksperteve ligjor dhe ata të fushës së ekonomisë, po ashtu, me 

involvim të përfaqësuesve të bizneseve dhe të shoqërisë civile në të dyja anët e kufirit, do të 

duhej të themelohet një komision i veçantë që do të identifikonte ndasitë dhe dallimet në 

legjislacionin e të dy vendeve dhe në rregulloret e aktet ligjore në mënyrë që të punohet drejt  

harmonizimit të të gjitha ligjeve apo rregulloreve që paraqesin vështirësi për bashkëpunim, ku 

do të përfshihej unifikimi i lejeve të importit, standardizimi I të gjitha rezultateve laboratorike 

që lëshohen, etj. 

 
4. Të organizohet një seri takimesh ndërmjet ministrive përkatëse dhe përfaqësuesve të 

biznesit në të dy anët e kufirit – Një hap i tillë do të ndihmon drejt identifikimit të barrierave 
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dhe problematikave me të cilat ballafaqohen bizneset qoftë në Kosovë apo në Shqipëri. Në 

përputhshmëri me këtë do të mund të përpiloheshin politika më reale që adresojnë çështje të 

cilat në baza të rregullta po e pengojnë zhvillimin e veprimtarisë biznesore në të dy anët dhe 

përtej kufirit. Si rezultat do të mund të krijohej një bazë të të dhënave për barrierat jo-tarifore, 

në mënyrë që te identifikohen alternativat më të mira për t’i adresuar dhe zgjidhur ato. 

 

5. Të finalizohen proceset e nisura që kontribuojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e 

marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve – Së fundmi Qeveria Shqiptare ka 

dorëzuar tek pala Kosovare një dokument me hapa konkret që do të shpinin drejt luftimit të 

problematikës kryesore që ka shkaktuar numrin më të madh të problemeve në marrëdhëniet 

tregtare në mes të dy vendeve e që është mungesa e unifikimit të standardeve në industrinë 

ushqimore. Një dokument i tillë ka nevojë që të institucionalizohet dhe të miratohet nga të 

dyja palët, gjithnjë duke u përkushtuar që të dyja palët të jenë të pozicionuara në nivel të 

barabartë dhe të kenë beneficione të barabarta nga një veprim i tillë.  Si rezultate do të duhej 

që në mes të  dy qeverive po punohet për krijimin e një çertifikimi të përbashkët duke 

shmangur në këtë mënyrë edhe vonesën si dhe të shqyrtohet opsioni i krijimit të çertifikatave 

kombëtare unike. Po ashtu, pas themelimit të pikës së përbashkët të tranzitit, lind nevoja për 

finalizim sa më të shpejt të hapit të radhës e që është themelimi i një terminali të përbashkët, 

që pritet të ndikojë ndjeshëm në përmirësimin e nivelit dhe lehtësimin e shkëmbimeve tregtare 

në mes të dy vendeve. 

 

6. Ngritja dhe funksionimi i një administrate të përbashkët për te monitoruar progresin 

si dhe funksionalizimi i një sistemi për notifikim dhe informim për barrierat tregtare – 

Për të vlerësuar progresin e shënuar në kuadër të marrëdhënieve tregtare në mes të dy vendeve, 

nevojitet krijimi i një mekanizmi monitorues i cili do të rriste nivelin e llogaridhënies në mes 

të dy qeverive dhe do të shërbente si indikator në prag të çdo mbledhjeje të organizuar në nivel 

ndërqeveritar apo ndërministror. Kjo gjë do të kontribuonte në matje të progresit dhe do të 

krijonte bazë të shëndoshë nga ku do të përpilohej agjenda e punës dhe planet e mëtutjeshme 

në këtë fushë. Për më shumë, një mekanizëm i tillë do të mund të ishte edhe një ‘buffer zone’ 

që do të akumulonte informacionin dhe ngjarjet më relevante në sferën e shkëmbimeve 

tregtare, ku do të ishin të obliguar të raportonin të gjitha ministritë, në mënyrë që të mos 

lejohet dhe të evitohet shkaktimi i problemeve të ngjashme si deri me sot ku shkas kryesor 

ishte mungesa e informacionit dhe e komunikimit në mes të palëve. 

 

7. Të bëhet mobilizim dhe vetëdijesim i konsumatorëve për produktet e ardhura nga të 

dyja anët e kufirit – Marketingu dhe kampanjat vetëdijësuese efektivitetin më të lartë e kanë 

pikërisht në industrinë e produkteve të konsumit. Kampanja të tilla të ngjashme me ‘Konsumo 

Shqip’ do duhej të mos ishin aktive veç me raste festive apo për shkaqe të krijimit të 

sensacioneve mediatike, përkundrazi, një veprimtari e tillë do të duhej të ishte prezente 

vazhdimisht dhe të organizohet me bashkëpunim të bizneseve, të institucioneve zyrtare për 

promovim biznesi, Ministrive të Tregtisë, si dhe Odave Ekonomike. 
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