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I. HyRjE 

Qëllimi i këtij raporti është diagnostikimi i gjendjes aktuale në fushat tematike që mb-
ulon Tryeza Tematike nr. 4 (për Tregti, Industri, Dogana dhe Tatime, Tregun e Brend-
shëm, Konkurrencë, dhe Mbrojtjen e Konsumatorit dhe atë Shëndetësore) në kuadër 
të Task Forcës për Integrim Evropian të Kosovës. Bazuar në strukturën dhe ecurinë e 
punës së kësaj tryeze, ky raport është i ndarë në pesë kapituj: 

- Kapitulli 1: Tregtia;
- Kapitulli 2: Industria dhe NVM-të; 
- Kapitulli 3: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut dhe kapaciteti për t’u 

përballur me forcat e tregut brenda Unionit;
- Kapitulli 4: Tregu i brendshëm; dhe 
- Kapitulli 5: Doganat dhe tatimet.

Me qëllim të identifikimit të përparësive dhe dobësive në secilën fushë, në kuadër 
të	kornizës	 së	 integrimit	 evropian,	ky	 raport	 elaboron	 çështjet	që	 lidhen	me	këto	
fusha dhe përmbledh pikat e forta dhe të dobëta të identifikuara gjatë procesit të 
konsultimeve të zhvilluara me akterët e përfshirë në punën e kësaj tryeze tematike. 
Si i tillë, ai synon të ofrojë një pasqyrë të mendimeve, pikëpamjeve e vlerësimeve 
të prezantuara në takimet dhe punëtoritë në fjalë, dhe në raportet e ndryshme dhe 
materiale të tjera të prodhuara nga institucionet e Qeverisë së Kosovës, shoqatat e 
biznesit, organizatat e shoqërisë civile, Bashkimi Evropian, si dhe projektet e dona-
torëve dhe organizatave ndërkombëtare në Kosovë të cilat fokusojnë punën e tyre në 
këto fusha. Të dhënat dhe informatat që përmban ky raport bazohen gjithashtu në 
punimet për diskutim për secilën fushë, të hartuara para secilit takim dhe punëto-
rie tematike. E tërë përmbajtja e raportit është hartuar gjatë periudhës kohore tetor 
2012 – maj 2013.

Kapitulli i parë, mbi Tregtinë,	fillon	me	një	vështrim	të	përgjithshëm	të	 trendëve	të	
bilancit tregtar të Kosovës, përfshirë statistikat e përgjithshme tregtar të importit dhe 
eksportit, dhe strukturën e mallrave që eksporton dhe importon Kosova. Pjesa e dytë 
fokusohet	në	orientimin	gjeografik	të	tregtisë	së	vendit,	e	cila	përmbledh	gjendjen	ak-
tuale në lidhje me marrëdhëniet tregtare, aranzhmanet dhe trendët e shkëmbimit tregtar 
të Kosovës me partnerët tregtarë (të ndarë në tri grupe: BE, vendet fqinje – si pjesë e 
CEFTA-s, dhe pjesa tjetër e botës). Pjesa e tretë fokusohet në kornizën ligjore, të politi-
kave dhe atë institucionale relevante për fushën e tregtisë. Kjo pjesë jep një pasqyrë të 
shkurtër të legjislacionit (përfshirë aktet kryesore të Acquis-së së BE-së) dhe politikat e 
zbatueshme për këtë fushë, si dhe institucionet kryesore dhe strukturat koordinuese në 
Kosovë që janë përgjegjëse për këtë fushë (përfshirë rolet dhe përgjegjësitë e secilit prej 
tyre). 

Pjesa e katërt e këtij kapitulli shqyrton regjimin tregtar në Kosovë, me fokus kryesisht 
në politikat tarifore, aranzhmanet tregtare, si dhe mekanizmat e rregullimit të tregtisë, 
përkatësisht masat rezervë, antidumpingu, masat kundërbalancuese dhe masat mbro-
jtëse. Dy pjesët e fundit të këtij punimi diskojnë marrëdhëniet në mes të tregtisë dhe i 
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punësimit, në njërën anë, dhe tregtisë dhe investimeve të huaja të drejtpërdrejta, në anën 
tjetër.	Ky	punim	mbaron	me	një	përmbledhje	të	përfundimeve,	ku	listohen	sfidat	krye-
sore strategjike në fushën e tregtisë dhe rekomandimet për adresimin e tyre.

Kapitulli i dytë, mbi Industrinë dhe NVM-të, fillon me një pasqyrë të shkurtër mbi 
këtë fushë, me fokus në madhësinë e sektorit të NVM-ve dhe industrisë në raport 
me ekonominë e vendit dhe rëndësinë e tij sa u përket politikave dhe përpjekjeve 
qeveritare që lidhen me zhvillimin e mëtejshëm të tij. Ai vijon me një pasqyrë të 
kornizës ligjore dhe të politikave relevante për këtë fushë, e cila fokusohet në leg-
jislacionin vendor (ligjet mbi mbështetjen e NVM-ve, shoqëritë tregtare, shërbimet 
e inspektimit, tregtinë e brendshme, investimet e huaja, kërkesat teknike dhe vlerë-
simin e konformitetit, sigurinë e përgjithshme të produkteve, tregtinë me naftë dhe 
produkte të naftës, turizëm dhe shërbime turistike, zonat ekonomike dhe partner-
itetin publik-privat), si dhe acquis-në e BE-së që zbatohet në këtë fushë. 

Pjesa vijuese e kapitullit të dytë analizon kornizën e politikave në këtë fushë, me 
fokus kryesisht në Strategjinë e Zhvillimit të NVM-ve në Kosovë 2012 – 2016, 
Strategjinë e Industrisë 2010 – 2013 dhe Planin e Veprimit të Vizionit Ekonomik të 
Kosovës 2011 – 2014, si dhe në aspekte më të gjera të politikave relevante për këtë 
fushë, përkatësisht reformat ligjore dhe rregullatore, të ashtuquajturën ‘gijotinë 
rregullator’ dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator (VNRR). Pjesa mbi kornizën dhe 
zhvillimin institucional fokusohet në tri organet kryesore që veprojnë në kuadër të 
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (Agjencinë për Mbështetjen e NVM-ve, Ag-
jencinë për Promovimin e Investimeve dhe Departamentin e Industrisë) dhe dy 
organe ndër-institucionale (Këshillin Konsultativ të NVM-ve dhe Nëngrupin për 
Industri në kuadër të Grupit Punues për Politika Tregtare). Pjesa e fundit, mbi im-
plementimin	dhe	zbatimin,	diskuton	një	numër	të	çështjeve	kryesore:	qasjen	në	fi-
nanca, kulturën ndërmarrëse dhe inovacionin, falimentimin, ekonominë joformale, 
zbatimin e legjislacionit mbi NVM-të, dhe Aktin e BE-së për Bizneset e Vogla.

Kapitulli i tretë, mbi Ekzistencën e ekonomisë funksionale të tregut dhe kapaciteti për 
t’u përballur me forcat e tregut brenda Unionit,	fokusohet	në	pesë	fusha	të	veçanta	bren-
da kësaj fushe: hyrjen në dhe daljen nga tregu, sistemin ligjor, kapitalin njerëzor dhe 
fizik;	 strukturën	sektoriale	dhe	 të	ndërmarrjeve,	dhe	 integrimin	ekonomik	me	BE-në.	
Pjesa e parë e këtij kapitulli, mbi hyrjen në dhe daljen nga tregu, fokusohet në reformat e 
bëra për lehtësimin e hyrjes në dhe daljes nga tregu, lehtësimin e të bërit biznes dhe zh-
villimin	e	sektorit	privat,	në	përgjithësi,	përfshirë	mbi	krijimin	e	firmave	de novo, privat-
izimin e Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) dhe korporatizimin e Ndërmarrjeve Publike 
(NP), si dhe investimet e huaja të drejtpërdrejta. Dy pjesët e fundit në kuadër të pjesës 
së parë përqendrohen në kornizën dhe zhvillimin e legjislacionit dhe të institucioneve 
relevante për hyrjen në dhe daljen nga tregu. Pjesa e dytë e kapitullit të katërt, mbi siste-
min ligjor, fokusohet në të drejtat e pronësisë dhe zbatimin e tyre, si dhe konkurrencën, 
përfshirë aspekte të kornizës dhe zhvillimit të institucioneve që janë relevante për këtë 
fushë	specifike.	
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Pjesa	e	tretë,	mbi	kapitalin	njerëzor	dhe	fizik,	ndahet	në	dy	pjesë,	njëra	mbi	kapitalin	
njerëzor	dhe	njëra	mbi	kapitalin	fizik.	Pjesa	mbi	kapitalin	njerëzor	përqendrohet	në	ar-
simin e lartë e atë profesional dhe në kërkimin shkencor, si dhe në tregun e punës dhe 
punësimin.	Pjesa	mbi	kapitalin	fizik	fokusohet	në	infrastrukturën	rrugore,	hekurudhore,	
të telekomunikacionit, energjisë elektrike dhe atë të sektorit të ujit, si dhe në ato të gazit 
natyror, ngrohjes publike dhe menaxhimit të mbeturinave. Të dyja këto pjesë gjithashtu 
mbulojnë aspekte të kornizës dhe zhvillimit institucional. Pjesa e katërt, mbi strukturën 
sektoriale dhe të ndërmarrjeve, prek strukturën e përgjithshme dhe madhësinë e ndër-
marrjeve	që	operojnë	në	ekonominë	e	Kosovës,	specifikisht	me	fokus	në	sektorët	e	shër-
bimeve, produkteve industriale (kryesisht metaleve dhe lëndëve të para, si mallrat që 
eksportohen	më	së	shumti	nga	Kosova)	dhe	bujqësi,	përfshirë	sfidat	kryesore	me	të	cilat	
përballet zhvillimi i ndërmarrjeve dhe rritja ekonomike. 

Pjesa e fundit e këtij kapitulli, mbi integrimin ekonomik me BE-në, fokusohet kryesisht 
në marrëdhëniet tregtare në mes të Kosovës dhe BE-së (që mbulohen më hollësisht në 
raportin mbi Tregtinë).	Kjo	pjesë	gjithashtu	prek	fusha	dhe	çështje	të	veçanta	të	ndërlid-
hura, si politikat industriale (mbuluar më hollësisht në raportin mbi Industrinë dhe NVM-
të), tregun e brendshëm (diskutuar më hollësisht në raportin mbi Tregun e Brendshëm) 
dhe doganat e tatimet (mbuluar në raportin mbi Doganat dhe Tatimet). Ky raport mbyllet 
me	një	përmbledhje	të	përfundimeve,	ku	përvijohen	sfidat	kryesore	në	këtë	fushë	dhe	
rekomandimet për adresimin e tyre.

Kapitulli i katërt, mbi Tregun e brendshëm, është i ndarë në nëntë pjesë kryesore (sipas 
fushave), përkatësisht: liria e lëvizjes së mallrave, liria e lëvizjes së punëtorëve, e dre-
jta	për	themelimin	e	kompanive	dhe	liria	e	ofrimit	të	shërbimeve	përtej	kufijve,	liria	e	
lëvizjes së kapitalit, prokurimi publik, e drejta e kompanive, të drejtat e pronësisë in-
telektuale dhe industriale, politikat e konkurrencës, dhe mbrojtja e konsumatorit dhe ajo 
shëndetësore.	Pjesa	e	parë	fokusohet	në	fushat	specifike	të	standardizimit,	akreditimit,	
metrologjisë, vlerësimit të konformitetit dhe mbikëqyrjes së tregut. Pjesa e dytë e kapit-
ullit të katërt mbulon qasjen në tregun e punës dhe koordinimin e skemave të sigurimit 
social.	Pjesa	e	tretë	diskuton	fushat	specifike	të	së	drejtës	për	themelimin	e	kompanive,	
lirisë	së	ofrimit	të	shërbimeve	përtej	kufijve,	shërbimeve	postare	dhe	njohjes	reciproke	
të	kualifikimeve	profesionale.	

P1jesa e katërt e këtij kapitulli fokusohet në lëvizjen e kapitalit dhe të pagesave dhe në 
sistemet e pagesave.1 Me tej, përderisa pjesa e pestë fokusohet në prokurimin publik 
si tërësi, pjesa e gjashtë fokusohet në të drejtën e kompanive, dhe në kontabilitetin dhe 
auditimin e kompanive. Pjesa e shtatë diskuton të drejtat e autorit dhe ato të përafërta, 
të drejtat e pronësisë industriale, dhe zbatimin e këtyre dy kategorive të të drejtave. 
Pjesa	e	tetë	mbulon	fushat	specifike	të	ndikimit	të	shtetit	në	konkurrencë,	antitrustit	dhe	
përqendrimeve, ndihmës shtetërore dhe liberalizimit. Pjesa e fundit fokusohet në dy 
fusha	specifike:	mbrojtjen	e	konsumatorit	dhe	mbrojtjen	shëndetësore.	Më	tej,	secila	nga	

1	 Fusha	 specifike	e	 luftimit	 të	 shpëlarjes	 së	parave	mbulohet	nga	kapitulli	mbi	Punët	 e	Brendshme,	në	
kuadër të raportit të Tryezës Tematike nr. 2, për Sundimin e Ligjit.
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këto nëntë pjesë është e ndarë në tri pjesë: pjesa e parë fokusohet në kornizën ligjore dhe 
të politikave, pjesa e dytë në kornizën dhe zhvillimin institucional, dhe pjesa e fundit 
në	çështjet	e	zbatimit	në	praktikë.	Në	përfundim	jepet	një	listë	e	përmbledhur	e	sfidave	
kryesore dhe rekomandimeve për adresimin e tyre.

Kapitulli i pestë, mbi Doganat dhe tatimet, është i ndarë në dy pjesë: një për doganat 
dhe	një	për	tatimet.	Pjesa	mbi	doganat	fillon	me	një	pasqyrë	të	shkurtër	të	zhvillimeve	
kryesore deri më tani në këtë fushë. Ai pastaj përshkruan kornizën ligjore dhe të poli-
tikave	relevante	për	këtë	 fushë	specifike.	Në	aspektin	e	kornizës	 ligjore,	kjo	pjesë	 jep	
një pasqyrë mbi legjislacionin kornizë vendor për dogana dhe akciza, menaxhimin e 
integruar	të	kufirit,	masat	doganore	për	mbrojtjen	e	të	drejtave	të	pronësisë	intelektuale,	
Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) dhe tregtinë e jashtme, si dhe acquis të BE që zbato-
het në këtë fushë. Sa i përket kornizës së politikave, këtu diskutohet Korniza e Strategjisë 
Operative 2012 – 2014 të Doganës së Kosovës, Plani i Veprimit i Vizionit Ekonomik të 
Kosovës 2011 – 2014 dhe Politikat Tregtare të Kosovës. Pjesa e dytë në kuadër të kësaj 
pjese diskuton kornizën institucionale përgjegjëse për fushën e doganave, kryesisht Do-
ganave të Kosovës. Ky kapitull përfundon me një vështrim mbi zbatimin në terren mbi 
doganat. 

Ngjashëm,	pjesa	e	dytë	e	këtij	kapitulli	fillon	me	një	pasqyrë	 të	shkurtër	mbi	zhvilli-
met	kryesore	në	fushën	specifike	të	tatimeve.	Sa	i	përket	kornizës	ligjore,	punimi	disku-
ton ligjet që rregullojnë llojet e tatimeve indirekte dhe direkte që zbatohen në Kosovë: 
Tatimin	mbi	Vlerën	e	Shtuar	(TVSH),	akcizën,	tatimin	mbi	fitim,	tatimin	mbi	të	ardhurat	
personale, tatimet e korporatave dhe tatimin në pronë. Sa i përket kornizës së politikave, 
ai diskuton Planin Strategjik 2010 – 2015 të Administratës Tatimore të Kosovës, Strate-
gjinë e Përmbushjes 2012 - 2015, si dhe pjesët relevante të Planit të Veprimit të Vizionit 
Ekonomik të Kosovës 2011 – 2014, Politikën Tregtare të Kosovë, Strategjinë e Zhvillimit 
të NVM-ve në Kosovë 2012 – 2016, si dhe Programi Qeveritar dhe Planin e Veprimit 2010 
– 2012 për Parandalimin e Ekonomisë Joformale në Kosovë.

Ky raport diagnostikues përfundon me një listë emrash të përfaqësuesve të palëve të 
ndryshme të interesit të përfshira në procesin e diagnostikimit të gjendjes në të gjitha 
fushat, si dhe një numër shtojcash: 

- Shtojca 1: Lista e akteve kryesore të acquis-së së BE-së që zbatohen në fushën e 
tregtisë;

- Shtojca 2: Lista e akteve të Acquis-së të zbatueshme në fushën e industrisë dhe 
NVM-ve; 

- Shtojca 3: Lista e akteve kryesore të acquis-së së BE-së që zbatohen në fushën e 
tregut të brendshëm;

- Shtojca 4: Lista e akteve kryesore të Acquis-së së BE-së që zbatohen në fushën e 
doganave;

- Shtojca 5: Lista e akteve kryesore të Acquis-së së BE-së që zbatohen në fushën e 
tatimeve;

- Shtojca 6: Lista e mallrave që i nënshtrohen akcizës dhe tatimeve të tjera për-
katëse; dhe 

- Shtojca 7: informata shtesë rreth fushës së doganave..
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Kapitulli I: Tregtia 

1. Pasqyrë e trendëve në sektorin e jashtëm në Kosovë

Për	më	shumë	se	një	dhjetëvjeçar,	Kosova	ka	pasur	një	bilanc	shumë	të	 lartë	negativ	
tregtar. Eksporti ka qenë i ulët, kurse importi ka qenë shumë i madh (Tabela 1.1). Ek-
sporti i mallrave dhe shërbimeve arriti kulmin në mbi €900 milionë në vitin 2011, duke 
përbërë	kështu	rreth	20%	të	PBB-së.	Që	nga	fillimi	i	vitit	2000,	eksporti	është	rritur	në	
mënyrë mbresëlënëse, ndonëse nga një bazë shumë e ulët. Prania në rritje e eksportit 
të	mallrave	 dhe	 shërbimeve	 të	 Kosovës	më	 pas	 vazhdoi	 në	 dhjetëvjeçarin	 tjetër,	me	
kërcimin më të lartë prej 35% rritjeje të eksportit në vitin 2010. Pjesëmarrja e tyre në 
PBB përgjatë kësaj periudhe u rrit nga 5% në vitin 2007 në 7% në vitin 2011. Ngjashëm, 
eksporti i shërbimeve pati një trend rritjeje, nga 10% e PBB në vitin 2007 në 12% në vitin 
2011. Në anën tjetër, importi gjatë vitit 2011 kaloi shifrën prej €3 miliardë, duke përbërë 
kështu mbi 65% të PBB-së së Kosovës. Importi ka pësuar një rritje njësoj të shpejtë, me 
një	shkallë	prej	20%	gjatë	viteve	të	fundit	(përveç	vitit	2009,	si	pasojë	e	krizë	financiare	
botërore, e cila u ndje edhe sa i përket eksportit). Mesatarja e shkallës së mbulimit të 
importit, domethënë eksporti i mallrave si përqindje e importit, përgjatë pesë viteve të 
kaluara qëndroi në 10.7%. Bilanci tregtar që rezulton nga kjo është tepër negativ, duke 
tejkaluar	€2	miliardë	në	vitin	2011,	apo	45%	të	PBB-së.	Ajo	çfarë	i	përkeqëson	gjërat	edhe	
më shumë është se ky hendek po zgjerohet vazhdimisht (me përjashtim të vitit 2009).

Tabela	1.1:	Treguesit	kyçë	të	pozitës	së	jashtme	të	Kosovës	

2007 2008 2009 2010 2011

Eksporti i mallrave dhe i shërbimeve 
(rrjedhës, në milionë €) 515,000 575,000 597,591 811,000 931,000

Eksporti i mallrave dhe i shërbimeve 
(përqindja e rritjes vjetore) - 11.7 3.9 35.7 14.8

Eksporti i mallrave dhe i shërbimeve 
(në përqindje të PBB-së) 15.0 15.0 15.0 19.0 20.0

Importi i mallrave dhe i shërbimeve 
(rrjedhës, në milionë €) 1,831,000 2,171,000 2,103,041 2,604,918 3,042,020

Importi i mallrave dhe i shërbimeve 
(përqindja e rritjes vjetore) - 18.6 -3.1 23.9 16.8

Importi i mallrave dhe i shërbimeve (në 
përqindje të PBB-së) 54.0 56.0 54.0 62.0 66.0

Bilanci tregtar (rrjedhës, në milionë €) -1,316,000 -1,596,000 -1,505,450 -1,793,918 -2,111,020

Bilanci tregtar (përqindja e rritjes 
vjetore) 21.3 -5.7 19.2 17.7

Bilanci tregtar (në përqindje të PBB-së) -38.6 -41.4 -38.5 -42.6 -45.5

Burimi: Treguesit botëror të zhvillimit (World Development Indicators) (http://data.
worldbank.org, qasur më 8 shtator 2012) 
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Megjithatë, gjendja e përgjithshme sa i përket tregtisë fsheh një dallim të rëndësishëm 
ndërmjet tregtisë në mallra dhe tregtisë në shërbime. Në sektorin e mallrave, bilanci i 
vazhdueshëm negativ i tregtisë rishtazi ka arritur shifrën prej €1.7 miliardë euro (shih 
diagramin	1.1).	Në	kontrast	me	këtë,	sektori	i	shërbimeve	ka	performuar	mjaft	mirë.	Siç	
paraqitet në diagramin 1.2, Kosova që nga viti 2006 ka pasur një bilanc tregtar pozitiv 
në sektorin e shërbimeve. Megjithëkëtë bilanci pozitiv në shërbime pati një rënie thel-
bësore si pasojë e importimit të shërbimeve të ndërtimit (autostrada që lidh Kosovën me 
Shqipërinë) në vitin 2010.2

Diagrami 1.1: Eksporti dhe importi i mallrave në Kosovë (në mil. €)

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (2012)

Diagrami 1.2: Eksporti dhe importi i shërbimeve në Kosovë (në mil. €)

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (2012) 

2 Banka Qendrore e Kosovës (2012), Buletini Mujor Statistikor nr. 128, http://www.bqk-kos.org/?cid=2,129 
(qasur më 27 shtator 2012). 
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Agjencia e Statistikave të Kosovës (2012) raportoi se mallrat industriale mbizotërojnë 
strukturën e shkëmbimit tregtar në Kosovë. Metalet bazë ishin produktet industriale më 
të eksportuara në vitin 2011, duke përbërë mbi 60% të totalit të mallrave të eksportuara; 
një rritje e konsiderueshme kjo që nga viti 2006 kur kjo ishte rreth 45 të totalit. Metal-
et bazë pasohen nga kategoria e produkteve minerale, malli i dytë më i eksportuar i 
Kosovës, me rreth 13% të totalit. Produktet dhe artikujt ushqimorë janë grupi i tretë më 
i madh i eksportuar, me rreth 8% të totalit, pasuar nga makineria, veglat dhe pajisjet 
elektrike (4.8% të totalit), plastika dhe goma (3.9%), dhe tekstilët e veshmbathjet (3.7%).3

Për shumë vite, produktet dhe artikujt ushqimorë kanë mbizotëruar strukturën e im-
portit (tani për tani, kjo kategori e mallrave është në vendin e dytë, me 12% të totalit), 
ndërsa në vitet e fundit produktet minerale janë malli më i importuar, me 21.6% të totalit. 
Kategoria e tretë e importuar janë makineria, pajisjet dhe veglat elektrike, me rreth 11% 
të totalit. Rritja në importimin e mineraleve, në njërën anë, dhe e makinerisë, pajisjeve 
e veglave elektrike, në anën tjetër, tregon që Kosova në mënyrë të qëndrueshme po e 
ndërton bazën e saj prodhuese. 

Përveç	tregtisë	me	mallra	industriale,	një	tjetër	kategori	e	rëndësishme	e	tregtisë	në	mall-
ra është ajo e prodhimeve bujqësore. Edhe pse konsiderohet potencialisht si sektor me 
përparësi të konsiderueshme krahasuese4, prodhuesit bujqësorë kosovarë kanë arritur 
të eksportojnë prodhime me vlerë vetëm rreth €25 milionë në 2011, krahasuar me €266 
milionë	të	 importuar.	Gjendja	ka	qenë	pak	a	shumë	e	njëjtë	gjatë	gjithë	dhjetëvjeçarit	
të fundit, por hendeku më i gjerë ndërmjet eksportit dhe importit të produkteve bu-
jqësore është shënuar në vitin 2011. Kategoria e produkteve ushqimore të përpunuar, 
pijeve dhe produkteve të duhanit, dhe ajo e perimeve, përbëjnë sasinë më të madhe 
të eksporteve bujqësore. Ato eksportohen kryesisht në Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe 
Gjermani. Sa i përket importit të produkteve bujqësore, Kosova më së shumti importon 
ushqime të përpunuara, pije dhe duhan, pasuar nga produktet perimore, kafshët e gjalla 
dhe produktet shtazore. 

Si	konstatim	përfundimtar,	siç	raporton	Banka	Qendrore	e	Kosovës,	ka	tregues	që	sek-
torët e transportit, shërbimeve të udhëtimit, TI-së dhe ndërtimit kanë qenë shumë aktivë 
në shërbim të tregjeve eksportuese. Sidoqoftë ndikimi më i madh në shifrat në eksportin 
e shërbimeve ka të bëjë me shitjen e shërbimeve për kompanitë dhe personat e huaj që 
banojnë në Kosovë, prandaj kjo është i ashtuquajturi eksport virtual. Ndonëse tregtia në 
shërbime jep shenja pozitive, shifrat duhen parë me kujdes, pasi që të dhënat për shër-

3 Agjencia e Statistikave të Kosovës (2012), Statistikat e tregtisë së jashtme, http://esk.rks-gov.net/ENG/
publikimet/cat_view/10-economic-statistics/14-external-trade-statistics (qasur më 15 shtator 2012).

4 Vlerësohet se prej 1.1 milion hektarë të sipërfaqes së hapësirës së përgjithshme në Kosovë, përafërsisht 
588,000 apo pak më shumë se gjysma është tokë bujqësore me dhe pjellor dhe të pasur me lëndë ushqi-
more. Rreth 90% e tokës bujqësore përdoret për veprimtari të kafshëve të gjalla, të tilla si kullota, livadhe, 
tagji dhe disa të korra të sanës për kafshët. Hapësira tjetër përdoren për prodhimin e drithërave, patateve, 
frutave, perimeve dhe si vreshta.
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bimet po përditësohen dhe modernizohen.5

2. Orientimi gjeografik i tregtisë së Kosovës

Të dhënat tregojnë se Kosova kryesisht tregton me dy grupe të shteteve, pra me shtetet 
e	Bashkimit	Evropian	plus	Zvicrën,	si	dhe	me	shtetet	 fqinje.	Siç	tregon	Tabela	1.2,	në	
vitin 2011 partnerët më të mëdhenj nga BE-ja ishin Italia dhe Gjermania; Italia ishte im-
portuesi më i madh i mallrave të Kosovës, e pasuar nga Gjermania. Në anën tjetër, Gjer-
mania është eksportuesi më i madh i BE-së në Kosovë, e ndjekur nga Italia. Sa u përket 
partnerëve	rajonalë,	për	shkak	të	ndërtimeve	infrastrukturore	në	të	dyja	anët	e	kufirit,	
Shqipëria po bëhet gjithnjë e më shumë një vendmbërritje e rëndësishme për produktet 
e Kosovës. Për një kohë shumë të shkurtër, Shqipëria është bërë vendmbërritja më e 
favorizuar eksportuese për mallrat nga Kosova. Dy destinacione të tjera të rëndësishme 
në rajon janë Maqedonia dhe Serbia. Këto dy vende, së bashku me Gjermaninë, janë im-
portuesit më të mëdhenj të Kosovës. Megjithatë, në vitet e fundit, vendet si Kina, Turqia 
dhe India gjithnjë e më shumë po bëhen partnerë të rëndësishëm tregtarë të Kosovës. 
Kosova ka një bilanc të madh negativ të tregtisë të mallrave me të gjitha këto vende.6

Tabela	1.2:	Partnerët	kyçë	të	Kosovës	në	eksport	dhe	import	të	mallrave	në	vitin	20117

Eksportet Importet Bilanci tregtar (€ 
milion)Vlera (mil. €) % Vlera (€ milion) %

Italia 83,924 26.3 159,444 6.4 -75,519

Shqipëria 34,566 10.8 96,400 3.9 -61,834

Maqedonia 30,949 9.7 365,961 14.7 -335,011

Kina 28,268 8.9 170,285 6.8 -142,017

Gjermani 24,144 7.6 293,441 11.8 -269,297

Zvicra 17,611 5.5 22,194 0.9 -4,583

Turqia 7,831 2.5 184,452 7.4 -176,621

Serbia 7,198 2.3 254,917 10.2 -247,718

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (2012) 

Në vijim do të diskutojmë mekanizmat që rregullojnë marrëdhëniet tregtare me tri 
grupe të shteteve, dhe karakteristika të tjera të ndërlidhura me këtë.

5 Banka Qendrore e Kosovës (2012), Buletini Mujor Statistikor nr. 128, http://www.bqk-kos.org/?cid=2,129 
(qasur më 27 shtator 2012). 

6 Për fat të keq, të dhënat e zbërthyera për eksportin e shërbimeve nuk janë në dispozicion. 
7 Agjencia e Statistikave të Kosovë, Statistikat e tregtisë së jashtme, http://esk.rks-gov.net/ENG/publi-

kimet/cat_view/10-economic-statistics/14-external-trade-statistics (qasur më 15 shtator 2012).
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2.1. Marrëdhëniet tregtare me BE-në

Në vitin 2000, Bashkimi Evropian (BE), përmes Rregullores së KE-së nr. 2007/2000, 
miratoi Masat Tregtare Autonome (MAT) me rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë 
Kosovën. Ky aranzhman mbulon të gjitha produktet, përjashtuar verërat, sheqerin, 
mishin	e	viçit	dhe	disa	produkte	të	caktuara	të	peshkut	të	cilat	u	nënshtroheshin	tarifave	
të	veçanta.	Duke	qenë	se	MAT	janë	të	natyrës	së	përkohshme,	ato	u	pezulluan	në	fund	
të vitit 2010, por megjithatë u vazhduan në janar të vitit 2012. Ky pezullim ndikoi krye-
sisht në prodhuesit e Kosovës, pasi që shtetet e tjera në rajon tashmë kishin nënshkruar 
Marrëveshjet për Tregti të Lirë (MTL) me BE-në. Këto MTL janë nënshkruar si pjesë e 
Procesit të Stabilizim-Asociimit (PSA), i cili është krijuar për të udhëzuar reformat e 
shteteve kandidate dhe kandidate potenciale të Evropës Juglindore (EJL) të cilat janë 
në proces të anëtarësimit në BE. Për shkak të statusit politik të pazgjidhur, Kosova u 
la jashtë këtij procesi. Në vend të PSA-së, u krijua një mekanizëm tjetër për të përcjellë 
rrugën e Kosovës drejt BE-së, në formën e Mekanizmit Përcjellës të Stabilizim-Asociimit 
dhe më vonë në formën e Dialogut të Procesit të Stabilizim-Asociimit.

Së fundmi, BE-ja po jep sinjale se është e gatshme për tu përfshirë në negociata për 
MTL me Kosovën. Deri më tani, hapat e ndërmarrë nga BE kanë pasur për qëllim vlerë-
simin e shkallës së përgatitjes së Kosovës për të negociuar dhe zbatuar një marrëveshje 
për	tregti,	si	dhe	identifikimin	e	masave	që	Kosova	duhet	t’i	ndërmarrë	për	të	siguruar	
përparimin në të ardhmen. Në të vërtetë, Kosova ka shënuar përparim të konsiderue-
shëm	për	të	filluar	negociatat	për	një	marrëveshje	për	tregti	 të	 lirë	me	BE-në.	Raporti	
i Progresit qartazi tregon për përmirësimin e pozitës së Kosovës në fushën e lirisë së 
lëvizjes së mallrave, përfshirë infrastrukturën e cilësisë, të drejtat e pronësisë industriale 
dhe politikat e tregtisë. 

2.1.1. Shkëmbimet tregtare me BE-në

Me rreth 45% të kërkesës për eksport në vitin 2011, dhe rreth 40% të importeve të 
përgjithshme, BE-ja është partneri më i madh tregtar i Kosovës (shih tabelën 1.3). Që 
nga viti 2007, eksportet e Kosovës drejt BE-së janë rritur mesatarisht me 37%, kurse im-
portet me rreth 12%. Rritja e eksportit ka qenë e shpejtë; në vitin 2007 dhe 2008 rritja e 
eksportit ka qenë 70%, përkatësisht 82%, krahasuar me vitin e kaluar. Megjithëkëtë, nd-
ikimi	i	krizës	financiare	shkaktoi	një	rënie	të	vrullshme	dhe	eksportet	drejt	BE-së	nuk	u	
përmirësuan deri në vitin 2010. Sa i përket importit, rritja e përvitshme po ngadalësohet 
gradualisht. Përkundër disa treguesve pozitivë përkitazi me eksportin, bilanci tregtar 
negativ i Kosovës me BE-në është thelluar vazhdimisht, duke arritur kështu shifrën €800 
milionë në vitin 2011.
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Tabela 1.3: Tregtia e Kosovës me BE-në 

Eksportet Importet  Bilanci tregtar ( € 
milion) a)Vlera (€ milion)a) % Vlera (€ milion) a) %

2006  42,300 38.2  454,300 34.8  -412,000

2007  69,300 42.0  572,900 36.3  -503,600

2008  94,000 47.4  702,000 36.4  -608,000

2009  71,300 43.1  755,000 39.0  -683,700

2010  131,500 44.7  821,300 38.3  -689,800

2011  136,400 43.6  941,700 38.0  -805,300

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (2012)  

Vërejtje: a) Shifrat janë të përafërta. 

Siç	raporton	Agjencia	e	Statistikave	të	Kosovës	(2012),	përveç	Italisë	dhe	Gjermanisë	(di-
skutuar më sipër), Kosova tregton edhe me shtetet e tjera anëtare të BE-së, si Sllovenia, 
Austria dhe Belgjika, me një përqindje të barabartë prej rreth 4% të totalit të eksporteve 
të përgjithshme të Kosovës drejt BE-së. Partnerët e tjerë të rëndësishëm importues janë 
Greqia (11% e importeve të përgjithshme të BE-së), Sllovenia (7% e importeve të përg-
jithshme të BE-së) dhe Bullgaria (rreth 5% e importeve të përgjithshme të BE-së).

Sa i përket përbërjes së tregtisë, të dhënat e EUROSTAT-it (2012) tregojnë që Kosova 
eksporton drejt BE-së mallra për përpunimin të mëtutjeshëm, kurse importon nga BE-ja 
kryesisht makineri dhe pajisje (shih tabelën 1.4).8 

Tabela 1.4: Përbërja tregtare e eksporteve dhe importeve në dhe nga BE-ja 

  Përshkrimi Vlera (€ milion) a) %

Eksportet

Mallrat e prodhuar të kategorizuar kryesisht sipas materialit 100,000 73.1

Materialet	e	papërpunuara,	të	pangrënshme,	përveç	derivateve	 25,000 18.5

Makineria dhe pajisjet e transportit 4,000 2.7

Artikujt e ndryshëm të prodhuar 3,000 1.9

Artikujt ushqimor dhe kafshët e gjalla 2,000 1.5

Pijet dhe duhani 2,000 1.2

Importet 

Makineria dhe pajisjet e transportit 192,000 28.5

Mallrat e prodhuar të kategorizuar kryesisht sipas materialit 111,000 16.5

Artikujt ushqimor dhe kafshët e gjalla 93,000 13.8

Produktet të industrisë kimike 86,000 12.8

Artikujt e ndryshëm prodhuar 66,000 9.9

Mineralet, derivatet, vajrat dhe materialet e tjera 56,000 8.3

Pijet dhe duhani 44,000 6.6

8 Shihni http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/january/tradoc_147309.pdf (qasur më 15 shtator 
2012).
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Burimi: Eurostat (2012) 

a) Ka mospërputhje të caktuara midis të dhënave zyrtare të Kosovës për sektorin 
e jashtëm dhe të statistikave të shteteve individuale të BE-së të përgatitura nga EU-
ROSTAT. 

b) Shifrat janë të rrumbullakësuara.

Siç	paraqitet	në	Tabelën	1.4,	më	tepër	se	90%	e	mallrave	të	eksportuar	(rreth	40%	e	ek-
sportit të përgjithshëm) drejt BE-së janë metalet bazë dhe mallrat e tjera minerale. Kjo 
përfshin	mbi	€85	milionë	të	gypave	të	çelikut,	metalit	të	papërpunuar	dhe	produkteve	
të	tjera	të	eksportuara	gjatë	vitit	2011	kryesisht	në	Itali	dhe	Gjermani.	Përveç	kësaj,	një	
përqindje	e	eksporteve	u	shitën	në	formën	e	gëzofit	të	papërpunuar,	lëkurës	dhe	teks-
tilit. Vetëm një pjesë e vogël e eksporteve janë produkte të përfunduara, përkatësisht 
makineri dhe pajisje transporti (rreth 2% të eksportit të përgjithshëm drejt BE-së, apo më 
pak se 1% e eksportit të përgjithshëm të Kosovës). 

Në	anën	 tjetër,	 siç	u	 theksua	më	 lart,	makineria	dhe	pajisjet	 e	 transportit	mbizotëro-
jnë strukturën e importit nga BE-ja. Këto janë kryesisht në formën e automjeteve për 
udhëtarë dhe automjeteve për transport të mallrave, që kapin shifrën prej mbi €900 
milionë. Nafta dhe produktet e ngjashme përbëjnë një kategori tjetër të rëndësishme të 
mallrave të importuara nga BE-ja, pra në këtë rast nga Italia (mbi €50 milionë). Importet 
e duhanit nga Gjermania kapën shifrën prej €33 milionë në vitin 2011. Mallrat e tjerë të 
importuar nga BE-ja përfshijnë produktet e drurit, produktet farmaceutike dhe të tjera.

2.2. Marrëdhëniet tregtare me vendet fqinje 

Marrëdhëniet tregtare brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor janë të rregulluara me 
anë të Marrëveshjes për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA). CEFTA është 
mekanizëm goxha i thellë i integrimit, meqenëse mbulon mënyrat e zgjerimit të treg-
tisë në mallra dhe shërbime përmes eliminimit të pengesave në tregti ndërmjet palëve 
nënshkruese.	Përveç	kësaj,	ajo	ka	për	qëllim	nxitjen	e	investimeve	përmes	vendosjes	së	
rregullave të paanshme, të qëndrueshme dhe të parashikueshme. Më tej, ajo parasheh 
mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare.	Përveç	këtyre,	ajo	harmonizon	dispozitat	mbi	çështjet	politikave	mod-
erne	tregtare,	siç	janë	rregullat	e	konkurrencës	dhe	ndihmës	shtetërore.	Ajo	gjithashtu	
përfshin procedura të qarta dhe efektive për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Së fundmi, 
por jo më pak e rëndësishme, kjo marrëveshje synon të sigurojë një kornizë për palët 
nënshkruese që të përgatiten për anëtarësim në BE.

Për Kosovën CEFTA nuk ka përmbushur pritjet e saja; ende mbizotërojnë pengesa dhe 
bllokada të tjera nga palët e tjera. Shembulli më i spikatur ishte bllokimi i mallrave të 
Kosovës nga ana e Serbisë dhe Bosnje e Hercegovinës pasi Kosova futi në përdorim 
vulat e reja doganore, pas shpalljes së pavarësisë, në shkurt të vitit 2008. Kosova mori 
masa reciproke kundër këtyre dy shteteve duke bllokuar hyrjen e mallrave serbe në 
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Kosovë dhe duke ngarkuar mallrat boshnjake me tarifën doganore që ishte në fuqi para 
CEFTA-së.	Përfundimisht	kjo	çështje	u	zgjidh	në	shtator	të	vitit	2011.	‘Incidente’	më	pak	
të rëndësishme ndërmjet Kosovës dhe palëve të tjera nënshkruese të CEFTA-së përfshi-
jnë Maqedoninë, në rastin e eksportimit të grurit, Shqipërinë, në rastin e patateve dhe 
paletave për ushqimin e kafshëve, dhe raste të tjera. 

Tabela 1.5: Tregtia e Kosovës me vendet fqinje 

Eksportet Importet Bilanci tregtar 
(€ milion) a)Vlera (€ milion)a) % Vlera (€ milion) a) %

2006  51,700 46.7 536,300 41.1 -484,600

2007  65,100 39.4 579,600 36.8 -514,500

2008  61,500 31.0 717,800 37.2 -656,300

2009  53,500 32.4 692,500 35.8 -639,000

2010  70,900 24.1 799,000 37.3 -728,100

2011  82,400  26.4 899,500  36.3 -817,100

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (2012) 

Vërejtje: a) Shifrat janë të përafërta. 

Siç	tregon	tabela	1.5,	rëndësia	relative	e	tregjeve	fqinje	për	produktet	kosovare	po	bie	
në mënyrë të vazhdueshme. Përderisa në vitin 2006, 46.7% e eksporteve të përgjithshme 
u shitën në tregjet e CEFTA-së, në vitin 2011 kjo shifër ra në 26.4%. Kjo rënie është ev-
idente edhe sa u përket importeve, ndonëse jo edhe aq e dukshme si në rastin e ek-
sporteve. Kjo mund të shpjegohet, pjesërisht, me problemet me të cilat ballafaqohen 
bizneset e Kosovës kur tregtojnë me vendet fqinje (që u diskutua më lart). Një shpjegim 
tjetër mund të jetë ajo se në vitet e fundit tregjet e synuara nga prodhuesit kosovarë janë 
zgjeruar; prodhimet e Kosovës kanë arritur në tregjet e largëta të Kinës dhe Indisë (që 
do të diskutohet më poshtë). 

Siç	u	theksua	më	lart,	Maqedonia	dhe	Serbia,	pasuar	nga	Shqipëria,	janë	partnerët	më	të	
rëndësishëm tregtarë në rajon. Në vitin 2011, këto tri vende shitën mallra në Kosovë në 
vlerë prej €630 milionë, krahasuar me rreth €73 milionë të eksportuara në këto vende. 
Që nga viti 1999, Maqedonia dhe Serbia kanë ruajtur një pozitë mbizotëruese në tregjet 
e Kosovës. Në rastin e Maqedonisë, para nënshkrimit të marrëveshjes CEFTA, Kosova 
miratoi një marrëveshje që ishte nënshkruar midis ish-Jugosllavisë dhe Maqedonisë, e 
cila praktikisht i kishte liruar mallrat maqedonase nga tarifat. Në rastin e Serbisë, deri 
në vitin 2008 tregtia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë konsiderohej si tregti e brendshme. 
Në rastin e Shqipërisë, ndërtimi i infrastrukturës rrugore ka mundësuar këmbim më të 
madh tregtar midis Kosovës dhe Shqipërisë. 

Ndërsa në vitin 2006 Kosova eksportoi mallra në vlerë prej €12 milionë, në vitin 2011 
kjo	shifër	u	trefishua,	në	€35	milionë.	Shkalla	e	rritjes	së	eksporteve	nga	Shqipëria	drejt	
Kosovës	ishte	edhe	më	e	lartë:	ato	u	rritën	pesëfish	përgjatë	të	së	njëjtës	periudhe,	nga	
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€18 në €96 milionë. Në vitet e ardhshme, ka mundësi që shkëmbimet midis Kosovës 
dhe Shqipërisë të rriten edhe më tej, për shkak të lidhjeve kulturore, përmirësimit të 
planifikuar	 të	 infrastrukturës	 (kryesisht	 në	 anën	 e	 Kosovës),	modernizimit	 të	 proce-
durave administrative, qarkullimit më të madh të njohurive dhe teknologjisë, si dhe 
faktorëve	të	tjerë.	Përveç	potencialit	të	tregut,	rëndësia	e	Shqipërisë	qëndron	në	qasjen	
në det që ajo siguron për mallrat e Kosovës. Qasja në det krijon mundësi të mëdha për 
zhvillimin e Kosovës. 

Kosova eksporton metale bazë dhe mallra të tjera minerale në Maqedoni dhe Shqipëri. 
Një kategori tjetër e rëndësishme e prodhimeve që eksportohen në Shqipëri janë gypat 
e	çelikut,	mielli	dhe	gruri,	dhe	produktet	bujqësore.	Çimentoja	është	produkti	kryesor	i	
eksportuar në Serbi. Sa u përket importeve, Maqedonia udhëheq me naftë dhe produk-
te të naftës, që kapën vlerën rreth €200 milionë. 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. 

2.3. Marrëdhëniet tregtare me pjesën tjetër të botës

Në	dhjetor	2008,	Kosova	u	përcaktua	si	vend	përfitues	nga	Programi	i	SHBA-së	i	Sistemit	
të Përgjithësuar të Preferencave (SPP). Ky program ofron qasje pa tarifa për 4,800 pro-
dukte. Sipas këtij programi, një gamë e gjerë e produkteve të Kosovës gëzojnë të drejtën 
e	qasjes	pa	tarifa	në	Shtetet	e	Bashkuara.	Kosova	gjithashtu	përfiton	nga	programi	SPP	
i Norvegjisë. 64 vende me shkallë të ulët të ardhurave kanë qasje pa tarifa dhe kuota në 
treg të Norvegjisë, për të gjitha mallrat. Japonia gjithashtu ka shprehur gatishmërinë 
për t’i ofruar Kosovës programin SPP dhe procesi është në vazhdim e sipër, gati afër 
përfundimit. 

Megjithëkëtë,	vëllimi	i	tregtisë	me	këto	vende	është	goxha	me	pak	rëndësi.	Përveç	Zvicrës,	
Kosova Së fundmi po forcon lidhjet me Turqinë dhe me tregjet e largëta të Kinës dhe In-
disë.	Përqindja	e	eksporteve	në	këto	vende	është	dyfishuar	që	nga	viti	2006,	pra	nga	15.2%	
në 30% në vitin 2011 (një rritje prej 5.5 herë). Importet në kuptimin relativ kanë mbetur të 
njëjta	(rreth	25%	që	nga	viti	2006),	ndonëse	në	kuptimin	e	vlerës	ato	pothuajse	janë	dyfish-
uar. Bilanci tregtar me këtë grup vendesh mbetet negativ dhe është vazhdimisht në rritje 
(shih tabelën 1.6).

Tabela 1.6: Tregtia e Kosovës me pjesën tjetër të botës 

Eksportet Importet Bilanci tregtar (€ 
milion) a)Vlera (€ milion)a) % Vlera (€ milion) a) %

2006  16,800 15.2 315,300 24.1 -298,500

2007 30,700 18.6 423,700 26.9 -393,000

2008 43,000 21.7 508,400 26.4 -465,400

2009  40,500 24.5 488,000 25.2 -447,500

2010  91,600 31.2 524,600 24.5 -433,000

2011  93,700  30.0 638,100 25.7 544,400
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Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (2012), Vërejtje: a) Shifrat janë të rrumbullakësuara. 

Me një vlerë që kapi shifrën prej €184 milionë më 2011, Turqia është importuesi i katërt 
më i madh në Kosovë. Kosova importon nga Turqia një gamë të ndryshme të mallrave, 
përfshirë pajisje elektrike, tekstil, veshmbathje, produkte ushqimore dhe të tjera. Koso-
va ia doli që të eksportojë rreth €7 milionë, kryesisht tekstil, gomë dhe metale bazë. 
Metalet bazë dhe produktet e ngjashme ishin malli kryesor i eksportuar në Kinë (rreth 
€24 milionë). Në anën tjetër, Kina ka eksportuar në Kosovë këpucë, orendi, plastikë dhe 
produkte të tjera në vlerë prej rreth €170 milionë. Bilanci tregtar në mes të Kosovës dhe 
Zvicrës është më i baraspeshuar krahasuar me bilancin tregtar me Kinën dhe Turqinë. 
Eksportet e Kosovës në këtë vend në vitin 2011 arritën vlerën rreth €17 milionë, ndërsa 
importet kaluan vlerën prej €20 milionë. Mallrat që u eksportuan në Zvicër ishin metalet 
bazë, kurse ato të importuara përfshinin gomën, produktet farmaceutike dhe orenditë. 

3. Korniza ligjore, e politikave dhe ajo institucionale në fushën e tregtisë

Kjo pjesë fokusohet në kornizën ligjore dhe institucionale relevante për fushën e treg-
tisë.	Kjo	fillon	me	një	 pasqyrë	 ku	paraqiten	 aktet	 dhe	dispozitat	 kryesore	 të	 legjisla-
cionit të BE-së që zbatohet në këtë fushë (si në nivel të traktateve ashtu edhe të akteve 
të tjera të miratuara nga institucionet e BE-së). Pas kësaj, shkurtimisht analizohen aktet 
e brendshme ligjore të Kosovës që zbatohen në këtë fushë. Në fund, kjo pjesë fokusohet 
në	institucionet	kyçe	të	Kosovës	që	janë	përgjegjëse	për	zbatimin	e	kornizës	ligjore	dhe	
të politikave të ndërlidhur me tregtinë, si dhe në palët e tjera të interesuara relevante të 
përfshira.

3.1. Korniza ligjore vendore në fushën e tregtisë 

Kosova është në proces të hartimit të legjislacionit të vet të brendshëm për tregti, në për-
puthje me atë të BE-së. Në vitin 2011, Kosova hartoi Ligjin e ri për Tregtinë e Jashtme, 
ligj ky kryesor që përcakton parimet që rregullojnë marrëdhëniet e tregtisë së jashtme 
të Kosovës. Vitin e kaluar Kosova ka kompletuar infrastrukturën ligjore për masat e 
kompensimit/masat rezervë në tregti. Megjithatë, Ligji për Masat Antidumping dhe 
Masat Kundërbalancuese ende nuk është plotësisht në përputhje me praktikat më të 
mira ndërkombëtare dhe do të plotësohet-ndryshohet. Në vijim paraqitet një përm-
bledhje e shkurtër e legjislacionit relevant vendor në fushën e tregtisë.9 Në përgjithësi, 
vazhdimisht punohet në reformimin e ligjeve dhe rregulloreve vendore për tregti ndër-
kombëtare.

3.1.1. Ligji për Tregti të Jashtme

Qëllimi	i	Ligjit	nr.	2011/04-L-048	për	Tregti	të	Jashtme	është	që	të	përkufizojë	rregullat	

9 Përmbledhja kryesisht bazohet në Raportin e Progresit të BE-së të vitit 2011, raportin e PPMA (2010) “Ri-
shikim i kornizës ligjore të Kosovës për tregti me jashtë” dhe në studimet e tjera gjegjëse në këtë fushë.
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e	përgjithshme	për	ushtrimin	e	 tregtisë	me	 jashtë	ndërmjet	personave	fizikë	dhe	 juri-
dikë të cilët banojnë brenda dhe jashtë territorit të Kosovës. Ligji bazohet në parimet 
dhe marrëveshjet e OBT-së, si dhe në Direktivat e KE-së, dispozitat e CEFTA-së dhe në 
praktikat e tjera të mira ndërkombëtare. Ligji është hartuar gjatë vitit 2011 dhe ka hyrë 
në fuqi në tetor të vitit 2011. Ai ka zëvendësuar Ligjin nr. 2002/6 për Veprimtarinë e 
Tregtisë së Jashtme, të vitit 2002.

3.1.2. Kodi Doganor dhe i Akcizave 

Kodi Doganor dhe i Akcizave (2008/03-L-109) përcakton kornizën ligjore për tregtinë 
dhe administratën doganore, dhe si i tillë është një mekanizëm i rëndësishëm për mbled-
hjen	e	të	hyrave	(administrim	fiskal),	lehtësimin	e	tregtisë	dhe	tërheqjen	e	investimeve	
në vend. Kodi është në përputhje të plotë me Kodin Doganor të Bashkimit Evropian të 
vitit 1992. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi që përafrimi me BE-në është prioritet i 
Kosovë dhe një gjë e tillë kërkon lehtësimin e harmonizimit të ligjeve të brendshme të 
Kosovës me legjislacionin e BE-së. Ekzistojnë plane për të ndryshuar dhe plotësuar ligjin 
për të qenë në përputhje me planin e BE-së për doganat (‘EU Customs Blueprint’) të vitit 
2008, apo me versionet më të reja të planit të BE-së për doganat.

3.1.3. Legjislacioni për masat rezervë 

Janë miratuar dy ligje që vendosin kornizën për zbatimin e tri masave rezervë: Ligji 
nr. 2010/03-L-097 për Masat Antidumping dhe Masat Kundërbalancuese, dhe Ligji nr. 
2011/04-L-047 për Masat Mbrojtëse në Importe. Këto masa janë shumë të rëndësishme 
për luftimin e praktikave të paligjshme biznesore të importuesve apo në rastet kur ka një 
rritje të vrullshme të importeve që dëmton industrinë kombëtare.

Siç	përcaktohet	aty,	qëllimi	i	Ligjit për Masat Antidumping dhe Masat Kundërbalan-
cuese është vendosja e bazës ligjore për vendosjen e masave antidumping ndaj produk-
teve që importohen nën vlerën e tyre dhe për vendosjen e masave kundërbalancuese 
ndaj	një	produkti	që	përfiton	nga	subvencionet	në	një	mënyrë	që	është	në	përputhje	me	
rregullat dhe kërkesat e Bashkimit Evropian dhe Organizatës Botërore të Tregtisë. Ligji 
është në pajtim me praktikat më të mira ndërkombëtare që kanë të bëjnë me vendos-
jen, madhësinë dhe afatin kohor të masave. Megjithëkëtë, Ligji përfshin procedura dhe 
institucione të ndërlikuara të BE-së që nuk janë të duhura për Kosovën; prandaj plotë-
sim-ndryshimi i tij është përfshirë në Programin Legjislativ të Qeverisë të vitit 2012, dhe 
është bartur në atë të vitit 2013. Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë me mekanizmat e 
zbatimit. Ligji i cili është në fuqi u referohet institucioneve të BE-së për zbatimin e ligjit. 
Përveç	kësaj,	ligji	krijon	një	komision	prej	gjashtë	anëtarësh,	i	cili	është	i	ngarkuar	të	he-
tojë rastet antidumping dhe të rekomandojë veprimet e mëtutjeshme. Sipas analizës së 
Projektit BEEP, ky komision ka qenë jofunksional që nga themelimi i tij. Gjatë dy viteve, 
vetëm një numër i vogël i rasteve janë hetuar dhe asnjë rast sipas detyrës zyrtare nuk 
është iniciuar. Në ligjin e rishikuar, përgjegjësia administrative do t’i jepet Departamen-
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tit të Tregtisë.10

Ligji për Masat Mbrojtëse në Importe përcakton parimet dhe procedurat përkitazi me 
zbatimin e masave mbrojtëse në rastet kur një produkt importohet në Kosovë në sasi të 
mëdha që shkakton dëmtim apo kërcënim për prodhuesit vendas të mallrave të njëjtë 
apo të ngjashëm. Ky është konsiderohet se është në pajtim të plotë me marrëveshjet dhe 
direktivat	e	OBT-së,	përkatësisht	BE-së,	dhe	dispozitat	e	CEFTA-së,	përveç	afatit	kohor	
të zbatimit të ligjit. Marrëveshjet e OBT-së për Masat Mbrojtëse përcaktojnë se masat 
duhet	të	zbatohen	fillimisht	për	katër	vite,	dhe	nëse	rishikimi	përcakton	që	dëmtimi	i	
industrisë vendase nga rritja e vrullshme e importeve ende po vazhdon, atëherë masat 
mund të vazhdohen edhe për katër vite të tjera përfundimtare. Ligji për masat mbrojtëse 
në importe përcakton një afat të vetëm kohor prej tetë viteve për zbatimin e masave 
mbrojtëse. Kjo është në kundërshtim me dispozitat e CEFTA-së të cilat janë edhe më 
kufizuese.	Shtetet	nënshkruese	të	saj	u	pajtuan	për	zbatimin	e	masave	mbrojtëse	për	një	
vit, dhe nëse dëmtimi vazhdon, atëherë edhe për një vit shtesë.

3.1.4. Legjislacioni për infrastrukturën e cilësisë 

Raportet e Progresit të BE-së për vitin 2009 dhe atë 2010 pranojnë që Kosova ka shënuar 
përparim sa u përket përafrimit me standardet evropiane për infrastrukturën e cilësisë 
që janë relevante për fushën e tregtisë, pra ato të akreditimit, standardizimit dhe me-
trologjisë. Përparimi i shënuar ka të bëjë, ndër të tjera, me legjislacionin e miratuar në 
këto tri fusha. Veprimtaria e mekanizmave për infrastrukturën e cilësisë në Kosovë ba-
zohet në këto ligje: Ligjin nr. 2009/03-L-144 për Standardizim; Ligjin nr. 2010/03-L-203 
për	Metrologjinë;	Ligjin	nr.	2004/28	për	Prodhimet	e	Metaleve	të	Çmueshme	dhe	Ligjin	
e plotësuar-ndryshuar nr. 2011/04-L-007 për Akreditim.

Departamenti i Industrisë është një pjesë tjetër e rëndësishme e infrastrukturës së cilësisë 
në	Kosovë	(shih	diskutimin	më	poshtë),	posaçërisht	zyra	për	infrastrukturë	të	cilësisë.	
Kjo e fundit është përgjegjëse për nxjerrjen e rregullave teknike. Veprimtaritë e kësaj të 
fundit bazohen në Ligjin nr. 04/L-078 për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve dhe në 
Ligjin nr. 04/L-039 për Kërkesat Teknike për Produktet dhe Vlerësim të Konformitetit.

3.2. Acquis e BE-së relevante për fushën e tregtisë 

Siç	 përcakton	 Traktati	 për	 Funksionimin	 e	 Bashkimit	 Evropian11	 (neni	 3.1.),	 çështjet	
thelbësore për fushën e tregtisë, pra ato të unionit doganor, rregullave të konkurrencës 
të nevojshme për funksionimin e tregut të brendshëm dhe të politikës së përbashkët 
tregtare, bien në kuadër të kompetencave ekskluzive të Unionit. Në anën tjetër, ai (neni 
2.3) përcakton se Shtetet Anëtare janë përgjegjëse për bashkërendimin e politikave të 

10 Shihni PPMA (2010), Rishikim i kornizës ligjore të Kosovës për tregti të jashtme.
11 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, neni 3, http://eur-lex.

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF (f. 83, 51).
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tyre ekonomike dhe të punësimit me aranzhimet e vendosura me këtë traktat dhe të për-
caktuara	nga	Unioni.	Më	tej,	ky	traktat	përkufizon	unionin	doganor	si	hapësirë	brenda	
së cilës janë të ndaluara të gjitha detyrimet doganore ndaj importeve dhe eksporteve, si 
dhe ngarkesat që kanë efekt të barasvlershëm midis shteteve anëtare, përfshirë detyri-
met	doganore	të	karakterit	fiskal	(neni	30),	dhe	ku	janë	të	vendosura	tarifat	e	përbash-
këta doganore në marrëdhëniet e tyre me vendet e treta, dhe se unioni doganor mbulon 
gjithë	 tregtinë	në	mallra	 (neni	28).	Ndalesat	 e	 tilla	zbatohen	për	kufizimet	 sasiore	në	
importe dhe eksporte (nenet 34 dhe 35), ndonëse kjo nuk parandalon ndalesat a ku-
fizimet	në	import,	eksport	apo	transit	të	mallrave	bazuar	në	kritere	të	moralit	publik,	
politikës publike ose sigurisë publike; mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së njerëzve, kaf-
shëve a bimëve; thesareve kombëtarë që kanë vlerë artistike, historike a arkeologjike; 
apo	të	pronësisë	industriale	a	tregtare.	Megjithatë,	ndalesat	a	kufizimet	e	tilla	nuk	duhet	
të	përbëjnë	mënyra	të	diskriminimit	arbitrar	apo	të	kufizimeve	të	maskuara	në	tregtinë	
në mes të shteteve anëtare (neni 36).

Për më tepër, për të siguruar zbatimin dhe respektimin e këtyre parimeve, Unioni është 
përgjegjës për miratimin e masave për të vendosur dhe siguruar funksionimin e tregut 
të	brendshëm	si	një	hapësirë	pa	kufij	të	brendshëm,	ku	sigurohet	liria	e	lëvizjes	së	mall-
rave, personave, shërbimeve dhe kapitalit (neni 26, paragrafët 1 dhe 2). Tregu i brend-
shëm gjithashtu mbulon bujqësinë, peshkatarinë dhe tregtinë me produkte bujqësore 
(neni 38.1.). Së fundmi, Traktati themelon politikën e përbashkët tregtare të BE-së, e cila 
bazohet	në	parime	uniforme,	posaçërisht	sa	u	përket	ndryshimeve	në	normat	e	tarifave,	
arritjen e marrëveshjeve tarifore dhe tregtare që ndërlidhen me tregtinë me mallra dhe 
shërbim, si dhe aspektet tregtare të pronësisë intelektuale, investimet e huaja të drejt-
përdrejta, arritjen e uniformitetit të masave të liberalizimit, politikave të eksportit dhe 
masave	tregtare	mbrojtëse,	siç	janë	ato	që	duhet	të	ndërmerren	në	rast	të	dumpingut	apo	
subvencioneve (neni 207.1.). 

Përveç	këtyre,	 fushat	 e	veçanta	 të	ndërlidhura	e	që	zbatohen	në	 tregti	 (që	mbulohen	
në	më	shumë	hollësi	në	pjesët	e	veçanta	të	kësaj	tryeze	të	rrumbullakët	tematike)	janë	
ato në fushën e Unionit Doganor dhe lirisë së lëvizjes së mallrave, lirisë së lëvizjes së 
punëtorëve, të së drejtës për themelimin e kompanive dhe lirisë së ofrimit të shërbimeve, 
lirisë së lëvizjes së kapitalit (kjo e fundit në kuadër të nën-fushës së politikave ekonomike 
e monetare, dhe lirisë së lëvizjes së kapitalit), politikave të konkurrencës, tatimeve, si dhe 
të politikave të industrisë dhe tregut të brendshëm (përfshirë legjislacionin për infras-
trukturën e cilësisë, përkatësisht standardizim, akreditim, metrologji, mbikëqyrjen e tre-
gut dhe vlerësimin e konformitetit, dhe atë që rregullon fushat e të drejtave të pronësisë 
industriale dhe intelektuale), dhe, së fundmi, legjislacionin për kompanitë. 

Më	specifikisht,	aktet	kryesore	në fushën e Unionit Doganor dhe lirisë së lëvizjes së mall-
rave12, të ndara në të përgjithshmet dhe në ato për statistikat. Në anën tjetër, aktet më të 

12 EUR-Lex: Customs Union and free movement of goods, , http://eur-lex.europa.eu/en/prep/latest/
chap02.htm.
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rëndësishme në fushën e konkurrencës13 janë ato mbi parimet e konkurrencës. Kategoria e 
Praktikave kufizuese përfshin dy akte kryesore të legjislacionit evropian, pra Rregulloren 
e Këshillit (KE) nr. 1/2003, të datës 16 dhjetor 2002, për zbatimin e rregullave të konkur-
rencës	siç	përcaktohen	me	nenet	81	dhe	82	të	Traktatit;	dhe	Vendimet	e	Komisionit	për	
zbatimin e parimeve që burojnë nga rastet e ndryshme përkitazi me procedurat sipas 
nenit 81 të Traktatit të KE dhe nenit 53 të Marrëveshjes së HEE. Kjo përfshin aktet e 
acquis-së së BE-së për zbatimin e praktikës gjyqësore (‘së drejtës së rasteve’), të cilat nda-
hen në tri nënkategori: marrëveshjet e ndaluara, marrëveshjet e autorizuara, përjashtimet dhe 
pajtimin negativ, dhe procedurat e mbikëqyrjes (kjo e fundit përfshin Vendimin e Autoritetit 
të Lartë nr. 1-65, të datës 3 shkurt 1965, për njoftimin e vendimeve për informatat që 
duhet të merren nga apo kontrollimet që u bëhen shoqatave të kompanive për qëllim të 
zbatimit të nenit 65 të Traktatit). Nënkategoritë	e	tjera	specifike	në	fushën	e	politikave	
të konkurrencës përfshijnë praktikat kufizuese, pozicioni dominues, koncentrimet, zbatimin e 
rregullave të konkurrencës për ndërmarrjet publike, ndihmën shtetërore, praktikat e dumpingut 
brenda Komunitetit, detyrimet e ndërmarrjeve, si dhe monopolet tregtare kombëtare. (Shihni 
Shtojcën 1 për një listë të akteve të acquis-së relevante për fushën e tregtisë).

3.3. Korniza institucionale për fushën e tregtisë në Kosovë

Një përvijim i hollësishëm i mjedisit aktual institucional për tregtinë është paraqitur në 
raportin e UNDP të vitit 2009 “Vlerësimi i nevojave për institucionet e politikës treg-
tare të Kosovës”. Në raport paraqiten mekanizmat kryesor institucionale që kanë të bë-
jnë	me	tregtinë	në	Kosovë.	Ai	bën	dallimin	ndërmjet	udhëheqësit	në	çështjet	e	tregtisë,	
domethënë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, dhe tërë udhëheqjes, pra të gjitha insti-
tucionet e tjera tregtare. Studimi nënvizon dy mangësi kryesore në kornizën institucio-
nale për tregtinë në Kosovë: e para është mungesa e kapaciteteve njerëzore dhe teknike 
për të hartuar, vlerësuar dhe rregulluar politikën tregtare, dhe e dyta, pothuajse bash-
kërendimi i paqenë ndërmjet institucioneve dhe politikave në fushën e tregtisë. 

3.3.1. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Mandati i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është krijimi i një mjedisi të favorshëm 
për	promovimin	e	zhvillimit	të	sektorit	privat,	posaçërisht	përmes	zhvillimit	të	sektorit	
të	NVM-ve	dhe	 tërheqjes	së	 investimeve	 të	huaja	 të	drejtpërdrejta.	Përveç	kësaj,	MTI	
është	pala	kyçe	e	interesuar	institucionale	në	çështjet	relevante	për	tregtinë.	Veprimtaria	
e	MTI-së,	ndër	të	 tjera,	përfshin	 infrastrukturën	e	cilësisë,	çështjet	e	DPI-së,	 turizmin,	
bashkërendimin e veprimtarive të BE-së që kanë të bëjnë me mandatin e MTI-së, sek-
torin e derivateve, rezervat shtetërore dhe të tjera. Disa prej këtyre entiteteve diskutohen 
më poshtë. 

Siç	u	theksua	më	lart,	veprimtaria	kryesore	e	MTI-së	është	tregtia.	Disa	agjenci	të	MTI-
së janë, në një mënyrë apo tjetër, të ndërlidhura me tregtinë. Tregtia është një shtytës i 
rëndësishëm i rritjes ekonomike. Kosova ka hartuar politika dhe ka ndërtuar instituci-

13 EUR-Lex: Competition Policy, http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap08.htm.
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one me qëllim të lehtësimit të procesit të tregtimit, përfshirë hartimin e politikave treg-
tare, zbatimin, bashkërendimin dhe rregullimin e këtyre politikave. Në thelb të të gjitha 
këtyre proceseve qëndron Departamenti i Tregtisë në kuadër të MTI-së. Ky departament 
është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave tregtare të Kosovës. Ky depar-
tament përbëhet nga tri njësi: për Njësia për Politika Tregtare, Njësia për Marrëveshje 
Tregtare dhe Njësia për Mbrojtjen e Tregut. Nga të tria njësitë, kjo e fundit është njësia 
më	aktive	dhe	përballet	me	më	së	shumti	sfida,	pasi	që	natyra	e	punës	kërkon	kohë	të	
gjatë	dhe	të	dhëna	precize	e	të	kompletuara,	në	veçanti	kur	kemi	të	bëjmë	me	kryerjen	
e analizave të tregut. Nga ana tjetër, mbledhja e të dhënave kualitative kërkon ngritjen 
e kapaciteteve të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe bashkëpunim më të mirë me 
këtë të fundit. Është me rëndësi të theksohet se Departamenti i Tregtisë mbikëqyr pro-
cesin kryesor konsultativ për politikën tregtare (shih diskutimin më poshtë). 

Me qëllim të zgjerimit të tregtisë ndërkombëtare, pothuaj është e pamundshme të 
nënvlerësohet rëndësia e miratimit dhe zbatimit të praktikave më të mira në fushën e 
metrologjisë,	akreditimit,	standardizimit	dhe	certifikimit,	si	dhe	të	rregullave	teknike,	
pasi që këto sigurojnë një lidhje të rëndësishme në tregtinë botërore, qasjen në treg, 
konkurrencën në eksport dhe kontribuojnë në mbrojtjen e konsumatorit dhe në besimin 
e tyre në sigurinë, cilësinë dhe shëndetin e produkteve dhe mbrojtjen e mjedisit. Në 
kuadër	të	MTI-së	funksionojnë	pesë	entitete	që	mbulojnë	çështjet	e	 lartcekura:	Agjen-
cia Kosovare e Standardizimit, Departamenti i Metrologjisë, Drejtoria e Akreditimit e 
Kosovës, Departamenti i Industrisë dhe Inspektorati i Tregut. Sa i përket Departamentit 
të Industrisë, infrastruktura e cilësisë i përket një game të veprimtarive që kryhen në 
këtë entitet, kurse pjesa tjetër ka të bëjë me hartimin e politikave industriale dhe të poli-
tikave të tjera për zhvillimin e sektorit industrial në Kosovë. 

Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, në kuadër të MTI funksionon Agjencia për 
Promovimin e Investimeve e Kosovës. APIK është përgjegjëse për disa veprimtari të 
promovimit të investimeve dhe eksportit (shih më poshtë diskutimin për pjesën e in-
vestimit të APIK-ut). Në lidhje me eksportet, APIK është përgjegjëse për ndërmarrjen 
e veprimtarive për promovimin e veprimtarive eksportuese të prodhuesve kosovarë, 
mbështetjen	e	identifikimit	të	mundësive	për	eksport,	ofrimin	e	mbështetjes	për	ndër-
marrjet dhe shoqatat e bizneseve lidhur me veprimtaritë eksportuese, si dhe dhënien e 
informatave për kornizën rregullative brenda dhe jashtë Kosovës.

Përveç	Politikave	Tregtare	të	Kosovës,	një	instrument	tjetër	i	rëndësishëm	në	dispozi-
cion të MTI-së dhe akterëve të tjerë të përfshirë drejtpërdrejt në fushën e tregtisë është 
edhe Udhëzuesi për Tregti Ndërkombëtare. Ky udhëzues, i zhvilluar me përkrahjen e 
Programit të USAID-it për Përmirësimin e Mjedisit Afarist, është një burim që u ofron 
bizneseve informata mbi transitin, importin dhe eksportin e mallrave, si dhe procedura e 
detyrimet doganore dhe jo-doganore. Ky udhëzues është i organizuar në formë matrice 
(në pjesën e kërkesave) dhe me shpjegime në formë narrative (në pjesën e procedurave).
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3.3.2. Institucionet e tjera relevante për tregti 

Institucionet dhe palët e tjera të interesuara jashtë MTI-së që kanë të bëjnë me tregtinë 
janë	të	shumtë,	duke	filluar	nga	Zyra	e	Kryeministrit,	donatorët,	agjencitë	dhe	departa-
mentet në kuadër të ministrive të tjera, komuniteti i biznesit, institutet dhe mekanizmat 
e tjerë relevantë institucionalë. Të gjitha këto palë të ndryshme të interesuara merren me 
çështje	të	hartimit	të	politikave	tregtare,	disa	në	mënyrë	të	drejtpërdrejtë	kurse	disa	të	
tjerë	më	tepër	tërthorazi.	Në	kuadër	të	Qeverisë	së	Kosovë,	përveç	MTI-së	ka	edhe	një	
numër institucionesh veprimtaria e të cilave ndërlidhet me atë të tregtisë. Këto të fundit 
janë Ministria e Financave (përfshirë Doganën e Kosovës dhe Administratën Tatimore të 
Kosovës), Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencia e Statistikave 
të Kosovës, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, Banka Qendrore e Kosovës, Ministria e 
Punëve të Jashtme dhe Ministria e Integrimit Evropian. 

Ministria e Financave	përbëhet	nga	tre	mekanizma	kyçë	në	procesin	e	politikave	treg-
tare: Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), Dogana e Kosovës dhe Divizioni i Politi-
kave Makroekonomike. Administrata Tatimore e Kosovës është me rëndësi për shkak 
se	çfarëdo	veprimi	që	ndërmerret	në	lidhje	me	tregtinë	ka	implikime	të	mundshme	në	
shpenzimet apo të hyrat e Qeverisë. Për më tepër, ATK luan rol të rëndësishëm edhe sa 
i përket mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave në fushën e tregtisë. Në këtë kontek-
st,Departamentit të Tregtisë i nevojiten të dhëna mbi numrin e bizneseve që paguajnë 
tatime	dhe	që	në	fakt	operojnë,	gjë	që	është	element	kyç	për	të	siguruar	besueshmërinë	
e të dhënave në këtë fushë. Tash për tash Departamenti i Tregtisë shfrytëzon të dhënat 
e prodhuara nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, por këto të fundit 
nuk janë plotësisht të besueshme, pasi që akoma mungon një sistem i kompletuar për 
shuarjen dhe falimentimin e bizneseve. Prandaj, për të siguruar qasjen e Departamentit 
të Tregtisë në të dhënat e ATK-së nevojitet vendosja e bazës ligjore dhe procedurale, 
mbase përmes një memorandumi të bashkëpunimit. 

Përveç	kësaj,	Dogana e Kosovës është mekanizëm zbatimi dhe burim i madh i të dhënave 
të papërpunuara për sektorin e jashtëm. Sa i përket kësaj të fundit, në fund të vitit 2012 
është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Departamentin e Tregtisë, i cili 
do t’i mundësojë këtij të fundit qasje në Sistemin Automatik të të Dhënave Doganore 
(ASYCUDA), gjë që do të lehtësojë dukshëm mbledhjen e të dhënave dhe rrjedhimisht 
të përmirësojë cilësinë e të dhënave në fushën e tregtisë.

Së	 fundmi	sa	 i	përket	MF-së,	kyç	është	Divizioni	 i	Politikave	Makroekonomike,	 i	 cili	
kryen vlerësime të ndikimit, para dhe pas ndonjë politike të caktuar, në të hyrat e 
Qeverisë. 

Ministria	e	Bujqësisë	është	një	akter	tjetër	 i	rëndësishëm,	dhe	atë	në	aspektin	e	çësht-
jeve sektoriale të politikave tregtare. Për më tepër, Agjencia e Statistikave të Kosovës 
gjithashtu	është	akter	kyç,	pasi	që	harton	të	dhëna	statistikore	gjithëpërfshirëse	për	sek-
torin e jashtëm në kuadër të fushës së tregtisë. 

Një	 tjetër	 institucion	 i	 rëndësishëm	në	këtë	 fushë,	në	veçanti	 sa	u	përket	 të	dhënave	
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statistikore, është Banka Qendrore e Kosovës (BQK), e cila mbulon statistikat në fushën 
e shërbimeve. Në këtë kontekst, një resurs i dobishëm është Baza e të Dhënave për Shër-
bimet, e cila menaxhohet nga BQK dhe përmban të dhëna për eksportin dhe importin 
e shërbimeve (që përfshijnë 120 profesione në sektorin e shërbimeve). Shfrytëzimi i një 
baze të tillë të dhënash kërkohet edhe me standardet e Organizatës Botërore të Tregtisë 
(OBT) dhe përdoret nga vendet e BE-së dhe të CEFTA-së. Megjithatë, ende nuk ekziston 
baza ligjore dhe procedurale që do t’i mundësonte MTI-së qasje në këtë bazë të dhënash.

Sa i përket rolit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës në lehtësimin e tregtisë, kjo 
ndërlidhet kryesisht me inspektimin e ushqimit në importohet. Përparime të rëndë-
sishme	në	këtë	aspekt	përfshijnë	eliminimin	e	lejeve,	licencave	e	certifikatave	të	panev-
ojshme,	vendosjen	e	procedurave	për	inspektimet	veterinare	dhe	fitosanitare	(përfshirë	
një	PSO	dhe	një	manual),	trajnimin	e	inspektorëve	kufitarë,	avancimin	e	infrastrukturës	
së	 TI-s	 (specifikisht	 vlerësimin	 e	 kompatibilitetit	 të	 saj	me	modulin	 e	menaxhimit	 të	
rrezikut	 të	 ‘ASYCUDA	World’,	dhe	dizajnimin	e	pikave	kufitare	 të	 inspektimit.	Këto	
të arritura janë rezultat edhe i përkrahjes së Programit të USAID-it për Përmirësimin e 
Mjedisit Afarist. 

Për më tepër, bashkëpunimi i MTI-së me komunitetin e biznesit është mjaft i rregullt. 
Sa i përket grupit të parë, ka komunikim të drejtpërdrejtë me shoqatat kryesore të biz-
nesit në Kosovë, pra me Odën Ekonomike të Kosovës, Aleancën Kosovare të Biznesit, 
dhe Odën Ekonomike Amerikane. Ky komunikim mbulon shkëmbimin e informatave, 
konferencat	e	përbashkëta	dhe	punëtoritë,	etj.	Përveç	kësaj,	MTI	ka	vendosur	raporte	
me grupet e tjera më të vogla që përfaqësojnë komunitetin e biznesit. OEK si asociacioni 
më i madh i biznesit përbëhet nga 15,000 anëtarë, dhe anëtarësimi në të është vullnetar. 
Ajo përfaqëson sektorë të ndryshëm të ekonomisë në konsultime me institucione qever-
itare (përfshirë punëdhënësit në kuadër të Këshillit Ekonomik-Social). Ajo gjithashtu 
kontribuon në zhvillimin ekonomik dhe përkrah bizneset drejtpërdrejt përmes shërbi-
meve të arsimit dhe aftësimit profesional, lobimit (nëpërmjet 30 shoqatave sektoriale), 
promovimit të investimeve (përmes takimeve B2B [biznes-biznes], misioneve tregtare, 
panaireve, dhe Klubit për Investitorë të Huaj). OEK gjithashtu ka nënshkruar mbi 35 
marrëveshje me asociacione të biznesit në rajon dhe më gjerë.

Një grup tjetër akterësh të përfshirë në procesin e hartimit të politikës tregtare është 
komuniteti	 i	donatorëve.	Donatorët	 janë	një	 faktor	kyç	në	zhvillimin	 institucional	në	
Kosovën e pasluftës. Donatorët, si USAID, KE, Banka Botërore, GIZ, etj., kanë dhënë 
mbështetje	të	vazhdueshme	për	MTI-në	dhe	institucionet	e	tjera	relevante	për	çështjet	
që kanë të bëjnë me tregtinë. 

Palë të tjera të interesuara që janë relevante për tregtinë përfshijnë shoqërinë civile, uni-
versitetet, organet e tjera të pavarura (komisionet e Kuvendit, Bankën Qendrore) dhe 
sindikatat.
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3.3.3. Organet koordinuese relevante për tregti 

Koordinimi	i	institucioneve	relevante	për	tregti	është	ndër	faktorët	kyçë	në	procesin	e	
politikave tregtare. Në kuadër të Politikave Tregtare të Kosovës, të miratuara në vitin 
2009, pranohet se bashkërendimi midis institucioneve që kanë të bëjnë me tregtinë në 
Kosovë pothuaj nuk ekziston. Prandaj, në vitin 2010 Qeveria e Kosovë themeloi Këshil-
lin Ndërministror për Politikat Tregtare, i cili mbledh Ministrat nga ministritë që kanë 
të bëjnë me tregtinë, të tilla si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Financave, 
Ministria e Integrimit Evropian, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Infrastrukturës dhe 
Ministria	e	Punëve	 të	 Jashtme	 (shih	grafikun	më	poshtë).	Detyra	kryesore	e	Këshillit	
është	ofrimi	i	mbështetjes	politike,	si	dhe	bashkërendimi	dhe	miratimi	i	çështjeve	kyçe	
që ndërlidhen me tregtinë e jashtme.

Grafiku	1.1:	Mekanizmi	i	bashkërendimit	të	tregtisë	në	Kosovë	

Këshilli 
ndërministror për
politikën tregtare
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Këshilli Ndërministror për Politika Tregtare (KNPT) ka themeluar një Grup të nivelit 
teknik, të ashtuquajturin Grupin Punues për Politikat Tregtare (GPPT), mekanizëm ky 
që mbledh teknokratë nga institucione të ndryshme qeveritare, biznesi, shoqëria civile, 
donatorët, etj.. Detyra kryesore e këtij grupi është bashkërendimi i të gjitha veprimtarive 
që kryhen në kontekst të politikave tregtare apo politikave që kanë të bëjnë me zhvil-
limin	e	 tregtisë.	GPPT	ka	themeluar	pesë	nëngrupe	punuese,	siç	shihet	në	grafikun	e	
mësipërm, për marrëveshjet tregtare, lehtësimin e tregtisë dhe tri nëngrupe sektoriale. 
Që	tani	këto	nëngrupe	janë	aktive,	posaçërisht	ato	sektoriale	dhe	për	lehtësimin	e	treg-
tisë.	Rishtazi,	nëngrupi	për	marrëveshjet	tregtare	ka	filluar	dhe	do	të	jetë	përgjegjës	për	
bisedimet mbi MTL me Turqinë. Ka shumë gjasa që i njëjti nëngrup do të ketë rolin krye-
sor	kur	të	fillojnë	bisedimet	për	MTL	me	BE.	Të	gjithë	këta	mekanizma	të	bashkërendim-
it janë të përcaktuar me Ligjin për Tregti me Jashtë, të vitit 2011.

Që nga themelimi i tij e deri në tetor 2012, KNPT është mbledhur vetëm dy herë, GPPT 
çdo	tre	muaj,	kurse	nëngrupet	edhe	më	shpesh	(sipas	nevojës).	Prandaj	është	e	nevo-
jshme	që	 të	 rritet	 efikasiteti	 i	 funksionimit	dhe	vendimmarrjes	 së	këtyre	 strukturave,	
pasi që takimet nuk përgatiten paraprakisht sa duhet (përfshirë sa i përket përgatitjes së 
palëve pjesëmarrëse, zgjasin shumë dhe nuk arrijnë të prodhojnë rezultate të dukshme 
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e të qarta). Prandaj mbase është e nevojshme të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës dhe 
sistematik i nevojave të tyre. Më tej, bazuar në këtë dhe në aktivitetet që dalin nga Poli-
tikat e Tregtisë dhe nga procesi i MSA-së, të qartësohen funksionet e tyre sa i përket 
produkteve konkrete që duhet të nxjerrin dhe rezultateve konkrete që duhet të arrijnë. 
Të gjitha këto duhet përkthyer në aktivitete konkrete, të integruara në kuadër të planeve 
njëvjeçare	të	punës.	

Një	 tjetër	 çështje	 me	 rëndësi	 është	 adresimi	 i	 duplifikimit	 të	 funksioneve	 të	 këtyre	
strukturave dhe Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik (KKZhE). Përderisa struk-
turat e tregtisë janë përgjegjëse për të siguruar funksionimin e tërë ciklit të politikave 
specifikisht	në	fushën	e	tregtisë,	KKZhE	ka	rol	në	zhvillimin	e	konsultimit	në	mes	të	të	
gjithë akterëve përgjegjës në vend për aspektet strategjike të zhvillimit ekonomik dhe 
të politikave ekonomike në përgjithësi. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, insti-
tucionet qeveritare vlerësojnë se kërkohet përmirësimi i pjesëmarrjes dhe kontributit të 
komunitetit	të	biznesit	në	këto	struktura	koordinuese	(në	veçanti	në	nivel	të	nëngrupeve	
punese	dhe	në	çështjet	që	kanë	të	bëjnë	me	Marrëveshjen	CEFTA).	

4. Regjimi tregtar në Kosovë

4.1. Politikat tarifore

Kosova ka vendosur një shkallë të vetme tarifore, prej 10% ad valorem, në të gjitha im-
portet, përjashtuar ato nga shtetet anëtare të CEFTA-së, të cilat janë të liruara nga tarifat 
doganore,	dhe	grupet	e	veçanta	të	produkteve,	të	cilat	janë	të	liruara	nga	detyrimet	nga	
të	gjitha	vendet	e	tjera.	Këto	të	fundit	përfshijnë,	për	shembull,	plehrat	artificiale,	pajisjet	
mjekësore dhe mallrat për qëllime humanitare. Në fazat e mëvonshme, lista e produk-
teve	të	liruara	është	zgjeruar,	duke	përfshirë	kështu	makineri	specifike	dhe	materiale	të	
papërpunuara.

Në Kosovë mallrat si duhani, kafeja, pijet alkoolike dhe joalkoolike, vera, birra, derivatet 
dhe produktet e ngjashme, automjetet, ngarkohen me akcizë. Akciza zbatohet gjithash-
tu për të njëjtën kategori të mallrave që prodhohen brenda Kosovës. Përqindja është e 
caktuar	si	një	tarifë	e	veçantë.	Me	qëllim	të	stimulimit	të	prodhimit	vendas,	akciza	nuk	
paguhet për mazut në rastet kur përdoret si material i papërpunuar. 

Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, të ardhurat e Qeverisë nga tarifat e importit arri-
jnë vlerën e më pak se 10% të të gjitha të hyrave qeveritare. Kosova mbështet shumë 
në	vjeljen	e	taksave	nga	kufiri.	Në	bazë	të	dhënave	për	vitet	2007	–	2011,	të	ardhurat	e	
përgjithshme	u	shtuan	për	një	mesatare	vjetore	prej	10%.	Të	ardhurat	e	vjela	në	kufi	gjatë	
kësaj periudhe u shtuan për një mesatare vjetore prej 11.7%, apo 55% krahasuar me vitin 
2007. Vetëm në vitin 2011, këto të ardhura kapën shifrën prej 18%, krahasuar me vitin 
2010. Të ardhurat e vjela brenda vendit gjatë së njëjtës periudhë u shtuan për një mesa-
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tare vjetore prej 8.5%, apo 36.1% krahasuar me vitin 2007.14 Të ardhurat nga doganat për 
të njëjtën periudhë u shtuan për një mesatare vjetore prej 13%, apo 55% krahasuar me 
vitin 2007, në vlerë nominale. Vetëm gjatë vitit 2011, këto të ardhura u rritën për 18% 
krahasuar me vitin 2010.15

Raporti më i ri i Projektit PPMA (BEEP)16, në mesin e një numri opsionesh të politikave, 
rekomandon që struktura aktuale e tarifave të Kosovës të rishikohet dhe që ndryshimet 
në tarifa të bëhen në bazë të analizës ekonomike, të dhënave nga palët e interesuara 
dhe përcaktimit të interesave kombëtare. Studimi argumenton që prodhimi bujqësor 
dhe industritë e reja që mund të konkurrojnë në nivel ndërkombëtar të mbështeten me 
nivel adekuat të tarifave. Këta hapa me gjasë do të shkaktonin humbje në të ardhu-
rat e Qeverisë, prandaj duhet të gjendet një formulë për të mos i prekur të ardhurat 
e qeverisë, ndërsa brezat e ndryshëm tariforë që zbatohen duhet ta mbajnë shkallën 
mesatare të tarifës në të njëjtin nivel. Për adresimin e kësaj, MTI është duke u punuar në 
zhvillimin e një qasjeje për zvogëlimin progresiv të tarifave (përfshirë hartimin e një liste 
të mallrave sensitive të cilat duhet mbrojtur). 

4.2. Instrumentet jo-tarifore 

Aktualisht	Kosova	nuk	zbaton	kufizime	sasiore.	E	njëjta	gjë	mund	të	thuhet	edhe	për	
kufizimet	në	çmime.	Megjithëkëtë,	Kosova	zbaton	standarde	dhe	rregullore	teknike	(për	
shembull,	 rregullat	 sanitare	 dhe	 fito-sanitare	 dhe	 standardet	 teknike).	 Për	 shembull,	
zbatohen	politika	dhe	procedurat	e	certifikimit	të	importit	(licencimit)	për	produkte	të	
caktuara (mish, prodhime të qumështit) dhe për importimin e kafshëve të gjalla dhe disa 
produkteve me bazë shtazore. 

Përveç	kësaj,	 për	vite	me	 radhë	Kosova	po	përpiqet	 që	 të	 zhvillojë	 infrastrukturën	 e	
cilësisë.17	Siç	u	cek	më	lart,	Ligji	mbi	Kërkesat	Teknike	për	Produktet	dhe	Vlerësim	të	
Konformitetit është në fuqi, por zbatimi i këtyre ligjeve lypset përpjekje të dukshme 
shtesë.	Agjencia	Kosovare	e	Standardizimit	po	punon	në	mënyrë	efikase	për	të	miratuar	
standardet ndërkombëtare vullnetare. Deri më tani janë miratuar rreth 4,000 prej tyre 
dhe	agjencia	planifikon	të	miratojë	2,000	për	çdo	vit.	Qeveria	e	Kosovës	synon	t’i	shtojë	
përpjekjet për të ndërtuar një infrastrukturë të përgjithshme të cilësisë për të siguruar 
zbatimin e këtyre ligjeve dhe për të garantuar nevojat e politikës publike lidhur me 

14 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 104, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf. 

15 Ibid. 
16 Politika Tregtare e Kosovës 2012: përditësim.
17 Për mekanizmat e infrastrukturës së cilësisë në Kosovë, shih Tsorbatzoglou, G.dhe Wheatley, R. (2010), 

Studim	i	fizibilitetit	për	infrastrukturën	e	cilësisë,	raport	 i	porositur	nga	Komisioni	Evropian,	Kosovë;	
dhe PPMA (2011) Raport për metrologjinë, standardet dhe mjetet e vlerësimit të konformitetit për lehtë-
simin e tregtisë. 
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mbrojtjen e shëndetit njerëzor dhe sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Kërkesat e etiketimit janë vendosur e që obligojnë sigurimin e informatave në gjuhën 
shqipe për konsumatorët për produktet e importuara dhe ato të prodhuara në vend. 
Marka tregtare dhe mbrojtjet e tjera të pronësisë intelektuale përcaktohen me ligj, por 
nuk	zbatohen	në	mënyrë	të	mirëfilltë.

Efektet që pengojnë tregtinë me gjasë mund të paraqiten në praktikën dhe procedurat 
që	zbatohen	nga	Doganat	e	Kosovës.	E	para	ka	të	bëjë	me	procedurat	e	klasifikimit	do-
ganor. Doganat e Kosovës zbatojnë parimet dhe praktikat e Marrëveshjes së OBT-së për 
vlerësimin doganor dhe në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes për Tregti të Lirë në 
Evropën Qendrore. Importi i mallrave që prodhohen në BE dhe në shtetet e CEFTA-së 
përbën përafërsisht 80% të të gjitha importeve në Kosovë; mbi 98% e transaksioneve të 
importit me këto vende pranohen sipas metodës 1 të vlerësimit doganor të OBT-së, me 
fjalë të tjera transaksioni i deklaruar (fatura) pranohet në 98% të këtyre transaksioneve 
të importit. 

Për pjesën tjetër prej 2% të këtyre transaksioneve të importit, vlera e deklaruar e importit 
nuk pranohet nga Dogana dhe metodat e vlerësimit 2-6 të OBT-së zbatohen sipas rendit 
të	 përcaktuar	 nga	OBT-ja.	 Përveç	 kësaj,	 nuk	 ka	 vështirësi	 përkitazi	me	 procedurat	 e	
klasifikimit	doganor.	Dogana	e	Kosovës	zbaton	Sistemin	e	Harmonizuar	të	Përshkrimit	
të Artikujve dhe të Kodimit (SH). Përfundimisht, procedurat e zhdoganimit respekto-
jnë	praktikat	më	 të	mira	ndërkombëtare.	Siç	dëshmohet	nga	 të	dhënat	e	autoriteteve	
doganore, pothuajse 80% të transaksioneve të importit zhdoganohen brenda dy orëve 
pas dorëzimit të deklaratës së mallrave. Rastet që përfshijnë zhdoganimet që zgjasin më 
shumë vijnë si pasojë e të dhënave të pamjaftueshme apo të pasakta në deklaratat e mall-
rave (15% e rasteve të importit) dhe mosmarrëveshjeve për vlerësimin doganor të im-
porteve (5%). Të gjitha transaksionet e eksportit zhdoganohen nga Doganat e Kosovës 
brenda 30 minutave pas dorëzimit të deklaratës së mallit.

Një fushë tjetër që lidhet me politikat jo-tarifore është ajo e konkurrencës. Sipas vlerë-
simeve	të	Autoritetit	Kosovar	të	Konkurrencës,	sfidat	kryesore	përfshijnë	kapacitetet	e	
pamjaftueshme institucionale, shkallën e ulët të promovimit dhe nxitjes së konkurrencës 
në treg (madje shpesh janë ndërmarrë masa që kanë ndikuar në forcimin e monopoleve, 
përmes politikave që kanë të bëjnë me licencimet, autorizimet, metrologjinë e inspek-
timin e tregut), shkalla e pamjaftueshme e zbatimit të rekomandimeve të Autoritetit të 
Konkurrencës, dhe shfrytëzimi i pamjaftueshëm i autorizimeve si instrument politikash 
për rritjen e besueshmërisë së bizneseve dhe të qytetarëve në qeverisjen ekonomike.

4.3. Marrëveshjet tregtare 

Siç	u	diskutua	më	herët,	niveli	i	hapjes	së	tregtisë	së	Kosovë	është	mjaft	i	lartë.	Kjo	ka	
ardhur si pasojë e një morie të mekanizmave që rregullojnë tregtinë e Kosovës me part-
nerët	e	saj	kyç	tregtar.	Siç	u	shpjeguar,	Kosova	ka	aranzhime	të	veçanta	tregtare	me	dy	
nga blloqet e saja tregtare, pra BE dhe vendet fqinje. Tregtia me BE-në është e rregulluar 
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përmes Masave Tregtare Autonome (MTA), që ishin vendosur në vitin 2000, dhe të cilat 
u	rivendosën	në	fillim	të	vitit	2011,	pas	një	shkëputjeje	njëvjeçare,	gjatë	vitit	2010.	Bazuar	
në studimin e Komisionit Evropian për Kosovën, të vitit 2009, gjatë vitit 2010 janë bërë 
përgatitje për nënshkrimin e një Marrëveshjeje të Tregtisë së Lirë (MTL) me BE-në. Meg-
jithatë, pas publikimit të Studimit të Fizibilitetit, në tetor 2012, është vendosur që këto 
përgatitje të integrohen në kuadër të përgatitjeve për nënshkrimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit (MTA), përkatësisht të kapitullit për tregti në kuadër të saj. Në këtë 
kontekst, ka përfunduar studimi i ndikimit të këtij kapitulli të MSA-së në ekonominë e 
Kosovës, i cili është njëri nga kriteret afatshkurtra, të dala nga Studimi i Fizibilitetit, për 
fillimin	e	negocimit	të	MSA-së.

Tregtia me vendet fqinje zhvillohet në bazë të mbështetje të rregullave dhe dispozitave 
të	përcaktuara	në	marrëveshjen	CEFTA.	Siç	u	cek	më	lartë,	CEFTA	i	ngjan	më	shumë	
një	mekanizmi	të	integrimit	të	thellë,	duke	qenë	se	mbulon	një	listë	më	të	gjerë	përveç	
liberalizimit të tregtisë. Sa i përket shteteve të tjera, Kosova ka nënshkruar marrëveshjen 
SPP me SHBA dhe Norvegjinë, dhe me gjasë e njëjta marrëveshje do të nënshkruhet me 
Japoninë. Aktualisht janë në vijim e sipër negociatat për MTL me Turqinë.

Hapi tjetër për Kosovën është integrimi multilateral, apo integrimi i plotë në sistemin 
botëror të tregtisë. Me fjalë të tjera, anëtarësimi në Organizatën Botërore të Tregtisë 
(OBT) është njëra prej synimeve të Qeverisë së Kosovës. Një vlerësim i mundësive të 
Kosovës	për	 qasjen	në	OBT	dhe	për	 përfitimet	 e	mundshme	u	paraqit	 në	 raportin	 e	
PPMA “përkrahja statusit të vëzhguesit për Kosovën në OBT”. Studimi argumenton që 
Kosova	do	të	përfitonte	nga	anëtarësimi	në	OBT,	duke	i	mundësuar	asaj	pjesëmarrjen	në	
diskutimin	dhe	vendosjen	për	çështjet	e	ndryshme	të	tregtisë	që	e	preokupojnë	atë.	Sido-
qoftë ekzistojnë disa pengesa në anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, 
domethënë ajo që disa shtete anëtare të OBT-së nuk e kanë njohur Kosovën. Anëtarësimi 
në këtë organizatë kërkon pajtimin e të gjitha shteteve anëtare për pranimin e një anëtari 
të ri.18

Kosova aktualisht po vlerëson opsionet e anëtarësimit. Një opsion i mundshëm mbetet 
paraqitja e kërkesës për anëtarësim si një territor doganor për të shmangur përplasjet 
politike. Një mundësi tjetër është nëse duhet paraqitur kërkesën për statusin e vëzh-
guesit dhe më vonë për anëtarësim të plotë. Raporti i PPMA mbështet idenë për paraqit-
jen e menjëhershme të kërkesës për status vëzhguesi. Vëzhguesit e OBT-së gëzojnë të 
drejtën e vëzhgimit të mbledhjeve zyrtare të Këshillit të Përgjithshëm dhe organeve 
tjera, duke përfshirë pranimin në grupet punuese. Ata kanë gjithashtu qasje në kolek-
sionin e dokumenteve të OBT-së dhe mund të kërkojnë ndihmë teknike në lidhje me 
funksionimin e sistemit dhe të pranimeve. Vëzhguesit mund të ftohen ta marrin fjalën 
në mbledhje pasi që anëtarët të kenë thënë fjalën e tyre, por nuk mund të marrin pjesë 
në procesin e vendimmarrjes.

18 Raport informues për përparësitë dhe dobësitë e paraqitjes së kërkesës për status vëzhguesi të Kosovës 
në OBT; hartuar nga PPMA (2011) për MTI-në (2011). 
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Duke	marrë	parasysh	këtë	gjë,	njëri	duhet	të	pranojë	kufizimet	e	gjëra	që	anëtarësimi	
në OBT sjell me vete në hapësirën e politikave për shtetet në zhvillim, të tilla si Kosova. 
Prandaj hapat e ardhshëm për anëtarësim në OBT duhet ta merre parasysh edhe këtë 
faktor	kufizues.

4.4. Masat rezervë 

Kosova	gjithashtu	po	punon	në	kompletimin	e	 infrastrukturës	për	masat	 rezervë.	Siç	
u diskutua më lart, tri mekanizma rezervë janë krijuar, ndonëse Ligji mbi Masat An-
tidumping dhe Masat Kundërbalancuese u përfshi në Strategjinë Legjislative për vitin 
2012, me qëllim të ndryshimit dhe plotësimit të tij. Aktualisht MTI po përfundon proce-
durat standarde operative për masat rezervë që mbështeten në praktikat më të mira ndër-
kombëtare. Politikat Tregtare të Kosovës për vitin 2012: përditësim ofron një shqyrtim të 
gjerë të masave rezervë që zbatohen në Kosovë, përfshirë një diskutim për rregullat dhe 
procedurat e OBT dhe CEFTA-së për masat rezervë. Në raport rekomandohet që masat 
rezervë duhet të përdoren kurdoherë që është e përshtatshme për të adresuar problemet 
e tregtisë në CEFTA. Një përmbledhje paraqitet si në vijim. 

4.5. Antidumpingu 

Masat antidumping janë të lejuara sipas rregullave dhe rregulloreve të OBT-së (mar-
rëveshje për antidumping apo marrëveshja për zbatimin e MPTT, 1994, neni VI). 
CEFTA po ashtu autorizon shtetet nënshkruese që të përdorin detyrimet antidumping 
në përputhje me procedurat e OBT-së (CEFTA Shtojca 1, neni 22). Ligji i miratuar në 
Kosovë mbështetet në këto parime por mekanizmat e zbatimit e bëjnë atë jofunksional 
(shih diskutimin më lart). OBT-ja përcakton parimet dhe procedurat për vendosjen e 
masave	antidumping.	“Dumping”	përkufizohet	si	produktet	e	një	vendi	që	futen	në	tre-
gun e një vendi tjetër me një “vlerë më pak që është më pak se ai normal” i produkteve. 
Në	veçanti,	dumpingu	ndodh	kur	çmimi	i	eksportit	të	një	produkti	të	eksportuar	nga	një	
vend	është	më	i	vogël	sesa	çmimi	i	krahasueshëm	në	tregtinë	e	zakonshme	për	të	njëjtin	
produkt kur destinohet për konsumim në vendin eksportues. 

Marrëveshja përcakton që për të vendosur masat antidumping, autoritet duhet të dësh-
mojnë se ka pasur dëm material, kërcënim të dëmit material, apo “frenim” material a 
zmbrapsje	të	themelimit	të	industrisë	vendase.	Përveç	kësaj,	autoritete	duhet	të	përcak-
tojnë se ka një lidhje shkakore midis importeve dumping dhe dëmit ndaj industrisë ven-
dase. Detyrimet antidumping nuk mund të tejkalojnë margjinën antidumping. Në lidhje 
me afatin kohor, detyrimet duhet të ndërpriten pas pesë viteve, me mundësi të vazh-
dimi nëse vazhdon dëmi ndaj industrisë vendase. Duke qenë se hetimet e ndërlikuara 
antidumping mund të zgjasin më shumë se një vit para se të përfundojnë, marrëveshja 
parasheh vendosjen e masave të përkohshme (deri në nëntë muaj) para vendosjes së 
masave përfundimtare antidumping. 

Sa i përket zbatimit të masave antidumping, sipas disa palëve të interesit nga komunite-
ti i biznesit, ka pasur mosrespektim të procedurave dhe dispozitave ligjore dhe proce-
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durale. Sipas tyre, këto shkelje (konkretisht me rastin e vendosjes së këtyre masave ndaj 
tullave për ndërtim të importuara nga Serbia) kanë të bëjnë me kriteret e vlerësimit të 
çmimit	të	mallrave	të	importuar	në	raport	me	çmimet	e	mallrave	të	njëjtë	që	shiten	në	
tregun e Kosovës, informimin dhe konsultimin e bizneseve dhe vlerësimin e dëmeve 
të shkaktuara bizneseve vendore nga këto masa. Një mangësi tjetër e përmendur nga 
përfaqësuesit e komunitetit të biznesit është mungesa e transparencës. 

Prandaj nevojitet që me rastin e zbatimit të masave të tilla në të ardhmen të adresohen 
këto mangësi duke u fokusuar në ngritjen e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse 
dhe përfshirjen më proaktive dhe sistematike të komunitetit të biznesit në konsultime 
gjatë	zhvillimit	dhe	zbatimit	 të	 legjislacionit	dhe	politikave.	Siç	u	nënvizua	më	sipër,	
e	para	kërkon	në	veçanti	ngritjen	e	kapaciteteve	 të	Departamentit	 të	Tregtisë	për	hu-
lumtimin e tregut dhe analizën e politikave, përmirësimin e shkëmbimit të të dhënave 
statistikore, dhe përmirësimin e cilësisë së funksionimit të strukturave horizontale në 
fushën e tregtisë. Në këtë aspekt, gjithashtu nevojitet përmirësimi i transparencës së 
strukturave	 institucionale	 që	 formohen	 për	 të	marrë	 vendime	 për	 raste	 specifike.	 Së	
fundmi, kërkohet përmirësimi i informimit dhe kapaciteteve të asociacioneve të biznesit 
për pjesëmarrje efektive në zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe të politikave. 
Kjo përfshin përmirësime sa i përket ekspertizës, mbledhjes së informatave, hulumti-
mit të tregut dhe mekanizmave për konsultim brenda tyre, dhe duhet të prekë të gjithë 
sektorët	e	ekonomisë	dhe	çështjet	që	lidhen	me	funksionimin	e	bizneseve	që	këto	asoci-
acione përfaqësojnë. 

4.5.1. Masat kundërbalancuese 

Të njohura si masa kundër subvencioneve, në mbështetje të marrëveshjeve të OBT-së 
dhe	CEFTA-së,	masat	kundërbalancuese	janë	masa	të	veçanta	të	vendosura	me	qëllim	
të mënjanimit të ndonjë subvencioni që i është dhënë një prodhuesi a eksportuesi të 
mallrave kur importimi i këtyre mallrave dëmton industrinë e vendit që importon. Sub-
vencionet	përkufizohen	në	përgjithësi	si	kontribut	financiar	nga	qeveria	që	akordon	një	
përfitim.	Subvencionet	e	eksportit	(subvencionet	që	jepen	në	bazë	të	shkallës	së	eksportit	
apo përdorimit të artikujve vendas) janë të paligjshëm në vetvete. Edhe ndaj subven-
cioneve të tjera mund të merren masat, nëse ato kanë efekt dëmtues. Kjo përfshin edhe 
subvencionet	 bujqësore,	 përveçse	 ato	 janë	në	 “kutinë	 e	 gjelbër”	 siç	 përkufizohet	 nga	
marrëveshja e OBT-së për bujqësinë.

Për vite me radhë, ka pasur thirrje nga komuniteti i biznesit në Kosovë për të luftuar 
praktikat e padrejta tregtare që shkaktojnë dëm nga, ndër të tjera, eksportuesit maqedo-
nas, slloven, serb dhe hungarez si pasojë e subvencioneve që jepen nga qeveritë e tyre 
gjegjëse. Nëse pohimet e tyre mund të vërtetohen, atëherë praktikat e padrejta të prod-
huesve slloven dhe hungarez mund të kundërbalancohen duke shtuar detyrimet në im-
port të KMF për prodhimet bujqësore në fjalë. Megjithatë kjo qasje nuk do të funksion-
onte për prodhuesit maqedonas dhe serb. Duke qenë pjesë e CEFTA, Qeveria e Kosovës 
është zotuar që t’i mbajë detyrimet e importit në zero. Në këtë rast, Kosova duhet t’i 
drejtohet masës kundërbalancuese për të kundërvepruar ndaj dëmtimit të prodhuesve 
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vendas që shkaktohet nga importet e subvencionuara.

Në kuadër të rregullave të OBT-së, ekziston një qasje dykahëshe për të adresuar subven-
cionet e ndaluara dhe vepruese. E para është qasja multilaterale që e shqyrton mosmar-
rëveshjen përmes negociatave, dhe nëse kjo dështon, e dërgon në mekanizmin e OBT-së 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; e dyta është qasja e njëanshme që mbështetet nisjen 
e hetimit nga vetë shteti anëtar i OBT-së për të përcaktuar nëse eksportet e subvencio-
nuara po i shkaktojnë dëm industrisë vendase. Marrëveshja e CEFTA është në përputhje 
të plotë me rregullat dhe procedurat e OBT-së përkitazi me masat kundërbalancuese.

4.5.2. Masat mbrojtëse 

Kosova rishtazi miratoi legjislacionin për masat mbrojtëse (Ligji nr. 04/L-047 për masat 
mbrojtëse në importe) që zbaton dispozitat e masave mbrojtëse të OBT-së dhe CEFTA. 
Procedurat	e	masave	mbrojtëse	i	lejojnë	një	shteti	që	të	kufizojë	përkohësisht	importet	
në rastet kur importet e shtuara të një produkti kanë shkaktuar një dëm të rëndë apo 
kërcënojnë dëmin e rëndë për prodhuesit e vendit importues. Marrëveshja e OBT-së për 
masat mbrojtëse përcakton procedurat që duhet të ndiqen nga shtetet anëtare të OBT-së 
para	se	të	mund	të	zbatohet	rritja	e	tarifave,	kuotave	a	kufizimeve	të	tjera	të	importit.	Në	
parim, masat mbrojtëse mund të zbatohen për importet nga të gjitha shtetet që eksporto-
jnë mallrat në fjalë. Megjithatë kuotat mund të shpërndahen në mes shteteve furnizuese 
dhe	në	 rrethana	 të	veçanta	mund	 të	përjashtohen	eksportet	 e	vendit	në	zhvillim.	Në	
përgjithësi, masat mbrojtëse nuk mund të zgjasin më shumë se 4 vite, ndonëse kjo mund 
të	vazhdohet	deri	në	8	vite.	Përveç	kësaj,	kufizimet	duhet	të	 liberalizohen	në	mënyrë	
graduale pas vitit të parë.

Neni 23(1) i shtojcës 1 të marrëveshjes së CEFTA vërteton të drejtën e anëtarëve të 
CEFTA për të ndërmarr veprime mbrojtëse në përputhje me Marrëveshjen e OBT-së 
për masat mbrojtëse. Sidoqoftë, në krahasim me marrëveshjen e OBT-së, neni 23(2) i 
shtojcës	1	lejon	përdorimin	e	masave	bilaterale	mbrojtëse.	Neni	23	zbatohet	posaçërisht	
për importet bujqësore dhe kërkon konsultime të menjëhershme dhe po ashtu lejon ven-
dosjen	e	“masave	të	duhura”	në	pritje	të	një	zgjidhjeje	të	negociuar.	Neni	24(5)	kufizon	
masat	bilaterale	mbrojtëse	siç	përcaktohen	me	nenin	23(2)	në	“një	rritje	gjegjëse	të	tarifës	
doganore të zbatueshme sipas kësaj marrëveshjeve. Niveli rezultues i tarifës nuk do të 
kalojë më të voglën e: a. nivelit të tarifës doganore MFN që është në fuqi në momentin që 
është marrë veprimi, ose b. masës së tarifës doganore MFN në fuqi në ditën menjëherë 
para datës së hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje.” 

Duket	se	dispozitat	e	nenit	24(5)	që	kufizojnë	masat	mbrojtëse	në	një	rritje	gjegjëse	të	tar-
ifës doganore të MFN që është në fuqi në momentin që është marrë veprimi apo masës 
së tarifës doganore MFN në fuqi në ditën menjëherë pas hyrjes së fuqi të CEFTA mund 
të	lexohen	si	kufizim	i	masave	mbrojtëse	që	vendosen	nga	Kosova	në	vendosjen	e	tarifës	
prej 10%.



33KonKurrencë, Mbrojtje të KonsuMatorit dhe atë shëndetësore

5. Tregtia dhe punësimi 

Në përgjithësi, literatura mbështet pikëpamjen që tregtia është drejtpërdrejtë e lidhur 
me rritjen ekonomike dhe prosperitetin. Para se gjithash, tregtia mundëson përdorimin 
e	plotë	dhe	efikas	 të	burimeve	 të	një	shteti.	Pastaj	duke	zgjeruar	madhësinë	e	 tregut,	
tregtia bën të mundshme ndarjen e punës (specializimin) dhe ekonominë e shkallës. Për 
më tepër, eksportet janë një kanal transmetimi i shkathtësive, ideve dhe teknologjisë. 
Po ashtu njihet që konkurrenca përmirëson efektet e tregtisë. Dihet se eksportet kon-
tribuojnë në uljen e varfërisë; eksportet e mallrave dhe shërbimeve besohet se shtojnë 
të ardhurat për njerëzit e varfër, të ardhurat e qeverisë, mundësitë për punësim, duke 
përfshirë	vendet	 e	punës	me	pagë	 të	madhe	 jashtë	vendit,	posaçërisht	për	gratë	dhe	
punëkërkuesit e rinj.

Krijimi i vendeve të punës dhe ulja e shkallës së varfërisë janë thelbësore për Kosovën 
dhe	zgjerimi	i	tregtisë	ndërkombëtare	të	vendit	është	një	ndër	prioritet	kyçe.	Sipas	an-
ketës për forcën punëtore të vitit 2009, shkalla e papunësisë mbetet tepër e lartë, në 
45.4%, ndonëse të panjohurat e sektorit jozyrtar fshehin pasqyrën e vërtetë. Po ashtu 
mbetet	 e	 panjohur	 se	deri	 në	 çfarë	 shkalle	 veprimtaria	 e	 eksportit	 ka	 ruajtur	 apo	 ka	
krijuar vende të reja të punës në Kosovë. Nuk është kryer asnjë hulumtim për të identi-
fikuar	efektet	e	vërteta	të	tregtisë	në	shkallën	e	punësimit.

Si parim i përgjithshëm, promovimi i punësimit përmes eksporteve kërkon që masat e 
politikave të jenë të përqendruara në shtimin e nivelit të konkurrencës në veprimtaritë 
intensive të forcës punëtore. Mirëpo nuk mund të jepet ndonjë përgjigje përfundimtare 
për	raportin	midis	tregtisë	dhe	punësimit	në	Kosovë,	dhe	për	çështjet	e	tjera	të	ndërlid-
hura, pa një analizë që mbështetet në informata të mira.

6. Tregtia dhe investimet e huaja të drejtpërdrejta 

Shtetet	në	zhvillim	në	mënyrë	aktive	kërkojnë	mënyra	për	të	tërhequr	IHD	si	mjet	i	fiti-
mit të kapitalit dhe teknologjisë, dhe nxitjes së punësimit dhe mundësive të eksportit. 
Në rajon janë disa vende që kanë shënuar sukses në ngritjen e nivelit të konkurrencës 
së industrive vendase përmes IHD. Një rast i mëhershëm ishte ai i Hungarisë ndërsa 
së voni Serbia po ndjek të njëjtën rrugë. Kompanitë e huaja shumëkombëshe janë një 
burim	i	kapitalit,	teknologjisë,	dhe	njohurive	teknike	dhe	menaxhuese.	Përveç	kësaj,	të	
dhënat tregojnë që kompanitë shumëkombëshe prodhojnë ndikime të tërthorta për tërë 
ekonominë,	posaçërisht	për	prodhuesit	vendas.

Të dhënat tregojnë që Kosova ende mbetet një vendmbërritje jotërheqëse për kompanitë 
e huaja (për më shumë të dhëna të reja, shih BQK, 2012). Megjithëkëtë Kosova ka ndër-
marr një numër të masave të politikave për të tërhequr investitorët e huaj. Kosova ka 
një legjislacion mjaft bashkëkohor që mbron investitorët e huaj; ajo ka nënshkruar mar-
rëveshjet për mbrojtjen reciproke të investimeve, ka zgjeruar tregjet përmes liberalizimit 
të tregtisë dhe ka bërë përpjekje për të përmirësuar mjedisin e përgjithshëm afarist për të 
tërhequr investitorët e huaj. Në lidhje me këtë të fundit, Kosova ka zvogëluar proceset 
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e ndryshme burokratike, ka lehtësuar procesin e regjistrimit të biznesit, ka shkurtuar 
kohën dhe koston e transaksioneve ndërkombëtare, ka miratuar “konceptin ombrellë” 
për lejet që synon të mënjanojë deri në 50% të licencave ekzistuese deri në vitin 2014 dhe 
reforma të tjera.19

Siç	u	theksua	më	herët,	roli	i	promovimit	të	Kosovës	investitorëve	të	huaj	i	është	veshur	
Agjencisë së Promovimit të Investimeve të Kosovës që funksionon në kuadër të MTI. 
Puna e APIK zyrtarisht ndahet në promovimin e investimeve dhe promovimin e ek-
sportit, ndonëse ajo e mëparshmja ka përparësi. Mandati i APIK mbulon: mbështetjen 
për ndërmarrjen e ndryshimeve rregullatore për krijimin e një mjedisi të favorshëm për 
investime në Kosovë; përkrahjen e veprimtarive për promovimin e Kosovës si në vend 
tërheqës për investime; ofrimin e informatave dhe këshillimit për investitorët në mënyrë 
që	 të	 tejkalohet	 çfarëdo	pengese	me	 të	 cilën	 ata	mund	 të	 ballafaqohen	në	procesin	 e	
investimit.

Sipas vlerësimeve të komunitetit të biznesit, ekziston një konsistencë në politikat e in-
stitucioneve	që	ndikon	në	promovimin	e	IHD-ve,	siç	demonstrohet	nga	zbatimi	i	ma-
save antidumping për material ndërtimor dhe patate, dhe i masave të përkohshme për 
çimenton.	Në	këtë	kontest,	gjithashtu	vlerësohet	se	përveç	tregut	të	BE-së	dhe	të	rajonit,	
duhet shfrytëzuar më të mirë Sistemin e Përgjithshëm të Preferencave me SHBA-të për 
të	 rritur	 investimet	 e	huaja	direkte,	në	veçanti	në	 sektorin	e	bujqësisë	dhe	 industrisë	
ushqimore. Gjithashtu është me rëndsi që të punohet në paraqitjen në mënyrë më real-
iste dhe pozitive të mjedisit afarist në vend para investitorëve të mundshëm të jashtëm 
(siç	 janë,	 p.sh.	 rreth	 29%	 rritje	 të	 sektorit	 privat	 gjatë	 viteve	 2009	 –	 2011,	 operimin	 e	
30 bizneseve me qarkullim mbi €5 milionë në vit, etj.). Së fundmi, gjithashtu nevojitet 
përmirësimi	 i	 dialogut	publiko-privat	për	 sektorë	 të	 veçantë	 ekonomike	me	prioritet	
për tregtinë në Kosovë, përfshirë p.sh. për politika të tilla si lirimi i lëndëve të para nga 
taksat doganore. 

Përmbledhje e sfidave kyçe të identifikuara në fushën e tregtisë 

Në këtë raport paraqitet një pasqyrë e hollësishme e zhvillimeve kryesore në tregtinë 
me mallra dhe shërbime në Kosovë. Fillimisht, përshkruhen treguesit bazë përkitazi 
me tregtinë. Pastaj diskutohen mjedisi institucionale për tregtinë, së pari duke rishikuar 
legjislacionin,	dhe	së	dyti	institucionet	që	janë	të	përfshira	në	rregullimin	e	çështjeve	që	
kanë të bëjnë me tregtinë dhe bashkërendimin midis hisedarëve kryesorë në fushën e 
tregtisë. Me tej në studim diskutohen elementet kryesore të regjimit tregtar në Kosovë. 
Përfundimisht, paraqitet një vlerësim i shkurtër mbi raportin në mes të punësimit dhe 
tregtisë, si dhe IHD. 

19 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 121, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf. 
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Në	përputhje	me	argumentet	e	paraqitur	më	lart,	kjo	pjesë	përmbledh	sfidat	kryesore	
me të cilat ballafaqohen hisedarët në Kosovë për të ngritur sektorin e eksportit në nivele 
më të larta të konkurrencës ndërkombëtare.

Duke analizuar statistikat e tregtisë ndërkombëtare për Kosovën, mund të vërehen disa 
zhvillime befasuese. 

•	 Së	pari,	është	deficiti	në	rritje	i	tregtisë	për	mallrat,	ndonëse	eksportet	kanë	pë-
suar rritje në një shkallë mbresëlënëse. 

•	 Së dyti, të dhënat zbulojnë një mungesë të shumëllojshmërisë dhe mbizotërimit 
të mallrave me vlerë të ulët (për shembull, metalet dhe mineralet, mbeturinat) 
në strukturën e eksportit. 

•	 Së treti, ndonëse bilanci pozitiv tregtar në eksportin e shërbimeve vazhdon, ai 
mund të mos vazhdojë edhe shumë gjatë përderisa, në një anë, prania e dona-
torëve ndërkombëtare bie gradualisht, dhe në anën tjetër, shërbimet në Kosovë 
po bëhen gradualisht më tërheqëse për furnizuesit e huaj (për shembull, sektori 
i ndërtimit). 

Sa i përket kornizës ligjore në fushën e tregtisë, siç është	identifikuar	edhe në Raportin 
e Progresit të BE për vitin 2011, përafrimi i mëtejshëm me legjislacionin e BE-së mbetet 
sfidë.	Kryesisht	kjo	ka	të	bëjë	me	mekanizmat	për	infrastrukturën	e	cilësisë.	Përveç	kësaj,	
ka thirrje për modernizimin e legjislacionit për doganat dhe për plotësimin e kornizës 
për masat rezervë. 

•	 Në lidhje me atë të parën, ndonëse ka pasur përparim në kornizën ligjore, duhet 
punuar	më	tej	në	përafrimin	e	legjislacionit	për	prodhimet	e	veçanta.

•	 Në lidhje me këtë të fundit, ndonëse legjislacioni doganor është kryesisht në 
përputhje më Kodin Doganor të BE-së, ndonëse ka thirrje për modernizimin e 
mëtutjeshëm të legjislacionit për doganat – kryesisht për të vendosur mekaniz-
ma shtesë për lehtësimin e tregtisë dhe për të qenë në përputhje të plotë me 
legjislacionin e ri të BE-së për doganat.

•	 Për më tepër, legjislacionin për masat rezervë nuk është plotësisht në përputhje 
me marrëveshjet e OBT-së dhe direktivat e BE-së. Në lidhje me këtë të fundit, 
përfundimi i procedurave standarde operative që janë në përputhje me OBT, një 
kërkesë	e	veçantë	në	kuadër	të	CEFTA,	mbetet	një	çështje	që	duhet	të	trajtohet	
nga autoritetet e Kosovës.

•	 Në	përgjithësi,	ashtu	si	edhe	me	legjislacionin	tjetër	në	Kosovë,	çështjet	e	zbati-
mit	të	ligjeve	përkitazi	me	tregtinë	mbesin	çështje	brengosëse.

Dy	 dokumentet	 zyrtare	 të	 politikave	 tregtare	 (siç	 janë	 miratuar	 nga	 institucionet	 e	
Kosovës në vitin 2005, përkatësisht 2009) bëjnë thirrje për masa për shtimin e konkur-
rencës së ekonomisë duke liberalizuar edhe më tej tregtinë, duke bashkërenduar me-
kanizmat	për	tregtinë,	duke	trajtuar	çështjet	sektoriale	për	rritjen	e	konkurrencës	ven-
dase, si dhe për vendosjen e mekanizmave korrigjues të tregtisë për të kundërvepruar 
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ndaj veprimeve të paligjshme të vendeve fqinje. 

•	 Megjithatë të gjitha këto propozime duket se janë mjaft të shkëputura, ose pa një 
fije	të	përbashkët.	Përveç	kësaj,	nuk	janë	zbatuar	disa	orientime	të	politikave	që	
paraqiten në këto dokumente. 

•	 Raporti i Progresit i BE-së pohon që politikat e atypëratyshme krijojnë pasiguri 
shtuar ekonomike. 

•	 Më	 tej,	 sipas	 komuniteti	 të	 biznesit,	 sfida	 të	 tjera	 përfshijnë	 politikat	 ekono-
mike jo-favorizuese për bizneset, barrierat jo-tarifore në eksporte (p.sh. duke u 
kërkuar	bizneseve	dokumentacion	shtesë),	mungesën	e	politikave	fiskale	stimu-
luese për zhvillim të bizneseve, kamatat dhe tatimet e larta (të cilat ndikojnë që 
shumë biznese të shuhen), dhe mungesën e politikave stimuluese (p.sh. subven-
cioneve direkte në sektorin e bujqësisë dhe subvencioneve në kamatat bankare).

Gjithashtu	kufizimi	kryesor	për	institucionet	që	kanë	të	bëjnë	me	tregtinë	është	mung-
esa e kapaciteteve të mjaftueshme teknike dhe njerëzore Kjo gjë është pranuar në disa 
studime që janë kryer rishtazi.

•	 Sa	i	përket	Departamentit	të	Tregtisë	në	kuadër	të	MTI-së,	sfidat	më	të	vështira	
janë në fushën e mbrojtjes së tregut. 

•	 Një	 tjetër	 sfidë	sa	 i	përket	ndërtimit	 të	 institucioneve	 janë	kapacitetet	e	pam-
jaftueshme për të kryer studime të ndikimit në ekonominë e Kosovës në kontek-
stin e përgatitjes dhe zbatimit të pjesës së MSA-së për tregti.

•	 Sa i përket përfshirjes së komunitetit të biznesit në zhvillimin e legjislacionit dhe 
të	politikave,	sfidë	mbetet	fakti	që	institucionet	qeveritare	nuk	marrin	parasysh	
me seriozitet të mjaftueshëm nevojat, interesat, propozimet dhe rekomandimet 
e komunitetit të biznesit në zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe të poli-
tikave,	duke	filluar	nga	përmirësimi	i	transparencës.	Nga	ana	tjetër,	mungesa	e	
kapaciteteve të mjaftueshme të asociacioneve të komunitetit të biznesit për të 
kontribuar në mënyrë të kënaqshme dhe efektive në zhvillimin e legjislacionit 
dhe të politikave relevante për fushën e tregtisë gjithashtu paraqet pengesë. 

•	 Përveç	kësaj,	ndonëse	janë	krijuar	mekanizmat	koordinues	për	fushën	e	tregtisë,	
ata	ende	nuk	janë	plotësisht	funksionalë.	Në	këtë	aspekt,	diçka	që	vështirëson	
funksionimin e tyre janë paqartësitë rreth rezultateve dhe produkteve që duhet 
të	dalin	nga	puna	e	tyre	dhe	planifikimit	të	punës	së	tyre	(për	të	paktën	në	baza	
vjetore).	Më	tej,	çështjet	e	organizimit	të	mbledhjeve,	përfaqësimit,	shpejtësisë	së	
veprimit	pas	paraqitjes	së	çështjeve	nga	komuniteti	i	biznesit	paraqesin	një	sfidë	
serioze për funksionimin e tyre.

•	 Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme të asociacioneve të komunitetit të biz-
nesit për të kontribuar në mënyrë të kënaqshme dhe efektive në funksionimin e 
strukturave koordinuese për tregti.

•	 Në	 një	 nivel	më	 strategjik,	 ka	 duplifikime	 në	 përgjegjësitë	 dhe	 funksionet	 e	
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Komitetit Ndërministror për Politika Tregtare dhe Këshillit Kombëtar për Zh-
villim Ekonomik.

Një	prej	çështjeve	më	urgjente	në	fushën	e	tregtisë	ka	të	bëjë	me	disponueshmërinë	dhe	
cilësinë e të dhënave. 

•	 Raporti i Progresit i BE-së thekson se të dhënat statistikore ekonomike mbesin të 
dobëta, duke penguar kështu vlerësimin gjithëpërfshirës të gjendjes ekonomike.

•	 Në këtë kontekst, analizat e trendëve – një parakusht për vendimmarrje të ba-
zuar në të dhëna empirike – janë pothuajse të paqena në Kosovë. 

•	 Asnjë politikë a veprime politikash nuk vlerësohet para dhe pas, gjë që do t’ju 
mundësonte politikë-bërësve nxjerrjen e vendimeve për të përshtatur e përmirë-
suar tregtinë në baza të rregullta. 

•	 Më	specifikisht,	mungon	bashkëpunimi	i	mjaftueshëm	në	nivel	teknik	në	mes	të	
institucioneve që posedojnë të dhëna statistikore relevante për fushën e tregtisë. 
(kryesisht në mes të MTI-së, Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Doganës së 
Kosovës, Administratës Tatimore të Kosovës dhe Bankës Qendrore të Kosovës). 
Në këtë kontekst, mungon baza ligjore dhe procedurale që do të rregullonte 
qasjen në, si dhe shkëmbimin, integrimin dhe përpunimin e të dhënave statis-
tikore që posedojnë secili prej këtyre institucioneve. 

Ka	shumë	sfida	sa	i	përket	zbatimit	të	legjislacionit	dhe	politikave	në	fushën	e	tregtisë.	
Nga	njëra	anë,	sipas	komunitetit	të	biznesit,	sfidat	përfshijnë	dhe	ndërlidhen	me:

•	 Rritjen e bazës doganore me rastin e importimit të mallrave
•	 Moszbatimin e Marrëveshjes CEFTA
•	 Konkurrencën e padrejtë (përfshirë përmes subvencioneve ‘të fshehta’)
•	 Mungesën e mbikëqyrjes efektive të tregut
•	 Zbatimin e masave antidumping dhe masave të tjera mbrojtëse në formë ad hoc 

dhe të bazuar në biznese individuale, e jo në një qasje më të gjerë, të bazuar në 
industri dhe sektorë ekonomikë

•	 Infrastrukturën	juridike	dhe	efikasitetin	shumë	të	dobët	të	gjykatave
•	 Problemet	me	sundimin	e	ligjit	(në	veçanti	korrupsionin	dhe	kontrabandën);
•	 Informalitetin	dhe	evazionin	fiskal
•	 Mungesën e një komunikimi të mirë dhe mbështetës me administratat komu-

nale
•	 Nga	ana	tjetër,	institucionet	qeveritare	theksojnë	si	sfidë	vetëdijesimin	e	pam-

jaftueshëm	 të	bizneseve	mbi	 legjislacionin	dhe	politikat	 e	 tregtisë,	në	veçanti	
kërkesat që dalin nga procesi i përafrimit me standardet evropiane dhe tregtisë 
së lirë me vendet e rajonit. 

Një	tjetër	sfidë	ka	të	bëjë	me	vështirësitë	në	identifikimin	e	sektorëve	të	ekonomisë	së	
Kosovës që kanë përparësi konkurruese.
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Kapitulli II: Industria dhe NVM-të

1. Pasqyrë e përgjithshme 

1.1. Ndërmarrjet, NVM-të dhe mjedisi afarist

NVM-të përbëjnë shtyllën kurrizore të ekonomisë së Kosovës. Ato kontribuojnë në rritje 
ekonomike, punësim, përmirësimin e bilancit tregtar dhe gjenerojnë pjesën më të mad-
he të të hyrave në buxhetin shtetëror. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e 
Bizneseve në Kosovë (ARBK), në fund të 2011, NVM-të (përfshirë ndërmarrjet mikro) 
përbënin rreth 99,97% të të gjitha bizneseve që veprojnë në vend (për më hollësisht, 
shihni tabelën nr. 2.1). 

Tabela 2.1: Statistikat mbi ndërmarrjet sipas madhësisë së tyre (2007 – 2011)20

2007 2008 2009 2010 2011

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Mikro ndërmarrjet 6,744 96.79 8,242 97.50 9,798 97.48 9,420 98.00 9,919 98.40

Ndërmarrjet e vogla 178 2.55 160 1.89 215 2.14 165 1.72 139 1.38

Ndërmarrjet e mesme 40 0.57 43 0.51 31 0.31 21 0.22 19 0.19

Gjithsej NVM 6,962 99.91 8,445 99.91 10,044 99.93 9,606 99.94 10,077 99.97

Ndërmarrjet e mëdha 6 0.09 8 0.09 7 0.07 6 0.06 3 0.03

GJITHSEJ 6,968 100% 8,453 100% 10,051 100% 9,612 100% 10,080 100%

Burimi: Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë 

Siç	tregon	tabela,	nga	viti	2007	deri	në	vitin	2011	numri	i	NVM-ve	është	rritur	me	një	
normë	prej	rreth	20%	çdo	vit,	ndërsa	rritja	e	përgjithshme	gjatë	këtyre	pesë	viteve	ishte	
rreth 35%, por nuk ka të dhëna në dispozicion mbi numrin e NVM-ve që janë mbyllur 
dhe kanë bankrotuar. Sipas llojit të pronësisë, në Kosovë veprojnë këto kategori të ndër-
marrjeve:	biznese	 individuale,	ortakëri	 të	përgjithshme,	ortakëri	 të	kufizuara,	 shoqëri	
me	përgjegjësi	të	kufizuar,	shoqëri	aksionare,	kompani	të	huaja,	ndërmarrje	shoqërore,	
ndërmarrje publike, kooperativa bujqësore dhe ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e 
AKP-së (shihni tabelën nr. 2.2). 

20 Ibid, f. 152.
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Tabela 2.2: Statistikat mbi numrin e ndërmarrjeve sipas llojit të pronësisë 

Llojet e pronësisë Numri i ndërmarrjeve Përqindja

Biznese individuale 105,623 88.82%

Ortakëri të përgjithshme 3,731 3.14%

Ortakëri	të	kufizuara	 92 0.08%

Shoqëri	me	përgjegjësi	të	kufizuar	(SHPK) 8,340 7.01%

Shoqëri aksionare 398 0.33%

Kompani të huaja 597 0.50%

Ndërmarrje shoqërore 22 0.02%

Ndërmarrje publike 12 0.01%

Kooperativa bujqësore 76 0.06%

Ndërmarrje 33 0.03%

GJITHSEJ 118,924 100%

Burimi: Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (nëntor 2012)

Fakti që rreth mbi 88% e ndërmarrjeve janë biznese individuale tregon se Kosova ka 
nevojë	të	stimulojë	krijimin	e	formave	më	të	sofistikuara	të	bizneseve.

Nga ana tjetër, të dhënat e ARBK-së tregojnë se nga fundi i vitit 2011 NVM–të kanë 
marrë pjesë në punësim me gjithsej 232,411 të punësuar, ose rreth 63% të numrit të përg-
jithshëm të personave të punësuar në ndërmarrje (tabela 2.3.), por ende nuk ka të dhëna 
në	dispozicion	në	lidhje	me	numrin	e	njerëzve	të	punësuar	nga	NVM-të	çdo	vit.	Sipas	të	
dhënave të Komisionit Evropian, më shumë se 90% të ndërmarrjeve punësojnë më pak 
se katër persona.21 Për më tepër, vlerësohet se të gjitha ndërmarrjet kanë gjeneruar 47,6% 
të shumës së përgjithshme të eksportit të vendit në vitin 2011, dhe sipas të dhënave të 
Administratës Tatimore të Kosovës, të vitit 2010, NVM-të kanë marrë pjesë me 43.3% 
në PBB të vendit.22 Në anën tjetër, vlerësohet se marrë parasysh numrin e personave që 
hyjnë	rishtazi	në	tregun	e	punës	çdo	vit,	Kosova	ka	nevojë	për	një	rritje	reale	ekonomike	
prej së paku 7%.23 

21 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf. 

22 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 251, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf.

23 SME Development Strategy for Kosovo 2012–2016, f. 6, http://www.smesupport.biz/cms/images/sto-
ries/key-documents/190711_sme_development_strategy_for_kosovo_en.pdf. 
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Tabela 2.3: Numri i punëtorëve të punësuar në ndërmarrje në dhjetor24

Kategoritë e NVM-ve Numri i ndërmarrjeve Numri i të punësuarve

Mikro ndërmarrjet (1 – 9 të punësuar) 109,798 185,123

Ndërmarrjet e vogla (10 – 49 të punësuar) 1,508 24,877

Ndërmarrjet e mesme (50 – 249 të punësuar) 224 22,411

Gjithsej NVM 11,530 232,411

Ndërmarrjet e mëdha (mbi 250 të punësuar) 60 137,096

GJITHSEJ 111,590 369,507

Burimi: Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (kontributi për Studimin e 
Fizibilitetit)

Një krahasim bazik i të dhënave të ofruara në fund të vitit 2011 me ato të ofruara në shta-
tor të vitit 2012 (tabela 2.4. më poshtë) tregon se nuk ka pasur pothuajse asnjë ndryshim 
në numrin e të punësuarve nga NVM-të (një rritje për vetëm 6 të punësuar), ndërsa 
numri i njerëzve të punësuar nga ndërmarrjet e mëdha duket se kanë rënë për 81,438 
(nga 137,096 në 55,658). Në terma relativë, në fund të vitit 2011, NVM-të kanë punësuar 
rreth 63% të të gjithë të punësuarve në të gjitha ndërmarrjet (me gjithë pjesën tjetër të 
personave të punësuar në ndërmarrjet e mëdha), ndërsa në shtator të vitit 2012 pjesa e 
të punësuarve në NVM u rrit në 81% (nga të cilët, pjesa tjetër prej 19% ishin të punësuar 
në ndërmarrjet e mëdha). 

Një	 tjetër	 sfidë	 problematike	 mbetet	 mospërputhja	 tejet	 e	 theksuar	 e	 të	 dhënave	 të	
ARBK-së mbi numrin e bizneseve të regjistruara me ato të Administratës Tatimore të 
Kosovës mbi numrin e bizneseve që paguajnë rregullisht tatime. Sipas kësaj të fundit, ky 
numër në fund të vitit 2012 ka qenë vetëm rreth 40,000. Sipas të dhënave të komunitetit 
të biznesit (të Aleancës Kosovare të Biznesit), të paktën 60% e numrit të gjithëmbarshëm 
të ndërmarrjeve të regjistruara në ARBK nuk janë aktive, pasi që besohet se rreth 1,000 
ndërmarrje	mbyllin	veprimtarinë	e	tyre	çdo	vit	(në	raport	me	rreth	6,000	të	reja	që	hap-
en). Sipas tyre, ndërmarrje aktive duhet të konsiderohen ato që paguajnë tatime të pak-
tën një herë në vit. Prandaj është urgjente që të funksionalizohet një sistem i falimentimit 
të ndërmarrjeve (përfshirë bazën ligjore e procedurale dhe kapacitetet institucionale të 
ekzekutivit dhe të gjyqësorit për zbatim), i cili duhet të jetë i thjeshtë, i shpejtë dhe pa 
ngarkesa të shumta administrative dhe të ngjashme. 

Në anën tjetër, asociacionet e komunitetit të biznesit duhet të lehtësojnë zbatimin e ma-
save për të përmirësuar kapacitetet dhe shkathtësitë e ndërmarrjeve për të zbatuar pro-
cedurat e falimentimit dhe operuar në pajtueshmëri me kërkesat e standardet ligjore 
e procedurale. Më tej, kjo gjithashtu tregon se ka nevojë urgjente për përmirësimin e 
dukshëm të koordinimit në mes të ARBK-së, ATK-së, Inspektoratit të Tregut dhe Ko-
munave, si dhe me asociacionet e komunitetit të biznesit, për të siguruar që të punohet 
vazhdimisht	dhe	në	mënyrë	sistematike	në	terren	për	të	identifikuar	bizneset	që	nuk	op-

24 Ibid, f. 13.
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erojnë më dhe ato që operojnë në mënyrë të paligjshme, si dhe harmonizimin e bazave 
të	të	dhënave.	Sipas	MTI-së,	ata	kanë	filluar	të	punojnë	në	integrimin	e	bazave	të	tyre	të	
të dhënave në pjesën e dytë të vitit 2012.

Tabela 2.4: Statistika mbi numrin e të punësuarve në ndërmarrje në vitin 2012

Madhësia e ndërmarrjeve
Numri i ndërmarrjeve Numri i punëtorëve

Nr. % Nr. %

Mikro ndërmarrjet (1 – 9 të punësuar) 109,800 98.4 185,129 64 %

Ndërmarrjet e vogla (10 – 49 të punësuar) 1,508 1.4 24,877 9 %

Ndërmarrjet e mesme (50 – 249 të punësuar) 224 0.2 22,411 8 %

GJITHSEJ i NVM-ve 11,532 99.99% 232,417 81%

Ndërmarrjet e mëdha (mbi 250 të punësuar) 58 0.1 55,658 19

GJITHSEJ  11,590 100% 288,075 100%

Burimi: Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë 

Duke pasur parasysh shtrirjen e sektorit të NVM-ve në ekonominë e vendit, Qeveria e 
Kosovës pranon rëndësinë e NVM-ve për zhvillimin ekonomik të vendit, gjë që dëshmo-
het edhe me miratimin e Strategjisë për zhvillimin e NVM-ve. Kosova gjithashtu është 
anëtare	e	Aktit	për	Biznes	të	Vogël	për	Evropë.	Megjithatë,	një	numër	i	sfidave	duhet	të	
adresohen.	Mospërputhja	e	të	dhënave,	e	identifikuar	më	sipër,	tregon	se	të	dhënat	nuk	
janë ende plotësisht të besueshme. Para së gjithash, kjo tregon se procesi dhe metodolog-
jia e mbledhjes dhe e përpunimit të të dhënave e përdorur nga ARBK-ja është e stan-
dardizuar dhe e rregulluar. Së dyti, kjo metodologji duhet të harmonizohet me ato që 
përdoren	nga	institucionet	e	tjera	relevante	(siç	është	Agjencia	e	Statistikave	të	Kosovës,	
Banka Qendrore e Kosovës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, etj.) në mënyrë që 
të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara të jenë të krahasueshme. Kjo do të mundëson-
te	interpretim	të	unifikuar	të	trendëve	të	zhvillimit	të	NVM-ve	dhe	kontributit	të	tyre	në	
punësim, PBB, eksport dhe import, buxhetin e shtetit si dhe në zhvillimin ekonomik në 
përgjithësi (përfshirë aspekte të ndryshme që ndërlidhen me investime të huaja direkte). 

Kur	jemi	te	NMV-të,	nuk	duhet	harruar	se	sfidat	më	madhore	janë	implementimi	i	Aktit	
për Biznes të Vogël për Evropën, si dhe i Strategjisë për Zhvillimin e NVM-ve. Imple-
mentimi	i	këtyre	dy	dokumenteve	të	rëndësishme	adreson	të	gjitha	sfidat	e	cekura	më	
lart. Që të mund të zbatohen këto dy dokumente duhet koordinim dhe angazhim i insti-
tucioneve si të nivelit qendror ashtu edhe të nivelit lokal.

Së treti, i gjithë procesi dhe metodologjia e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit të 
tyre duhet të jetë më transparente, pasi që kjo është themelore për vlerësim të pavarur 
të të gjitha aspekteve të tilla të zhvillimit të NVM-ve, ndërsa koha e publikimit të tyre të 
jetë e standardizuar. Së katërti, ky proces duhet të përmirësohet ndjeshëm në aspektin e 
cilësisë	(përfshirë	aspektet	e	arsimit	dhe	kualifikimeve	profesionale),	me	synimin	për	të	
mundësuar një krahasim të lehtë në mes të sektorëve të ndryshëm të aktivitetit të NVM-
ve.	Kjo,	më	tej,	do	të	mundësonte	identifikimin	më	të	lehtë	të	avantazheve	krahasuese	
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të sektorëve të biznesit dhe përdorimin më të mirë të dhënave të tilla kualitative për 
zhvillimin e politikave dhe instrumenteve për mbështetjen e NVM-ve dhe zhvillimin e 
sektorit privat.

Për më tepër, i gjithë sistemi i mbledhjes së të dhënave duhet mundësojë një analizë më 
të saktë dhe më objektive të madhësisë së ekonomisë gri, gjë që, nga ana tjetër, është fak-
tor	kyç	për	luftimin	në	mënyrë	efektive	të	ekonomisë	joformale.	Kjo	për	shkakun	se,	sip-
as BE-së, ekonomia joformale në Kosovë konsiderohet të jetë e madhe dhe ushqehet nga 
dobësitë në sistemin tatimor, në politikat e shpenzimeve dhe në zbatimin e ligjit, përf-
shirë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe si e tillë e zvogëlon bazën 
tatimore	dhe	efiçiencën	e	politikave	ekonomike.	Përfundimisht,	adresimi	i	mangësive	
të tilla do të kontribuonte në krijimin e kushteve të qëndrueshme, transparente dhe të 
parashikueshme	për	investitorët	e	huaj	dhe	kështu	do	të	çonte	në	përmbushjen	e	dety-
rimeve që dalin nga MSA.25 

Grafiku	2.1:	Trendi	i	regjistrimit	të	bizneseve	në	Kosovë	gjatë	periudhës	2000	–	2012
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Burimi: Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë

Përveç	përmirësimit	 të	mjedisit	 rregullativ	dhe	 të	 infrastrukturës	dhe	një	“[...]	 rritjeje	

25 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf. 
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të përdorimit të politikave të kërkimeve dhe inovacionit [...]”26, përpjekjet në një nivel 
‘mikro’ duhet të fokusohen në përmirësimin e aftësive menaxheriale të ndërmarrjeve. 
Më gjerësisht, sipas vlerësimit më të fundit të BE-së, mungesa e informatave mbi NVM- 
të	paraqet	pengesë	kyçe	për	zhvillimin	e	tyre,	ndërsa	mbështetja	për	biznese	fillestare	
është	veçanërisht	e	pazhvilluar.	Përveç	kësaj,	gjithashtu	duhet	të	përmirësohet	më	tej	
sistemi	i	klasifikimit	të	ndërmarrjeve.27 Nga ana tjetër, vështirësitë në lidhje me zbatimin 
ligjor të kontratave, furnizimi i paqëndrueshëm me energji elektrike, dhe qasja e ku-
fizuar	dhe	e	shtrenjtë	në	financa28 ende përbëjnë pengesa serioze strukturore për NVM-
të dhe zhvillimin e sektorit privat. 

1.2. Industria dhe politikat industriale/të konkurrueshmërisë

Tradicionalisht, industria kosovare është karakterizuar me prodhimin e metaleve dhe 
produkteve metalike, plastikës dhe gomës, si dhe me prodhimin e kimikateve. Pasi që 
mbulon vetëm 30% të kërkesës së prodhimit vendor, tregu ushqimor është mjaft larg 
potencialit të tij, prandaj rritja e tij gjithashtu mund të ndihmojë në ngritjen e prodhim-
it të produkteve primare bujqësore. Kosova ka një pasuri të lakmueshme të burimeve 
natyrore. Me 14.7 milion tonë linjit, Kosova renditet si e vendi i pestë në botë për sasinë 
e rezervave të këtij minerali. Linjiti ka rëndësi të jashtëzakonshme për vendin, pasi që 
vlerësohet si njëri nga faktorët më të rëndësishëm për prodhimin e energjisë.29 Indu-
stria e minierave në Kosovë ka histori të gjatë dhe një potencial të rëndësishëm për 
shfrytëzimin e saj në të ardhmen; vlerësohet se toka e Kosovës posedon të paktën €13.5 
miliardë vlerë të burimeve minerare. Minierat e Kosovës japin plumb dhe zink, dhe 
sidomos	linjit,	ku	ky	i	fundit	shërben	si	burim	kryesor	i	Kosovës	për	përfitimin	e	energ-
jisë elektrike.

Në	mënyrë	që	të	jetë	në	gjendje	që	të	trajtojë	në	një	formë	më	të	plotë	të	gjitha	çështjet	
që lidhen me sektorin e industrisë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka miratuar një 
strategji në vitin 2009, e cila nuk u miratua nga Qeveria e Kosovës. Ka pasur pak progres 
në	fushën	e	ndërmarrjeve	dhe	politikave	industriale,	veçanërisht	për	sa	i	përket	zhvil-
limit	të	politikave	në	favor	të	NVM-ve.	Megjithatë,	duhet	të	 intensifikohen	përpjekjet	
për të zhvilluar politikat industriale dhe politikat për krijimin e një strategjie në sektorët 
e	prodhimit	që	janë	me	rëndësi	të	veçantë.

Në	përgjithësi	sa	i	përket	fushës	së	industrisë,	komuniteti	i	biznesit	vlerëson	se	një	sfidë	

26 Kosovo 2005 Progress Report, f. 44, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_docu-
ments/2005/package/sec_1423_final_progress_report_ks_en.pdf.

27 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf. 

28 Ibid.
29 Invest on Kosovo, ECIKS, f. 13–14, http://www.eciks.org/english/publications/InvestinginKoso-

vo_2011_Web.pdf. 



44 Tryeza TemaTike për TregTi, indusTri, dogana dhe TaTime, Tregun e Brendshëm

që duhet adresuar me prioritet është mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme institucio-
nale për vlerësimin e gjendjes në sektorin e industrisë. Kjo pasi që vlerësimi më i mirë 
i	gjendjes	aktuale	është	me	rëndësi	kyçe	për	të	zhvilluar	politika	më	cilësore,	përfshirë	
identifikimin	e	 sektorëve	prioritarë	 të	 industrisë	që	kanë	përparësi	konkurruese,	dhe	
të masave konkrete të politikave publike për të ndihmuar zhvillimin e industrisë. Kjo 
sfidë	me	kapacitetet	institucionale	ka	të	bëjë	edhe	me	politika	të	ndërlidhura	me	ato	të	
industrisë	dhe	NVM-ve,	në	veçanti	në	fushat	e	tregtisë,	infrastrukturës	së	cilësisë,	poli-
tikave	fiskale	dhe	arsimimit	e	trajnimeve	profesionale	në	përputhje	me	kërkesat	e	tregut	
të punës. 

2. Korniza ligjore dhe e politikave në fushën e industrisë dhe NVM-ve

2.1. Korniza ligjore vendore për NVM-të

Kjo pjesë ofron një përmbledhje të kornizës ligjore vendore relevante për fushën e ndër-
marrjeve, NVM-ve dhe mjedisit të biznesit, me fokus në ligjet që rregullojnë mbështet-
jen për NVM-të, shoqëritë tregtare, shërbimet e inspektimit, tregtinë e brendshme dhe 
investimet e huaja. 

Ligji nr. 03/L-031 për mbështetjen e NVM-ve30, miratuar në vitin 2008, synon të rregullo-
jë	politikat	qeveritare	dhe	masat	për	klasifikimin,	si	dhe	nxitjen	e	krijimit	dhe	zhvillimit	
të NVM-ve. Ai përcakton tri kategori të ndërmarrjeve (bazuar vetëm në numrin e të 
punësuarve): mikro ndërmarrjet (deri në 9 të punësuar), ndërmarrjet e vogla (10 – 49 
të punësuar) dhe ndërmarrjet e mesme (50 – 249 të punësuar). Megjithatë, sipas vlerë-
simit	 të	 fundit	 të	BE-së,	klasifikimi	 i	ndërmarrjeve	ka	nevojë	për	përmirësime	 të	më-
tutjeshme.31 Ky ligj sqaron më tej përgjegjësitë e Agjencisë për Mbështetjen e NVM-ve 
në Kosovë (AMNVM) në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duke i dhënë 
asaj përgjegjësinë për mbështetjen e NVM-ve përmes mekanizmave të ndryshëm si: 
zhvillimin	ligjor	dhe	të	politikave;	qasjen	në	financa	dhe	programe	e	skema	të	tjera	të	
mbështetjes së drejtpërdrejtë; investimet në sektorin privat; eliminimin dhe reduktimin 
e barrierave në të bërit biznes dhe në zhvillimit të NVM-ve dhe hapjen e mundësive 
të tregut për NVM-të; trajnimin dhe konsultimet me sipërmarrës; inkubatorët e bizne-
sit,	parqet	 industriale	dhe	 të	biznesit;	vendosjen	e	 rregullave	fleksibile	që	 rregullojnë	
marrëdhëniet punëdhënës-punëmarrës; lehtësimin e komunikimit ndërmjet NVM-ve, 
si dhe me ndërmarrjet e mëdha dhe shërbime konsulente private, trajnerë dhe profe-
sionistë relevantë, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe ekspertizës të NVM-ve dhe 
shkëmbimit të informatave. Korniza e promovimit të NVM-ve përfshin këto aktivitete: 

30 Ligji nr. 03/L-031 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-5 për Mbështetjen e Ndërmarrjeve 
të Vogla dhe të Mesme, neni 3, http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-031_
en.pdf.

31 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.
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nxitjen e përdorimit të plotë të inkubatorëve të biznesit, zhvillimin e një sistemi efecient 
për menaxhimin e të dhënave, krijimin e parqeve të biznesit në qytete të vogla si dhe 
analizimin e funksionimit të tyre dhe dhënien e rekomandimeve.32

Ligji nr. 04/L-006 për shoqëritë tregtare	specifikon	llojet	e	shoqërive	tregtare	përmes	të	
cilave mund të zhvillohet aktiviteti afarist në Kosovë. Ai gjithashtu përcakton kushtet e 
regjistrimit	për	çdo	lloj	të	shoqërive	tregtare,	dispozitat	ligjore	të	zbatueshme	për	secilin	
lloj të shoqërive tregtare, si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre si persona juridikë, të 
pronarëve, menaxherëve, drejtorëve, përfaqësuesve ligjorë të tyre, dhe palëve të tre-
ta. Ai gjithashtu vendos dispozitat ligjore që synojnë nxitjen dhe lehtësimin e krijimit, 
funksionimit	dhe	shpërbërjes	së	rregullt	dhe	efikase	të	shoqërive	të	tilla	tregtare.	Ng-
jashëm me praktikat e zakonshme në vendet e BE-së, ky ligj përcakton pesë kategoritë e 
bizneseve që mund të regjistrohen në Kosovë: (1) ndërmarrje individuale33, (2) shoqëritë 
kolektive34,	(3)	shoqëritë	me	përgjegjësi	të	kufizuar,	(4)	shoqëritë	partnere	me	përgjegjësi	
të	kufizuar	dhe	(5)	shoqëritë	aksionare.	Ky	ligj	gjithashtu	lejon	regjistrimin	e	degës	së	
ndonjë kompanie të huaj. Krahasuar me dispozitat e mëparshme, me anë të këtij ligji 
janë	thjeshtuar	procedurat	e	regjistrimit:	regjistrimi	për	fillimin	e	bizneseve	është	falas,	
ndërsa	kërkesa	për	kapital	fillestar	për	SHPK	është	eliminuar	e	për	SHA	është	zvogëluar	
nga €25,000 në €10,000.35

Ligji nr. 03/L-181 për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut përcakton funksionet e 
mbikëqyrjes inspektuese dhe operacionet e autorizimet e inspektorëve të tregut, të cilët 
janë përgjegjës për zbatimin e dispozitave ligjore për mbikëqyrjen inspektuese. Ky ligj 
konsiderohet se është në pajtim me Rregulloren nr. 765/2008/EC. Ky ligj e riorganizon 
Inspektoratin Qendror të Tregut në një organ ekzekutiv të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë, i cili vepron në mënyrë të pavarur, me buxhet të ndarë dhe që i përgjigjet 
Sekretarit të Përhershëm të MTI-së. Prandaj, Inspektorati menaxhohet në mënyrë të 
pavarur nga Kryeinspektori, i cili është përgjegjës për organizimin dhe koordinimin e 
punës së tij, krijimin e strukturës së tij dhe metodave për të kryer inspektimin të tregut, 
bazuar në programin vjetor të punës së Inspektoratit.36

32 Kosovo 2010 European Partnership Action Plan, f. 37–38, http://www.mei-ks.net/repository/docs/
EPAP_2010_final.pdf.

33 “Një ndërmarrje individuale afariste konsiderohet e themeluar me operimin e një biznesi nga një pronar 
i	vetëm	i	cili	është	një	person	fizik	 i	angazhuar	në	 tregti”	 (Ligji	për	Shoqëritë	Tregtare,	http://www.
assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Laë%20on%20amend%20laë%20on%20business%20organ-
isations.pdf).

34 “Shoqëria kolektive mund të krijohet me regjistrim apo me anë të ligjit” (Ibid).
35 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 

and Association Agreement, f. 148, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf.

36 Ibid, f. 174. 
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Ligji nr. 04/L-00 për tregtinë e brendshme rregullon kushtet për të bërë tregti në kuadër 
të tregut të brendshëm (përfshirë shitjen me shumicë dhe pakicë), ankandet, ndërmjetë-
simin	në	tregti,	praktikat	kufizuese,	si	dhe	masat	mbrojtëse	për	kryerjen	e	veprimtarisë	
tregtare, masat mbikëqyrëse, dhe masat administrative e ndëshkuese ndaj konkur-
rencës së paligjshme në kontekstin e tregut të brendshëm. Krahasuar me dispozitat e 
mëparshme, ky version i ligjit ka ulur ngarkesat administrative për të bërë biznes, duke 
eliminuar	një	numër	të	lejeve	të	punës	dhe	lejeve	sanitare	inspektuese.	Më	specifikisht,	
janë hequr gjashtë (6) licenca për kompanitë e ndërtimit, të cilat janë: licencat për ndër-
timin, projektimin, rishikimin, licencat e mbikëqyrjes, licenca e pranimit teknik dhe li-
cenca e laboratorit.37

Ligji për investimet e huaja është hartuar me qëllim të mbrojtjes, promovimit dhe 
inkurajimit të investimeve të huaja në Kosovë, duke u dhënë investitorëve të huaj një 
tërësi të drejtash themelore dhe të ekzekutueshme si dhe garancish ligjore, për të siguruar 
që ata dhe investimet e tyre të mbrohen dhe të trajtohen me drejtësi dhe respekt, në 
pajtim të plotë me shtetin e së drejtës dhe me standardet e praktikat ndërkombëtare 
të pranuara gjerësisht. Ky ligj fokusohet në trajtimin jo-diskriminues të investitorëve 
të huaj.38 Ky ligj është në procedurë të plotësim-ndryshimit, dhe ndryshimet që janë 
propozuar synojnë përmirësimin e mjedisit afarist me qëllim të tërheqjes dhe mbrojtjes 
së investimeve të huaja.39

Në përgjithësi sa i përket fushës së NVM-ve, ekziston konsensus në mes të akterëve 
qeveritarë	dhe	komunitetit	të	biznesit	se	korniza	ligjore	është	e	kompletuar,	në	veçanti	
pas reformave të dy viteve të fundit që kanë ndikuar në ngritjen shumë të madhe të 
rangimit	të	Kosovës	në	raportin	e	të	bërit	biznes,	të	Bankës	Botërore.	Megjithatë,	sfidë	
mbetet	qasja	e	NVM-ve	në	financa,	gjë	që	nevojitet	të	adresohet	përmes	zbatimit	të	ma-
save e mekanizmave konkrete në kuadër të politikave qeveritare për fushat relevante. 
Në	nivel	më	specifik,	BE	në	Raporti	i	Studimi	të	Fizibilitetit	vlerëson	se	Kosova	duhet	të	
kompletojë legjislacionin për politikat e ndërmarrjeve.40 

37 Ibid, f. 150. 
38 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 

Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 35, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf. 

39 Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banka Botërore, 
http://doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013.Ky indeks gjen mesataren e 
përqindjes së renditjes së një vendi në 10 tema, që përbëhen nga një shumëllojshmëri e treguesve, duke 
i dhënë peshë të njëjtë secilës temë. Vlerësimi i renditjeve për të gjitha ekonomitë është deri në qershor 
2012.

40 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.
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2.2. Korniza ligjore vendore për industri

Kjo pjesë jep një pasqyrë të kornizës ligjore relevante për fushën e industrisë në Kosovë, 
domethënë ligjet që rregullojnë tregtinë e naftës dhe produkteve të naftës, turizmin dhe 
shërbimet turistike dhe të zonave ekonomike.

Ligji për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit rregullon 
mënyrën e përcaktimit të kërkesave teknike për produkte, procedurat e vlerësimit të 
konformitetit me kërkesat e përcaktuara si dhe nxjerrjen e rregulloreve nga ana e minis-
trive kompetente. Dispozitat e këtij ligji që zbatohen për produkte të caktuara ose grupe 
të produkteve, duhet që të paktën rregullojnë një nga elementet e mëposhtme: (1) kërke-
sat teknike që duhet plotësuar produktet që vendosen në treg ose në përdorim; (2) të 
drejtat dhe detyrimet e subjekteve ekonomike të cilët i vendosin produktet në treg ose 
në përdorim; (3) procedurat e vlerësimit të konformitetit; (4) të drejtat dhe detyrimet të 
trupave që kryejnë procedurat e vlerësimit të konformitetit të produkteve me kërkesat. 
Zbatimi në terren sa i përket këtij ligji është shqetësues, ky ligj rregullon mbikëqyrjen e 
tregut dhe vlefshmërinë e dokumenteve të konformitetit të lëshuara jashtë vendit.

Ligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve ka për qëllim të sigurojë që produktet e 
vendosura në treg të jenë të sigurta. Kjo vlen për të gjitha produktet, të cilat, sipas ligjit 
konsiderohen si të tilla nëse siguria e një produkti të caktuar është e rregulluar me ndon-
jë	dispozitë	tjetër	të	ligjit	në	fuqi.	Nëse	ka	dispozita	të	veçanta	që	rregullojnë	kërkesat	
e sigurisë për produkte të caktuara, atëherë ky ligj zbatohet vetëm për ato aspekte dhe 
rreziqe apo kategori rreziqesh që nuk mbulohen nga ato dispozita.

Në pajtim me Ligjin për Tregti me Naftë dhe Derivate të Naftës, Zyra e MTI-së për 
licencim ka përgjegjësi lëshimin e licencave, pas paraqitjes së aplikacionit, të doku-
menteve të kërkuara dhe pagesës së taksës. Licenca lëshohet për secilin aktivitet dhe 
magazinimin,	përkatësisht	për	çdo	pikë	të	shitjes	veç	e	veç	dhe	ka	vlefshmëri	dyvjeçare.	
Procedurat për licencimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtari për tregti të duhanit 
janë të përcaktuara me UA nr. 04/2012, në pajtim me nenin 17 të Ligjit nr. 04/L-041 mbi 
prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e duhanit. Një komision i formuar 
nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë vendos për lëshimin, 
vazhdimin, refuzimin, si dhe heqjen e licencave. Vlefshmëria e licencës është 5 vjet, me 
mundësi të vazhdimit.

Licencimi për aktivitetet e agjencive turistike është e rregulluar me UA nr. 12/2010, në 
bazë të Ligjit për Turizmin dhe Shërbimet Turistike. Komisioni i licencimit, i formuar 
nga Sekretari i Përgjithshëm MTI-së, vendos për lëshimin, vazhdimin, refuzimin si dhe 
heqjen	e	licencave.	Ky	komision	ka	mandat	trevjeçar.	Licenca	për	ushtrimin	e	veprim-
tarisë nga ana e agjencive është e vlefshme për tre vjet.41

41 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 149, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf.
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Ligji për Zonat Ekonomike ka për qëllim të sigurojë investimet e reja industriale, akti-
vitetet e prodhimit për eksport, lehtësimin e hyrjes së mallrave dhe kapitaleve, aplik-
imin	e	teknologjisë	së	përparuar,	krijimin	e	vendeve	të	reja	të	punës	dhe	përfitimin	nga	
mundësitë	për	investime	të	huaja	si	dhe	financimin	e	shkëmbimeve	tregtare.	Ai	gjithash-
tu rregullon krijimin, funksionimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e zonave ekonomike, 
që përcakton të drejtat dhe detyrimet e zhvilluesve, përdoruesve/operatorëve dhe sub-
jekteve e tjera që ushtrojnë veprimtari në zonat ekonomike, llojet e aktiviteteve të kryera 
në	zonat	ekonomike,	mënyrat	e	 lëvizjes	mallrave	si	dhe	 lehtësimet	fiskale	 të	parashi-
kuara në bazë të tyre. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka iniciuar ndryshimin e këtij 
ligji, me qëllim të lehtësimit të procesit për krijimin e zonave të reja ekonomike, parqeve 
biznesi, parqeve industriale dhe qendrave të inovacionit. Ndryshimet e tilla gjithashtu 
do	të	reflektojnë	sektorët	përkatës	institucionalë.

Në vitin 2011, Qeveria e Kosovës ndërmori hapa thelbësor për të hapur edhe më tej 
Kosovën ndaj investimeve të huaja nëpërmjet kalimit të Ligjit Nr. 04 L-045 për Part-
neritet Publiko-Privat (PPP). Ligji i ri PPP ka qenë i harmonizuar me Acquis-në e BE-së. 
Një dispozitë me propozime jo të duhura është hequr, duke siguruar kështu një proces 
konkurrues	të	tenderimit.	Kufizimet	në	kohëzgjatjen	e	projekteve	janë	hequr	gjithashtu.

2.3. Pasqyrë e Acquis-së BE-së të zbatueshme në fushën e industrisë dhe 
NVM-ve

Si	në	çdo	fushë	tjetër	në	kuadër	të	kornizës	së	integrimit	në	BE,	fusha	e	industrisë	dhe	
NVM-ve gjithashtu rregullohet nga një numër i akteve primare dhe sekondare të ac-
quis-së së BE-së. Ky legjislacion përbëhet nga dy kategori të gjera: parimet e mishëruara 
në	traktate	dhe	dispozitat	specifike	të	përfshira	në	pjesën	tjetër	të	acquis-së së BE-së, të 
nxjerra nga institucionet e BE-së, përkatësisht marrëveshjet e BE-së me vendet e treta, 
rregulloret, direktivat dhe vendimet (instrumente ligjërisht të detyrueshme), si dhe re-
komandimet e opinionet (të cilat nuk janë ligjërisht të detyrueshme).

Sa u përket parimeve të mishëruara në Traktatin mbi Funksionimin e Bashkimit Evro-
pian (Traktatin e Lisbonës), ai përcakton se Unioni do të ketë kompetenca që të ndërmarrë 
veprime për të mbështetur, koordinuar apo plotësuar veprimet e Shteteve Anëtare të 
tij, ndër të tjera, në fushat e industrisë dhe turizmit.42 Për më tepër, Traktati e obligon 
Unionin dhe shtetet anëtare të tij për të siguruar ekzistencën e kushteve të nevojshme 
për	konkurrueshmëri	industriale.	Më	specifikisht,	në	përputhje	me	një	sistem	të	tregjeve	
të	 hapura	dhe	konkurruese,	 veprimet	 e	 çdo	 shteti	 anëtar	 në	 fushën	 e	 industrisë	dhe	
NVM-ve duhet të synojnë:

- Përshpejtimin e përshtatjes së industrisë ndaj ndryshimeve strukturore;
- Inkurajimin e një mjedisi të favorshëm për iniciativë dhe zhvillimin e ndërmar-

rjeve,	veçanërisht	NVM-ve,	në	të	gjithë	tregun	e	Unionit;

42 Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, neni 6, http://
eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF.
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- Inkurajimin e një ambienti të favorshëm për bashkëpunim në mes të ndërmar-
rjeve;

- Nxitjen e shfrytëzimit më të mirë të potencialit industrial dhe politikave të ino-
vacionit, atyre kërkimore dhe të zhvillimit teknologjik .43

Përveç	 kësaj,	 Shtetet	Anëtare	 obligohen	që	 të	 konsultohen	me	njëra-tjetrën	 (në	 bash-
këpunim me Komisionin) dhe, kur është e nevojshme, të koordinojë veprimet e tyre. Në 
të	njëjtën	kohë,	KE	mund	të	ndërmarrë	çfarëdo	lloj	iniciative	të	dobishme	për	të	prom-
ovuar	koordinimin	në	këtë	fushë,	në	veçanti	iniciativat	që	synojnë	vendosjen	e	udhëzi-
meve dhe treguesve, organizimin e shkëmbimit të praktikave të mira dhe përgatitjen e 
elementeve të nevojshme për monitorim dhe vlerësim periodik.44

Një tjetër parim themelor i sanksionuar me Traktatin e Lisbonës është ai i forcimit të 
bazës shkencore dhe teknologjike duke krijuar një zonë evropiane kërkimore në të 
cilën studiuesit, njohuritë shkencore dhe teknologjia do të qarkullonin lirisht, dhe duke 
inkurajuar që ajo të bëhet më konkurruese, përfshirë në industri, dhe duke promovuar 
të gjitha aktivitetet kërkimore që konsiderohen të nevojshme në bazë të kapitujve të 
tjerë të Traktateve. Kjo synohet të arrihet gjithashtu duke inkurajuar NVM-të në hu-
lumtimet dhe aktivitetet e tyre të zhvillimit teknologjik të kualitetit të lartë dhe duke 
mbështetur përpjekjet e tyre për të bashkëpunuar me njëra-tjetrin, duke u mundësuar 
atyre	shfrytëzimin	maksimal	të	potencialit	 të	tregut	të	brendshëm,	në	veçanti	përmes	
kontratave publike kombëtare, përcaktimin e standardeve të përbashkëta dhe heqjen e 
pengesave	ligjore	dhe	fiskale	për	këtë	bashkëpunim.45

Në	nivelin	e	dispozitave	të	veçanta,	bazuar	në	strukturën	e	kapitujve,	fusha	e	industrisë	
dhe NVM-ve është e mbuluar me Kapitullin 20 mbi Politikat e ndërmarrjeve dhe ato indus-
triale46. Shtojca I ofron një përmbledhje të të gjitha akteve relevante për këtë fushë.

Kur është fjala për fushën e industrisë dhe atë të NVM-ve në Kosovë, legjislacioni ven-
dor	të	paktën	i	referohet	acquis-së	përkatëse	të	BE-së.	Megjithatë,	çështja	është	se	deri	
në	çfarë	mase	acquis e BE-së është inkorporuar në legjislacionin vendor. Kjo na sjell në 
një pikë tjetër, pra që formalisht legjislacioni kosovar në këtë fushë është në përputhje 
me standardet e BE-së, pasi që u referohet acquis së BE-së, por në realitet institucionet 
përgjegjëse, kryesisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, duhet të bëjnë më shumë për 
inkorporimin e suksesshëm të acquis–së BE-së në legjislacionin kombëtar si dhe në sig-
urimin e pajtueshmërisë me të, implementimin dhe zbatimin e tyre.

Nga ana tjetër, pjesa që i dedikohet kornizës së politikave fokusohet kryesisht në Strate-
gjinë për Zhvillimin e NVM-ve dhe në Strategjitë e Industrisë, por edhe në pjesë të cak-

43 Ibid, neni 173.
44 Ibid.
45 Ibid, neni 179.
46 EUR-Lex: Industrial Policy and Internal Market, http://eur-lex.europa.eu/en/consleg/latest/chap13.

htm.
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tuara të dokumenteve të tjera të politikave që trajtojnë fushën e industrisë dhe NMV-ve.

2.4. Korniza e politikave në fushën e industrisë dhe NVM-ve

Në kontekstin e anëtarësimit në BE, ekziston praktika që politikat mbi ndërmarrjet zhvil-
lohen në mënyrë të integruar, me përfshirjen e ministrive të tjera. Ministria përgjegjëse 
për hartimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin këshillohet me Ministrinë përgjegjëse për 
NVM-të dhe politikat industriale. Në një fazë më të avancuar të anëtarësimit, Ministria 
përgjegjëse për NVM-të dhe politikat industriale merr pjesë në përgatitjen e projekteve 
që	mund	të	financohen	nga	fondet	para-strukturore.	Së	fundmi,	duhet	të	ekzistojë	një	
strukturë e koordinimit, e cila gjithashtu të përfshij përfaqësues të komunitetit të bizne-
sit, që do të ishte përgjegjëse për thjeshtimin dhe përmirësimin e mjedisit të biznesit.47 

Kjo pjesë fokusohet kryesisht në Strategjinë për Zhvillimin e NVM-ve, por gjithashtu 
shkurtimisht	diskuton	pjesë	të	veçanta	të	strategjive	të	tjera	që	janë	relevante	për	NVM-
të dhe zhvillimin e sektorit privat.

Strategjia për Zhvillimin e NVM-ve për Kosovën 2012 – 2016 (me vizion deri në vitin 
2020), e miratuar në korrik të vitit 2011, bazohet në dy shtylla kryesore të kornizës strate-
gjike të BE-së mbi NVM-të: Aktin Evropian të Bizneseve të Vogla (ABV), të cilin Kosova 
ka shprehur përkushtim që ta zbatojë, dhe Programin Kornizë të BE-së për Konkur-
rueshmëri dhe Inovacion (PKI), pjesë e të cilit Kosova synon që të bëhet në ardhmen.

Si një dokument sektorial që përcakton kornizën e politikave të Qeverisë së Kosovës për 
NVM-të, kjo strategji përbëhet nga masa (të ndara në tri nivele: qëllime strategjike, qël-
lime dhe objektiva strategjike) të nevojshme për t’u ndërmarrë në mënyrë që të shtyhen 
përpara reformat drejt një sektori dinamik të NVM-ve dhe për të krijuar vende të reja 
të punës. Vizioni i saj është “NVM-të e Kosovës konkurruese në nivel global”, kurse misioni 
i përcaktuar nga kjo strategji është si në vijim: “Përmirësimi i mjedisit afarist dhe kulturës 
së sipërmarrjes, me qëllim të krijimit dhe zhvillimit të shpejtë të NVM-ve të qëndrueshme”. Në 
nivelin e qëllimeve strategjike, Strategjia e Zhvillimit të NVM-ve ka për qëllim forcimin 
e	kornizës	ligjore	dhe	rregullative;	përmirësimin	e	qasjes	së	NVM-ve	në	financa;	nxitjen	
dhe zhvillimin e kulturës ndërmarrëse; forcimin e aftësisë konkurruese vendore dhe 
ndërkombëtare të NVM-ve; përmirësimin e dialogut në mes të sektorit privat dhe atij 
publik dhe me shoqërinë civile, forcimin e institucioneve për mbështetjen e NVM-ve; 
dhe përmirësimin e pozitës së ndërmarrëseve femra, të rinjve, minoriteteve, grupeve të 
veçanta	dhe	mbështetjen	për	ndërmarrësit	në	zona	më	pak	të	favorizuara.

Sa i përket forcimit të kornizës ligjore dhe rregullative, ajo synon të arrijë këtë përmes 
thjeshtimit të kësaj kornize, përmirësimit të mbështetjes ndër-ministrore për zbatimin 
e kësaj strategjie, përmirësimit të funksionimit të Vlerësimit të Ndikimit Rregullativ 

47 Guide to the Main Administrative Structures required for Implementation of the Acquis (2005), f. 66, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/accession_process/how_does_a_coun-
try_join_the_eu/negotiations_croatia_turkey/adminstructures_version_may05_35_ch_public_en.pdf.



51KonKurrencë, Mbrojtje të KonsuMatorit dhe atë shëndetësore

(VNRR), rritjes së konsiderueshme të numrit të NVM-ve që hyjnë në sektorin formal, 
përmirësimit të lehtësisë për hapjen dhe mbylljen e bizneseve, dhe zbatimit të Aktit për 
Biznese	të	Vogla	(ABV)	në	Evropë.	Përmirësimi	i	qasjes	së	NVM-ve	në	financa	synohet	
të	arrihet	përmes	zhvillimit,	zgjerimit	dhe	promovimit	të	një	game	instrumentesh	finan-
ciare për NVM-të , tërheqjes së fondeve nga diaspora, ofrimit të trajnimeve NVM-ve mbi 
qasjen	në	financa,	dhe	rritjes	së	nivelit	të	fiskalizimit.	Kjo	strategji	synon	promovimin	
dhe zhvillimin e kulturës së ndërmarrësisë përmes forcimit të vetë kësaj kulture, pro-
movimit dhe rritjes së bashkëpunimit në mes të shkollave dhe bizneseve, si dhe përmes 
nxitjes së kreativitetit dhe inovacionit. Konkurrueshmëria e NMV-ve tentohet të arrihet 
përmes zhvillimit të aftësive teknike, inovative dhe menaxhuese të NVM-ve (në për-
puthje me Programin Mbështetës të BE-së për Teknologji Informative dhe të Komu-
nikimit – PM-TIK), futjes në përdorim të standardeve ndërkombëtare dhe sistemeve 
për menaxhimin e cilësisë, zhvillimit të një plani ‘për zëvendësimin e importit’ për të 
mbështetur	konkurrueshmërinë	e	NVM-ve	në	tregun	vendor,	identifikimit	të	sektorëve	
prioritarë për mbështetje NVM-ve, themelimit të një Qendre të Inovacionit për Biznese, 
dhe lehtësimit të qasjes së NVM-ve në tregjet rajonale dhe tregje të tjera të jashtme. 

Në kuadër të objektivit që ka për qëllim përmirësimin e dialogut në mes të sektorit 
publik dhe privat dhe me shoqërinë civile, kjo strategji synon të rrisë vetëdijesimin e 
NVM-ve mbi zhvillimin ekonomik, të përkrah Grupin Punues për Integrim Evropian 
për Ekonomi dhe Tregti, si dhe përmes përmirësimit të procesit të avokimit dhe atë të 
reagueshmërisë së institucioneve ndaj NVM-ve. Sa i përket forcimit të institucioneve për 
mbështetjen e NVM-ve, kjo strategji synon të prekë Agjencinë për Mbështetjen e NVM-
ve, Agjencitë për Zhvillim Rajonal, Qendrat Komunale të Biznesit, zonat ekonomike, 
parqet dhe inkubatorët e biznesit, si dhe konsulentët e biznesit dhe ofruesit e shërbi-
meve	të	biznesit.	Qëllimi	strategjik	i	fundit	synon	prek	grupe	të	veçanta	të	njerëzve	ak-
tivë	në	sektorin	e	NVM-ve,	siç	janë	gratë,	të	rinjtë,	personat	me	nevoja	të	veçanta,	pakicat	
dhe njerëzit që jetojnë në zona më pak të favorizuara.

Një	pengesë	kyçe	për	zbatimin	e	Strategjisë	së	Zhvillimit	të	NVM-ve	deri	tani	ka	qenë	
mungesa	e	një	plani	implementuese,	i	cili	është	finalizuar	kohët	e	fundit,	por	ende	nuk	
është miratuar. Nga ana tjetër, zbatimi i saj kërkon buxhet të mjaftueshëm dhe forcimin 
e mëtejshëm të autoriteteve relevante.48 Për më tepër, ndonëse ajo duhet të shërbejë 
si dokument referues për të gjitha autoritetet relevante që kanë të bëjnë me fushën e 
NVM-ve,	mungesa	e	përfshirjes	së	institucioneve	të	tjera,	përveç	MTI-së,	në	zhvillimin	
e	 saj	mund	 të	 paraqesë	 një	 sërë	 sfidash	 në	 zbatimin	 e	 saj.	 Prandaj,	 një	 plan	 veprimi	
gjithashtu do të ndihmonte drejt një ndarjeje të qartë të përgjegjësive në mes të akterëve 
të ndryshëm relevantë për këtë fushë. 

Duke pasur parasysh se gjysma e NVM-ve në vend janë të përfshirë në tregti, por vetëm 
më pak se 10% të tyre të përfshira në prodhim (kryesisht në industrinë e pijeve, ushqi-

48 Kosovo 2010 Progress Report, f. 39–40, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/
package/ks_rapport_2010_en.pdf.
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more dhe atë të duhanit)49, ky vizion dhe mision qartazi duket të jetë tejet ambicioz për 
t’u	arritur	brenda	pesë	viteve,	veçanërisht	duke	pasur	parasysh	deficitin	e	madh	tregtar	
të Kosovës (kjo e fundit si për shkak të strukturës së dobët të eksporteve, ashtu edhe për 
shkak të një sektori industrial të pazhvilluar). Prandaj, Strategjia e Zhvillimit NVM-ve 
duhet të jetë më mirë e ndërlidhur me Politikat e Tregtisë dhe Strategjinë e Industrisë, 
dhe anasjelltas, ndërsa këto dy të fundit gjithashtu duhet të shoqërohen nga plane të 
veprimit	që	do	të	përcaktonin	në	mënyrë	më	të	qartë	masat	për	zbatimin	e	tyre.	Një	sfidë	
tjetër	sa	i	përket	zbatimit	është	se	kjo	strategji	përcakton	një	numër	mjaft	të	kufizuar	të	
instrumenteve të politikave, sidomos kur është fjala për mbështetjen e drejtpërdrejt në 
zhvillimin dhe rritjen e NVM-ve. Ndërsa synon konsolidimin dhe krijimin e një sekto-
ri të shëndoshë privat dhe përmirësimin e qasjes së NVM-ve në informata që kanë të 
bëjnë me ligjet dhe rregulloret, aty thuhet se futja në përdorim e procedurave efektive 
rregullative do të kontribuonte në luftimin e ekonomisë joformale përmes inkurajimit të 
NVM-ve që të regjistrohen, pasi që: “Kjo duhet t’u ofrojë NVM-ve mundësi më të mëdha 
për	qasje	në	burime	kreditore	dhe	financiare	dhe	në	zgjidhjen	e	kontesteve	afariste,	duke	
kontribuar në këtë mënyrë në zhvillim të gjithëmbarshëm ekonomik të bazuar në treg 
dhe krijim të fuqishëm të vendeve të punës” në këtë sektor.50 

Në mënyrë që të mundësohet që në mënyrë efektive të sigurohet mbështetja ndaj NVM-
ve dhe të lehtësohet të bërit biznes në një mjedis jo-konkurrues dhe të rënduar me buro-
kraci, një ekuilibër i duhur në mes të bërjes së ligjeve, në njërën anë, dhe racionalizimit 
e riorganizimit të legjislacionit ekzistues në favor të lehtësimit të aktiviteteve afariste, në 
anën tjetër, është më se i nevojshëm. Gjithashtu duhet të ekzistojnë objektiva të qarta në 
lidhje	me	atë	se	çfarë	çështje	specifike	do	të	rregullohen	me	anë	të	legjislacionit	shtesë	
dhe se si jo do të kontribuojë në zhvillimin e NVM-ve dhe të sektorit privat. E njëjta gjë 
nevojitet sa i përket përmirësimit të qasjes në informata. Për aq sa mund të vërehet nga 
pjesa e analizës së gjendjes aktuale në kuadër të strategjisë, kjo është kryesisht për shkak 
të	informacionit	të	kufizuar	dhe	njohurive	bazë	të	kufizuara	mbi	problemet	dhe	nevojat	
e	NVM-ve	si	dhe	të	sektorit	privat,	në	përgjithësi.	Kjo	vlen	veçanërisht	për	rastet	kur	
është	fjala	për	informata	mbi	sektorët	e	veçantë	të	biznesit,	pasi	që	kjo	pjesë	e	strategjisë	
përmban shumë pak informata mbi gjendjen dhe nevojat e sektorëve të tillë. Për më 
tepër, nevojitet më shumë përfshirje dhe konsultim me komunitetin afarist në zhvillimin 
e	politikave,	si	dhe	duhet	të	jetë	më	e	qartë	se	çfarë	masa	politikash,	të	një	natyre	strateg-
jike,	mund	të	ndërmerren	në	mënyrë	që	të	përmirësohet	qasja	e	NVM-ve	në	financa	dhe	
zbatimi i kontratave.

Një Strategji për Zhvillimin e Sektorit Privat është përgatitur në vitin 2008, mirëpo nuk 
është miratuar nga Qeveria e Kosovës. Ajo i referohet NVM-ve si një ndër komponentët 
e saj, por nuk përmban ndonjë referencë në ndonjë plan veprimi/të zbatimit. 

Në vazhdën e forcimit të Agjencisë për Mbështetjen e NVM-ve dhe Agjencisë për Pro-

49 SME Development Strategy for Kosovo 2012–2016, f. 18, http://www.smesupport.biz/cms/images/sto-
ries/key-documents/190711_sme_development_strategy_for_kosovo_en.pdf.

50 Ibid, f. 20.
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movimin e Investimeve51	(që	planifikohet	të	shkrihen	në	një	agjenci	të	vetme	brenda	këtij	
viti),	çështje	të	tjera	që	duhet	të	ngrihen	përfshijnë	integrimin	më	të	mirë	të	zhvillimit	
të Zonave të Lira Ekonomike në politikat e gjithëmbarshme të Qeverisë për zhvillimi 
ekonomik.52 Përmirësimi i shfrytëzimit të inkubatorëve dhe parqeve të biznesit në 
mbështetjen e NVM-ve dhe zhvillimin e sektorit privat, si dhe vlerësimi i vazhdueshëm 
i funksionimit të tyre, me synimin për të dalë me rekomandime, janë gjithashtu të 
nevojshme, si dhe zhvillimi i një sistemi efektiv për menaxhimin e të dhënave.53 Një 
çështje	 tjetër	 më	 e	 rëndësishme	 është	 kryerja	 e	 vlerësimeve	 strategjike	 në	 sektorë	
specifikë	të	aktivitetit	të	biznesit	që	kanë	përparësi	konkurruese	dhe	që	kanë	nevojë	për	
ristrukturim.54	Në	përputhje	me	këtë,	konkurrueshmëria	e	sektorëve	specifikë	në	kuadër	
të sektorit privat gjithashtu duhet të vlerësohet55 vazhdimisht, me qëllim të përdorimit 
të politikave dhe iniciativave të duhura për mbështetjen e zhvillimit të ekuilibruar të 
një	 numri	 të	 sektorëve	 konkurrentë,	 si	 për	 shembull,	 përmes	 adresimit	 të	 çekuilibrit	
ekzistues në mes të sektorit të prodhimit dhe atij të shërbimeve.56

Sa i përket ekonomisë joformale dhe përkrahjes së investimeve, ndonëse ekziston një 
plan veprimi i azhurnuar për të adresuar ekonominë joformale dhe për eliminim e bar-
rierave administrative ekzistuese si dhe janë krijuar fonde garantuese për eksport57, si 
dhe shumë barriera të të bërit biznes janë hequr, mund të themi se ka pak ose nuk ekzis-
ton	fare	një	analizë	gjithëpërfshirëse	mbi	atë	se	çfarë	ndikimi	kanë	pasur	këto	plane	të	
veprimit në zhvillimin ekonomik, përkatësisht në zbutjen e shkallës së lartë ekzistuese 
të	papunësisë,	gjë	që	veçse	është	bërë	kronike.	Në	përgjithësi,	ekziston	një	konsensus	
në mes akterëve të ndryshëm se Kosova ka arritur deri më tani të tërheqë një sasi të 
vogël të investimeve të jashtme të drejtpërdrejta, me vetëm përafërsisht 8.5% të GDP-së 
,	kryesisht	të	koncentruar	në	sektorët	e	shërbimeve	dhe	atë	financiar	(të	cilat	kanë	një	
potencial dukshëm më të vogël për të përmirësuar bilancin tregtar dhe për të krijuar 
vende	të	punës,	krahasuar	me	sektorë	të	tjerë,	siç	është	ai	i	prodhimtarisë).	Kjo	edhe	për	
shkakun që, në mënyrë që të përmbush detyrimet në kuadër të MSA-së, Kosova duhet të 

51 Council Decision of 18 February 2008 on the principles, priorities and conditions contained in the Eu-
ropean Partnership with Kosovo, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celex-
plus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an_doc=2008&nu_doc=213.

52 Stabilisation and Association Process Dialogue (SAPD): Conclusions of the 2012 Subcommittee Meeting 
on Trade, Industry, SMEs, Customs and Taxation, Ministry of European Integration, korrik 2012, Prisht-
inë.

53 Kosovo 2010 European Partnership Action Plan, f. 37–38, http://www.mei-ks.net/repository/docs/
EPAP_2010_final.pdf.

54 European Commission Enlargement Strategy and Main Challenges 2007–2008, f. 44–45, http://ec.euro-
pa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/strategy_paper_en.pdf.

55 Kosovo 2010 European Partnership Action Plan, f. 33, http://www.mei-ks.net/repository/docs/
EPAP_2010_final.pdf.

56 Stabilisation and Association Process Dialogue (SAPD): Conclusions of the 2012 Subcommittee Meeting 
on Trade, Industry, SMEs, Customs and Taxation, Ministry of European Integration, korrik 2012, Prisht-
inë.

57 European Commission Enlargement Strategy and Main Challenges 2007–2008, f. 23, http://ec.europa.
eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/strategy_paper_en.pdf. 
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sigurojë kushte stabile, transparente dhe të parashikueshme për investitorët e huaj.58 Për 
më	tepër,	zhvillimi	i	një	strategjie	të	inovacionit	ka	filluar	në	mars	të	vitit	2012.59

Plani i Veprimit i Vizionit Ekonomik të Kosovës 2011 – 2014, i cili vë theksin në pri-
oritetet dhe sektorët kryesorë të zhvillimit ekomomik, në mes tjerash si qëllim ka 
përmirësimin e mjedisit të investimeve dhe mbështetjen e sektorit privat. Kjo synohet të 
arrihet përmes plotësim-ndryshimit dhe kompletimit të legjislacionit thelbësor që krijon 
kushte për të tërhequr investime dhe heqjes së barrierave të tepërta administrative, me 
qëllim të lehtësimit të aktivitetit të sektorit privat, duke kontribuar në këtë mënyrë në 
rritje ekonomike. Kjo kërkon reforma gjithëpërfshirëse për të eliminuar 50% të licencave 
të tepërta dhe kërkesave për leje. Një aspekt tjetër sa i përket zhvillimit të këtij sektori 
është	intensifikimi	i	aktiviteteve	për	të	tërhequr	investimet	e	huaja	dhe	integrimi	në	in-
stitucionet	ndërkombëtare	financiare.60

Sa u përket reformave ligjore dhe rregullative, edhe pse gjykohet të jenë të kënaqshme 
dhe në përputhje me legjislacionin e BE-së, nisur nga niveli aktual i zhvillimit të kornizës 
ligjore	dhe	të	politikave	në	Kosovë,	përfshirë	zbatimin	e	tyre,	siç	duket	ende	janë	të	pam-
jaftueshme në aspektin e krijimit të një mjedisi mbështetës për zhvillimin e NVM-ve. 
Prandaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e konsideron të nevojshme se kërkohen më 
shumë përpjekje, në të gjitha nivelet e qeverisjes, për të hequr pengesat për investime në 
biznese, rritje, dhe krijimin e vendeve të punës, dhe se thjeshtimi i administratës është 
element	kyç	për	të	promovuar	zhvillimin	e	sektorit	të	NVM-ve.	Këto	përpjekje	përbëjnë	
elemente thelbësore dhe si të tilla luajnë rol të rëndësishëm në konceptin e ri të zhvillimit 
për	Strategjinë	e	Zhvillimit	të	NVM-ve	për	Kosovën.	Sfida	mbetet	që	të	zhvillohet	më	
tej dhe të integrohen komponentët e reformës rregullative dhe iniciativat e ndryshme 
që janë në proces dhe që lidhen me investimet, si dhe reformat ligjore dhe të konkur-
rueshmërisë dhe politikat e promovimit të investimeve, duke u fokusuar gjithashtu në 
plotësimet e kushteve për integrim në BE.

Vlen të theksohet se kur është fjala për krijimin e bizneseve të reja, Qeveria ka bërë disa 
përparime. Procesi i regjistrimit të biznesit ka qenë i lidhur me atë të Administratës 
Tatimore	dhe	Doganave,	gjë	që	u	mundëson	bizneseve	që	të	marrin	numrin	fiskal,	cer-
tifikatën	e	TVSH-së	ose	certifikatën	e	import-eksportit	(në	rastin	e	importuesve	të	vegjël)	
paralelisht me procesin e regjistrimit. Me fjalë të tjera, bizneset tani mund të regjistrohen 
me një procedurë të vetme ose e ashtuquajtura ‘One Stop Shop’. Ky është hap shumë i 

58 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf. 

59 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 246, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf.

60 Ibid, f. 134.
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rëndësishëm	në	përmirësimin	e	mjedisit	ligjor	dhe	rregullativ	afarist	në	Kosovë.	Përveç	
kësaj,	Qeveria	e	Kosovës	ka	filluar	procesin	e	hartimit	të	dy	ligjeve	shtesë,	një	ligj	për	
sistemin e licencave dhe lejeve dhe ligjin për inspektim. Ligji i parë do të konsolidojë 
kornizën rregullatore për licencimin dhe lejet, si dhe do të përmirësojë klimën afariste 
përmes eliminimit të barrierave administrative dhe reduktimit të shpenzimeve të të 
bërit biznes Ai gjithashtu do të adresojë disa nga vërejtjet e Raportit të Bankës Botërore në 
të Bërit Biznes,	d.m.th.	në	çështjet	që	kanë	të	bëjnë	me	lejet	e	ndërtimit.	Nga	ana	tjetër,	ligji	
i dytë do të krijojë kornizën ligjore që rregullon aktivitetet e inspektimit, gjithashtu duke 
mundësuar kryerjen e inspektimeve në tregun e brendshëm duke përdorur autoritetin 
ex officio (sipas detyrës zyrtare).

Vendosja e të ashtuquajturës ‘gijotinë rregullative’ është gjithashtu pjesë e reformave që 
janë të nevojshme në kontekstin e mjedisit ligjor dhe rregullativ. Ajo është mjet për të 
rishikuar në mënyrë të shpejtë një numër të madh të rregullave dhe për të eliminuar ato 
që nuk janë më të nevojshme, pa pasur nevojë për veprime që zgjasin dhe që kushtojnë. 
‘Gijotina rregullative’ është qasje sistematike dhe transparente për rishikimin, elimin-
imin dhe riorganizimin e rregullave të biznesit, në kuadër të së cilës gjithashtu për-
shtaten teknikat e përdorura në vendet e tjera në tranzicion për të kryer de-rregullim 
të shpejtë. Si e tillë, ajo ofron një zgjidhje të shpejtë për problemet më kritike të rreg-
ulloreve	të	panevojshme	dhe	joefikase,	si	dhe	krijon	mundësi	për	të	ndërtuar	një	sistem	
të përhershëm të kontrollit të cilësisë së rregulloreve të reja të biznesit, duke synuar 
shmangien e përsëritjes së problemeve të njëjta (i ashtuquajturi ‘ri-rregullimi zvarritës’). 
Ajo parasheh reduktimin e shpenzimeve të reformës brenda një mjedisi ligjor që është i 
mbingarkuar dhe ka nevojë për një reforma strukturore të vështira.

Gijotina rregullative bazohet në pikëpamjen se problemi rregullativ me të cilin balla-
faqohen bizneset është sistematik dhe se reformat e izoluara dhe margjinale duhet të 
plotësohen me reforma në shkallë të gjerë dhe sistematike që shtrihen në tërë sektorin 
publik. Ajo shprehimisht ka për qëllim:

- Kthimin e stimujve në procesin e reformimit për të tejkaluar disa nga pengesat 
që e kanë ngadalësuar apo bllokuar këtë proces. Këto pengesa përfshijnë shpen-
zimet e larta administrative, rezistencën e brendshme ndaj ndryshimeve dhe 
mungesën	e	planifikimit	se	si	duhet	të	arrihen	këto	ndryshime	në	të	ardhmen;

- Krijimin e një procesi të qëndrueshëm për kontrollin e cilësisë dhe sigurisë ju-
ridike, kryesisht përmes krijimit të një liste kontrolluese kualitative dhe të një 
regjistri rregullativ gjithëpërfshirës dhe qendror, me një nivel të lartë të sigurisë;

- Krijimin e infrastrukturës institucionale të nevojshme për të siguruar kushte 
dhe zbatim të suksesshëm të reformës rregullative, që përfshin themelimin e 
mekanizmave për koordinim dhe bashkëpunim ndër-ministror, forcimin e 
katalizatorëve të reformës dhe krijimin e kapaciteteve bazike për analiza rreg-
ullative. 

Vlerësimi i Ndikimit Rregullativ (VNRR)	mund	 të	kontribuojë	në	efiçiencën	ekonomike	
përmes	theksimit	të	aspekteve	të	rregullimit	të	cilat	e	kufizojnë	zgjedhjen	e	konsuma-
torëve	dhe	nivelin	e	konkurrencës	në	ekonomi.	Kjo	ndihmon	për	të	identifikuar	penge-
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sat e mundshme ndaj bizneseve dhe siguron mbajtjen e këtyre pengesave në minimum, 
si	dhe	gjithashtu	shërben	për	të	 identifikuar	rregulloret	anti-konkurruese	apo	protek-
sioniste para hyrjes në fuqi të rregulloreve të tilla. Ajo gjithashtu siguron një mundësi 
për ata që eventualisht mund të preken nga rregullore të tilla për të tërhequr vëmendjen 
për pasojat që mund të mos jenë marrë parasysh më herët. 

Aspekte	 të	 tjera	pozitive	që	sjell	VNRr	përfshijnë	rritjen	e	efikasitetit	dhe	efektivitetit	
të shërbimit publik, përmirësimin e cilësisë së dhënies së këshillave ministrave rreth 
politikave duke nxitur shfrytëzimin më madh të provave (të dhënave empirike) bërjen 
e politikave, reduktimin e shpenzimeve duke mundësuar analizë më të gjerë të alterna-
tivave për arritjen e objektivave të politikave. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, 
është kontributi në arritjen e gjashtë parimeve të rregullimit më të mirë, të cilat janë: 
domosdoshmëria, proporcionaliteti, konsistenca, efektiviteti, transparenca dhe lloga-
ridhënia.	Këto	parime	çdoherë	duhet	të	merren	parasysh	gjatë	vlerësimit	të	opsioneve	të	
ndryshme dhe marrjen e vendimit nëse duhet të ndiqet ndonjë opsion i caktuar. I vetmi 
vlerësim që është kryer deri më tani është ai për implikimet buxhetore, ndërsa tërë pro-
cesi i VNRR-së deri më sot nuk është shfrytëzuar, për shkak të mungesës së kapaciteteve 
të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 

Në fushën e industrisë, Strategjia e Industrisë 2010 – 2013, e miratuar në vitin 2010, 
përmban	një	numër	të	prioriteteve,	të	cilat	do	të	reflektohen	në	sektorin	e	strategjisë	së	
planifikimit	të	MTI-së	(i	cili	pritet	të	përfundojë	në	qershor	të	vitit	2012	dhe	do	të	mbulo-
jë	periudhën	pesë-vjeçare	2012-2017).	Ajo	ka	për	qëllim	të	adresojë	në	një	mënyrë	shumë	
të	plotë	të	gjitha	çështjet	që	lidhen	me	sektorin	e	industrisë	dhe	përmban	prioritetet	e	
mëposhtme: përmirësimin e kuadrit ligjor në përputhje me udhëzimet e përafrimit, nx-
itjen e zhvillimit industrial dhe rritjen e rolit të industrisë në krijimin e GDP-së, konkur-
renca në rritje e ndërmarrjeve prodhuese dhe promovimin e investimeve në industri. 
Megjithatë	duhet	të	intensifikohen	përpjekjet	për	të	zhvilluar	politikat	industriale	dhe	
politikat e rëndësishme dhe strategjike në sektorët e prodhimit.

Strategjia për Zhvillimin e NVM-ve 2012 – 2016 parasheh forcimin e konkurrencës 
së	NVM-ve	në	 tregjet	 e	brendshme	dhe	ndërkombëtare.	Përveç	kësaj,	 Strategjia	 e	 In-
dustrisë	 2010	 -	 2013	përmban	një	 numër	 të	 prioriteteve,	 të	 cilat	 do	 të	 reflektohen	në	
strategjinë sektoriale të MTI-së (pritet që së shpejti të miratohet edhe mbulimi periudhës 
pesë-vjeçare	2012-2017).	Këto	prioritete	janë	si	në	vijim:	përmirësimi	i	kuadrit	ligjor	në	
përputhje me udhëzimin e ri, nxitja e zhvillimit industrial dhe rritja e rolit të industrisë 
në krijimin e GDP-së, rritja e konkurrencës së ndërmarrjeve prodhuese dhe promovimi 
i investimeve në industri61.	Ndërsa,	zhvillimi	i	një	strategjie	të	re	ka	filluar	në	mars	të	
vitit 2012.62

Në përgjithësi sa i përket kornizës së politikave, komuniteti i biznesit vlerëson se një 
sfidë	me	rëndësi	sa	i	përket	zhvillimit	të	industrisë	dhe	NVM-ve	është	mungesa	e	një	

61 Ibid, f. 247.
62 Ibid.
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master plani për zhvillim ekonomik, por në vend të kësaj fragmentimi i prioriteteve 
nëpër	strategji	të	ndara	të	institucioneve	të	ndryshme.	Përveç	kësaj,	BE,	në	raportin	e	
Studimit të Fizibilitetit vlerëson se mungesa e informatave gjithëpërfshirëse, lehtë të qa-
sshme dhe të përditësuara mbi NVM-të përbën një pengesë të rëndësishme për NVM-të 
që operojnë në Kosovë. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, BE vlerëson se Kosova 
duhet të punojë në harmonizimin e mëtejshëm të masave për përkrahjen e NVM-ve me 
Aktin e Bizneseve të Vogla për Evropën.63 

3. Korniza dhe zhvillimi institucional në fushën e industrisë dhe NVM-ve

Në kontekstin e anëtarësimit në BE, praktika në fushën e industrisë dhe NVM-ve është 
se organi qendror përgjegjës për formulimin dhe koordinimin e politikave zakonisht 
është	ministria	përgjegjëse	për	çështje	ekonomike	ose	ajo	e	industrisë	(dhe	tregtisë).	Në	
shumicën	e	vendeve,	ministritë	që	janë	përgjegjëse	për	menaxhimin	e	degëve	të	veçanta	
industriale janë pjesëmarrës në procesin e politikë-bërjes. Për shembull, përpunimi i 
artikujve ushqimorë dhe i drurit bie në kompetencë të Ministrisë së Bujqësisë, kimikatet 
bien në kompetencë të Ministrisë së Mjedisit dhe preparatet farmaceutike në kuadër të 
Ministrisë së Shëndetësisë. Agjencitë implementuese përfshijnë ato që janë përgjegjëse 
për privatizim, konkurrencë, investime të huaja dhe promovim të eksportit, NVM-të, 
si dhe odat ekonomike, shoqatat e biznesit (horizontale dhe sektoriale), agjencitë e zh-
villimit rajonal dhe qendrat e mbështetjes së biznesit (përfshirë Qendrat Informuese të 
BE-së – ‘Euro Info Centres’).64

Në Kosovë, në kuadër të institucioneve qeveritare, akter kryesor përgjegjës për fushën 
e NVM-ve dhe zhvillimit të sektorit privat është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, 
përkatësisht Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve dhe Agjencia për Promovimin e In-
vestimeve.

Përderisa ligji që formalisht themelon Agjencinë për Mbështetjen e NVM-ve (Ligji për 
Mbështetjen	e	NVM-ve)	për	herë	të	parë	është	miratuar	në	shtator	2005,	agjencia	ka	fil-
luar të veprojë që nga dhjetori i vitit 2006. Roli kryesor i agjencisë është ai këshillëdhënës 
dhe informativ, duke shërbyer si një pikë e vetme kontakti (‘one-stop-shop’) për të gjithë 
investitorët. Kjo agjenci synon gjithashtu të reduktojë numrin e NVM-ve për të cilat qa-
sja	në	burimet	financiare	paraqet	pengesë	për	rritjen	dhe	zhvillimin	e	tyre.	Për	të	arritur	
këtë, kjo agjenci punon në katër drejtime:

- Formulimin	e	propozimeve	për	përmirësimin	e	qasjes	së	NVM-ve	në	financa,	

63 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.

64 Guide to the Main Administrative Structures required for Implementation of the Acquis (2005), f. 66–67, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/accession_process/how_does_a_coun-
try_join_the_eu/negotiations_croatia_turkey/adminstructures_version_may05_35_ch_public_en.pdf.
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përfshirë	mjetet	alternative	që	janë	të	zbatueshme	(si	financiare,	ashtu	edhe	ato	
jo-financiare);

- Hartimin	dhe	vënien	në	zbatim	 të	 instrumenteve	 të	financimit	 të	NMV-ve	 si	
dhe ngritjen e kapaciteteve për ndërmjetësim (përmes Skemës së Garantimit të 
Kredive për NVM-të);

- Krijimin e grupeve punuese për përmirësimin e kualitetit dhe qasjes në këshilla, 
mbështetje	dhe	trajnim	mbi	financat;	dhe	

- Zhvillimin e programeve për krijimin e fondeve për iniciativa inovative të biz-
nesit.65

Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve në mënyrë të vazhdueshme ka qenë aktive në 
iniciativat rajonale. Në korrik 2011 është nënshkruar akti i themelimit të Shoqatës për 
Zhvillim të NVM-ve të Kosovës me Shoqatën e NVM-ve për Evropën Juglindore.66 Ky 
është hap i rëndësishëm në drejtim të vendosjes së NVM-ve në një mjedis më të gjerë 
konkurrues. Një gjë e tillë ka iniciuar procesin e anëtarësimit në Observatorin Evropian 
të NVM-ve67 dhe në Rrjetin Evropian të Ndërmarrjeve.68 Agjencia për Mbështetjen e 
NVM-ve është institucioni kryesor përgjegjës për zbatimin e Strategjisë për Zhvillim të 
Ndërmarrjeve, me një fond të ndarë prej €1.3 milionë dhe me një shumë prej €30 milionë 
nga donatorët.69

Agjencia për Promovimin e Investimeve në Kosovë (APIK) është përgjegjëse për 
mbështetjen e investimeve të huaja në Kosovë (përfshirë promovimin e eksporteve). Për 
këtë qëllim, kjo Agjenci ofron një gamë të gjerë të programeve mbështetëse. Ligji mbi 
Investimet e Huaja, i vitit 2005, e ngarkon APIK-un me përgjegjësitë në vijim: 

- Ofrimin e ndihmës investitorëve të huaj për t’i njohur ata me të drejtat, garancitë 

65 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 254, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf. 

66 Input për Raportin e Progresit (maj–shtator 2011), Ministria e Integrimit Evropian, 2011, Prishtinë.
67 Observatori Evropian i NVM-ve është themeluar nga Komisioni në dhjetor 1992 për të përmirësuar mon-

itorimin e performancës ekonomike të NVM në Evropë. Detyra e tij ishte pajisja me informata në lidhje 
me NVM i politikë-bërësve, hulumtuesve, ekonomistëve si dhe i vet NVM-ve. Versioni i fundit është 
publikuar në vitin 2007. Që nga viti 2008 është zëvendësuar nga Vlerësimi i Performancës së NVM-ve 
(për	më	tepër,	vizitoni	http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-obser-
vatory). 

68	 Rrjeti	i	Ndërmarrjeve	Evropiane	është	një	instrument	kyç	në	strategjinë	e	BE-së	për	zhvillim	ekonomik	
dhe punësim. Duke i mbledhur rreth 600 organizata mbështetëse të biznesit, ky rrjet iu ndihmon ndër-
marrjeve të vogla për të zgjeruar mundësitë jo-paralele të biznesit në Tregun e Vetëm të BE (për më tepër, 
vizitoni http://een.ec.europa.eu).

69 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.
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dhe privilegjet e parapara me këtë ligj në lidhje me krijimin, implementimin, ve-
primin dhe likuidimin e ndonjë investimi në Kosovë; 

- Ofrimin	e	këshillave	autoriteteve	publike	në	lidhje	me	obligimet	dhe	çështjet	e	
tjera të ndërlidhura me investimet e jashtme; 

- Pranimin, në emër të Kosovës, të pëlqimeve të investitorëve të huaj për arbi-
trazh; 

- Dhënien e rekomandimeve Qeverisë se Kosovës në lidhje me politikat, me qël-
lim të promovimit të krijimit të një klime të përshtatshme për investime në vend; 

- Përmirësimin e imazhit të Kosovës si një vend atraktiv për investime (përmes 
fushatave të marketingut dhe aktiviteteve të ndryshme që ndërlidhen me mar-
rëdhëniet	me	publikun,	 siç	 janë	p.sh.	 ekspozitat,	 forumet	e	 investitorëve	dhe	
seminaret), dhe ofrimin e informatave dhe bashkëpunimin me mediat publike; 

- Ofrimin e mbështetjes iniciativave që synojnë përmirësimin e kualitetit dhe 
klimës	për	investime,	siç	janë	hulumtimet	e	tregut,	studimet	dhe	hulumtimet	e	
fizibilitetit	dhe	pjesëmarrja	në	grupe	punuese	qeveritare	dhe	joqeveritare	si	dhe	
në task forca relevante; 

- Ofrimi i informatave dhe udhëzimeve me qëllim të lehtësimit të marrjes së ven-
dimeve në fushën e investimeve, krijimit të bizneseve dhe kontratave afariste; 
dhe 

- Promovimi i eksporteve të Kosovës, në mes tjerash përmes hulumtimeve dhe 
identifikimit	të	mundësive	për	eksport,	reklamimit	të	produkteve	vendore,	sig-
urimit të asistencës teknike ndaj organizatave të eksportit, si dhe përmes mbled-
hjes, procesimit dhe shpërndarjes së të dhënave që ndërlidhën me eksportin 
brenda dhe jashtë Kosovës.70

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka iniciuar procedurën e plotësim-ndryshimit të Lig-
jit për Mbështetjen e NVM-ve. Ligji i ri pritet të quhet ligj mbi themelimin e një agjencie 
për zhvillimin dhe promovimin e sektorit privat dhe do të sjell nën të njëjtën ombrellë 
Agjencinë për Mbështetjen e NVM-ve dhe Agjencinë për Promovimin e Investimeve në 
Kosovë. Aktualisht APIK-u duhet të forcojë bashkëpunimin e saj me qeveritë lokale dhe 
Agjencinë për Mbështetjen e NVM-ve në mënyrë që të arrijë një koordinim më të mirë 
të aktiviteteve.71

Këshilli Konsultativ për NVM-të është themeluar në vitin 2001 dhe ofron shërbime në 
cilësi	të	forumit	për	diskutime,	këshillime	dhe	avancime	të	çështjeve	që	e	preokupojnë	
sektorin e NVM-ve. Këshilli kryesohet nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë dhe ka 
26 anëtarë, të cilët përfaqësojnë organizata qeveritare dhe jo-qeveritare, komunitetin 
e biznesit (Odën Ekonomike të Kosovës), si dhe universitetet dhe donatorët. Këshilli 
mblidhet 4 herë në vit.72 Roli i tij duhet të fuqizohet në mënyrë që të shërbejë si instru-

70 Ligji për Investimet e Huaja, neni 20, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/lig-
jet/2005_02-L33_en.pdf. 

71 Stabilisation and Association Process Dialogue (SAPD): Conclusions of the 2011 Subcommittee Meeting 
on Trade, Industry, SMEs, Customs and Taxation, f. 9, http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/doc-
uments/eu_kosovo/sapd_trade_conclusions_final_en.pdf.

72 Kosovo 2007 Progress Report, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/
kosovo_progress_reports_en.pdf.
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ment për bashkëpunim publiko-privat dhe ndërministror, dhe si i tillë të ndikojë në 
zhvillimin dhe arritjen e rezultateve në zbatimin e politikave të NVM-ve.73

Përveç	kësaj,	një	Nëngrup për Industri vepron si pjesë e Grupit Punues për Politika Treg-
tare, në të cilin përfaqësohen palët e interesit si: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (De-
partamenti i Industrisë dhe ai i Tregtisë), Ministria e Financave, Ministria e Punëve të 
Jashtme, Ministria e Integrimit Evropian, Dogana, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, 
Administrata Tatimore e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës, Aleanca Kosovare e Bi-
zneseve, Oda e Avokatëve të Kosovës, Shoqata e Eksportuesve, përfaqësues të bizne-
seve dhe donatorët relevantë (UNDP, USAID, BB dhe ZBE/KE). Ky nëngrup vepron 
nga	marsi	i	vitit	2011,	dhe	takohet	çdo	tre	muaj.	Deri	më	tani	i	ka	shënuar	këto	arritje	
kryesore:

Miratimi i Procedurave Standarde të Operimit, që përcaktojnë fushën e veprimit të këtij 
grupi, si në vijim:

•	 Reforma e të bërit biznes dhe harmonizimi i legjislacionit me direktivat e BE-së 
mbi produktet industriale;

•	 Reforma në sektorin e ndërtimit në Kosovë, dhe
•	 Reforma në sistemin rregullative të ekonomisë së tregut;
•	 Nënshkrimi i një Marrëveshjeje Bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Kosovës 

(në	maj	2011)	për	organizimin	e	panaireve	dhe	punëtorive	në	sektorë	specifik	të	
produkteve industriale.74

Në korrik 2011 është nënshkruar themelimi i Asociacionit për Zhvillimin e NVM-ve të 
Kosovës me Asociacionin e NVM-ve të Evropës Juglindore.75

Ndonëse MTI, si institucioni kryesor përgjegjës për fushën e industrisë dhe NVM-ve ka 
bërë progres të rëndësishëm në ngritjen e kapaciteteve të saj dhe zhvillimin e kornizës 
ligjore dhe të politikave, sigurimi i zhvillimit dhe zbatimit më të mirë të politikave 
kërkon që bashkëpunimi i përgjithshëm me akterët relevantë (si Agjencia për NVM dhe 
ajo për Promovimin e Investimeve, odat ekomomike, asociacionin e bankave, gjykatat, 
agjencitë për zhvillim rajonal, etj.) të përmirësohet më tej.76 Kjo gjithashtu kërkon kapac-
itete të shtuara institucionale të Agjencisë për Mbështetjen e NVM-ve, të cilat mbetën 

73 Council Decision of 18 February 2008 on the principles, priorities and conditions contained in the Eu-
ropean Partnership with Kosovo, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celex-
plus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision&an_doc=2008&nu_doc=213. 

74 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 152, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf. 

75 Input për Raportin e Progresit (maj–shtator 2011), Ministria e Integrimit Evropian, 2011, Prishtinë.
76 Kosovo 2011 Progress Report, f. 42–43, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/

package/ks_rapport_2011_en.pdf.
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ende	të	kufizuara.77 Në anën tjetër, megjithëse një strategji e të mësuarit për ndërmarrësi 
është	miratuar	më	2008	dhe	zbatimi	 i	 saj	ka	filluar	më	2009,	në	përputhje	me	Kartën	
Evropiane për Ndërmarrjet e Vogla (përfshirë trajnimin e mësimdhënësve dhe re-
formimin e kurrikulës), nevojiten ende përpjekje shtesë për të vendosur bashkëpunim të 
strukturuar të bizneseve lokale me shkolla. 78

Departamenti i Industrisë në MTI është një mekanizëm në krye të mbështetjes institucio-
nale për krijimin e një mjedisi të favorshëm për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit 
industrial, në mënyrë që ndërmarrjet të jenë më konkurruese në tregun vendor, rajonal 
dhe më gjerë. Ky mekanizëm është projektuar për të arritur këtë përmes zhvillimit të 
legjislacionit industrial, në përputhje me direktivat e BE-së dhe parimet dhe praktikat 
Organizatës Botërore të Tregtisë si dhe përmes zhvillimit të politikave të zhvillimit in-
dustrial për përdorimin efektiv të burimeve natyrore dhe njerëzore me qëllim të rritjes 
së prodhimit vendas dhe eksporteve.

•	 Dialogu publiko-privat 

Takimet e rregullta tremujore të Këshillit Konsultativ të Biznesit kanë vazhduar të 
ndodhin deri në vitin e kaluar. Për shkak të faktit se formati i mëparshëm nuk ka shër-
byer në mënyrë efektive për nevojat e dialogut publik të sektorit privat, Ministria e Treg-
tisë dhe Industrisë tani është në kërkim për të gjetur dhe për të krijuar një format më të 
mirë që praktikisht do të bënte shumë më efektiv dialogun në sektorin publik-privat. 
Kjo është paraparë të rregullohet edhe me Projektligjin e ri për themelimin e Agjencisë 
për Zhvillimin dhe Promovimin e Sektorit Privat.

Krijimi i sektorit publik në Kosovë që i përgjigjet nevojave të NVM-ve kërkon një dialog 
të shëndetshëm dhe produktiv në mes të dy palëve, ndërkaq sektori i shoqërisë civile 
vepron si një ndërmjetës - dhe shpesh iniciator - i këtij dialogu. Mendimi i përgjithshëm 
që duhet të mbizotërojë është se zhvillimi ekonomik i Kosovës është në të mirën e të 
gjithëve. Shumë raporte të vlerësimit në Kosovë vazhdojnë të theksojnë se nevojiten 
përpjekje të mëtejshme për të rritur bashkëpunimin, komunikimin dhe koordinimin 
ndërmjet të gjithë akterëve (p.sh. sektorit publik, sektorit privat dhe shoqërisë civile).

Ndërtimi i një tradite të dialogut, të dëgjuarit, të mësuarit, të negocimit si dhe të kom-
promisit, është një nga mënyrat më të mira që Qeveria e Kosovës të mësoj dhe të reagoj 
në problemet e sektorit privat, që të përshtatë politikat e saj për të siguruar rritjen dhe 
zhvillim	e	sektorit.	Dialogu	është	gjithashtu	një	mënyrë	për	firmat	kosovare	që	të	nxisin	
një klimë të mirë biznesi e cila do të ndihmonte në aktivitetet e tyre.

Pjesëmarrja e sipërmarrësve, punëtorëve, shoqërisë civile dhe qytetarëve (p.sh. kon-
sumatorët) në hartimin e politikave publike është mundësi e mirë për të parë nëse Qeve-

77 Kosovo 2010 Progress Report, f. 39–40, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/
package/ks_rapport_2010_en.pdf.

78 Kosovo 2009 Progress Report, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/ks_
rapport_2009_en.pdf. 
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ria e Kosovës ka përmirësuar transparencën, cilësinë dhe efektivitetin e politikave të saj. 
Ajo do të konsolidojë në këtë mënyrë legjitimitetin e saj.79

Disa	nga	përfitimet	kryesore	potenciale	të	sektorit	të	Partneritetit	Publiko-Privat	përf-
shijnë: lehtësimin e reformave të klimës së investimeve duke mbështetur kampionët e 
reformës, duke krijuar vrull dhe përshpejtim të procesit të reformës. Duke marrë para-
sysh situatën e tanishme, ne rekomandojmë aktivitetet e mëposhtme: Ngritja e vetëdijes 
për rolin e NVM-ve në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe për të përmirësuar procesin 
e avokimit.

4. Zbatimi në praktikë në fushën e industrisë dhe NVM-ve

Për shkak të një mjedisi të pafavorshëm për zhvillim të biznesit dhe mungesës së një 
kulture kreative sipërmarrëse, Kosovës ende i mungon aftësia për krijimin e ndërmar-
rjeve inovative, të cilat janë kontribuuesit kryesor në krijimin e vendeve të punës në 
ekonomitë zhvilluara perëndimore. Mbi 50% të të gjitha NVM-ve operojnë në sektorin 
tregtar, i cili karakterizohet nga investime të ulëta dhe joproduktive. Në anën tjetër, 
bazuar në të dhënat e publikuara nga institucionet kosovare, investimet e jashtme të 
drejtpërdrejta neto gjatë vitit 2011 kanë arritur në €394.6 milionë (8.6% të GDP-së), pak 
më të larta se €365.8 milionë në vitin 2010. Deri më tani, rreth 2,000 kompani të huaja, në 
pronësi të huaj ose të përzier, kanë investuar në Kosovë.80

Sektori i ndërtimit ka shënuar një rritje (në përqindje) në shtimin e Investimeve të Huaja 
Direkte (IHD) në Kosovë, pasuar nga investimet në patundshmëri. Pjesëmarrja e sek-
torit të prodhimit në IHD-në e përgjithshme ka pësuar një rënie në krahasim me vitin 
e	kaluar.	Në	sektorin	financiar,	pjesëmarrja	IHD-ve	në	investimet	e	përgjithshme	gjatë	
vitit 2011 ka qenë rreth 12%. Origjina e investitorëve të huaj është kryesisht nga vendet 
e BE-së. Sllovenia, Gjermania dhe Britania e Madhe janë shtetet që prijnë me IHD në 
Kosovë.81	Megjithatë,	çekuilibri	në	mes	të	prodhimit	dhe	sektorit	të	shërbimeve	mbetet	
çështje	kritike82 që duhet të adresohet në kuadër të zbatimit të Strategjisë për Zhvillimin 
e NVM-ve.

79 Dialogu Publiko-Privat, DFID, BB, IFC, OBZHE, www.publicprivatedialogue.org. 
80 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 

Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 35, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.

81 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 108, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf. 

82 Stabilisation and Association Process Dialogue (SAPD): Conclusions of the 2012 Subcommittee Meeting 
on Trade, Industry, SMEs, Customs and Taxation, Ministry of European Integration, korrik 2012, Prisht-
inë.
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Në nivelin e kornizës rregullative, koha e nevojshme për kryerjen e regjistrimit të një 
shoqërie	me	përgjegjësi	 të	kufizuar	dhe	kompanie	aksionare	në	Agjencinë	për	Regjis-
trimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK) është 3 ditë. Nga ana tjetër, ARBK ende nuk zba-
ton procedura të falimentimit, por ofron shërbime për shuarjen e veprimtarisë.83 Me 
rëndësi	të	veçantë	është	baza	e	të	dhënave	online	për	biznese,	e	cila	kërkon	heqjen	nga	
ajo të të gjitha bizneseve që nuk janë funksionale.84

Sipas vlerësimit të BE-së, në kuadër të raportit të Studimit të Fizibilitetit, kostot e pa-
jtueshmërisë së ndërmarrjeve me ligjet e rregulloret në fuqi mbeten të larta, masat 
mbështetëse për ndërmarrjet e reja janë të pazhvilluara, kurse inkubatorët akoma janë në 
fazën pilot dhe zbatimi i skemës voucher është ndërprerë në vitin 2011. Së fundmi, por 
jo me më pak rëndësi, BE rekomandon themelimin e një fondi për përkrahjen e NVM-
ve dhe ndërmarrësisë.85 Këto	dhe	sfida	të	tjera	të	 identifikuara	nga	BE	 janë	reflektuar	
në kuadër të Planit të Veprimit për Negocimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, 
të miratuar nga Qeveria e Kosovës në fund të vitit 2012, por zbatimi i tyre me sukses 
kërkon gjithashtu rritje të theksuar të shumës së fondeve buxhetore të ndara për këto 
lloj skemash dhe për të përkrahur zhvillimin e NVM-ve dhe të industrisë, në përgjithësi. 
Nga ana tjetër, sipas një analize të nevojave të NVM-ve për trajnime – të kryer nga 
Projekti i BE-së për NVM (EU SME), ku janë përfshirë 109 NVM që operojnë në tërë 
Kosovën	–	nevojat	më	urgjente	të	identifikuara	kanë	të	bëjnë	me	marketingun	dhe	shit-
jet, sistemet për menaxhimin e cilësisë, promovimin e eksportit dhe menaxhimin dhe 
udhëheqjen e prodhimit.

•	 Qasja	në	financa	

Sektori bankar në Kosovë konsiderohet si njëri nga tregimet me të suksesshme në vend, 
pasi që ka pasur një rritje të konsiderueshme dhe cilësore. Bazuar në të dhënat e Bankës 
Qendrore të Kosovës, në dhjetor të vitit 2010 asetet e sektorit bankar arritën në €2.5 
miliardë, gjë që paraqet një rritje vjetore prej 11.4%. Vlera e përgjithshme e kredive në 
sektorin e tregtisë arriti në €1.5 miliardë, rritje kjo vjetore prej 13.2%. Në sektorin e treg-
tisë dominojnë kreditë komerciale, me gjithsej 50,8% të kredive për ndërmarrjet, ndërsa 
kreditë për ndërmarrjet prodhuese përbëjnë 12,3% dhe të bizneseve të ndërtimit 10.6%.

Megjithatë,	BE	vlerëson	se	qasja	në	financa	është	brengosëse	për	tërë	rajonin	e	Evropës	
Juglindore (EJL). Në një anketë të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekono-

83 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 150, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf. 

84 Kosovo 2012 European Partnership Action Plan, f. 20–21, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Eu-
ropean_Partenership_Action_Plan_2012.pdf.

85 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf. 



64 Tryeza TemaTike për TregTi, indusTri, dogana dhe TaTime, Tregun e Brendshëm

mik në Evropë (OECD) me NVM-të me nivel të lartë të rritjes, të kryer në vitin 2012, 
qasja	 në	 financa	 u	 theksua	 si	 një	 pengesë	 shumë	 e	madhe,	 e	 dyta	me	 radhë,	 vetëm	
pas korrupsionit.86 Prandaj është e domosdoshme që NVM-të të marrin mbështetjen e 
bankave. Gjithashtu është e qartë arsyeja pse të gjitha bankat përqendrohen te NVM-ve 
si klientë kryesorë të tyre, ndonëse ato përfaqësojnë vetëm 17% të kompanive për nga 
numri i të punësuarve. Të vlerësosh një biznes vetëm për nga numri i të punësuarve 
është	vetëm	njëra	prej	formave,	ndërsa	më	relevante	janë	qarkullimi,	fitimi	dhe	asetet	
e	saj.	Për	më	tepër,	një	nga	problemet	kryesore	sa	i	përket	qasjes	së	NVM-ve	në	financa	
është se të gjitha bankat, kompanitë e lizingut dhe huatë Crimson i shohin NVM-të si 
klientë	kyçë.	Megjithatë,	asnjëra	nga	bankat	nuk	e	shfrytëzojnë	të	njëjtin	përkufizim	për	
NVM-të. Bankat ndërkombëtare kryesisht përdorin parametrat e diktuara nga bankat e 
tyre	mëmë.	Bankat	lokale	kanë	kufij	më	të	ulët,	duke	reflektuar	kështu	kapitalin	e	tyre	të	
vogël dhe mungesën e aftësisë për t’u dhënë hua ndërmarrjeve të mëdha.87

Edhe	pse	sistemi	financiar	në	Kosovë	perceptohet	si	tregim	i	suksesshëm,	sipërmarrësit	
kosovar vazhdimisht ankohen për norma të larta të kamatave. Nga ana tjetër, sekto-
ri bankar, pavarësisht nga rritja e vlerës së kredive, ende ka likuiditet të konsiderue-
shëm.	Shumica	e	fitimit	të	bankave	në	Kosovë	vjen	nga	depozitat	bankare,	ndërsa	ka	
pak stimuj për bankat që të japin hua për NVM-të. Masat për përmirësimin e qasjes së 
NVM-ve	në	financa	duhet	të	përfshijnë	reformimin	e	sistemit	kadastral,	sistemin	e	reg-
jistrimit të kolateraleve dhe të kredive, dhe zbatueshmërinë e borxheve në raport me ko-
lateralet. Përpjekje shtesë duhet të ndërmerren edhe për të zhvilluar një treg plotësisht 
funksional të kapitalit në Kosovë. Sistemi ligjor dhe gjyqësor, së bashku me defekte në 
regjistrat kadastrale (për shembull, 80% të apartamenteve në Prishtinë nuk janë të legal-
izuar) paraqesin probleme shtesë.88 

Është një përshtypje e përgjithshme se NVM-të nuk janë plotësisht të njoftuara mbi 
gamën	e	opsioneve	financiare	që	disponon	tregu,	prandaj	duhet	të	ndërmerren	veprime	
për të informuar ato në lidhje me përgjegjësitë e huamarrjes dhe shlyerjes së kredive, si 
dhe kostot relative të huamarrjes në sektorin formal dhe atë joformal.

Një	nga	mënyrat	për	të	përmirësuar	qasjen	e	NVM-ve	në	financa	është	përmes	tërheqjes	
së	fondeve	nga	diaspora	për	 investime	në	Kosovë.	Përveç	dërgesave	(remitencave)	të	
drejtuara nga subvencionimi i konsumit personal për njerëzit që jetojnë në Kosovë, di-
aspora është e përfshirë në procesin e privatizimit dhe ka bërë investime direkte në 
Kosovë.	Megjithatë,	mund	të	ketë	stimuj	shtesë	financiarë	për	të	nxitur	më	tej	investime	
nga ana e diasporës dhe partneritet afarist me ta.

Në kuadër të Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor, KE inkurajon partnerët 
nga	Institucionet	Ndërkombëtare	Financiare	(INF)	për	të	mbështetur	forma	të	reja	të	fi-
nancimit	të	NVM-ve,	në	veçanti	mbështetje	në	formë	të	kamatave	të	bazuara	në	aksione	

86 OECD–EDIF Reform Prioritization, Prishtinë, 17 tetor 2012. 
87 Raporti Qasja në Financa, përgatitur nga Projekti ‘EU SME’, shtator 2012.
88 Ibid.
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(equity),	kapitalit	për	biznese	fillestare	(venture capital) dhe mekanizmave të garancive. 
Komisioni	do	të	bashkë-financojë	një	platformë	të	NVM-ve	në	Ballkanin	Perëndimor,	
përmes	së	cilës	synohet	përmirësimi	i	qasjes	së	NVM-ve	në	financa	përmes	garancive	
dhe	kapitalit	për	biznese	fillestare	(venture capital).89

Për	të	përmbledhur,	sfidat	kryesore	sa	i	përket	qasjes	së	NVM-ve	në	financa	përfshijnë	
opsionet	e	kufizuara	për	qasje,	mungesën	e	propozimeve	të	menduara	mirë	nga	ana	e	
NVM-ve, kamatat e larta, mungesën e interesimit nga ana sektorit bankar për të dhënë 
kredi më afatgjata dhe për të ulur normën e kamatave për ndërmarrjet në shkëmbim të 
përmirësimit nga këto të fundit të qeverisjes së korporatave (më saktësisht, auditimit të 
rregullt).

•	 Kultura sipërmarrëse dhe inovacioni

Një nga parakushtet kryesore për zhvillimin e bizneseve është forcimi i kulturës së 
ndërmarrësisë.90 Bazuar në situatën aktuale në Kosovë, ky qëllim do të mund të arrihej 
përmes	zgjerimit	të	programit	të	ndërmarrësisë	nëpër	shkolla	 		fillore,	zyrat	për	Arsim	
dhe Aftësim Profesional (AAP), shkollat   e mesme dhe institucionet e arsimit; promov-
imit të sukseseve të ndërmarrjeve që zbatojnë programe të sipërmarrjes për të rinjtë, 
gratë dhe minoritetet; promovimit dhe njohjes publike të kontributit të ndërmarrjeve më 
të suksesshme; dhe inkurajimit dhe rritjes së shkallës së rrjetëzimit në mes të bizneseve. 
Kjo do të bazohej në dhe do të harmonizohej me intervenimet aktuale dhe të propozuara 
të donatorëve.

Kreativiteti	dhe	inovacioni	janë	gjithnjë	e	më	të	nevojshme	për	bizneset	për	të	fituar	dhe	
ruajtur avantazhe konkurruese. Përgjithësisht ka mungesë të ideve për të vendosur se 
çfarë	biznesesh	duhen	nisur.

Shumica e bizneseve të reja janë biznese ‘edhe unë’, për shkak të mungesës së ideve, 
të inovacionit dhe të kreativitetit. Ky Qëllim në kuadër të Strategjisë për Zhvillimin e 
NVM-ve do të shërbejë për zhvillimin e skemave të trajnimit për pronarë dhe menax-
herë të rinj të NVM-ve për të futur në përdorim kreativitetin dhe inovacionin. Në një 
hap	të	mëtejshëm	drejt	statusit	të	kandidatit	të	për	anëtarësim	në	BE,	Kosova	do	të	fillojë	
të zbatojë Programin e BE-së për Ndërmarrësi dhe Inovacion (PNI).

•	 Falimentimi 

Ligji mbi likuidimin dhe riorganizimin e personave juridikë në procesin e falimentimit 
nuk	është	zbatuar,	siç	duket	edhe	për	shkakun	se	MTI	nuk	ka	miratuar	asnjë	akt	nënlig-
jor për zbatimin e tij, Ligji parashikon që kreditori mund t’ia dorëzojë një kërkese për fal-
imentim një gjykate nëse: (a) debitori ka dështuar të paguajë një borxh që është së paku 

89 European Commission Enlargement Strategy and Main Challenges 2011–2012, f. 10, http://ec.europa.
eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_en.pdf.

90 SME Development Strategy for Kosovo 2012–2016, f. 6, http://www.smesupport.biz/cms/images/sto-
ries/key-documents/190711_sme_development_strategy_for_kosovo_en.pdf. 



66 Tryeza TemaTike për TregTi, indusTri, dogana dhe TaTime, Tregun e Brendshëm

me 60 ditë vonesë, ose (b) shuma e përgjithshme e borxhit të papaguar tejkalon €5,000. 
Dështimi i drejtorëve dhe zyrtarëve që të iniciojnë procedura, kur kjo është e nevojshme, 
mund	të	çojë	në	hyrje	në	borxhe	personale	ndaj	kreditorit.	Ndërmarrjet	publike	dhe	ato	
shoqërore nuk i nënshtrohen këtij ligji. 

Nga perspektiva e Raportit të Bankës Botërore mbi të bërit biznes 2012 për Kosovën, 
ekonomia e Kosovës renditet në vendin e 87, nga 185 ekonomitë të botës.91

Marrë parasysh këtë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet të miratojë menjëherë 
aktet nënligjore që rrjedhin nga Ligji mbi likuidimin dhe riorganizimin e personave ju-
ridikë në procesin e falimentimit. Zbatimi i këtij ligji është i rëndësishëm edhe nga pers-
pektiva e Aktit për Biznese të Vogla.92

Kjo	në	thelb	konsiston	në	kryerjen	e	reformave	që	do	të	lehtësojnë	fillimin	e	bizneseve	
të reja për ata sipërmarrës që kanë shpallur më parë falimentimin. Kjo do të thotë që 
sipërmarrësit të cilët janë nënshtruar falimentimit të vërtetë (pa keqpërdorime) mund të 
marrin	kredi	dhe	mbështetje	nga	institucionet	brenda	më	pak	se	një	viti.	Çregjistrimi	nga	
regjistri i falimentimit bëhet në formë automatike.

•	 NVM-të dhe sektori joformal

Ekonomia	joformale	pengon	konkurrencën	e	mirëfilltë	dhe	rrit	koston	për	mbijetesën	e	
ndërmarrjeve që operojnë në sektorin formal. Kontratat joformale të punës dhe evazioni 
sistematik i kontributeve të sigurimeve shoqërore dobëson mbrojtjen e punëtorëve dhe 
redukton	përfitimet	sociale	për	ta.	Kjo	ka	ndikim	negativ	në	buxhet	dhe	në	tërë	infras-
trukturën e shoqërisë për shkak të të ardhurave në rënie dhe reduktimeve pasuese në 
ofrimin e shërbimeve të duhura publike.

Ekziston një plan veprimi i përditësuar për të adresuar ekonominë joformale dhe hequr 
pengesat administrative për investime. Fondet për garantimin e eksportit janë themel-
uar. Megjithatë, nevojiten përparime të mëtejshme për trajtimin e ekonomisë joformale 
dhe përmirësimin e mjedisit afarist.93

Sipas raportit mbi Programin e Qeverisë për Parandalimin e Ekonomisë Joformale në 
Kosovë 2010 – 2012, vlerësohet se madhësia e ekonomisë joformale sillet nga 39 deri në 
50% të PBB-së.

91 Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banka Botërore, 
http://doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013. Ky indeks mat mesataren e 
përqindjes së renditjes së një vendi në 10 tema, që përbëhen nga një shumëllojshmëri e treguesve, duke 
i dhënë peshë të njëjtë secilës temë. Vlerësimi i renditjeve për të gjitha ekonomitë është deri në qershor 
2012.

92 Akti i Bizneseve të Vogla, OECD, Indikatori II.
93 European Commission Enlargement Strategy and Main Challenges 2007–2008, f. 53–54, http://ec.euro-

pa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/strategy_paper_en.pdf. 
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Sjellja	e	më	shumë	NVM-ve	në	sektorin	formal	është	njëra	nga	sfidat	kryesore	në	kuadër	
të implementimit të Strategjisë për Zhvillimin e NVM-ve. Joformaliteti dobëson besimin 
ndërmjet	NVM-ve	dhe	institucioneve	financiare	dhe	zvogëlon	qasjen	NVM-ve	në	kredi	
dhe aftësinë për shfrytëzimin e mekanizmave formale për zgjidhjen e kontesteve. Ajo 
gjithashtu dekurajon investimet e jashtme.

Rekomandohet që të analizohet zbatimi dhe inkurajimi për tërheqjen e sektorit jofor-
mal në ekonominë formale, si dhe të adresohen faktorët që dekurajojnë NVM-të nga 
regjistrimi	i	plotë	i	të	të	punësuarve,	aktiviteteve,	qarkullimit	dhe	fitimeve	te	autoritetet	
përkatëse.

Me mbështetjen e projektit të BE-së për NVM, Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve ka 
hartuar një plan implementuese të Strategjisë për Zhvillimin e NVM-ve, por ai akoma 
nuk është miratuar. Megjithatë, mund të vihet re se një numër i aktiviteteve të parapara 
në kuadër të këtij plani, dhe të cilat bien në kuadër të fushëveprimit të Agjencisë për 
Mbështetjen	e	NVM-ve	janë	tashmë	në	zbatim	e	sipër,	siç	është	reforma	e	kornizës	lig-
jore dhe rregullative, Ditëve të Biznesit të Vogël dhe indikatorët e ABV-së. Ky draft-plan 
gjithashtu	përmban	tregues	objektivisht	të	verifikueshëm	Agjenci	të	tjera	qeveritare	janë	
përfshirë	aktivisht	në	procesin	e	hartimit.	AMNVM	do	ta	rishikojë	këtë	plan	çdo	vit.	

•	 Zbatimi i legjislacionit për NVM

Sikur	në	shumë	fusha	të	politikës,	ashtu	edhe	në	fushën	e	NVM-ve	sfida	kryesore	është	
zbatimi i legjislacionit. Ligjet nuk janë duke gjetur zbatim të plotë dhe gjykatat janë 
të ngarkuara me numër të madh të lëndëve. Si bizneset ashtu edhe investitorët poten-
cialë kërkojnë ambient stabil dhe sundim të ligjit. Kur është fjala për zbatim ligjor të 
kontratave, vlen të përmendet se Ligji për Arbitrazhin, i miratuar më 2008, tani është në 
fuqi dhe Oda Ekonomike Amerikane dhe ajo e Kosovës janë autorizuar të themelojnë një 
Qendër për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (ZAK), e cila do të trajtonte procedura 
të arbitrazhit dhe ndërmjetësimit.

E	drejta	për	të	zbatuar	arbitrazhin	duhet	të	përfshihet	në	çdo	kontratë	dhe	që	vendimet	e	
arbitrazhit të jenë të detyrueshme për të dyja palët. Ndërmjetësimi është proces më pak 
formal, por një gjë e tillë të lë të shpresosh se rezultati do të pranohet nga të dyja palët.

•	 Zbatimi i Aktit për Biznese të Vogla (ABV)

Në fushën zhvillimit të sektorit privat, koordinimi i politikave nga ana e BE-së me Ball-
kanin Perëndimor dhe Turqinë udhëhiqet nga dispozitat e Aktit të BE-së për Bizneset e 
Vogla. Bazuar në vlerësimet e rregullta në raport me standardet e BE-së, ky koordinim 
ka	rezultuar	në	nxjerrjen	e	rekomandimeve	të	testuar	që	pasqyrojnë	veçantitë	kombëtare	
të vendeve që janë pjesë e procesit të zgjerimit. Komisioni propozon që rezultatet e Aktit 
për Bizneset e Vogla të përdoren si mekanizëm rekomandimi për të ardhmen e aktivi-
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teteve të NVM-ve në rajon.94

ABV	është	dokumenti	kornizë	kyç	i	politikave	për	zhvillimin	e	NVM-ve	në	Evropë,	i	cili	
vendos dhjetë parime për zhvillimin e NVM-ve: 

- Nxitja e kulturës së sipërmarrjes;
- Reformimi i sistemit të falimentimit; 
- Reduktimi i ngarkesave administrative për SME-të, 
- e-qeverisja dhe shërbimet në një vend të vetëm (‘One-Stop Shops’); 
- Rritja e qasjes në prokurimin publik; 
- Qasja	e	NVM-ve	në	financa;
- Lehtësimi i qasjes së NVM-ve në mundësitë që ofron tregu i vetëm; 
- Përmirësimi i shkathtësive të NVM-ve dhe futja në përdorim e formave të 

ndryshme të inovacionit;
- Ofrimi	i	përkrahjes	NVM-ve	në	shndërrimin	e	sfidave	të	afarizmit	në	mundësi;	

dhe
- Nxitja	e	NVM-ve	për	të	përfituar	nga	zhvillimin	e	tregjeve	në	vendet	e	treta.

Si i tillë, ai ka për qëllim të udhëheqë zhvillimin e sektorit privat duke lehtësuar koordin-
imin e politikave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky koordinim bazohet në vlerë-
simet e rregullta të përcaktuara kundrejt standardeve të BE-së, që mundëson nxjerrjen 
e	rekomandimeve	bazuar	në	veçoritë	e	secilit	vend.	Komisioni	propozon	që	rezultatet	
e Aktit për Bizneset e Vogla të përdoren si vegël rekomandimi për të ardhmen e akti-
viteteve e ndërlidhura me NVM-të në rajon.95 Kosova është duke i ndjekur udhëzimet 
e BE-së dhe legjislacionin dytësor të saj në sektorin e NVM-ve që nga viti 2002. Kosova 
është përkushtuar për zbatimin e parimeve kryesore të Aktit të BE-së për Bizneset e 
Vogla.

Që nga viti 2006, kur është themeluar Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve në kuadër të 
MTI-së, Kosova është përfshirë zyrtarisht edhe në procesin të Kartës së BE-së për NVM-
të për Ballkanin Perëndimor, e cila bazohet në Kartën e BE-së për NVM-të të vitit 2000. 
Suksesi i Kartës Evropiane për NVM-të ka sjellë deri te Akti për Bizneset e Vogla, të 
vitit 2009, i cili padyshim ka vendosur politikat e NVM-ve në qendër të vendimmarrjes 
ekonomike dhe administrative të BE-së dhe të NVM-ve në Evropë. Aftësia e Kosovës 
për	të	zbatuar	atë	pengohet	nga	kufizimet	buxhetore	dhe	administrative.

Prandaj, Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve është gjithashtu përgjegjëse për koordin-
imin e të gjitha aktiviteteve qeveritare që lidhen me zbatimin e kritereve të NVM-ve.96 
Edhe pse Qeveria ka ndërmarrë një sërë masash për të përmirësuar rangimin e saj në 
zbatimin	e	treguesve	të	ABV-së,	megjithatë	ka	ende	çështje	që	duhet	të	adresohen	në	
mënyrë	më	të	mirë.	Strategjia	e	NVM-ve	ka	adresuar	çështjet	që	lidhen	me	zbatimin	e	

94 European Commission Enlargement Strategy and Main Challenges 2011–2012, f. 10, http://ec.europa.
eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_en.pdf.

95 Ibid.
96 Ekzistojnë 10 Parime të NBV-së dhe 144 tregues që rrjedhin nga këto 10 parime. 



69KonKurrencë, Mbrojtje të KonsuMatorit dhe atë shëndetësore

Aktit – ABV. Duhet të theksohet se treguesit e ABV-së janë përgjegjësi e institucioneve 
të ndryshme qeveritare, dhe ato jo vetëm e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Prandaj 
kërkohen më shumë përpjekje për zbatimin e treguesve të ABV-së.

•	 Ditët e Biznesit të Vogël

Nën kujdesin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Mbështetje të NVM-
ve organizon të ashtuquajturat Ditët e Biznesit të Vogël. Aktivitetet që ndërmerren gjatë 
këtyre ditëve janë në përputhje me ‘Javën Evropiane të NVM-ve”97 dhe ato ndodhin po-
thuajse në të njëjtën kohë me të gjitha vendet e tjera evropiane. Aktualisht Kosova nuk 
është pjesë e Javës Evropiane të NVM-ve. Para se të bëhet anëtare e këtij forumi, Kosova 
duhet t’i bashkohet Programit të BE-së për Konkurrencë dhe Inovacion.98

Është	tejet	e	rëndësishme	që	Ministria	e	Tregtisë	dhe	Industrisë	të	fillojë	me	përgatitjen	e	
një analize gjithëpërfshirëse mbi Programin e Komunitetit të BE-së për Konkurrencë dhe 
Inovacion.	Kjo	analizë	duhet	të	identifikojë	problemet	me	të	cilat	ajo	po	përballet	dhe	do	
të përballet sa i përket qasjes në këtë program.

Sa i përket industrisë, sipas vlerësimit të fundit të BE-së, Kosova nuk ka shfrytëzuar 
ende	në	mënyrë	të	plotë	potencialin	e	përfitimeve	të	parashikuara	me	anë	të	regjimit	
preferencial	tregtar	të	BE-së	dhe	ka	një	deficit	të	konsiderueshëm	tregtar	në	mallra	in-
dustriale. Për të shfrytëzuar përparësitë e plota të paraparë me MSA, Kosova ka nevojë 
që të ndërmarrë ndryshime strukturore drejt një vlere të shtuar eksportit të mallrave, 
veçanërisht	në	tregtinë	brenda	industrisë	me	kompanitë	e	BE-së.99

Në mënyrë të ngjashme me atë të NVM-ve, edhe fusha e industrisë përballet me vështirë-
si sa i përket zbatimit ligjor të kontratave, furnizimit të paqëndrueshëm me energji elek-
trike	dhe	qasjes	së	kufizuar	në	financa	dhe	norma	e	 lartë	e	kamatave	 të	 tyre.	Për	më	
tepër, koordinimi dhe bashkëpunimi midis akterëve relevantë (autoritetet publike, odat 
tregtare, shoqatat bankare, gjykatat, agjencitë rajonale të zhvillimit, etj) duhet të rritet më 
tej, duhet miratuar plani i zbatimit për strategjinë e industrisë, ndarja e buxhetit adekuat 
dhe duhet të fuqizohen përgjegjësitë e autoriteteve relevante. Në lidhje me turizmin, 
kjo formë është konsideruar si një potencial për të kontribuar në rritjen ekonomike, por 
është i nevojshëm investimi në infrastrukturën përkatëse. Në përgjithësi, Kosova duhet 
të zhvillojë politika që synojnë promovimin e ri-vitalizimit, modernizimit dhe ristruk-

97 Nën koordinimin e KE-së, kjo fushatë promovon ndërmarrjet nëpër gjithë Evropën, në përputhje me 
Aktin e Bizneseve të Vogla për Evropën.

98 Programi i BE-së për Konkurrueshmëri dhe Inovacioni do të ndryshojë emrin dhe do të njihet si Program-
it për konkurrencën e ndërmarrjeve dhe NVM-ve (COSME) 2014-2020 (për më tepër, vizitoni http://
ec.europa.eu/cip/cosme).

99 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 21, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.
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turimit të industrisë.100

•	 Përmbledhje	e	sfidave	kyçe	të	identifikuara	në	fushën	e	industrisë	dhe	NVM-ve	

Në këtë raport paraqitet një vlerësim i hollësishëm i zhvillimeve kryesore në fushën e 
industrisë dhe NVM-ve në Kosovë. Fillimisht diskutohet baza ligjore, pastaj ajo e politi-
kave dhe korniza e zhvillimi institucional, kurse në pjesën e fundit analizohen aspektet 
e zbatimit në praktikë. Përgjatë tërë këtij raporti paraqitet shkurtimisht gjendja aktuale, 
me	fokus	në	sfidat	më	të	rëndësishme	në	këtë	fushë.	Në	përputhje	me	gjetjet	dhe	argu-
mentet	e	paraqitur,	kjo	pjesë	përmbledh	sfidat	kryesore	dhe	rekomandimet	për	adresi-
min	e	tyre.	Sfidat	prezantohen	të	organizuara	në	kuadër	të	aspekteve	kryesore	të	zhvil-
limit të kësaj fushe, e këto janë: klima e investimeve, ambienti afarist (i të bërit biznes), 
qasja	në	financa,	falimentimi,	zhvillimi	dhe	zbatimi	i	politikave	për	NVM-të,	mbledhja	
dhe përpunimi i të dhënave statistikore, zbatimi i legjislacionit, ekonomia joformale, 
reformat ligjore dhe rregullative, vlerësimi i ndikimit rregullativ, politikat industriale, 
dialogu publiko-privat dhe programet e BE-së.

Klima e investimeve: 

•	 Klima e investimeve ofron kornizën themelore për të gjitha llojet e investitorëve 
si kompanive vendase ashtu edhe ato të huaja për të siguruar që investimet e 
tyre janë të mbrojtura dhe janë vendosur në një mjedis të qëndrueshëm dhe të 
besueshëm. Duke qenë se bizneset kosovare përballen me mungesë të tregjeve, 
sfidë	me	rëndësi	është	padyshim	mungesa	e	një	klime	të	favorshme	për	inves-
time.	Një	klimë	të	favorshme	investimi	konsiston	në	tregje	të	hapura	financiare	
(transferim të lirë dhe të shpejtë të fondeve), në shtetin e së drejtës, aftësitë në 
dispozicion, në parashikueshmërinë ekonomike, infrastrukturën në dispozicion, 
tregjet	e	brendshme	dhe	veçanërisht	në	efikasitetin	e	tregut	të	punës.101 

Ambienti afarist:

•	 Në Kosovë akoma nuk janë krijuar kushte të qëndrueshme, transparente dhe 
të parashikueshme për investitorët e huaj. Në këtë kontekst, akoma ka mangësi 
ligjore në drejtim të krijimit të kushteve të favorshme për investime dhe pro-
movimin	e	mundësive	për	investime	dhe	për	lehtësim	të	të	bërit	biznes.	Përveç	
kësaj, akoma ka hapësirë për lehtësimin e ngarkesave administrative dhe të ng-
jashme sa i përket operimit të ndërmarrjeve.

Qasja	në	financa:

•	 Sa	i	përket	qasjes	në	financa,	sfidat	kyçe	lidhen	me	reformat	në	sistemin	kadas-

100 Ibid, f. 36–37. 
101 Competitiveness of the wood-, metal-, ICT- and non-wood forest products sectors in Kosovo An orienta-

tion for future sector support , German Development Cooperation (GIZ Kosovo), 2011, Prishtinë.
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tral, regjistrimin e sistemit të kredive, zbatueshmërisë së borxheve ndaj kolat-
eralit.	Më	tej,	sfidë	mbetet	moszhvillimi	i	tregut	të	kapitalit.	Së	treti,	tërheqja	e	
fondeve	të	nga	diaspora	për	zhvillimin	e	NVM-ve	mbetet	i	kufizuar,	por	mun-
gojnë	stimulime	financiare	shtesë	për	të	inkurajuar	investimet	e	mëtejshme	të	
diasporës dhe partneritete afariste me ta.

Falimentimi:

•	 Kosova akoma nuk ka vendosur një sistem të kompletuar dhe funksional për 
falimentimin e ndërmarrjeve, gjë që përfshin bazën ligjore e procedurale, infra-
strukturën dhe kapacitetet institucionale (të ekzekutivit dhe gjyqësorit), si dhe 
shkathtësitë e bizneseve për të zbatuar dhe vepruar në pajtueshmëri me stan-
dardet, kërkesat e procedurat e falimentimit. Falimentimi në thelb konsiston në 
mundësimin e shuarjes së shpejtë dhe pa ngarkesa të tepërta të ndërmarrjeve që 
kërkojnë	këtë,	si	dhe	në	zbatimin	e	reformave	që	do	të	lehtësonin	fillimin	e	një	
biznesi të ri për ata sipërmarrës që kanë deklaruar më parë falimentimin. Kjo 
përfshin mbështetjen, përmes kredive dhe stimujve të tjerë, për sipërmarrësit të 
cilët i nënshtrohen falimentimit të vërtetë (jo-mashtrues), brenda një periudhe 
sa më të shkurtër që të jetë e mundur.

Përmirësimi i zhvillimit të politikave për NVM dhe zbatimit të tyre:

•	 Siç	u	theksua	më	sipër,	sfidë	mbetet	zhvillimi	i	politikave	më	të	mira	për	mod-
ernizimin, ristrukturimin dhe forcimin e NVM-ve, si dhe zbatimi i tyre. Në vitin 
2012 është miratuar një strategji afatmesme për zhvillimin e NVM-ve, por ako-
ma	mungon	një	plan	veprimi	për	zbatimin	e	saj.	Përveç	kësaj,	gjithashtu	është	
finalizuar	Strategjia	dhe	Plani	i	Veprimit	për	Zhvillimin	e	Sektorit	Privat	2013	
– 2017, e cila pritet të miratohet së shpejti. Ndonëse kjo strategji mbulon një 
pjesë të politikave për NVM, ajo nuk adreson të gjitha prioritetet e Strategjisë 
për	Zhvillimin	e	NVM-ve.	Sa	u	përket	aspekteve	të	veçanta	në	kuadër	zbatimit	
të këtyre dy strategjive, vlerësohet se mangësitë më të mëdha janë në mungesa 
e fondeve të mjaftueshme dhe ngritja e kapaciteteve institucionale dhe të NVM-
ve.

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave statistikore:

•	 Një	tjetër	sfidë	problematike	mbetet	mospërputhja	tejet	e	theksuar	e	të	dhënave	
në fushën e NVM-ve, si dhe bashkëpunimi dhe koordinimi i pamjaftueshëm në 
mes të institucioneve relevante dhe me komunitetin e biznesit.

•	 Ndonëse	më	pak	e	theksuar,	një	pengesë	e	identifikuar	nga	asociacionet	e	bi-
znesit është mungesa e kodeve të mjaftueshme për regjistrimin e kategorive 
të ndryshme të produkteve dhe shërbimeve në sektorin e teknologjisë së in-
formimit dhe komunikimit.
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Zbatimi i legjislacionit:

•	 Zbatimi i legjislacionit primar dhe sekondar në fushën e industrisë dhe NVM-ve 
gjithashtu	mbetet	sfidë.	

Ekonomia joformale:

•	 Sfidë	 akoma	më	 e	 vështirë	mbetet	 zhvendosja	 e	 ekonomisë	 joformale	 në	 atë	
formale, përfshirë adresimin e faktorët që shkurajojnë NVM-të nga regjistrimi 
i	 plotë	 i	 punëtorëve,	 aktiviteteve,	 qarkullimit	dhe	fitimeve	 te	 autoritetet	 për-
katëse.

Reformat ligjore dhe rregullative:

•	 Sfidë	tjetër	është	ndërtimi	i	komponentëve	të	reformuar	rregullativë	të	nismave	
të ndryshme që kanë të bëjnë me integrimin evropian, investimet, reformat lig-
jore dhe të konkurrencës, si dhe me politikat për promovimin e investimeve 
dhe reformimi i mëtejshëm ligjor dhe rregullativ, me qëllim të përmirësimit të 
mëtejshëm të mjedisit afarist.

Vlerësimi i Ndikimit Rregullativ (VNRr):

•	 Përveç	 ‘gijotinës	 rregullative’,	 gjithashtu	mungon	 një	Mekanizëm	 i	Ndikimit	
Rregullativ	(MNRr).	MNRr	mund	të	kontribuojë	në	efiçiencën	ekonomike	duke	
theksuar	aspektet	e	rregullimit	të	cilat	e	kufizojnë	zgjedhjen	e	konsumatorit	dhe	
nivelin e konkurrencës në një ekonomi.

Politikat industriale:

•	 Siç	 është	 thënë	më	 lart,	 Kosovës	 i	mungojnë	 politika	 adekuate	 për	 zhvillim-
in e industrisë të cilat do të kontribuonin në aktivizimin e burimeve të rritjes 
ekonomike,	në	veçanti	për	 sektorin	e	prodhimit.	Në	epokën	post-industriale,	
kombinimi i Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit me shërbimet me 
vlerë të lartë të shtuar do të ishte motor i ngritjes ekonomike. Kjo do të kërkonte 
të paktën një dekadë ose investime të konsiderueshme në forcimin e edukimit 
kualitativ dhe ambientit afarist. Prioritet duhet dhënë edhe ri-industrializimit, 
në mënyrë që ai të mos drejtohet kundër sektorit të shërbimeve dhe sektorëve 
konkurrues në bujqësi.

Dialogu publiko-privat:

•	 Në Kosovë gjithashtu mungon një dialog i strukturuar mirë dhe plotësisht funk-
sional ndërmjet institucioneve publike dhe sektorit privat në të gjitha aspektet 
e	zhvillimit	të	industrisë	dhe	NVM-ve.	Ky	dialog	është	kyç	për	t’u	mundësuar	
institucioneve qeveritare që të reagojnë me kohë dhe në mënyrë adekuate për 
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adresimin e problemeve dhe për të përshtatur politikat e saj në dobi të rritjes 
dhe zhvillimit të NVM-ve. 

•	 Më tej, ndonëse funksionimi i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik 
adreson	një	pjesë	të	këtyre	sfidave,	ky	dialog	akoma	nuk	është	mjaft	i	thelluar	
dhe i shtrirë në nivel të rajoneve të ndryshme të Kosovës. Rrjedhimisht, ky di-
alog akoma nuk përfshin autoritetet dhe palët e tjera të interesuara në nivelin 
rajonal dhe lokal (përfshirë Agjencitë e Zhvillimit Rajonal).

Programet e BE-së:

•	 Ndonëse Kosova është anëtare e Aktit për Biznes të Vogël për Evropë, në 
këtë fushë ekzistojnë dy programe të BE-së, pjesë e të cilave Kosova nuk është 
akoma: Programi për Konkurrencën e Ndërmarrjeve dhe NVM-ve (COSME) 
2014 – 2020 dhe Programi Kornizë për Konkurrueshmëri dhe Inovacion (CIP). 
Kosova gjithashtu nuk është akoma pjesë e fushatës Java Evropiane e NVM-ve.
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Kapitulli III: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut dhe kapaciteti për tu 
përballur me forcat e tregut brenda unionit

1. Hyrja në dhe dalja nga tregu 

Në mesin e shumë reformave thelbësore të vendet e bllokut socialist duhej t’i ndërmer-
rnin në mënyrë që bënin një tranzicion drejt në një ekonomie të plotë të tregut, ishte 
edhe	liberalizimi	ekonomik.	Kuptimi	i	liberalizimit	ekonomik	është	i	trefishtë:	së	pari,	
kjo	nënkupton	zvogëlimin	ose	eliminimin	e	kufizimeve	qeveritare	mbi	transaksionet	e	
brendshme,	çmimet,	dhe	tregjet;	së	dyti,	kjo	mbulon	transaksionet	e	jashtme	dhe	shkëm-
bimin e lirë të valutës vendore me valutat e huaja, ose të ashtuquajturën konvertibi-
litet	 të	valutave,	dhe,	së	fundmi,	kjo	konsiston	në	hyrjen	e	 lirë	të	firmave	në	tregjet	e	
brendshme.

Me	qëllim	që	të	lehtësojë	të	bërit	biznes	dhe	ta	bëjë	këtë	më	të	lirë	financiarisht,	si	dhe	me	
qëllim që të integrojë në tregun formal bizneset që operojnë në tregun joformal, Kosova 
ka bërë hapa të rëndësishëm në këtë segment të reformave, përfshirë përmes reduktimit 
të	kufizimeve	e	ngarkesave	ligjore	e	rregullatore.	Ajo	gjithashtu	ka	liberalizuar	tregun	
dhe	çmimet,	përveç	në	sektorin	e	energjisë	dhe	të	disa	shërbimeve	të	tjera.	Përveç	kësaj,	
ajo pothuajse plotësisht ka liberalizuar transaksionet ndërkombëtare. Në ditët e sotme, 
norma mesatare e tarifave që aplikohet është 4.8% për të gjitha produktet.102 Kosova 
nuk zbaton masa jo-tarifore që do të pengonin në mënyrë të konsiderueshme tregtinë 
e jashtme. Ajo ka vënë në fuqi kërkesa për licencimin e produkteve të caktuara, si dhe 
kërkesa të etiketimit. Së fundmi, Kosova ka vënë në fuqi politika dhe masa për të nxitur 
zhvillimin e sektorit privat. Kosova ka ndërmarrë hapa për të krijuar kushtet e nevo-
jshme	për	hyrjen	e	firmave	në	treg,	sidomos	në	ndërmarrjet de novo mikro, të vogla, të 
mesme. 

Përveç	kësaj,	Kosova	ka	ndërmarrë	një	program	të	privatizimit	të	ish-Ndërmarrjeve	Sho-
qërore dhe korporatizimit të Ndërmarrjeve Publike. Për më tepër, si përbërës të tretë të 
zhvillimit të sektorit privat, Kosova ka krijuar kushtet e nevojshme për të tërhequr kap-
italin	e	huaj,	ose	investimet	e	huaja	të	drejtpërdrejta	(IHD).	Në	vijim,	ky	raport	reflekton	
mbi zhvillimet e fundit në lidhje me proceset e hyrjes në treg në Kosovë, përkatësisht 
mbi	krijimin	e	bizneseve	të	reja,	procesin	e	privatizimit	dhe	fluksin	e	IHD-ve.	Kjo	pjesë	
mbyllet	me	një	diskutim	mbi	daljen	e	firmave	nga	tregu.

•	 Krijimi	i	firmave	de	novo

Sa	 i	përket	krijimit	 të	firmave	 të	 reja,	politikë-bërësit	në	Kosovë	 janë	përqendruar	në	
përmirësimin e klimës së afarizmit dhe lehtësimin e procesit të regjistrimit të bizne-
seve. Procesi i regjistrimit të bizneseve është thjeshtëzuar dhe lehtësuar, numri i doku-
menteve të kërkuara për eksport dhe import është zvogëluar, dhe një numër i licencave 
janë hequr.

102 Bazuar në përllogaritjet e Departamentit të Tregtisë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.
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Më tej, këto dhe reforma të tjera ligjore, të kryera me plotësim-ndryshimin më të fundit 
të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, për të lehtësuar hyrjen në treg gjithashtu përmirësojnë 
mbrojtjen	e	investitorëve.	Këto	përfshijnë	shtimin	e	kërkesave	për	deklarimin	e	konflik-
tit	tw	interesit,	publikimin	e	pasqyrave	financiare	vjetore	dhe	mundësinë	e	aksionarëve	
që të ngritin padi, dhe të marrin dëmshpërblim, kundër ndonjë zyrtari në lidhje me 
një	transaksion	që	përfshin	konflikt	interesi.	Reforma	të	tjera	të	rëndësishme	ligjore	që	
lehtësojnë hyrjen në treg përfshijnë ato në fushën e ndërtimeve. Ligji i ri i Ndërtimeve, 
që ka hyrë në fuqi në korrik 2012, vendos tarifat kadastrale si të bazuara në mbulimin 
e kostove, pastaj një qasje të menaxhimit të rrezikut sa i përket administrimit, si dhe 
parasheh se mosdhënia e përgjigjes për leje ndërtimi nënkupton pajtim, dhe gjithashtu 
vendos një kod të ndërtimit (përmes një akti nënligjor të Ministrisë së Mjedisit dhe Plan-
ifikimit	Hapësinor),	i	cili,	mes	tjerash	përcakton	normat	teknike	për	siguri	të	ndërtimeve.

Në	 sektorin	financiar,	Ligji	 për	Banka,	 Institucione	Mikrofinanciare	dhe	 Institucionet	
Bankare	Jofinanciare	ka	avancuar	bazën	ligjore	në	disa	drejtime.	Ai	parasheh	dispozita	
shtesë për qeverisjen korporative të bankave dhe për administrimin e bankave prob-
lematike dhe strategjitë dalëse. Më tej, me qëllim të përmirësimit të qeverisjes së bankave 
dhe	institucioneve	mikrofinanciare,	ai	parasheh	kërkesat	për	kriteret	e	parimit	‘të	duhur	
dhe të përshtatshëm’ të zgjedhjes së anëtarëve të bordit të drejtorëve dhe niveleve të 
larta	të	menaxhmentit,	strukturën	përbërëse	të	tyre,	kërkesat	për	deklarimin	e	konfliktit	
të interesit, dhe ndërmarrjen e masave administrative kundër mos-pajtueshmërisë me 
rregulloret dhe ligjet në fuqi ndaj institucionit dhe individëve (aksionarëve, drejtorëve 
dhe	menaxherëve	të	lartë).	Së	fundmi,	ai	parasheh	kufizime	të	reja	për	koncentrimet	e	
ekspozimeve kreditore dhe ekspozimet ndaj palëve të ndërlidhura të bankave dhe për 
mbikëqyrjen e konsoliduar e grupeve bankare. 

Me mbështetjen e Bankës Botërore, janë themeluar 25 shërbime One-stop-Shop (për të 
gjitha	shërbimet	në	një	vend)	në	komuna	të	ndryshme.	Certifikata	e	regjistrimit	të	bi-
znesit,	numri	fiskal	dhe	certifikata	e	TVSH-së	do	të	lëshohen	menjëherë	në	një	pikë	të	
vetme. Procesi i regjistrimit të bizneseve është thjeshtëzuar me heqjen e dispozitës që 
kërkon	depozitimin	e	 shumës	minimale	 (prej	€5,000)	për	 të	filluar	biznesin	për	kom-
panitë	me	përgjegjësi	të	kufizuara	dhe	uljen	e	kapitalit	fillestar	të	kërkuar	për	kompanitë	
aksionare, nga €25,000 në €10,000. Këto thjeshtëzime do të lehtësojnë hapjen e bizneseve 
të	reja	dhe	zvogëlojnë	kohën	për	të	filluar	një	biznes.	Korniza	ligjore	dhe	praktikat	janë	
jo-diskriminuese. Këto dhe reforma të tjera të mjedisit afarist kanë ndihmuar Kosovën 
të	ngjitet	në	klasifikimin	e	Bankës	Botërore	mbi	të	Bërit	Biznes	për	28	vende	më	lart,	nga	
vendi 128 për vitin 2012 në vendin e 98-të për vitin 2013. Përmirësimi i treguesit për “Fil-
limin e një biznesi” ishte kontribuuesi i dytë më i madh, pas përmirësimeve në treguesin 
e “Mbrojtjes së investitorëve”. Në treguesin e parë, Kosova u ngjit për 44 vende, ndërsa 
në treguesin e dytë kjo ishte edhe më e lartë, apo për 76 vende.

Sa	 i	përket	 lehtësimit	 të	hyrjes	 së	ndërmarrjeve	 të	 reja	në	 treg,	 sfidë	mbetet	norma	e	
lartë	e	kamatave	dhe	rrezikshmëria	e	lartë	e	qasjes	në	kredi.	Në	këtë	kontekst,	ka	sfida	
të shumta strukturore që kanë të bëjnë me përmirësimin e shkallës së mbështetjes së 
sektorit bankar në tregun real. Kjo kërkon analiza mbi ofertën dhe kërkesën për kredi 
bankare. Më tej, duhet fokusuar gjithashtu në përmirësimin e qeverisjes së korporatave, 
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duke	filluar	nga	rritja	e	besueshmërisë	së	pasqyrave	financiare	të	ndërmarrjeve.

•	 Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore dhe korporatizimi i NP-ve

Procesi	i	privatizimi	i	ndërmarrjeve	shoqërore	në	Kosovë	ka	filluar	në	vitin	2002,	filli-
misht i kryer nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, e cila ka funksionuar në kuadër të 
Shtyllës IV të UNMIK-ut. Pas shpalljes së pavarësisë, më 2008, AKM-ja është shndërruar 
në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Mënyrat e privatizimit janë përbërë nga spin-offi 
special	(i	cili	ka	imponuar	kërkesa	specifike	ndaj	investitorëve	në	aspektin	e	investimeve,	
punësimit, etj.), spin-offi i rregullt (i cili nuk ka imponuar asnjë kërkesë mbi investitorët), 
dhe likuidi. Deri më tani, gjithsej rreth 306 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar plotë-
sisht ose pjesërisht. Agjencia ka grumbulluar të ardhura të konsiderueshme nga ky pro-
ces,	ndërsa	pasuritë	dhe	profiti	i	tyre	është	ndarë	nga	kompanitë	amë	për	të	përmbushur	
pretendimet e mundshme të kreditorëte dhe punëtorëve. Megjithatë, Kosova mbetet 
mbrapa në aspektin e privatizimit në shkallë të gjerë. Kosova deri më tani ka privatizuar 
vetëm rrjetin e saj të shpërndarjes. Tenderi ka përfunduar për Kompaninë e Distribu-
cionit dhe Furnizimit me Energji Elektrike, në qershor 2012. Procesi i privatizimit të 
Postë-Telekomit është zvarritur për një kohë të caktuar, por kjo është paraparë të për-
fundojë në vitin 2013.

Përveç	kësaj,	Qeveria	ka	hyrë	ose	është	duke	marrë	në	konsideratë	partneritetet	pub-
liko-private (PPP) afatgjata, si një mënyrë për të tërhequr investimet private dhe zh-
villimin	e	infrastrukturës.	Në	vitin	2010,	një	kontratë	20-vjeçar	iu	dha	një	konsorciumi	
ndërkombëtar për të vepruar në Aeroportin e Prishtinës. Privatizimet e mëdha dhe PPP-
të	kanë	potencial	për	të	tërhequr	investime	dhe	përmirësuar	efikasitetin.	Megjithatë,	ato	
duhet	të	menaxhohen	me	kujdes	për	të	kufizuar	ekspozimin	ndaj	e	Qeverisë	detyrimeve	
në të ardhmen dhe për të siguruar stimujt e duhur për të përmirësuar performancën 
afariste dhe operative të kompanive.

•	 Investimet e huaja të drejtpërdrejta

Investimet e huaja të drejtpërdrejta janë përbërës i rëndësishëm për zhvillimin e sektorit 
privat. Në mënyrë konvencionale, IHD-të shihen si burim i kapitalit dhe pajisjeve, por 
në të njëjtën kohë si kanal i transferimit të njohurive menaxheriale, ekspertizës teknike 
(know-how)	dhe	si	rrugë	për	të	fituar	qasje	në	rrjetet	e	tregtisë	ndërkombëtare.	Sektorit	
privat në lindje e sipër në Kosovë, si edhe në vende të tjera në tranzicion, faktikisht i 
mungojnë të gjitha këto burime. Prandaj IHD-të janë të domosdoshme për zhvillimin e 
përgjithshëm të Kosovës.

IHD-të në Kosovë kanë qenë mjaft të ulëta në periudhën e pasluftës (shih BQK, 2012). 
Megjithatë, Kosova ka ndërmarrë një sërë masash politikash për të tërhequr investitorët 
e huaj. Kosova ka një legjislacion mjaft modern për mbrojtjen e investitorëve të huaj, ka 
nënshkruar marrëveshje të ndërsjella për mbrojtjen e investimeve, ka zgjeruar tregjet 
përmes liberalizimit të tregtisë, dhe është duke u përpjekur për të përmirësuar mjedi-
sin e përgjithshëm afarist, me qëllim që të tërheq investitorët e huaj. Sa i përket kësaj 
të fundit, Kosova ka reduktuar rregullativën e tepërt dhe proceset e tjera burokratike 
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duke lehtësuar procesin e regjistrimit të bizneseve, reduktuar kohën dhe koston e tran-
saksioneve ndërkombëtare, duke futur në përdorim ‘konceptin ombrellë’ për leje, i cili 
synon të eliminojë deri në 50% të licencave ekzistuese deri në vitin 2014, si dhe reforma 
të	tjera.	Siç	u	vu	në	dukje,	këto	reforma	dhe	reformat	e	tjera	të	ndërlidhura	me	këto	kanë	
lëvizur Kosovën në treguesin e TBBBB (WBDB) “Mbrojtja e investitorëve” për 76 vende.

•	 Dalja nga tregu

Ligji mbi Falimentimin rregullon procesin e daljes nga tregu. Ai parasheh likuidimin 
dhe	riorganizimin	e	firmave	problematike	është	një	mjet	i	rëndësishëm	për	ekonominë	
e	tregut.	Ai	siguron	për	firmat	që	kanë	dështuar	një	mjet	të	rregullt	të	daljes.	Ai	dëmton	
firmat	e	dobëta,	por	firmave	potencialisht	 të	besueshme	iu	mundëson	ristrukturimin.	
Dhe,	falimentimi	zhvendos	kontrollin	mbi	firmat	me	probleme	financiare	tek	kreditorët	
e tyre para se të keqpërdoren ose të shpërndahen të gjitha asetet, dhe kjo i jep kredi-
torëve informata dhe fuqi për të drejtuar përdorimin e aseteve të mbetura që të mbulojë 
borxhet.

Agjencia për Regjistrim e Bizneseve në Kosovë nuk posedon procedura të falimentimit. 
Megjithatë, kjo Agjenci ofron shërbime të ndërprerjes së veprimtarisë. Procedurat dhe 
dokumentet e nevojshme për shuarjen e korporatave janë si në vijim: 

- Plotësimi i formularit D;
- Shpallja e likuidimit në 1/2 faqe në gazetat ditore, në tri gjuhë;
- Vërtetimi nga Administrata Tatimore për shuarjen e biznesit;
- Vërtetimi nga Gjykata Ekonomike;
- Certifikata	origjinale	e	biznesit;
- Kopja e letërnjoftimit/-eve të pronarëve, ose pasaportave (në rast të pronar-

it/-ëve të huaj);
- Vendimi për likuidimin e korporatës; 
- Vendimi për emërimin e likuidatorit; dhe
- Raporti i pasurive kapitale.

Gjatë periudhës 2007 – 2011 numri i përgjithshëm i kompanive që kanë shuar aktivitetin 
e tyre është 5,822. Nga janari 2012 deri në maj 2012, gjithsej 337 kompani kanë shuar 
aktivitetet e tyre.

Në	sektorin	financiar,	për	shkak	të	specifikave	dhe	ndjeshmërisë	më	të	lartë	(ky	sektor	
është ndër sektorët më të rregulluar në të gjitha vendet e botës), dalja nga tregu është e 
rregulluar	në	mënyrë	specifike	me	ligjet	përkatëse	për	institucionet	financiare.	Ligji	për	
Bankat,	Institucionet	Mikrofinanciare	dhe	Institucionet	Financiare	Jobankare,	miratuar	
në	prill	2012,	rregullon	çështjet	relevante,	si	marrja	nën	administrim	apo	edhe	e	kontrol-
lit të bankave, rikapitalizimi i tyre, bashkimet shitjet dhe ristrukturimin e tyre, si dhe 
falimentimin dhe mënyrën e likuidimit të tyre. Ky Ligj bazohet në praktikat më të mira 
ndërkombëtare	duke	marrë	parasysh	rëndësinë	e	trajtimit	të	këtyre	çështjeve	për	të	kri-
juar kushte sa më efektive për mbrojtjen e depozitorëve si një ndër mandatet kryesore 
të BQK-së. Sa u përket fondeve pensionale dhe kompanive të sigurimit dalja e tyre nga 
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tregu rregullohet gjithashtu me ligjet përkatëse. Ligji për Fondet Pensionale të Kosovës i 
miratuar	në	prill	2012,	rregullon	çështjen	e	daljes	nga	tregu	të	fondeve	pensionale	suple-
mentare	(shtylla	e	tretë).	Për	kompanitë	e	sigurimeve,	kjo	çështje	aktualisht	rregullohet	
me	anë	të	Rregullores	2001/25	Kapitulli	X,	përderisa	të	finalizohet	Ligji	për	Sigurime	të	
Përgjithshme	i	cili	është	në	fazën	përfundimtare	të	tij,	ku	do	të	përfshihet	çështja	e	ad-
ministrimit dhe likuidimit të kompanive të sigurimit, si dhe të drejtat dhe përparësitë e 
mbajtësve të policave në rastet e tilla. 

1.1. Korniza ligjore dhe e politikave 

Legjislacioni	që	ka	 të	bëjë	me	hyrjen	në	dhe	daljen	e	firmave	nga	 tregu,	privatizimin	
dhe investimet e huaja në Kosovë është i kompletuar. Mangësitë në legjislacionin që 
mbulon këto fusha janë trajtuar përmes plotësim-ndryshimeve të vazhdueshme. Ligji 
kryesor	që	mbulon	hyrjen	në	dhe	daljen	e	firmave	të	reja	nga	tregu	është	Ligji nr. 02/L-
123 për Shoqëritë Tregtare.	Qëllimi	i	ligjit	është	i	dyfishtë.	Së	pari,	ai	parasheh,	promovon	
dhe	 lehtëson	regjistrimin,	krijimin,	 funksionimin	dhe	shpërbërjen	efikase	 të	 llojeve	 të	
zakonshme	dhe	të	veçanta	të	shoqërive	tregtare.	Së	dyti,	ai	synon	të	harmonizojë	rregul-
limin e shoqërive tregtare në Kosovë me praktikat më të mira të orientuara kah tregu, si 
dhe me kërkesat themelore të detyrueshme të Bashkimit Evropian. Ky ligji është plotë-
suar-ndryshuar disa herë, kryesisht për të inkorporuar dispozitat që mbulojnë proces-
in	 e	 regjistrimit	 të	bizneseve.	Përveç	këtij	 ligji,	 gjithashtu	zbatohen	një	numër	aktesh	
nënligjore, të cilat, ndër të tjera, mbulojnë funksionimin e Agjencisë për Regjistrimin e 
Bizneseve në Kosovë.

Përveç	Ligjit	mbi	Shoqëritë	Tregtare,	hyrja	në	dhe	dalja	nga	 tregu	në	Kosovë	është	e	
mbuluar nga legjislacion shtesë, si Ligji mbi Tregtinë e Brendshme, Ligji për Tregti me 
Naftë dhe Derivate të Naftës në Kosovë, dhe Ligji për Prodhimin, Grumbullimin, Për-
punimin dhe Tregtimin e Duhanit. 

Ligji nr. 04/L-005 për Tregtinë e Brendshme, i miratuar në qershor 2011, ka eliminuar lejet 
e punës dhe lejet e inspektimit sanitar. Gjashtë licenca janë eliminuar për kompanitë 
e	ndërtimit,	 siç	 janë	 licenca	për	ndërtim,	projektim,	rishikim,	mbikëqyrje,	 të	pranimit	
teknik dhe atë të laboratorit.

Procesi i privatizimit të NSH-ve dhe i korporatizimit të NP-ve rregullohen nga dy ligje: 
Ligji mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe Ligji mbi Ndërmarrjet Publike.

Ligji nr. 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit rregullon krijimin e AKP-së 
dhe tërë procesin e privatizimit në Kosovë. Raporti i Progresit i KE-së për Kosovën, i 
vitit 2011, njeh se korniza e re ligjore për privatizimin pritet të përshpejtojë procesin e 
likuidimit. 

Ligji nr. 2008/03-L087 mbi Ndërmarrjet Publike dhe plotësim-ndryshimi i mëvonshëm 
i tij, i vitit 2012, ka krijuar një kornizë ligjore që rregullon ushtrimin e të drejtave të 
pronësisë	mbi	ndërmarrjet	publike.	Përveç	kësaj,	ligji	parasheh	qeverisjen	korporative	
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të ndërmarrjeve publike në përputhje me parimet e njohura ndërkombëtare të qeverisjes 
korporative për ndërmarrjet në pronësi publike. Së fundmi, ky ligji vendos aranzhime 
efikase	të	raportimit	dhe	llogaridhënies	për	të	lehtësuar	mbikëqyrjen	e	duhur	të	aktivi-
teteve të ndërmarrjeve në pronësi publike.

Ligji nr. 02/L-33 mbi Investimet e Huaja nxit dhe inkurajon investimet e huaja në 
Kosovë, duke iu ofruar investitorëve të huaj një tërësi të drejtash dhe garancish ligjore 
që sigurojnë mbrojtjen dhe trajtimin e drejtë të investimeve të huaja, në përputhje strikte 
me sundimin e ligjit dhe standardet e praktikat gjerësisht të pranuara ndërkombëtare. 
Ligji është duke u plotësuar-ndryshuar, për të ofruar garanci dhe stimuj të mëtejshëm 
për investitorët e huaj.

Përveç	dispozitave	të	caktuara	të	falimentimit,	të	përfshira	në	Ligjin	për	Shoqëritë	Treg-
tare (shihni nenin 229 mbi vendimin e likuidimit të korporatave, vendimin për emërimin 
e likuidatorit dhe raportin mbi pasuritë kapitale), procedurat e falimentimit në Kosovë 
janë të rregulluara edhe me Ligjin nr. 2003/04 mbi Likuidimin dhe Riorganizimin e Per-
sonave Juridikë në Falimentim. Ky ligj përcakton kushtet dhe procedurat për likuidimin 
ose riorganizimin e personave juridikë në falimentim, si dhe përcakton të drejtat dhe 
detyrimet e palëve pjesëmarrëse ose të prekura nga procedurat e tilla.

1.2. Korniza dhe zhvillimi institucional

Deri në kohët e fundit, subjekti i vetëm për regjistrim të biznesit ka qenë Agjencia për 
Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK), e cila vepron në kuadër të Ministrisë së 
Tregtisë	dhe	Industrisë.	Siç	u	theksua	më	lart,	me	mbështetjen	e	Bankës	Botërore,	deri	
më tani janë hapur 25 Qendra Komunale për Regjistrimin e Bizneseve në tërë Kosovën. 
Pritet që ky hap të përshpejtojë dhe lehtësojë ndjeshëm procesin e regjistrimit të 
bizneseve.	Përveç	kësaj,	këto	zyra	shërbejnë	si	qendra ‘one-stop-shop’,	ku	përveç	marrjes	
se numrave të regjistrimit të biznesit, mund të kryhen edhe procedura të tjera të nevo-
jshme	për	të	filluar	një	biznes	(për	shembull,	marrja	e	numrit	fiskal).

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka trashëguar Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, e 
cila u shpërbë pas Shpalljes së Pavarësisë, në vitin 2008. Kjo agjenci ka autoritetin për të 
shitur, transferuar dhe/ose likuiduar ndërmarrjeve shoqërore dhe asetet e tyre.

Roli i promovimit të Kosovës para investitorëve të huaj i është dhënë Agjencisë për Pro-
movimin e Investimeve të Kosovës (APIK), e cila vepron në kuadër të MTI-së. Vëllimi 
i punës së APIK-ut është ndarë formalisht në mes të promovimit të investimeve dhe 
promovimit të eksportit, edhe pse kjo e para është më me prioritet. Mandati i APIK-ut 
mbulon: mbështetjen për kryerjen e ndryshimeve rregullatore për të krijuar një klimë 
të favorshme për investime në Kosovë, mbështetjen e aktiviteteve për të promovuar 
Kosovën si një vend tërheqës për investime, ofrimin e informatave dhe këshillave për 
investitorët,	në	mënyrë	për	të	tejkalojnë	çfarëdo	pengesash	me	të	cilat	mund	të	përballen	
në procesin e investimit.
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Në	sektorin	financiar,	Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për 
licencimin,	rregullimin	dhe	mbikëqyrjen	e	të	gjitha	institucione	financiare,	sipas	pari-
meve të ekonomisë së tregut, të hapur me konkurrencë të lirë dhe kushte të barabarta 
për të gjithë pjesëmarrësit, si vendorë ashtu edhe të huaj. Këto kompetenca përfshijnë 
zbatimin	e	kritereve	për	licencimin	e	akterëve	të	rinj	në	sektorin	financiar,	të	cilat	janë:	
kapitali, përshtatshmëria e pronarëve dhe menaxhmentit të lartë, kriteret ‘i përshtatshëm 
dhe	i	duhur	(fit	and	proper)’,	qëndrueshmëria	dhe	kapaciteti	financiar,	plan	i	arritshëm	i	
biznesit, dhe struktura organizative që mundëson mbikëqyrjen efektive të institucionit. 

Sipas ligjit të falimentimit i Kosovës, Gjykatat Komunale trajtojnë procedurat e falimen-
timit	për	të	gjitha	kompanitë,	përveç	NSH-ve.

Inspektorati i Tregut është përgjegjës që të inspektojë operatorët ekonomikë të sektorit 
privat duke u mbështetur në ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi (afro 15 ligje dhe 30 akte 
nënligjore	),	në	veçanti	në lidhje me tregtinë e brendshme, mbrojtjen e konsumatorëve, 
sigurinë e përgjithshme të produkteve (të lodrave, pajisjeve elektrike, makinerive, pro-
dukte të ndërtimit etj), tregtinë me naftë dhe derivate të naftës, metrologjinë, punimet 
nga	metalet	e	çmuara,	sigurinë	e	produkteve	të	ndërtimit,	duhanin,	turizmin	e	shërbi-
met turistike, zejtarinë, etj..

Sa i përket përmirësimit të qeverisjes dhe të kapaciteteve institucionale për hyrje në dhe 
dalje nga tregu, gjithashtu është e nevojshme vazhdimi i zbatimit të masave për lehtë-
simin e mjedisit afarist, përfshirë nëpërmjet e-qeverisjes dhe harmonizimit të bazave të 
të dhënave të institucioneve relevante në të dyja nivelet.

2. Sistemi ligjor

Ligji në ekonomitë e tregut përcakton rregullat e lojës dhe u jep individëve të drejtat dhe 
mjetet për zbatimin e tyre. Sundimi i ligjit kërkon ligje të mira, institucione për t’i zba-
tuar ato, dhe kërkesa për këto ligje. Së pari, hartimi i ligjeve të mira është i një rëndësie 
themelore, pasi që dështimi për të miratuar ligje të mira imponon shpenzime që shkojnë 
përtej	gabimeve	në	kuadër	të	ligjeve	të	veçanta,	dhe	madje	mund	të	ndikojë	në	integrite-
tin e vetë sistemit juridik. Ligjet e miratuara me mospërputhje dhe paqartësi të mëdha, 
ose me hapësirë   për abuzim, thjesht thellojnë mosbesimin në sistem. Së dyti, kërkohen 
institucione të fuqishme dhe kompetente për të zbatuar sundimin e ligjit (më shumë për 
këtë pason më vonë). Së fundmi, sundimi i ligjit mund të mbizotërojë dhe të qëndrojë 
nëse ka kërkesë për ligje të mira.

Individët dhe kompanitë kanë stimuj të fuqishëm ekonomikë për të kërkuar të drejtat e 
tyre	ligjore.	Përveç	kësaj,	bankat	dhe	kreditorët	e	tjerë,	për	shembull,	nuk	do	t’i	marrin	
seriozisht të drejtat e tyre të reja në kuadër të kolateralit, mbledhjes së borxhit, dhe ligjit 
të falimentimit nëse janë të bindura se nuk ka në dispozicion kompensime nga shteti. 
Ato duhet të shohin se mbledhja agresive e borxhit është e nevojshme për të mbijetuar. 
Në mënyrë të ngjashme, kur menaxherët kërkojnë të ketë reputacion për respektimin e 
ligjeve për të blerë furnizime apo për të rritur kapitalin, ata do të mendojnë dy herë për 
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shkeljen shenjtërisë së kontratës ose për të abuzuar aksionarët pakicë. Stimujt e orien-
tuar kah tregu për këtë arsye plotësojnë ligjet dhe institucionet e orientuara kah tregu. 

Sundimi i ligjit është një parakusht për zhvillimin e sektorit privat. Legjislacioni që ka 
të bëjë me ekonominë ka të paktën katër funksione: përcaktimin dhe mbrojtjen e të dre-
jtave pronësore; vendosjen e rregullave për shkëmbimin e këtyre të drejtave, krijimin 
e rregullave për hyrje dhe dalje nga aktivitetet produktive dhe nxitjen e konkurrencës 
duke mbikëqyrur strukturën e tregut dhe sjelljen, si dhe korrigjimin e dështimeve të 
tregut. Deri më tani kemi diskutuar rregullat që kanë të bëjnë shkëmbimin e të drejtave 
pronësore (që është, në kontekstin e procesit të privatizimit) dhe proceset e hyrjes dhe 
daljes	së	firmave.	Në	vazhdim,	ne	do	të	përqendrohemi	në	mekanizmat	e	mbrojtjes	së	të	
drejtave pronësore, konkurrencën dhe shmangien e dështimeve të tregut.

2.1. Të drejtat pronësore dhe zbatimi i kontratave

Të drejtat pronësore shkojnë përtej pronësisë së plotë, te të drejtat e shfrytëzimit të 
pjesshëm	(siç	janë	pronat	me	qira	dhe	servitutet)	e	deri	tek	të	drejtat	që	kanë	të	bëjnë	
me	aktivitete	specifike	(të	tilla	si	të	drejtat	e	trashëgimisë	dhe	të	drejtat	kolaterale	ndaj	
pronësisë së debitorëve). Lloje të panumërta të pasurisë janë të përcaktuara dhe të mbro-
jtura,	duke	filluar	nga	pasuria	e	paluajtshme	dhe	pasuria	e	luajtshme,	e	deri	tek	idetë	e	
reja dhe shpikjet. Kontratat janë pazgjidhshëm të lidhura me të drejtat pronësore, pasi 
që ato sigurojnë mjetet për të shkëmbyer këto të drejta. Me këtë, kontratat shërbejnë për 
zhvillimin dhe prosperitetin e një vendi, pasi që ato sigurojnë një mënyrë të decentral-
izuar të shpërndarjes së burimeve për shfrytëzimin më të mirë të tyre.

BE, përmes Raporteve të Progresit të KE-së për Kosovën, ka theksuar vazhdimisht se 
sistemi	ligjor	vazhdon	të	vuajë	nga	qasshmëria	dhe	efikasiteti	i	dobët.	Në	këtë	kontekst,	
ajo ka theksuar nevojën për përmirësimin e mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave 
pronësore dhe zbatimin e kontratave. Sipas këtij dokumenti kryesor që mbikëqyr për-
parimin e vendeve kandidate të tanishme dhe të ardhshme për anëtarësim në BE, sun-
dimi i dobët i ligjit në Kosovë dhe pasiguria rreth të drejtave pronësore mbeten pengesat 
kryesore	për	zhvillimin	e	qëndrueshëm	ekonomik.	Përveç	kësaj,	zbatueshmëria	e	dobët	
e kontratave ka mbetur në mesin e shqetësimeve kryesore të kompanive dhe investi-
torëve në Kosovë. KE më tej argumenton se zbatimi i vështirë dhe i kushtueshëm ligjor 
i kontratave ka vazhduar të pengojë seriozisht mjedisin afarist. Ky është gjithashtu një 
nga faktorët që shpjegojnë normat relativisht të larta të interesit që vihen në zbatim nga 
bankat komerciale për sektorin privat.

2.2. Konkurrenca 

Sigurimi i konkurrencës së ndershme në treg është një mjet i progresit. Konkurrenca 
mund të promovohet nëpërmjet reduktimit të tarifave dhe heqjes së barrierave të tjera 
jo-tarifore. Për më tepër, këto hapa duhet të plotësohen me rregullimin e monopoleve 
natyrore	dhe	përmes	 legjislacionit	kundër	monopolit,	për	 të	 siguruar	efikasitetin	dhe	
për të mbrojtur publikun nga abuzimi i fuqisë së monopolit në treg.
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Me qëllim të sigurimit të zhvillimit të një ekonomie tregu të shëndoshë, përmes ndalimit 
të	veprimeve	që	kufizojnë,	shtypin	ose	çrregullojnë	konkurrencën,	Kosova	ka	miratuar	
Ligjin nr. 2004/36 mbi Konkurrencën.	Në	mënyrë	specifike,	ky	ligj	ndalon	praktikat	që,	
drejtpërsëdrejti	 ose	 tërthorazi,	 fiksojnë	 blerjen	 apo	 shitjen,	 kufizojnë	 ose	 kontrollojnë	
prodhimin,	tregun,	zhvillimin	teknik	ose	investimet;	kufizojnë,	ndajnë	ose	shkëmbejnë	
një treg ose një ose më shumë burime të furnizimit; dhe lidhin kontrata që janë subjekt 
i pranimit nga pala tjetër e një ose më shumë detyrimeve shtesë që nuk kanë lidhje me 
subjektin e këtyre kontratave.

Ashtu	si	në	rastin	e	të	drejtave	pronësore	apo	kontratave,	çështja	e	zbatueshmërisë	së	Lig-
jit	të	Konkurrencës	në	Kosovë	mbetet	sfidë	e	madhe.	Kjo	lidhet	kryesisht	me	mungesën	
e kapaciteteve njerëzore dhe teknike të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. Raporti i 
Progresit i KE-së, i vitit 2011, thekson nevojën për forcimin e kapaciteteve administra-
tive të këtij Autoriteti, si dhe trajnimin e personelit të tij që të jenë në gjendje të kryejnë 
detyrat e tyre në mënyrë adekuate.

2.3. Korniza dhe zhvillimi institucional

Ligjet janë po aq të mira sa janë të mira edhe institucionet që i zbatojnë ato. Pra, cilat in-
stitucione janë më të rëndësishmet në këtë kontekst? Së pari janë ligjet e mira dhe mjetet 
efektive për zbatimin e tyre. Bazuar në to vendosen dhe zbatohen rregullat e lojës, por 
ato gjithashtu mundësojnë kosto më të ulëta të transaksioneve, siguri të shtuar komer-
ciale,	krijimin	e	stimujve	për	efikasitet,	si	dhe	kontrollimin	e	krimit	dhe	korrupsionit,	në	
mënyrë që bizneset të mund të përqendrohen në aktivitete produktive.

Ekziston një numër i gjerë i institucioneve për zbatimin e ligjit që kanë rol të një rëndësie 
kritike. Këto institucione janë, së pari, gjykatat kompetente dhe të besueshme dhe ag-
jencitë e specializuara të zbatimit që sigurojnë themelin nga i cili, në fund të fundit, 
varet i tërë aktiviteti i zbatimit, qoftë formal apo joformal. Sistemet formale ligjore vënë 
gjykatësit, prokurorët, arbitrat, funksionarët e gjykatave dhe profesionistët juridikë 
privatë në rolin e interpretuesve dhe zbatuesve primarë të ligjeve. Rëndësi të njëjtë kanë 
edhe ato që prodhojnë dhe shpërndajnë informata dhe monitorojnë pjesëmarrësit e 
tregut: këto institucione dhe palë të interesuara ‘roje’ përfshijnë firmat	e	kontabilitetit, 
shërbimet e vlerësim të kreditit, rregullatorët e letrave me vlerë, hetuesit, dhe elemente 
të tjera të shoqërisë civile, përfshirë shtypin e lirë.

Problemi madhor me të cilën ballafaqohet Kosova është avancimi i institucioneve të 
saj, duke përfshirë mekanizmat për zbatimin e ligjit. Në Raportet e Progresit të KE-
së vazhdimisht është theksuar se gjykatat dhe mekanizmat për zbatimin e ligjit kanë 
performuar	dobët,	në	veçanti	 sa	u	përket	aspekteve	 të	zbatimit	 të	 ligjit	që	 lidhen	me	
tregun. Ato vazhdojnë të përballen me mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe teknike. 
E njëjta vlen edhe për institucionet përgjegjëse për përcaktimin apo mbrojtjen e pronës 
në Kosovë (për shembull, Agjencia Kosovare e Pronës, Agjencia dhe Zyrat Kadastrale 
nëpër Komuna, etj.); mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe industriale (Zyra për Pronë-
si Industriale, Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta dhe Dogana e 
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Kosovës); dhe për konkurrencë (Autoriteti Kosovar i Konkurrencës).	Përveç	kësaj,	ato	
gjithashtu konsiderohet se janë përballen me problemin e korrupsionit. Nga ana tjetër, 
konsiderohet se mekanizmat ‘roje’ dhe shoqëria civile, përfshirë mediat, kanë dështuar 
në masë të madhe në performancën e tyre në Kosovën e pasluftës, në këtë kontekst. Për 
më tepër, pirateria akoma mbetet gjerësisht e përhapur.

3. Kapitali njerëzor dhe fizik

3.1. Kapitali njerëzor

Literatura e sheh produktivitetin e punës si faktor kritik për rritje të qëndrueshme 
ekonomike. Produktiviteti i punës varet nga njohuritë, aftësitë, motivimi dhe shëndeti 
i punëtorëve. Prandaj zbutja e varfërisë së skajshme, ruajtja e kapitalit njerëzor, dhe 
përshtatja e tij me nevojat e sistemit të tregut mbështesin rritjen, si dhe drejtësinë sociale 
dhe	qëndrueshmërinë	politike.	Kyçe	në	këtë	drejtim	është	zhvillimi	i	një	sistemi	arsimor,	
formal dhe joformal, të një cilësie të lartë. Qëllimi primar i sistemit arsimor është të bartë 
njohuritë dhe aftësitë dhe, po aq e rëndësishme, që të transmetojë vlera të caktuara. Për-
voja e njëzet viteve të fundit të tranzicionit tregon se arritja e objektivit kryesor përfshin 
një numër të elementeve ndihmëse: qasje të barabartë në arsim dhe trajnim; ofrimin e 
llojeve të veprimtarive edukative që fuqizon individët ekonomikisht, shoqërisht dhe 
politikisht	për	shoqëritë	në	të	cilat	jetojnë	(efikasiteti	i	jashtëm);	menaxhimin	sa	më	efi-
kas	 të	 shkollave	 dhe	 institucioneve	 të	 tjera	 (efikasiteti	 i	 brendshëm);	 dhe	 financimi	 i	
edukimit	në	mënyra	të	tilla	që	janë	të	drejta	dhe	efikase.

Zhvillimin	e	kapitalit	njerëzor	në	Kosovë	mbetet	sfidë	e	madhe.	Politikë-bërësit	e	kanë	
adresuar këtë problem nëpërmjet rrjetit të gjerë të arsimit, avancimit të shkathtësive, dhe 
politikat e gjenerimit të punësimit. Kosova ka një Strategji gjithëpërfshirëse afatmesme 
të Arsimit, e cila përfshin të gjithë nën-sektorët e arsimit. Legjislacioni për arsimin e lartë 
është në fuqi dhe kërkon nga institucionet (dhe programet) e arsimit të lartë që t’i nën-
shtrohen vlerësimit të jashtëm nga Agjencia për Akreditim e Kosovës (AAK). Një numër 
i programeve nuk i plotësojnë standardet e cilësisë të vendosura nga AAK. Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë 
vënë theksin në arsimin dhe aftësimin profesional (AAP) si mjet për të promovuar zhvil-
limin e shkathtësive, punësueshmërinë dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë.

Sfidat	kryesore	 janë	mungesa	e	personelit	 të	kualifikuar	shkencor,	numri	 i	ulët	 i	 stu-
dentëve të doktoraturës, pajisje të pamjaftueshme laboratorike dhe njohuri teknike 
joadekuate. Komuniteti i hulumtuesve në Kosovë mbetet i izoluar kundrejt komunitetit 
ndërkombëtar shkencor.

Një numër i dokumenteve të politikave kanë për objektiv të adresojnë nevojën e madhe 
për zhvillimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Plani i Veprimit i Vizionit Ekonomik të 
Kosovës 2011 – 2014 thekson nevojën për zhvillimin e kapitalit njerëzor. Ai përvijon 
mekanizma që synojnë rritjen e cilësisë së kapitalit njerëzor me qëllim të ofrimit të një 
fuqie punëtore me cilësi më të lartë në tregun e punës. Në këtë drejtim, ky plan thekson 
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arsimimin dhe zhvillimin profesional në aspektin e zhvillimit të kapitalit njerëzor në të 
gjithë sektorët.

Strategjia e Punësimit 2010 – 2012 është një nga dokumentet kryesore të politikave të 
Qeverisë për punësim. Kjo strategji përvijon tri drejtime të politikave në lidhje me zhvil-
limin e një bazë të aftësive dhe rritjes së punësimit:

- Përmirësimin e klimës së investimeve dhe uljen e kostove të të bërit biznes me 
qëllim të rritjes së ritmit të krijimit të vendeve të punës përmes inkurajimit të 
hyrjen	në	treg	dhe	zgjerimin	e	firmave	në	aktivitete	me	më	shumë	vlerë	të	shtu-
ar;

- Promovimin e një baze të fortë të aftësive dhe normave më të larta të zhvillimit 
të kapitalit njerëzor përmes arsimimit formal dhe sistemeve të trajnimit profe-
sional; dhe

- Përmirësimin e funksionimit të tregut të punës nëpërmjet institucioneve, politi-
kave dhe rregullativës më të mirë të tregut të punës.

Për të arritur një përmirësim të shpejtë në kushtet e tregut të punës, Qeveria ka ndër-
marrë masa afatshkurtra për të adresuar nevojën urgjente për më shumë vende pune 
nëpërmjet zgjerimit të programeve të investimeve publike dhe punëve publike, duke 
ndjekur në të njëjtën kohë objektiva afatmesme dhe afatgjata në një drejtim më të qën-
drueshëm të krijimit të vendeve të punës.

Strategjia Sektoriale e MPMS-së 2009 – 2013 përcakton objektiva të mëtejshëm në lidhje 
me politikat e punësimit dhe përputhjen e ofertës dhe kërkesës në tregun e punës. Dy 
objektivat e lidhura me punësimin janë:

- Rritja e shkallës së punësimit dhe fuqizimi i aftësimit profesional, në përputhje 
me kërkesat e tregut të punës; dhe 

- Përmirësimi i bashkëpunimit me vendet e rajonit (shtet anëtare të BE-së dhe 
shtetet jo-anëtare të BE) lidhur me rritjen e mundësive për punësimin e fuqisë 
punëtore nga Kosova. 

Për të përmbushur objektivin e parë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale synon 
rritjen	e	efikasitetit	dhe	efektivitetit	 të	 shërbimeve	 të	 tregut	 të	punës,	përmirësimin	e	
informatave,	ndërmjetësimin	dhe	 trajnimin	profesional,	 infrastrukturën	fizike	dhe	 te-
knologjinë	 e	 informacionit,	 rishikimin	dhe	modifikimin	 e	programeve	 aktuale	 të	 tra-
jnimit profesional dhe zhvillimin e programeve të reja, si dhe rritjen e kapaciteteve të 
trajnimit	profesional,	trajnimin	e	stafit	profesionale	dhe	menaxhues	të	QAP,	uljen	e	pap-
unësisë tek të rinjtë, gratë dhe të papunët afatgjatë, rishikimin dhe zgjerimin e masave 
të politikave të tregut aktive të punës për mbrojtjen kategorive të tilla në punësim, bal-
ancës së dialogut social, etj.

Në kuadër të objektivit të dytë, MPMS synon të forcojë zbatimin e standardeve të BE-së 
dhe	bashkëpunimin	në	përmirësimin	e	kapaciteteve	teknike,	financiare	dhe	njerëzore,	
nëpërmjet marrëveshjeve teknike të binjakëzimit që do të ndihmonin procesin e bash-
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këpunimit, si dhe zhvillimin e politikave, legjislacionit dhe përmirësimin e partnerite-
tit	për	 tërheqjen	e	 investimeve	dhe	financimin	e	projekteve	për	krijimin	e	vendeve	të	
punës, dhe duke i ofruar mbështetje sektorit privat përmes krijimit të kompanive të 
përbashkëta.

3.2. Kapitali fizik

Është	 dëshmuar	 se	 kapitali	 fizik	 ndikon	 në	 industri	 dhe	 produktivitetin	 në	 nivel	 të	
firmave.	Kosova	ka	bërë	hapa	të	rëndësishëm	në	ndërtimin	e	infrastrukturës	së	nevojshme	
që është e favorshme për aktivitetet e biznesit. Megjithatë, ende mbetet shumë për t›u 
bërë	në	përmirësimin	e	infrastrukturës	fizike	në	nivele	konkurruese.	Në	vijim	jepet	një	
përshkrim	i	shkurtër	i	gjendjes	së	infrastrukturës	fizike	në	Kosovë.

•	 Infrastruktura rrugore

Qeveria e Kosovës ka nisur një program masiv të investimeve publike që synojnë mod-
ernizimin e infrastrukturës rrugore në Kosovë. Puna është duke u zhvilluar për t’u lid-
hur me autostradën e Durrës – Vërmicë për në Shqipëri, e cila i mundëson Kosovës 
qasje	të	shpejtë	në	det	përmes	Portit	të	Durrësit.	Kjo	autostradë,	e	cila	është	planifikuar	
të përfundojë në pikëkalimin Merdare në mes të Kosovës dhe Serbisë, do të formojë një 
pjesë të rrugës evropiane E851. Pasi përfundimit të pjesës së projektit në anën e Kosovës, 
autostrada do të lidhë portin detar të Durrësit me korridorin e dhjetë (X) Pan-Evropian. 
Projektet e tjera të infrastrukturës rrugore lidhin Kosovën qendrore me pjesën verio-
re dhe veriperëndimore të saj. Vitin e ardhshëm do të shohim futjen e Kosovës në një 
projekt tjetër infrastrukturor madhor, që lidh pjesën qendrore të saj me artë jugore dhe 
më tej me Maqedoninë. Ashtu si në rastin e autostradës për në Merdare, të gjitha këto 
projekte synojnë të lidhin Kosovën me rrjetet rrugore rajonale dhe më gjerë.

•	 Infrastruktura hekurudhore

Infrastruktura hekurudhore në Kosovë është në gjendje të mjerueshme. Rrjeti shtrihet në 
gjatësi prej 333,451 km të linjës së hapur hekurudhore. Hekurudhat e Kosovës, përmes 
Leshakut dhe Podujevës në veri, përkatësisht në lindje, janë të lidhura me Serbinë, ndër-
sa nëpërmjet Hanit të Elezit në jug me Maqedoninë.

Aktualisht,	një	pjesë	e	linjës	(Prishtinë	–	Podujevë	dhe	deri	te	kufiri	me	Serbinë,	si	dhe	
linja jugperëndimore nga Xërxa në Prizren) nuk është funksionale për shkak të dëmti-
meve të mëdha dhe kostos së lartë të rehabilitimit. Linjat e tjera janë funksionale, por 
niveli i tyre nuk është i kënaqshëm për shkak të nevojës së madhe për investime. Ak-
tualisht, sinjalet e sigurisë janë instaluar vetëm në stacionet hekurudhore në linjën 10 
(Leshak – Mitrovicë – Hani i Elezit), kurse të gjitha linjat e tjera nuk kanë këso pajisjesh. 
Gjendja e stacioneve hekurudhore ende nuk është në nivel të dëshirueshëm, pavarësisht 
punës	së	bërë	çdo	vit	në	riparimin	e	tyre.	Pajisjet	mobile	dhe	makineria	për	mirëmbajt-
jen e infrastrukturës hekurudhore janë shumë të vjetra dhe të cilësisë së dobët dhe këto 
kërkojnë riparime të përditshme të cilat kanë kosto të lartë.
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Prioriteti kryesor i INFRAKOS-it është linja hekurudhore 10 që lidh Kosovën me   Serbinë 
dhe Maqedoninë, dhe përmes së cilës kryhet shumica e transportit hekurudhor. Studimi 
i	fizibilitetit,	i	kryer	në	vitin	2010,	ka	theksuar	nevojën	për	investime	të	mëdha	në	mod-
ernizimin e kësaj linje hekurudhore. Fushat kryesore të infrastrukturës hekurudhore që 
kërkojnë investime, janë këto:

- Rehabilitimi i linjës hekurudhore 10 për shpejtësinë e parashikuar nga 100 km/h 
në 120 km/h (projekt ky që llogaritet se kushton rreth €174,000,000);

- Blerja e makinerive të domosdoshme për mirëmbajtjen e infrastrukturës heku-
rudhore (projekt ky që llogaritet të kushtojë rreth €3,000,000); dhe

- Rehabilitimi i plotë i linjave të tjera hekurudhore, përfshirë sinjalet e sigurisë, 
telekomunikacionit dhe pajisjet e energjisë (projekt në vlerë rreth €200 milionë).

•	 Infrastruktura e telekomunikacionit 

•	 Telefonia	fikse

Ekzistojnë	tre	operatorë	të	licencuar	që	ofrojnë	shërbime	të	telefonisë	fikse:

- PTK-ja	 është	 ndërmarrja	 e	 vetme	 që	 ofron	 qasje	 në	 telefona	 fiksë	 dhe	 thirrje	
përmes rrjetit të telefonisë publike (PSTN). Gjatë dekadës së fundit, ky operator 
ka ndërtuar rrjetin, me fokus kryesisht në rrjetin NGN, lidhjen e të gjitha qen-
drave	urbane	me	një	rrjet	me	kapacitet	të	lartë	(fibra	optike)	dhe	digjitalizimin	
e rrjetit qendror. Ndërsa rrjeti i qasjes është i bazuar kryesisht në kabllo bakri;

- IPKO	Telecommunications	 Sh.P.K.	 ofron	 shërbime	 të	 telefonisë	 fikse	 përmes	
rrjetit kabllor dhe mbulon pothuajse shumicën e qendrave urbane të Kosovës. 
Kjo infrastrukturë është e bazuar në qasjen hibride, d.m.th. lidhja në lokacionin 
e	klientit	është	e	kombinuar,	duke	filluar	me	kabllo	optike,	bosht	të	përbashkët	
dhe më në fund, pas instalimit të CPE, klienti është i pajisur me kabllo bakri, ose 
në raste të caktuara me IP telefona;

- KONET	është	operatori	i	tretë,	i	cili	nuk	ofron	shërbime	të	telefonisë	fikse,	por	
shërbime vetëm për linjat me qira.

•	 Telefonia celulare

Aktualisht në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të licencuar mobilë (Standard GSM 
900/1800). Mbulimi ka arritur në rreth 99% të popullsisë dhe 88% të territorit. Numri 
i stacioneve marrëse bazë është rreth 721. Teknologjia në përdorim është EDGE, e cila, 
përveç	shërbimeve	të	komunikimit	me	zë,	MMS	dhe	SMS,	gjithashtu	mundëson	ofrimin	
e shërbimeve të internetit.

•	 Shërbimet e internetit

Qasja në internet është siguruar nga 37 ndërmarrje të licencuara, 5 nga të cilat kanë qasje 
të drejtpërdrejtë në portat ndërkombëtare dhe ofrojnë qasje në rrjetin e internetit për 
ISP-të më të vogla të cilat veprojnë në rajone të ndryshme të Kosovës.

Lidhja në internet për përdoruesit nëpërmjet modemit kabllor është teknologjia mbi-
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zotëruese, me 98,000 përdorues. Qasja në internet të teknologjisë ADSL ishte 36,500 për-
dorues në fund të vitit 2011, nga të cilët 94% janë përdorues individualë dhe pjesa e mbe-
tur prej 6% janë përdorues biznesi. Të dhënat tregojnë një rritje në mesin e përdoruesve 
të internetit nëpërmjet ADSL, e cila në krahasim me vitin 2010, është 7.34%.

Teknologjia pa tela (wireless) kryesisht dominon në zonat rurale dhe përdoret edhe 
broadbandi me frekuencë të palicencuar prej 2.5 GHz dhe 5 GHz. Këto shërbime ofro-
hen nga ofruesit e vegjël të internetit dhe shpejtësia mesatare është 256 kbps.

Një numër i konsiderueshëm i lidhjeve broadband janë dhënë nga operatorët përmes 
kabllove me bosht të përbashkët – linjë bakri. Teknologjia kryesore vazhdon të jetë mo-
demi kabllor, me 67.6%, ndërsa 27.7% të përdoruesve të internetit përdorin teknologjinë 
ADSL. Ofruesit kryesorë të internetit që ofrojnë kabllo me bosht të përbashkët janë IPKO 
dhe Kujtesa, ndërsa PTK – TiK është operatori i vetëm që ofron qasje në internet për 
përdoruesit përfundimtarë përmes teknologjisë ADLS.

Investimet nga ana e operatorit të shërbimeve të telekomunikacionit për vitin 2011 kanë 
arritur shumën prej €38,266,377.33 dhe kjo është rritje e konsiderueshme në krahasim 
me vitin 2010, kur investimet kapën shumën prej €30,777,237.11. 

•	 Infrastruktura e rrjetit shpërndarës të energjisë

Rrjeti i shpërndarjes përfshin 110/x kV dhe më ulët, nënstacionet, si dhe linjën 35kV dhe 
më të ulëta.

Rehabilitimi i rrjetit mbulon zëvendësimin e linjave dhe shtyllat prej 0.4 kV e 10 kV, dhe 
transformatorët	10/0.4	kV.	Nevojat	 specifike	për	 investime	 janë	 të	bazuara	në	gjend-
jen e rrjetit dhe nivelin e performancës në lidhje me tensionin dhe ngarkesën, përfshirë 
zëvendësimin	e	seksionit	të	përçuesit,	izolimin	për	të	mbështetur	operacionet	në	nivelin	
20 kV, zgjerimin e rrjetit 10 kV dhe rritjen e kapaciteteve të transformatorëve në TS 
10/0.4 kV. Këto investime do të përmirësojnë qëndrueshmërinë e performancës, konsis-
tencën e furnizimit dhe do të zvogëlojnë humbjet teknike.

Infrastruktura e rrjetit të transmisionit

Të dhënat mbi cilësinë e infrastrukturës bazë të sistemit tonë të transmisionit janë si në 
vijim:

- Infrastruktura	fizike	e	transmisionit:
- Kapaciteti i transmisionit - Ki = 1550 MË;
- Mbingarkesa e paraparë gjatë orëve të pikut për vitin 2012 - Np = 1190 MË;
- Margjina e sigurisë (kapaciteti rrjetit mbështetës për kriteret N) - Kr = 360 MË;
- Përmbushja i N-1 kritereve - ~ 90% e rasteve;
- Kapaciteti i interkoneksionit NTC - ~ 1700 MË;
- Kapaciteti transformues pa transformatorëve shpërndarës - Ktrans = 3150MË;
- Kapaciteti transformues me transformatorët shpërndarës 110 / x - Ktrans = 

4970MË.
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Infrastruktura për operimin e sigurt të sistemit të transmisionit:

- Sistemet SCADA/EMS (Kontrolli Mbikëqyrës dhe Sistemi e Menaxhimit të En-
ergjisë/Blerjes); 

- Sistemi i Telekomunikacionit (OPGË);
- Sistemi Matës në largësi;

Fushat ku janë të nevojshme intervenimet: 

- Rritja e kapaciteteve të transmisionit: 
- Për linjën e interkoneksionit 400 kV Kosovë – Shqipëri; 
- Linja 400 kV Kosovë – Maqedoni. 

Rritja e kapaciteteve transformuese dhe të transmisionit:

- Në nivelin e konsumit lokal – rritja e kapaciteteve për nivelin shpërndarës, në 
mënyrë që të mbështetet rritja e konsumit;

- Infrastruktura për Kontrollin e Ngarkesës së Frekuencave - me Shqipërinë.

•	 Sektori i gazit natyror

Në Kosovë ekziston një rrjet nëntokësor i gazit natyror, i ndërtuar në vitet 1970. Rrjeti 
ka	qenë	në	funksion	deri	në	vitin	1988,	dhe	ka	furnizuar	Ferronikelin,	Trepçën,	Llamko-
sin dhe ish-kazermat ushtarake në Prishtinë, Qarkun e Ngrohjes Qendrorë të Prishtinës 
- TERMOKOS, dhe disa objekte industriale. Furnizimi me gaz bazohej në procesin e 
gazifikimit	të	linjitit	në	kuadër	të	ish-Kompanisë	së	Elektro-Ekonomisë	së	Kosovës,	tani	
KEK-ut. Presioni operativ i këtij gazsjellësi ishte 25 bare, me një kapacitet vjetor prej 480 
milion Nm3.

Tubacioni i gazit është dëmtuar rëndë në disa pjesë dhe është jashtë funksionit. Ky është 
përfundimi	i	studimit	ESTAP	I.	Planifikohet	që	të	vendoset	tubacioni	i	ri,	si	pjesë	e	pro-
jektit të rrugës në mes të Prishtinës dhe Shkupit. Megjithatë, deri më sot nuk është kryer 
asnjë studim i cili do të tregojë se është e realizueshme kjo dhe të japë kostot e ndërtimit 
të një rrjeti gazi në Kosovë.

•	 Sistemet e shpërndarjes së ngrohjes qendrore

Sektori i ngrohjes qendrore përbëhet nga katër seksione, të cilat furnizojnë me ngrohje 
zonat	urbane	të	komunave	Prishtinë,	Gjakovë,	Mitrovicë	dhe	Zveçan.	Ngrohja	qendrore	
mbulon vetëm rreth 5% të kërkesës së përgjithshme për ngrohje në Kosovë.

Rrjeti kryesor i shpërndarjes është Ndërmarrja Qendrore Termokos, në Prishtinë, në 
gjatësi prej 63 km, me një kapacitet të instaluar prej 2x7MË në rrethe, kapacitet i in-
staluar 2x7MË në Spitalin e Prishtinës (rezervë) dhe kapacitet 1x4MË, i instaluar në 
vetë ngrohjen qendrore për nevojat e veta, dhe kapaciteti 2x0.8 MË, i instaluar në Fus-
hë-Kosovë (jashtë funksionit). Kapaciteti i përgjithshëm është: 135.6 MË. Pjesë integrale 
e sistemit të shpërndarjes është stacioni i pompimit dhe shkëmbimit të ngrohjes, me 
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323 nënstacione (312 aktivë), të cilat janë edhe pika ndarëse ndërmjet rrjetit primar dhe 
sekondar

Burimi kryesor për prodhimin e energjisë termike është vaji i lëndëve djegëse industri-
ale. Rrjeti primar i shpërndarjes në Gjakovë është i shtrirë në gjatësi prej 23.5 km, me një 
kapacitet të ngrohjes prej 38 MË. 275 nënstacionet aktive janë pjesë integrale e këtij rrjeti. 

Sistemi i ngrohjes qendrore në Mitrovicë përmban dy rrjete të ndara: rrjeti i shpërndarjes 
së	Ndërmarrjes	Qendrore	Termomit,	Mitrovicë,	dhe	rrjeti	i	shpërndarjes	në	160	Zveçan.	
Sipas Strategjisë së Ngrohjes së Republikës së Kosovës 2011-2018, ngrohjes qendrore 
Termomit furnizon 160 konsumatorë në sektorin e ekonomive familjare në një zonë të 
ngrohur prej 8500m2. Gjatësia totale e rrjetit të shpërndarjes është 6 km me një kapacitet 
të	instaluar	prej	1x83	MË.	Sistemi	i	ngrohjes	qendrore	në	Zveçan	ka	një	rrjet	të	vogël	të	
shpërndarjes, në gjatësi prej 0.8 km.

•	 Sektori i infrastrukturës ujore

Kjo infrastrukturë është në gjendje relativisht të mirë, por kërkon investime shtesë për të 
siguruar dhe për të menaxhuar ujin, si dhe rrjetin e ujësjellësit, në mënyrë që të sigurojë 
furnizim 24 orë me ujë, pasi që shumica e rajoneve nuk kanë furnizim të qëndrueshëm. 
Nuk ka asnjë trajtim të ujërave të zeza, edhe pse një projekt pilot është iniciuar në Sken-
deraj,	me	financimin	e	Komisionit	Evropian.

•	 Infrastruktura publike në sektorin e menaxhimit të mbeturinave

Shërbimi komunal i mbeturinave të ngurta jo të dëmshme është relativisht i mirë në ato 
zona ku ofrohet ky shërbim dhe puna kryhet në bazë të licencave të lëshuara nga Zyra e 
Rregullatorit të Ujit dhe Mbeturinave. Infrastruktura operative është relativisht e mirë, 
megjithatë, ato nuk kanë fonde për avancimin e makinerisë.

•	 Infrastruktura e përhershëm sanitare e deponive

Katër deponi sanitare të përhershme janë ndërtuar me fondet e BE-së, në katër qendra 
rajonale. Infrastruktura e tyre tani është degraduar në masë të madhe; operatorët pub-
likë të mbledhjes së mbeturinave të paguajnë vetëm një pjesë të borxhit nga faturat e 
pranuara. Investime shtesë janë të nevojshme për të ruajtur dhe menaxhuar këto deponi; 
në të kundërtën, perspektiva e tyre nuk është e ndritshme.

3.3. Korniza ligjore dhe e politikave 

Kosova ka miratuar një numër ligjesh relevante për këtë fushë, që kanë të bëjnë krye-
sisht me mandatin e saj, përfshirë ligjet mbi të gjitha nivelet e arsimit, për qeverisjen e 
sistemit arsimor dhe mbi aktivitetet kërkimore. Këto ligje përfshijnë:

- Ligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës; 
- Ligjin për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës;
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- Ligjin për Veprimtaritë Kërkimore Shkencore;
- Ligjin për Inspeksionin e Arsimit në Kosovë; 
- Ligjin për Arsim dhe Aftësim Profesional; 
- Ligjin për Arsimin dhe Aftësimin e të Rriturve; 
- Ligjin për Edukimin Parashkollor; 
- Ligjin për Botimin e Teksteve Shkollore, Mjeteve Mësimore, Lekturave Shkol-

lore dhe Dokumentacionit Pedagogjik; 
- Ligjin për Arsimin në Komuna; 
- Ligjin për Provimin Përfundimtar dhe Provimin e Maturës Shtetërore; dhe 
- Ligjin	për	Kualifikimet	Kombëtare.

Raporti i Progresit i KE-së, i vitit 2011, argumenton se implementimi i kornizës ligjore 
duhet të përmirësohet përmes koordinimit të përmirësuar në mes të nivelit qendror dhe 
atij lokal dhe duke ndarë më shumë fonde. 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është gjithashtu e mandatuar për përmirësimin 
e	kapaciteteve	njerëzore	në	Kosovës,	si	dhe	për	t’u	marrë	me	çështjet	e	punësimin/pap-
unësisë. Dokumenti kryesor ligjor në këtë aspekt është Ligji i Punës nr. 03/L-212. Ky 
ligji synon rregullimin e të drejtave dhe obligimeve që rrjedhin prej marrëdhënies së 
punës, të përcaktuar në formë të një marrëveshjeje ose raporti kontraktues në mes të 
një punëdhënësi dhe një punonjësi për kryerjen e funksioneve ose detyrave të caktuara 
nga punëdhënësi, nën mbikëqyrjen e punëdhënësit dhe në këmbim të një shpërblimi të 
dakorduar, zakonisht në formë të parave. Raporti i Progresit i KE-së, i vitit 2011, pohon 
se miratimi i Ligjit të Punës ka fuqizuar kornizën ligjore. Kostoja e zbatimit të tij mund 
të	mos	jetë	e	qëndrueshëm.	Zbatimi	i	tij	kërkon	monitorim	të	afërt,	me	kujdes	të	veçantë	
në rritjen e mundshme të cenueshmërisë së grave në tregun e punës, për shkak të dis-
pozitave të reja për pushim të zgjatur të lindjes.

Ekziston edhe legjislacion shtesë, kryesisht në kuadër të mandatit të MPMS-së, respek-
tivisht: 

- Ligji për organizimin sindikal në Kosovë; 
- Ligji për Këshillin Socio-Ekonomik;
- Ligji për Grevat; dhe
- Ligji për Mbështetjen Materiale për Familjet e Fëmijëve me Invaliditet të Përher-

shëm.

Sa	i	përket	zhvillimit	të	kapitalit	fizik,	Ministria	e	Infrastrukturës	luan	rol	kyç.	Legjisla-
cioni në kuadër të mandatit të saj përfshin këto ligje kryesore:

- Ligjin për Hekurudhat;
- Ligjin për Transportin Rrugor;
- Ligjin për Transportimin e Mallrave të Rrezikshme;
- Ligjin për Rrugët;
- Ligjin	për	Sigurinë	në	Trafikun	Rrugor;	dhe
- Ligjin për Aviacionin Civil. 
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Natyrisht,	kjo	nuk	është	një	listë	shteruese	e	legjislacionit	që	mbulon	kapitalin	fizik	në	
Kosovë.	Ekziston,	p.sh.,	legjislacion	specifik	që	mbulon	sferën	e	telekomunikacionit,	TI-
së,	ujit,	mbeturinave,	dhe	komponentë	të	tjerë	të	kapitalit	fizik.

3.4. Korniza dhe zhvillimi i institucioneve 

Siç	u	tha	më	herët,	një	numër	i	institucioneve,	kryesisht	qeveritare,	luajnë	një	rol	në	rreg-
ullimin	e	fushës	së	kapitalit	njerëzor	dhe	fizik.	Sa	për	të	përmendur	disa	në	kuadër	të	
Qeverisës së Kosovës: MASHT, MPMS dhe MI. Mandati i Ministrisë së Arsimit Shkencës 
dhe Teknologjisë ka të bëjë me aktivitetet e lidhura me arsimin parauniversitar, arsimin 
e lartë, arsimin profesional, si dhe shkencën e teknologjinë. Në këtë kontekst, Autoriteti 
Kombëtar	i	Kualifikimeve dhe Agjencia Kosovare për Akreditim veprojnë si organe të 
pavarura. I pari paraqet një mekanizëm që merret arsimin joformal dhe synon përmirë-
simin	e	qasjes	në	punësim	dhe	të	mësuar	të	mëtejshëm	duke	siguruar	që	kualifikimet	
të jenë relevante për punësim dhe të mësuar dhe të plotësojnë nevojat e personave të 
interesuar për të mësuar, ekonomisë dhe institucioneve të arsimit dhe aftësimit. E dyta 
vendos mekanizmat për sigurimin e cilësisë në institucionet publike dhe private të ar-
simit të lartë në Kosovë.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale angazhohet, pos tjerash, në zhvillimin e leg-
jislacionit	dhe	të	politikave	dhe	zbatimin	e	tyre,	specifikisht	mbi:	politikat	e	punësimit;	
mbrojtjen sociale; vendosjen e standardeve për sigurinë dhe mbrojtjen në punë; zhvil-
limin dhe mbikëqyrjen e programeve për aftësim profesional për të papunët; promovi-
min dhe inkurajimin e dialogut social në mes të partnerëve socialë; ofrimin e asistencës 
sociale nga fondet e ndara për familjet dhe individët në nevojë; administrimin dhe 
mbështetjen	e	zhvillimit	të	sistemit	të	sigurimit	social,	përfshirë	pensionet	dhe	përfitimet	
për të papunët.

Ministria e Infrastrukturës është përgjegjëse për të gjitha format e transportit, infras-
trukturën, telekomunikacionin, etj.. Bazuar në Ligjin për Aviacionin Civil, kohët e fundit 
është themeluar Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës. AACK vepron si 
autoritet i pavarur rregullator i aviacionit civil përgjegjës për rregullimin e sigurisë së 
aviacionit civil dhe si rregullues ekonomik i aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit 
ajror në Kosovë. 

Si edhe me institucionet tjera në Kosovë, institucionet që kanë të bëjnë me kapitalin 
njerëzor	dhe	fizik	në	Kosovë	kanë	nevojë	për	përmirësime	në	kapacitet	e	tyre	njerëzore	
dhe	teknike.	Çështja	e	institucioneve	të	cilësisë	në	Kosovë,	dhe	mangësitë	e	tyre,	 janë	
treguar nga studime dhe raporte të shumta, përfshirë Raportin e Progresit të KE-së. 

4. Struktura sektoriale dhe e ndërmarrjeve

Tabela më poshtë tregon se sektori i ndërmarrjeve në Kosovë mbetet i mbizotëruar nga 
ndërmarrjet e vogla dhe mikro. Rreth 99.7% të ndërmarrjeve punësojnë nga më pak 
se 50 persona, dhe kontribuojnë me rreth 60% të qarkullimit të përgjithshëm të ekon-



92 Tryeza TemaTike për TregTi, indusTri, dogana dhe TaTime, Tregun e Brendshëm

omisë.	Shumica	dërmuese	e	firmave	kanë	9	ose	më	pak	të	punësuar.	Ndërmarrjet	pri-
ren të jenë shumë të vogla dhe kryesisht janë familjare. Ekziston një krijim energjik i 
bizneseve, por shumica e kompanive nuk arrijnë një rritje të rëndësishme. Përqindja e 
firmave	të	vogla	dhe	të	mesme	është	duke	rënë	në	mënyrë	proporcionale	qysh	nga	viti	
2009. Firma të mesme dhe të mëdha pothuajse nuk ekzistojnë. Kjo paraqet një handikap 
për	ekonominë	e	Kosovës,	pasi	që	firmat	e	mëdha	 janë	më	mirë	pajisura	në	aspektin	
financiar	dhe	me	resurse	njerëzore.	Firmat	e	mëdha	të	pajisura	më	mirë	janë	zakonisht	
burim	i	inovacionit.	Përveç	kësaj,	firmat	e	mëdha	janë	zakonisht	eksportuesit	kryesorë	
të	një	vendi.	Për	më	tepër,	firmat	e	mëdha	absorbojnë	një	pjesë	të	madhe	të	kërkesave	
për	firmat	më	të	vogla.	Prandaj	literatura	pranon	se	përbërja	optimale	e	sektorit	të	ndër-
marrjeve është jetike për perspektivën e rritjes afatgjatë të një vendi. Me shpërndarjen 
aktuale në sektorin e ndërmarrjeve, Kosova është larg prej arritjes së raportit optimal në 
mes	të	firmave	të	mëdha	dhe	të	vogla.	

Tabela 3.1: Shpërndarja e ndërmarrjeve sipas madhësisë në Kosovë (2009 – 2011, në 
përqindje) 

Kategoritë e ndërmarrjeve 2009 2010 2011

Mikro-ndërmarrje (1 – 9 të punësuar) 97.48% 98.00% 98.40%

Ndërmarrje të vogla (10 – 49 të punësuar) 2.14% 1.72% 1.38%

Ndërmarrje të mesme (50 – 249 të punësuar) 0.31% 0.22% 0.19%

Ndërmarrje të mëdha (më shumë se 250 të punësuar) 0.07% 0.06% 0.03%

GJITHSEJ 100% 100% 100%

Burimi: Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (2012)

Të dhënat zyrtare tregojnë se sektori i ndërmarrjeve ka krijuar një numër të rëndësishëm 
të vendeve të punës (shikoni tabelën 3.2. më poshtë). Megjithatë, këto të dhëna duhet të 
merren me rezervë për një numër arsyesh. Së pari, numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve 
mund të mos jetë i saktë, pasi që baza e të dhënave nuk përditësohet rregullisht nga 
ARBK	për	 t’i	 hequr	 kompanitë	 të	 cilat	 e	 pushojnë	 aktivitetin	 e	 tyre.	 Përveç	 kësaj,	 të	
dhënat për papunësinë nuk raportohen në formë të plotë. Sektori joformal mbetet mjaft 
i madh, dhe ushqehet nga dobësitë e politikave tatimore dhe të shpenzimeve, dhe ato 
të zbatimit të ligjit, përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo 
zvogëlon	bazën	tatimore	dhe	efikasitetin	e	politikave	ekonomike.

Tabela 3.2: Numri i përgjithshëm e ndërmarrjeve dhe punësimi në vitin 2011

Kategoritë e ndërmarrjeve Numri i ndërmar-
rjeve Numri i të punësuarve

Mikro-ndërmarrje (1 – 9 të punësuar) 109,798 185,123

Ndërmarrje të vogla (10 – 49 të punësuar) 1,508 24,877

Ndërmarrje të mesme (50 – 249 të punësuar) 224 22,411

Ndërmarrje të mëdha (më shumë se 250 të punësuar) 60 137,096

GJITHSEJ 111,590 369,507
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Burimi: Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë (2012) 

Tabela në vijim tregon strukturën e ndërmarrjeve sipas llojit të veprimtarisë. Struktura 
ekonomike është shumë e koncentruar në sektorin e tregtisë me pakicë, pasi që gjysma e 
ndërmarrjeve	veprojnë	në	këtë	fushë.	Në	përgjithësi,	shërbimet	janë	komponentë	kyçe	e	
sektorit privat në Kosovë. Pjesëmarrja e shërbimeve në ekonomi ka qenë e qëndrueshme 
në vitet e fundit, me përafërsisht 60%.

Tabela 3.3: Numri i bizneseve të regjistruara sipas veprimtarisë (2009 – 2011)
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2009 159 2 34 700 18 659 2,892 805 1,764

2010 188 3 59 731 23 681 2,940 872 1,884

2011 325 3 44 770 18 633 2,974 812 2,051

Burimi: Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë (2012) 

Në përgjithësi, Kosova është eksportues neto i shërbimeve. Ky është sektori i vetëm ku 
Kosova ka bilanc pozitiv. Eksporti i shërbimeve paraqet rreth 10% të BPV-së, ndërsa 
importet	marrin	pjesë	me	rreth	7.5%	të	BPV-së.	Bilanci	pozitiv	kryesisht	reflekton	të	ar-
dhurat e shtura nga shërbimet e komunikimit dhe udhëtimeve. Megjithatë, kontribuues 
kryesor në eksport në sektorin e shërbimeve mbetet i ashtuquajturi ‘eksporti virtual’, ose 
konsumi i ndërkombëtarëve dhe diasporës kosovare. Eksporti i shërbimeve ka potencial 
të rëndësishëm për një rritje më të shpejtë ekonomike. Gjatë tri viteve të ardhshme, ek-
sporti i shërbimeve pritet të rritet me 6.5% në terma realë. Kontribuues kryesor në këtë 
rritje pritet të jenë shërbimet e udhëtimit, që kryesisht varen nga vizita e diasporës në 
Kosovë. 

Mallrat industriale janë gjithashtu të rëndësishme për ekonominë, edhe pse baza indus-
triale e Kosovës pothuajse është zhdukur pas viteve të neglizhencës dhe keq-menax-
himit.	Megjithatë,	pas	procesit	të	privatizimit,	disa	veprimtari	industriale	kanë	rifilluar,	
dhe	ringjallja	e	industrisë	është	e	ngadalshme	por	e	vazhdueshme.	Kjo	tregohet	posaçër-
isht nga të dhënat mbi eksportin e mineraleve. Një pjesë e rëndësishme e eksporteve të 
përgjithshme	të	Kosovës	(61%)	janë	produkte	primare,	siç	janë	lëndë	të	para	dhe	mall-
rat e nivelit të ulët të përpunimit dhe me vlerë të shtuar relativisht të vogël, kryesisht 
metalet bazike. Rrjedhimisht, performanca e përgjithshme e eksporteve të vendit mbetet 
e ndjeshme nga zhvillimi i kërkesës së jashtme. Produktet e mineraleve përfaqësojnë 
kategorinë e dytë më të madhe, me mbi 12% të eksportit të përgjithshëm. Eksportet e 
prodhuara kryesisht përbëhen nga makineria, plastika dhe lëkura. Importet zakonisht 
janë të një niveli më të lartë të përpunimit, në formë të mallrave të ndërmjetme ose për 
konsum. Në vitin 2011, importet tejkaluan vlerën prej €2.1 miliardë, me një rritje vjetore 
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prej pothuajse 15%. Struktura e importeve të Kosovës është stabile. Kategoria kryesore 
janë produktet minerale (kryesisht nafta dhe produktet e qeramikës). Mallrat industri-
ale, makineria dhe pajisjet përfaqësojnë 11% të importit të përgjithshëm, ose rreth 28% 
të importeve të përgjithshme nga BE.

Bujqësia është një sektor tjetër i rëndësishëm në Kosovë. Bujqësia dhe peshkataria mar-
rin pjesë me rreth 17% të vlerës së përgjithshme në ekonomi. Ato përbejnë burimin krye-
sor të të ardhurave për shumicën e popullsisë. Ky sektor ka potencial për rritje të mëte-
jme, si në aspektin e prodhimit, ashtu edhe atë të tregtisë. Kosova është neto importues 
i produkteve bujqësore. Importi i produkteve bujqësore (ushqimit dhe pijeve, kafshëve 
dhe perimeve) arrin vlerën prej pothuajse 22% të të gjitha importeve, por më pak se 8% 
të të gjitha eksporteve.

Eksportet kryesore bujqësore janë lëngjet, pijet alkoolike dhe vera (vera, perimet e fre-
skëta, si dhe perimet e pemët e përpunuara). Importet më të rëndësishme të produk-
teve bujqësore sa i përket vlerës janë lëngjet, pijet alkoolike dhe uthulla, mishi i freskët, 
produktet e qumështit, pastat, dhe qumështi i përpunuar. Partnerët kryesorë tregtarë të 
Kosovës janë BE, Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia. Për të gjitha kategoritë bujqësore 
dhe	të	ushqimit	dominon	bilanc	negativ	tregtar.	Kosova	ballafaqohet	me	një	deficit	të	
madh	tregtar	në	produkte	bujqësore.	Vetëm	me	BE-në,	ky	deficit	kapi	vlerën	prej	€138	
milionë në vitin 2011.

Bujqësia	organike	është	në	një	fazë	të	hershme	të	zhvillimit.	Prodhimet	duhet	të	certifi-
kohen në Shqipëri ose në Maqedoni.

Megjithatë,	sektori	i	ndërmarrjeve	ballafaqohet	me	sfida	të	shumta.	Pengesat	për	zhvil-
limin e sektorit privat janë të shumta, dhe shtrihen prej sundimit të dobët të ligjit, kor-
rupsionit dhe konkurrencës së padrejtë, e deri te furnizimi i paqëndrueshëm me energji 
elektrike,	fuqia	punëtore	e	pakualifikuar,	si	dhe	qasja	e	vështirë	dhe	e	shtrenjtë	në	mjete	
financiare.	Qasja	në	mjete	financiare	dhe	kostoja	e	saj	ka	mbetur	problematike,	kryesisht	
për	shkak	të	rrezikut	të	madh	në	ekonomi.	Siç	u	theksua	më	herët,	Qeveria	e	Kosovës	ka	
ndërmarrë hapa në përmirësimin e klimës afariste, gjë që pashmangshëm do të rezultojë 
në perspektivë më të mirë. Sa i përket furnizimit me energji, Qeveria ka marrë në kon-
sideratë	marrëveshje	afatgjata	për	blerjen	e	energjisë	elektrike	për	periudha	20-vjeçare,	
në mes të kompanisë së re për prodhim dhe asaj të shpërndarjes dhe furnizimit. Ng-
jashëm,	ajo	po	mendon	 të	 rekomandojë	mundësinë	e	ndalimit	disavjeçar	 të	hyrjes	 së	
operatorëve të rinj të telefonisë mobile. Masat e tilla do të dëmtonin konkurrencën. 

4.1. Korniza ligjore dhe e politikave 

Korniza ligjore e nevojshme për zhvillimin e sektorit të ndërmarrjeve në Kosovë ka të 
bëjë kryesisht me kornizën e nevojshme për përmirësimin e mjedisit të afarizmit. Ajo ka 
të bëjë me legjislacionin për shoqëritë tregtare, tatimet, punën, standardet e produkteve 
dhe	të	sigurisë,	sektorin	financiar,	të	drejtat	pronësore,	dhe	të	tjera,	gjë	që	është	diskutu-
ar në këtë pjesë. Prandaj nuk ka nevojë për t’u angazhuar në një diskutim të mëtejshëm 
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në lidhje me këtë pikë.103

4.2. Korniza dhe zhvillimi i institucioneve

Ashtu si në rastin e kornizës ligjore dhe të politikave, korniza institucionale e nevojshme 
për të lehtësuar ambientin afarist është diskutuar gjerësisht. Ato përfshijnë subjekte të 
ndryshme	në	kuadër	të	MTI-së,	veçanërisht	Agjencinë për Mbështetje NVM-ve, Agjencinë 
për Regjistrimin e Bizneseve, dhe Agjencinë për Promovimin e Investimeve të Kosovës. Është 
e rëndësishme të theksohet se fokusi kryesor i Agjencisë për NVM është në zhvillimin 
e sektorit privat në Kosovë, duke krijuar kushte më të mira për ndërmarrjet e vogla 
dhe	 të	mesme.	Përveç	kësaj,	ARBK	është	entitet	përgjegjësia	kryesore	e	 së	cilës	është	
procesi i regjistrimit të bizneseve. Agjencia ka ndërmarrë disa reforma të procedurave 
të regjistrimit të biznesit, duke reduktuar në një ditë të vetme kohën e nevojshme për të 
regjistruar	biznese	te	reja.	Siç	u	vu	në	dukje	më	lart,	Qeveria	e	Kosovës	ka	decentralizuar	
procesin e regjistrimit të bizneseve përmes themelimit të 25 Qendrave One-Stop Shop në 
tërë Kosovën.104

Institucione të tjera të rëndësishme në këtë aspekt janë në kuadër të Ministrisë së Fi-
nancave,	siç	është	Administratës Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës.105 Misioni i së 
parës është që të sigurojë implementimin dhe zbatimin e drejtë dhe uniform të ligjeve 
tatimore, me qëllim të grumbullimit të të ardhurave për buxhetin e qeverisë në mënyrë 
efikase	dhe	me	kosto	efektive.	Administrata	Tatimore	 luan	një	 rol	 të	 rëndësishëm	në	
përmirësimin e klimës afariste në Kosovë. Ky institucion publikon dy dokumente të 
detyrueshme	të	kërkuara	për	të	filluar	një	biznes,	përkatësisht	numrin	fiskal	dhe	numrin	
e TVSH-së. MTI dhe MF po punojnë në zvogëlimin e numrit të dokumenteve të nevo-
jshme për të regjistruar bizneset, zvogëlimin e dokumenteve në një të vetëm, që është 
Numri	Tatimor	Identifikues.	Kjo	punë	është	në	vazhdim	e	sipër.

5. Integrimi ekonomik me BE-në106

Marrëdhëniet e Kosovës me BE-në në këtë aspekt rregullohen përmes Masave Tregtare 
Autonome	(MTA),	në	fuqi	deri	më	2015,	pa	kufizime	sasiore	apo	në	aspektin	e	detyri-
meve.	Përjashtim	të	vetëm	përbën	mishi	i	viçit,	verërat,	sheqeri	dhe	produktet	e	caktu-
ara të peshkut, të cilat u nënshtrohen kuotave tarifore. Sidoqoftë, BE ka miratuar këto 
masa në mënyrë të njëanshme. Prandaj, tarifa doganore prej 10% aplikohet për mallrat 

103 Një pasqyrë e hollësishme të legjislacionit në këtë fushë, përfshirë Acquis-në relevante të BE-së, është 
paraqitur në kapitullin mbi Industrinë dhe NVM-të.

104 Një pasqyrë e hollësishme të kornizës institucionale në këtë fushë është paraqitur në kapitullin mbi In-
dustrinë dhe NVM-të.

105 Këto institucione mbulohen më hollësisht në kapitullin mbi Tregtinë, më sipër, dhe në atë mbi Doganat 
dhe Tatimet, më poshtë.

106 Marrëdhëniet tregtare me BE-në diskutohen hollësisht në kapitullin mbi Tregtinë, përfshirë një diskutim 
mbi legjislacionin dhe aranzhimet e domosdoshme institucionale. Prandaj pjesa në vijim është e shkurtër.
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të importuara nga BE-ja në Kosovë, kurse disa mallra gëzojnë qasje pa taksë doganore, 
siç	janë	produktet	farmaceutike,	produkte	të	caktuara	bujqësore	dhe	bagëti,	plehrat,	dhe	
të tjera.

Bilanci	tregtar	i	Kosovës	karakterizohet	nga	një	deficit	të	madh	tregtar,	i	cili	ka	tejkaluar	
€2 miliardë në vitin 2011 (45% të BPV-së). BE është partneri më i rëndësishëm treg-
tar i Kosovës, duke llogaritur kështu gjysmën e tregtisë së jashtme. Me rreth 45% të 
kërkesave të importit më 2011 dhe rreth 40% të eksportit total, BE është partneri më i 
rëndësishëm tregtar i Kosovës. Mesatarisht, që nga 2007, eksporti i Kosovës në vendet e 
BE-së është rritur deri në 36%, ndërsa importi shënoi një rritje prej rreth 12%. Sa i përket 
importit, ai është ngadalësuar në mënyrë të vazhdueshme nga viti në vit. Përkundër 
disa treguesve pozitivë në aspektin e performancës së eksportit, bilanci negativ tregtar 
i Kosovës në raport me BE-në ka qenë në rritje të vazhdueshme, duke arritur mbi €800 
milionë më 2011. Të dhënat mbi strukturën e shkëmbimeve tregtare me BE-në tregojnë 
se Kosova kryesisht eksporton drejt BE-së mallra për përpunim të mëtejmë, përderisa 
importon nga BE-ja kryesisht makineri dhe pajisje.

Progres i rëndësishëm është bërë në drejtim të një Marrëveshjeje të Tregtisë së Lirë në 
mes të Kosovës dhe BE-së, që nga nisja e këtij procesi më 2010, gjë që më tutje do të 
vendosë kushtet e nevojshme për një zgjerim të tregtisë në mes të Kosovës dhe bllokut 
të BE-së. Si hap i parë, KE i dërgoi një pyetësor Qeverisë së Kosovës, me qëllim të një 
ekzaminimi	të	situatës	aktuale	të	disa	institucioneve	të	përfshira	në	çështjet	e	tregtisë	
(përfshirë MTI-në dhe mekanizmat e saja, Doganën e Kosovës, agjencitë përgjegjëse 
për prokurim publik, Agjencinë e Statistikave të Kosovës, etj). Si vazhdimësi e këtij py-
etësori, KE dërgoi një mision faktmbledhës në korrik 2010.

Ky mision ka vlerësuar gatishmërinë e Kosovës për të negociuar dhe zbatuar një mar-
rëveshje	të	tillë	dhe	ka	identifikuar	masat	të	cilat	duhet	ndërmarrë	për	të	përparuar	drejt	
saj.	Kosova	ka	bërë	progres	të	rëndësishëm	drejt	fillimit	të	negociatave	për	marrëveshjen	
në fjalë. Në Raportin e Progresit të vitit 2011, BE-ja qartë ka njohur gjendjen e përmirë-
suar të Kosovës në fushën e qarkullimit të lirë të mallrave, përfshirë infrastrukturën e 
cilësisë, të drejtat pronësore industriale dhe politikat tregtare. 

Pas publikimit nga KE të Raportit të Studimit të Fizibilitetit për Kosovën, në tetor 2012, 
është vendosur që në vend të MTL të ndarë, do të ketë një pjesë për tregti të lirë në 
mes kuadër të MSA-së. Në kuadër të MSA-së, sigurimi i qarkullimit të lirë të mallrave 
është një nga objektivat kryesore. Palët gradualisht vendosin një sferë të tregtisë së lirë, 
brenda një periudhe kalimtare të caktuar përgjatë negociatave. Kjo sferë e tregtisë së lirë 
duhet të jetë në pajtim me parimet e OBT-së. Kosova do të angazhohet që të mos ven-
dosë	kufizime	sasiore	apo	masa	të	cilat	kanë	efekt	ekuivalent,	që	në	mënyrë	progresive	
të heqë detyrimet përkatëse doganore dhe masat ekuivalente në gati tërë tregtinë me 
BE-në. Ajo duhet të angazhohet të parandalojë praktikat që janë diskriminuese, drejt-
përdrejt apo tërthorazi, ndaj prodhuesve të BE-së. Masat autonome tregtare të BE-së 
tashmë	përmbajnë	një	dispozitë	kufizuese,	duke	kushtëzuar	që	për	përfituesit	 të	mos	
paraqesin detyrime dhe masa të reja të importit. Kjo do të bëhej një obligim kontraktual 
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në kuadër të MSA-së. Autoritetet doganore në Kosovë do të duhej të jenë të gatshme të 
zbatojnë dhe mbrojnë këto regjime tregtare kërkuese.

Në	fushën	e	shërbimeve	financiare,	është	i	nevojshëm	liberalizimi	i	mëtejshëm	e	tregut	
të	sigurimeve,	ne	veçanti	heqja	e	tarifave	kufitare,	por	pengesë	paraqet	pamundësia	e	
anëtarësimit të Kosovës në Sistemin e OKB-së të ‘Kartonit të Gjelbër’.

Në përgjithësi,	parakusht	kyç	për integrim ekonomik me BE-në është zhvillimi ekono-
mik, gjë që për Kosovën kërkon rritje të shpejtë	ekonomike.	Sfidë për Kosovën mbetet 
fakti që rritja e shpejtë ekonomike kërkon stabilitet makroekonomik, investime në shën-
detësi dhe arsimim, institucione dhe qeverisje efektive, mjedis të përshtatshëm për bi-
zneset private, dhe nivel të kënaqshëm të IHD-ve.

5.1. Korniza ligjore dhe e politikave

Për vendet të cilat hyjnë në aranzhime të MTL-së me Unionin, përfshirë Kosovën, është 
me rëndësi të nënvizohet që Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian vendos 
politikën	e	përbashkët	tregtare	të	BE-së,	e	cila	bazohet	në	parimet	uniforme,	posaçërisht	
në drejtim të ndryshimeve në madhësinë e tarifave, arritjen e marrëveshjeve tarifore dhe 
tregtare që lidhen me tregtinë e mallrave dhe shërbimeve dhe aspektet tregtare të së dre-
jtës së autorit, investimet e huaja të drejtpërdrejta dhe arritjes së uniformitetit të masave 
të	liberalizimit,	politikave	të	eksportit	dhe	masave	mbrojtëse	tregtare,	siç	janë	ato	në	rast	
të dumpingut apo subvencioneve (Neni 207.1.).

Përveç	kësaj,	sferat	specifike	që	zbatohen	sa	i	përket	tregtisë	janë	ato	të	fushës	së	Unionit	
Doganor dhe Qarkullimit të Lirë të Mallrave, Lëvizjes së Lirë të Punëtorëve, të Drejtës 
për Themelimin e Kompanive dhe Lirinë e Ofrimit të Shërbimeve, Lirinë e Lëvizjes së 
Kapitalit (kjo e fundit në kuadër të rubrikës së Politikave Monetare dhe Ekonomike 
dhe Lëvizjes së Lirë të Kapitalit), Politikave të Konkurrencës, Tatimeve, si dhe Politikat 
Industriale dhe Tregun e Brendshëm (përfshirë legjislacionin për infrastrukturën e cilë-
sisë, kryesisht atë mbi standardizimin, akreditimin, metrologjinë, vlerësimin e konfor-
mitetit, dhe mbikëqyrjes së tregut dhe ato që rregullojnë fushat e së drejtës autoriale), 
dhe, së fundmi, legjislacionin për kompanitë.107

5.2. Korniza dhe zhvillimi i institucioneve 

Mekanizmi kryesor institucional në Kosovë sa i përket integrimit evropian është Min-
istria e Integrimit Evropian. Mandati i MIE-së është procesi transformues dhe reformat 
në rrugën drejt Bashkimit Evropian. MIE udhëheq dhe koordinon harmonizimin e poli-
tikave	dhe	ligjeve,	si	dhe	dialogun	në	mes	të	Kosovës	dhe	BE-së.	Sidoqoftë,	çështjet	e	
tregtisë mbesin në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Prandaj, një ekip i 
përbashkët	është	në	përgatitje	e	sipër	për	MSA-në	e	ardhshme,	posaçërisht	në	segmentin	

107 Aktet kryesore në fushën e Unionit Doganor dhe Lirisë së Lëvizjes së Mallrave mbulohen më hollësisht 
në kapitullin mbi Tregtinë dhe atë mbi Tregun e Brendshëm.
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e tregtisë së lirë. 

Në këtë kuadër përfshihet edhe një studim i ndikimit të pjesës së MSA-së për tregti, i cili 
është fokusuar në analizën ex post të ndjeshmërisë për tregti, analizën ex ante të impak-
tit të liberalizimit të tregtisë, dhe në përmirësimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë 
së Kosovës. Ky studim është përfunduar në prill 2013 dhe pritet të shërbejë si doku-
ment	kyç	udhëzues	në	përgatitjet	për	negocimin	e	pjesës	 së	MSA-së	për	 tregti.	Pjesa	
e ndjeshmërisë për tregti përfshin një listë të produkteve sensitive, bazuar në kriteret 
e bilancit tregtar, dinamikave të eksportit dhe importit, si dhe arsimit, punësimit dhe 
mirëqenies sociale. 

Pjesa e analizës së impaktit të liberalizimit të tregtisë bazohet kryesisht në analiza 
ekonometrike,	me	fokus	në	rëndësinë	e	fleksibilitetit	 të	çmimeve	dhe	në	krijimin	dhe	
‘devijimin’ e tregjeve, në kontekstin e përmirësimit të bilancit tregtar. Komponenti i fun-
dit, ai për përmirësimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë së Kosovës fokusohet në 
punësim, produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e ekonomisë, NVM-të, IHD-të dhe në 
aspekte të institucioneve e të qeverisjes. Në këtë kontekst, drejtimet kryesore të punës 
në të ardhmen përfshijnë ngritjen e kapaciteteve institucionale, ndërlidhjen e dimen-
sioneve të tregtisë, produktivitetit të tregut vendor, punësimit dhe të dhënave, pastaj në 
MTL-të,	të	hyrat	qeveritare	e	reformat	fiskale,	promovimin	e	eksportit	dhe	përcaktimin	
e prioriteteve negociuese për Kosovën. 

Përmbledhje e sfidave kyçe të identifikuara në fushën e Vendosjes së ekonomisë funk-
sionale të tregut dhe kapacitetit për t’u përballur me forcat e tregut brenda Unionit

Sfidat	me	të	cilat	përballet	Kosova	në	lidhje	me	vendosjen	e	ekonomisë	funksionale	të	
tregut dhe kapacitetit për t’u përballuar me forcat e tregut përbrenda Unionit janë të 
mëdha.	Në	vijim	ky	raport	përmbledh	disa	nga	sfidat	kryesore	në	këtë	fushë.

Një	nga	sfidat	kryesore	me	të	cilat	përballet	Kosova	janë	kapacitetet	e	kufizuara	insti-
tucionale, respektivisht ato njerëzore dhe teknike në këtë fushë. Një numër fushash 
specifike	që	përballen	me	sfida	në	kontekstin	e	krijimit	të	një	ekonomie	funksionale	të	
tregut	 përfshijnë	 konkurrencën,	 DPI-në,	 efiçiencën	 e	 energjisë,	 ambientin,	 sigurinë	 e	
ushqimit, punësimin dhe politikat sociale, politikat e shëndetit publik, etj. 

•	 Qeverisja	vazhdon	të	përballet	me	sfida	serioze,	posaçërisht	me	nivel	 të	 lartë	
të korrupsionit, dhe burokracisë. Sa i përket korrupsionit, vlerësohet se kor-
rupsioni minon sundimin e ligjit, ndikon negativisht në ambientin e biznesit, 
dhe buxhetin nacional, ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve në fushën e 
kujdesit të shëndetësor dhe edukimit.

•	 Veç	kësaj,	Kosova	përballet	me	sfida	sa	i	përket	përafrimit	të	legjislacionit	kom-
bëtar me pjesët e acquis-së së BE-së që kanë të bëjnë me vendosjen e një ekon-
omie funksionale të tregut dhe kapacitetet për t’u përballur me forcat e tregut 
brenda	Unionit.	Më	specifikisht,	fushat	kryesore	ku	ka	sfida	më	të	ngutshme	në	
fushat e lirisë së lëvizjes së mallrave, konkurrencës, DPI-së, etj.
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•	 Një	 tjetër	 aspekt	 që	 përballet	 me	 sfida	 edhe	më	 të	 ngutshme	 është	 ai	 i	 me-
kanizmave	të	zbatimit.	Në	këtë	aspekt,	efikasiteti	i	gjykatave	dhe	palëve	të	tjera	
të interesit që ndërlidhen me sistemin ligjor në Kosovë mbesin problematikë.

•	 Në kontekstin e vlerësimeve të Bankës Botërore për mjedisin afarist, institucio-
net e Kosovës kanë arritur të zvogëlojnë kërkesat në dokumentacion, kohën dhe 
koston për regjistrimin e biznesit dhe transaksionet ndërkombëtare, pastaj qas-
jen	në	financa,	mbrojtjen	e	investitorëve,	etj.	Megjithatë,	kushtet	për	veprimin	e	
bizneseve edhe më tej kërkojnë vëmendje, përfshirë krijimin e mundësive më të 
mira për një ambient të ri biznesi dhe tërheqjen e investimeve të huaja. 

•	 Kosova ngec sa i përket fuqisë punëtore mirë të arsimuar dhe aftësuar. Kjo e 
ndikon aftësinë konkurruese të ekonomisë vendore. Në këtë aspekt, kualiteti i 
shkollimit në Kosovë nuk iu përgjigjet nevojave të tregut. Më tej, ka politika të 
pazhvilluara dhe fonde të pamjaftueshme për të mësuarit tërëjetësor. Zbatimi i 
kornizës ligjore dhe koordinimi në mes të nivelit qendror dhe atij lokal në këto 
çështje	gjithashtu	mbetet	sfidë.	

Si u theksua, Kosova është në prag të hyrjes në negociata për MSA. Në këtë drejtim, ka 
një varg reformash që kërkojnë vëmendje në kontekstin e funksionimit të ekonomisë së 
tregut,	specifikisht	në	këto	fusha	specifike:	

- Përafrimi	me	standardet	e	BE-së	sa	i	përket	njohjes	së	kualifikimeve	profesionale	
dhe të drejtës së kompanive, përfshirë kontabilitetin, auditimin dhe qeverisjen 
e korporatave. 

- Zbatimi	i	reformave	strukturore	në	bujqësi,	në	veçanti	sa	i	përket	harmonizim-
it	të	rregullave	veterinare,	sanitare	dhe	fitosanitare	me	standardet	e	BE-së,	në	
mënyrë që të ndihmohet në rritjen e eksporteve përmes përmbushjes së kërke-
save ndërkombëtare për standarde të produkteve. Përmirësimi i mbledhjes dhe 
përpunimit	të	të	dhënave	gjithashtu	paraqet	sfidë,	meqë	ekziston	një	dallim	i	
madh ne mes të BE-së dhe të dhënave të Kosovës në tregtinë me mallra bu-
jqësore. 

- Vendosja e një kornize ligjore në pajtueshmëri me standardet e BE-së në qa-
rkullimin e lirë të kapitalit dhe sistemin e pagesave gjithashtu paraqet një fushë 
specifike	ku	kërkohet	 fokusim	në	të	ardhmen	afatshkurtër,	në	drejtim	të	për-
gatitjeve	për	negocimin	e	MSA-së.	Kjo	nevojitet	në	veçanti	me	qëllim	të	sigurim-
it të mbrojtjes më të mirë të investitorëve dhe IHD-ve në Kosovë, gjë që, nga ana 
tjetër,	është	kyçe	për	zhvillimin	e	ekonomisë	vendore.	

- Më	tej,	dhe	në	ndërlidhje	më	këtë,	fusha	specifike	e	të	drejtave	të	pronësisë	in-
dustriale gjithashtu duhet adresuar me prioritet, gjë që nevojitet për të siguruar 
mbrojtjen e kompanive nga tregu i BE-së një shkallë të krahasueshme dhe bar-
asvlershme me të mbrojtjes me kompanitë vendore. 

- Sa	 i	përket	 infrastrukturës	së	cilësisë,	 sfidat	kryesore	kanë	 të	bëjnë	me	përaf-
rimin e legjislacionit vendor me acquis, miratimin e standardeve evropiane dhe 
ngritjen e kapaciteteve institucionale për të siguruar zbatimin e legjislacionit. 

- Sa i përket përshpejtimit të reformave dhe integrimit ekonomik në strukturat ev-
ropiane,	sfidë	paraqesin	aspektet	e	zhvillimit	dhe	zbatimit	të	politikave	ekono-
mike të bazuara në treg, përfshirë kapacitetet për të mbledhur dhe përpunuar 
informata për performancën dhe parashikimet makroekonomike, formulimin e 
politikave ekonomike dhe të instrumenteve për zbatimin e tyre.
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Kapitulli IV: Tregu i Brendshëm 

1. Pasqyrë e përgjithshme

1.1. Lëvizja e lirë e mallrave

Liritë ekonomike që janë përcaktuar me Traktatin e KE-së kanë shpënë në integrimin e 
suksesshëm të tregjeve të shteteve anëtare të BE-së në një treg të vetëm/të brendshëm.108 
Rëndësia	e	këtij	të	fundit	mbështetet	në	arsyetimin	se	“një	treg	i	integruar	pa	kufij	është	
mënyra më e mirë për ta shtuar konkurrencën në ekonominë evropiane”.109 Prandaj, 
me kriteret ekonomike të BE-së për anëtarësim110 kërkohet që prodhuesit të jenë mjaft 
konkurrues për t’u përballur me trysninë e tregut brenda tregut të përbashkët.

Për këtë qëllim, një infrastrukturë e cilësisë kombëtare e harmonizuar e BE-së është 
faktor qenësor i sigurimit të lëvizjes së lirë të mallrave midis shteteve anëtare të BE-
së.111 Mjetet e njohura përgjithësisht që përdoren për zhvillimin e produkteve të tregut 
konkurrues dhe që e promovojnë zhvillimin ekonomik janë: metrologjia, akreditimi, 
standardizimi, vlerësimi i konformitetit dhe mbikëqyrja e tregut. Në esencë, rëndësia e 
këtyre mjeteve mbështetet në produktin e fundit që i ofrohet konsumatorit, sa i përket 
cilësisë dhe sasisë së tyre.112

Rrjedhimisht, harmonizimi i legjislacionit të Kosovës me legjislacionin e BE-së në këtë 
fushë	është	çështje	themelore	për	të	qenë	në	gjendje	për	të	konkurruar	dhe	për	të	qenë	
pjesë	e	tregut	të	brendshëm	në	të	ardhmen.	Veç	kësaj,	zhvillimi	dhe	përforcimi	i	kapac-
iteteve administrative për të qenë në gjendje për ta zbatuar këtë legjislacion është do-
mosdo.113 Përputhshmëria me atë që u tha më lart është përgjegjësi e qeverisë, ndërsa 
institucioni me përgjegjësitë kryesore në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave është 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (këtu e tutje MTI). Në paragrafët në vijim do të 
prezantohen të arriturat dhe do të analizohen të metat potenciale në kuadër të kornizës 
ligjore dhe politikave, kornizës institucionale, si dhe në fushën e zbatimit. 

108 Free Movement of Goods, Guide to the application of Treaty provisions governing the free movement 
of goods, përgatitur dhe hartuar nga Drejtoria C, Politika rregullatore e DP-së për Ndërmarrje dhe In-
dustri, f. 8, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/
new_guide_en.pdf. 

109 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Eco-
nomic and Social Committee, The Internal Market for Goods: a cornerstone of Europe’s competitiveness, 
2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0035:FIN:en:PDF.

110 Copenhagen European Council, Presidency Conclusions, 1993, http://www.europarl.europa.eu/en-
largement/ec/pdf/cop_en.pdf.

111 Harnessing Quality for Global Competitiveness in Eastern Europe and Central Asia, Jean-Louis Racine, 
2011, f. 302.

112 Ibid. shihni në përgjithësi. 
113 Kosovo 2011 Progress Report, f. 32–33, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/

package/ks_rapport_2011_en.pdf. 
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1.2. Lëvizja e lirë e punëtorëve

Lëvizja e lirë e punëtorëve është një nga katër liritë themelore të së drejtës së BE-së. 
Neni 45 i Traktatit të Lisbonës përcakton se “liria e lëvizjes për punëtorët do të sigurohet 
brenda	Bashkimit”,	dhe	duhet	në	veçanti	të	sigurohet	që	kjo	“...	 liri	e	lëvizjes	e	nënk-
upton	heqjen	e	çdo	diskriminimi	 të	bazuar	në	kombësi	midis	punëtorëve	 të	Shteteve	
Anëtare sa i përket punësimit, kompensimit apo kushteve të tjera të punës dhe punë-
simit”.	Një	nga	çështjet	kryesore	që	ka	dalë	nga	ky	nen	i	TFBE-së	ka	qenë	përkufizimi	
i “punëtorit”, ndërsa është konstatuar se e drejta e komunitetit u garanton mbrojtje në 
veçanti	punëtorëve	që	kanë	qenë	shtetas	të	shteteve	anëtare	të	BE-së,	interpretim	ky	që	
ka gjetur bazë edhe në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë.114	Sidoqoftë,	çfarë	u	tha	më	lart	
nuk ka të bëjë me legjislacionin kosovar, meqë ky vend nuk është shtet anëtar i BE-së; 
kështu	që	çdo	person	që	kërkon	leje	pune	në	Kosovë	do	të	konsiderohet	punëtor	i	huaj.

Në një aspekt tjetër, Rregullorja 1612/68 (EEC) është rregullorja kryesore kur kemi të 
bëjmë me trajtimin anti-diskriminues të punëtorëve brenda BE-së-, në krahasim me 
punëtorët kombëtarë. Ideja kryesore e kësaj rregulloreje mbështetet në përparësitë sho-
qërore. Ky term i shumëdebatuar që është përdorur në nenin 7 të kësaj rregulloreje “… 
duhet të kuptohet sikur i nënkupton të gjitha përparësitë, të cilat, qofshin të lidhura me 
ndonjë kontratë të punësimit apo jo, u garantohen punëtorëve kombëtarë për shkak të 
statusit objektiv të tyre si punëtorë…”115 

1.3. E drejta për themelimin e kompanive dh liria e ofrimit të shërbimeve 
përtej kufijve

E drejta e themelimit është paraparë me nenin 49 të Traktatit të Lisbonës, ndërsa para-
grafi	dy	i	këtij	neni	e	përkufizon	lirinë	si	“…	të	drejtë	për	të	marrë	përsipër	dhe	për	të	
zhvilluar aktivitete si persona të vetëpunësuar dhe për të themeluar dhe krijuar ndër-
marrje,	në	veçanti	kompani	ose	firma…”

Në	anën	tjetër,	çdo	kufizim	i	lirisë	për	të	ofruar	shërbime	ndalohet	kur	kemi	të	bëjmë	me	
qytetarët e Shteteve Anëtare të cilët janë të vendosur në një Shtet Anëtar që është i ndry-
shëm nga ai i personit për të cilin ofrohen shërbimet 116, dhe shërbime konsiderohen ato 
që “…normalisht ofrohen kundrejt një shpërblimi, për aq sa nuk rregullohen nga dis-
pozitat, që lidhen me lirinë e lëvizjes së mallrave kapitalit dhe personave …”.117 Qëllimi 
kryesor i Direktivës për Shërbimet është heqja e barrierave ligjore dhe administrative 
ndaj tregtisë në sektorin e shërbimeve.

114 EU Law, Texts, Cases and Materials, Botimi i katërt, Paul Craig dhe Grainne De Burca, 2007, f. 747.
115 Regulation (EEC) 1612/68, http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/schemes/regula-

tions/161268_en.htm. 
116 Treaty on the Functioning of the European Union, neni 56, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-

UriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:en:PDF.
117 Ibid, neni 57.
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Më	në	 fund,	njohja	 e	ndërsjellë	 e	kualifikimeve	profesionale	dhe	 shërbimeve	postare	
zbatohen	si	mjet	për	lehtësimin	e	efikasitetit	të	lirisë	së	themelimit	dhe	ofrimit	të	shër-
bimeve.

1.4. Lëvizja e lirë e kapitalit

Lëvizja e lirë e kapitalit është një nga katër liritë themelore të shpallura nga Traktatin 
për funksionimin e Bashkimit Evropian. Ideja prapa promovimit të kësaj lirie është qa-
sja	më	e	lehtë	në	tregjet	financiare,	nëpërmjet	heqjes	së	kufizimeve.	Për	këtë	arsye,	Neni	
63 (1) i TFEU parashtron parimin e përgjithshëm të kësaj lirie duke përcaktuar se “... të 
gjitha	kufizimet	mbi	lëvizjen	e	kapitalit	ndërmjet	Shteteve	Anëtare	dhe	midis	Shteteve	
Anëtare dhe vendeve të treta do të ndërpriten.” Ky nen ndryshon në krahasim me liritë 
e tjera, sepse nuk është dhënë vetëm për shtetet anëtare, por ajo gjithashtu i jep të drejta 
vendeve	të	treta.	Arsyeja	e	thjeshtë	pas	lehtësimit	të	hyrjes	në	treg	të	kompanive	finan-
ciare që vijnë nga shtetet e treta anëtare për të investuar në BE është në interes reciprok 
financiare	të	të	gjitha	palëve	të	interesuara	(kompanive,	qeverive	dhe	individëve).

Direktiva e Këshillit 88/361/EEC për zbatimin e [ish] nenit 67 të Traktatit është një nga 
aktet nënligjore, duke marrë parasysh efektin direkt të lirive. Megjithatë, ky i fundit 
është	veçanërisht	i	rëndësishëm	duke	pasur	parasysh	përkufizimin	që	ofron	për	lëvizjen	
e	kapitalit.	Bazuar	në	këtë	Direktivë,	pjesa	në	vijim	formon	pjesë	të	këtij	përkufizimi:	

- Investimet e huaja direkte
- Investime në/ose blerjet e pasurive të patundshme
- Investimet në Letra me vlerë 
- Dhënia e huave dhe kredive
- Operacione	të	tjera	me	institucionet	financiare.118

Përveç	paragrafit	të	parë	të	nenit	63,	paragrafi	i	dytë	merret	me	pagesat,	dhe	ajo	që	ky	
nen	proklamon	është	se	“...	të	gjitha	kufizimet	mbi	pagesat	ndërmjet	Shteteve	Anëtare	
dhe midis Shteteve Anëtare dhe vendeve të treta do të ndërpriten “. Kështu që, sipas 
vërejtjes nga ana e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, kjo liri është aty “, për të lejuar indi-
vidë	që	të	kryejnë	detyrimet	për	pagesat	transnacionale	pa	kufizime”.119

Rëndësia e kësaj lirie është nënvizuar edhe nga efekti i drejtpërdrejtë i natyrës së nenit 
63, i cili drejtpërdrejt i jep të drejta individëve që të mbështeten në to para gjykatave 
kombëtare.

1.4.1. Prokurimi publik

Tregjet që përfshijnë shtete apo organet të qeverisjes si palë të interesuara kanë qenë prej 

118 Nomenclature of the Capital Movements Referred to in Article 1 of the Directive, http://ec.europa.eu/
internal_market/capital/docs/nomenclature_en.pdf. 

119 European Union Law: Cases and Material, Damian Chalmers, Gareth Davies, dhe Giorgio Monti, f. 726.
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kohësh në fokus të acquis-së së BE-së me qëllim të heqjes së barrierave të tregtisë. Bovis 
jep një arsyetim mjaft të qartë që qëndron prapa rregullave të prokurimit publik në BE: 
“rregullat e prokurimit publik të BE-së ekzistojnë, për të futur një disiplinë të rregullimit 
në	tregjet	përkatëse,	dhe	në	veçanti,	për	të	siguruar	që	ndërmarrjet	nga	të	gjitha	tregu	
i vetëm dhe më tej kanë mundësi për të konkurruar për kontrata publike duke hequr 
pengesat	ligjore	dhe	administrative	për	pjesëmarrje	në	tenderët	ndër-kufitar,	për	të	sig-
uruar	trajtim	të	barabartë,	dhe	duke	shuar	çdo	fushë	të	blerjes	diskriminuese	nëpërmjet	
të niveleve të shtuara të transparencës dhe llogaridhënies”. 120

TFEU-ja ndalon të gjitha masat diskriminuese të imponuara nga statusi anëtar për 
shtetet e tjera anëtare, dhe këto rregulla zbatohen për të gjitha masat e prokurimit publik 
dhe të gjitha llojet e kontratave qeveritare.121

Ka dy pjesë kryesore të legjislacionit sekondar, përkatësisht dy direktivat të cilat formo-
jnë themelin e legjislacionit të BE-së në këtë fushë. Fillimisht, është Direktiva 2004/18/
EC mbi koordinimin e procedurave për dhënien e kontratave të punëve publike, kon-
tratave publike të furnizimit dhe kontratave të shërbimit publik122, e cila ka qenë e ndry-
shuar shtatë herë; 123 e pasuar nga Direktiva 2004/17/EC që koordinon procedurat e 
prokurimit të subjekteve që operojnë në sektorin ujit, energjisë, transportit dhe e shër-
bimeve postare. 124 Direktiva e Sektorit Publik 2004/18 promovon dy parime kur bën 
dhënien e kontratës: trajtim të barabartë të operatorëve ekonomikë dhe të transparencës.

1.5. E drejta e kompanive

Rëndësia e së drejtës së kompanive, përfshirë kontabilitetin dhe auditimin e kompanive, 
është një nga elementet kryesore të tregut të përbashkët evropian. Arsyetimi qëndron 
prapa kësaj renditjeje sipas rëndësisë është në të vërtetë interesi ekonomik i BE-së, i cili 
mund të arrihet përmes sigurimit të një tregu të shëndoshë të brendshëm në fushën e 
së drejtës së kompanive, kontabilitetit dhe auditimit të kompanive. Prandaj, një treg i 
brendshëm nënkupton heqjen e pengesave që u imponohen kompanive, sidomos kom-
panive	të	cilat	synojnë	të	angazhohen	në	aktivitete	ndërkufitare.	

Në këtë aspekt, objektivat kryesore të vendosura nga Komisioni Evropian për të arritur 

120 EU Public Procurement Law, nga Christopher Bovis, 2012, f. 2.
121 Shihni në përgjithësi EU Public Procurement Law , f. 53, http://www.nottingham.ac.uk/pprg/docu-

mentsarchive/asialinkmaterials/eupublicprocurementlawintroduction.pdf. 
122 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordina-

tion of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service 
contracts, http://www.procurement.ie/sites/default/files/Directive%202004-18-EC.pdf. 

123 Për plotësim-ndryshime shihni http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/
public_procurement/l22009_en.htm#amendingact. 

124 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordina-
tion of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service 
contracts, http://www.procurement.ie/sites/default/files/Directive%202004-18-EC.pdf.
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këtë qëllim të përgjithshëm përfshijnë “sigurimin e mbrojtjes ekuivalente për aksionarët 
dhe palët e tjera të interesuara për kompanitë, sigurimin e lirisë për themelimin e kom-
panive	në	tërë	BE-në,	nxitjen	e	efikasitetit	dhe	konkurrueshmërisë	së	bizneseve,	promov-
imin	e	bashkëpunimit	ndërkufitar	në	mes	të	kompanive	në	shtetet	e	ndryshme	anëtare,	
dhe nxitjen e diskutimeve ndërmjet shteteve anëtare në modernizimin e së drejtës së 
kompanive dhe qeverisjes së korporatave.“125 Kjo fushë është reformuar vazhdimisht, 
gjithashtu	me	fokus	në	harmonizimit	në	çështjet	e	bashkimit	dhe	ndarjes	së	kompanive,	
si dhe në mbrojtjen e interesave të aksionarëve, auditim dhe kontabilitetin vjetor.126 

Në përgjithësi, një Marrëveshje e ardhshme e Stabilizim-Asociimit me Bashkimin Evro-
pian ka shumë mundësi që do të kërkojë trajtim jo më pak të favorshëm për kompanitë 
e BE-së nga ai që u bëhet kompanive vendore, si dhe trajtim jo më pak të favorshëm nga 
ai	që	u	bëhet	kompanive	vendore	dhe	secilës	degë	apo	filiali	të	një	kompanie	të	një	vendi	
të tretë, pasi ato të jenë themeluar.127 

Për të kompletuar kornizën ligjore në fushën e së drejtës së kompanive, është thelbësore 
që të ketë rregulla të kontabilitetit dhe auditimit të kompanive. Rëndësia e këtyre dy 
proceseve qëndron në detyrimin e kompanive për transparencë dhe bërjen publike të 
raportimit	financiar.	Me	procesin	e	harmonizimit	që	aktualisht	është	duke	u	zhvilluar	
në këtë fushë në BE, duhet marrë parasysh dy direktivat kryesore të BE-së: Direktivën e 
Katërt, për llogaritë vjetore për llojet e caktuara të kompanive, dhe Direktivën e Shtatë, 
për llogaritë e konsoliduara. 

1.6. Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale 

Dispozitat ligjore themelore në BE në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale janë 
nenet 118, 207 dhe 345 të Traktatit të Lisbonës. Në këtë aspekt, neni 108 dhe 207 ven-
dosin bazën ligjore për përcaktimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale 
brenda BE-së dhe përpjekjet e tjera për harmonizim në këtë fushë.

Fusha e të drejtave të pronësisë intelektuale, e cila synon krijimin e një mjedisi funk-
sional për parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të krijimeve (si dhe të shenjave 
dalluese) të të tjerëve, është mjaft komplekse.128 Për këtë arsye, legjislacioni që rregullon 
këtë fushë është i ndarë në tri grupe kryesore: të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafër-

125 European Commission–The EU Single Market: Company Law and Corporate Governance, http://ec.eu-
ropa.eu/internal_market/company/index_en.htm.

126	 European	Commission–The	EU	Single	Market:	Directives	and	other	official	acts,	http://ec.europa.eu/
internal_market/company/official/index_en.htm#directives. 

127 Për më tepër hollësi mbi kërkesat e vendosura për Shqipërinë, shihni Stabilisation and Association Agree-
ment between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of 
Albania, of the other part, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/albania/st08164.06_en.pdf. 

128	 Mbi	pronësinë	intelektuale	dhe	përfitimet	e	saja	shihni	European	Commission–Trade	topics:	Intellectual	
property, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/index_
en.htm. 
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ta, të drejtat e pronësisë industriale, dhe legjislacioni në lidhje me zbatimin e të drejtave 
të pronësisë intelektuale dhe industriale.

Lidhur me këtë, disa nga përbërësit e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe industri-
ale janë të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, patentat, markat tregtare, dizajni 
industrial	dhe	indikacionet	gjeografike.	Duke	pasur	parasysh	të	lartpërmendurat,	leg-
jislacioni	në	Kosovë	duhet	të	kufizojë	eksploatimin	me	këto	të	drejta	në	atë	mënyrë	që	
përdorimi i tyre të mos bie në kundërshtim me parimet e lëvizjes së lirë të mallrave. 
Për më tepër, dispozitat ligjore vendore duhet të sigurojnë që brenda tregut të Kosovës 
shtetasit e BE-së dhe kompanitë nga tregu i brendshëm i BE-së të trajtohen në mënyrë të 
barabartë me personat e tjerë nga shtete jashtë BE-së (sipas marrëveshjeve bilaterale) në 
aspektin e njohjes dhe mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale dhe industriale.

1.7. Politikat e konkurrencës 

Njëri ndër konceptet thelbësore të teorisë së konkurrencës bazohet në parimin se “rreg-
ullat e së drejtë së konkurrencës kanë për synim mbrojtjen e konkurrencës në mënyrë që 
të rritet mirëqenia e konsumatorit”.129 Prandaj, konkurrenca e lirë dhe e drejtë duhet ta 
ketë	konsumatorin	si	synim	final.

Bazuar	në	legjislacionin	e	BE-së,	e	drejta	e	konkurrencës	përfshin	disa	komponentë	kyçë:	
marrëveshjet ndërmjet ndërmarrjeve, kartelet, përqendrimet, ndihmat shtetërore dhe 
liberalizimin e tregut. Për më tepër, ndalimi i marrëveshjeve dhe rregullat për kartelet në 
esencë kërkojnë që operatorët ekonomikë të veprojnë të pavarur nga konkurrentët e tyre, 
përveç	nëse	bashkimi	i	tyre	bëhet	mbi	baza	të	hulumtimit	dhe	zhvillimit	të	produkteve	
të	reja	(bazuar	dhe	në	pajtueshmëri	me	rregulla	specifike	të	parapara).	Rreziku	i	lejimit	
të	bashkëpunimit	në	mes	të	konkurrentëve	qëndron	në	vendosje	të	çmimeve	të	njëjta,	
kufizim	të	prodhimit	dhe	ndarje	të	tregut.130 Në këtë drejtim, Traktati i Lisbonës (neni 
101 dhe 102) parasheh rregullat bazë për mbrojtjen e konkurrencës. Neni 101 ndalon 
marrëveshjet, vendimet, dhe praktikat e tjera në mes të ndërmarrjeve të cilat kanë për 
qëllim	kufizimin	e	konkurrencës,	ndërsa	neni	102	ndalon	abuzimin	e	ndërmarrjeve	me	
pozitën e tyre dominuese. 

Përderisa dispozitat e lartpërmendura u drejtohen operatorëve ekonomikë, dispozitat 
lidhur me kontrollin e ndihmave shtetërore kanë për pikësynim qeveritë e shteteve 
anëtare. Qëllimi i këtyre rregullave është që të ndalohen ato lloje ndihmash nga ana e 
qeverive	të	cilat	mund	të	kufizojnë	dhe	çrregullojnë	konkurrencën,	ndalesa	këto	të	para-
para me dispozitat kornizë të Traktatit të Lisbonës (neni 107, 108 dhe 109).

Rëndësia	e	kësaj	fushe	në	BE	gjithashtu	dëshmohet	nga	fakti	se	përveç	Komisionit	Evro-
pian, i cili ka për detyrë të zbatojë këto dispozita, shtetet anëtare obligohen t’i zbatojnë 

129 Competition Law, Richard Whish, f. 1 (6th edition. Oxford University Press 2009).
130 Për më tepër hollësi shihni European Commission–Competition: Cartels–overview, http://ec.europa.

eu/competition/cartels/overview/index_en.html.
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në tërësi këto dispozita përmes komisioneve ose autoriteteve të konkurrencës. Për më 
tepër, bashkëpunimi në mes të autoriteteve qendror dhe atyre lokale është mjaft i rëndë-
sishëm. Përderisa mbrojtja e konkurrencës në BE ka dy akterë kryesorë, Komisionin 
Evropian dhe komisionet shtetërore për mbrojtjen e konkurrencës, fusha e ndihmës 
shtetërore është në kompetence ekskluzive e Komisionit Evropian, i cili është organi i 
vetëm i cili mund të lejojë ndihmat shtetërore.

Në aspektin e detyrave të shteteve kandidate potenciale për anëtarësim, mbrojtja e 
konkurrencës gjithashtu paraqitet si njëra ndër prioritetet themelore. Për shembull, 
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit me Shqipërinë parasheh konkurrencën si fushë e 
cila duhet të adresohet në fazën e parë të asociimit.131

Prandaj, marrë parasysh të lartpërmendurat, Kosova duhet të ketë të vendosur rregullat 
kryesore për mbrojtjen e konkurrencës dhe për ndihmën shtetërore, dhe duhet të siguro-
jë zbatimin e plotë të tyre. 

1.8. Mbrojtja e konsumatorit dhe ajo shëndetësore

Mbrojtja e konsumatorit paraqet njërën ndër fushat me interes të Bashkimit Evropian. 
Masat mbrojtëse për konsumatorët janë paraparë në nenin 169 të Traktatit të Lisbonës. 
Kjo dispozitë në thelb thotë se në mënyrë që të promovohen interesat e konsumatorëve 
dhe që të sigurohet një nivel i lartë i mbrojtjes së tyre, BE duhet të kontribuojë në mbro-
jtjen e shëndetit, sigurisë, dhe interesave ekonomike, si dhe të promovojë të drejtën e 
konsumatorëve për informim, edukim, dhe organizim për mbrojtje të interesave të tyre. 

Sa i përket legjislacionit sekondar, kryesorja në mesin e një numri direktivash kon-
siderohet Direktiva mbi të Drejtat e Konsumatorit.132 Qëllimi kryesor i kësaj direktive 
është promovimi i një ekuilibri në mes të mbrojtjes maksimale të konsumatorit dhe 
konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve.133

Kjo fushë është e lidhur ngushtë me funksionimin e të gjitha komponentëve tjera të 
tregut të brendshëm, përfshirë mbikëqyrjen e tregut, dhe sigurimin e konkurrencës së 
drejtë. Secila nga to, e parasheh edhe mbrojtjen e konsumatorit si element themelor të 
funksionimit.

Me arritjen e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, BE do të kërkojë sigurimin e mbro-

131 Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, 
of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, neni 70(3), http://ec.europa.eu/enlarge-
ment/pdf/albania/st08164.06_en.pdf. 

132 Directive 2011/83/EU on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 
1999/44/EC and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC, http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:FULL:EN:PDF. 

133 European Commission–Justice: The Directive on Consumer Rights, http://ec.europa.eu/justice/con-
sumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm. 
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jtjes aktive të konsumatorit, në përputhje me legjislacionin e BE-së, si dhe harmonizimin 
e plotë të legjislacionit vendor me acquis dhe mbrojtjen efektive të konsumatorëve, në 
mënyrë që të përmirësohet kualiteti dhe standardet e sigurisë së produkteve, si dhe 
monitorimin e nga ana e autoriteteve kompetente dhe sigurimin e qasjes së konsuma-
torëve në gjykata, në raste mosmarrëveshjesh.

Përveç	të	drejtave	të	konsumatorit,	fushë	tjetër	me	interes	primar	është	ajo	e	shëndetit	
publik, mbrojtja e të cilit është paraparë me nenin 168 të Traktatit të Lisbonës. Edhe 
pse politikat e shëndetit publik kryesisht mbesin në kompetence ekskluzive të shteteve 
anëtare, BE ka rol në përkrahjen dhe plotësimin e veprimeve të shteteve anëtare në këtë 
fushë. Prandaj, në këtë periudhë fusha e shëndetit publik në BE menaxhohet bazuar në 
të ashtuquajturën kompetencë të përbashkët.134

Në përgjithësi, komponentët e mbrojtjes së shëndetit publik në BE janë të ndarë në dy 
grupe kryesore: kërcënimet ndaj shëndetit (p.sh sëmundjet ngjitëse) dhe përcaktuesit e 
shëndetit (duhani, alkooli, sëmundjet mendore etj.).

2. Korniza ligjore dhe e politikave në fushën e tregut të brendshëm

2.1. Korniza ligjore vendore

2.1.1. Lëvizja e lirë e mallrave

Në këtë pjesë është ofruar një pasqyrë e përgjithshme dhe një analizë e kornizës ligjore 
relevante për fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, kryesisht e ligjeve për standardizimin, 
akreditimin, metrologjinë, kërkesat teknike për produkte dhe vlerësimin e konformite-
tit, si dhe inspektoratin dhe mbikëqyrjen inspektuese.

•	 Standardizimi

Ligji i ri nr. 03/L-144 për Standardizimin është ligj kornizë i cili i parasheh procedurat 
dhe	zhvillimin	e	çdo	aktiviteti	që	ka	të	bëjë	me	standardizimin	në	nivel	kombëtar.135 Fus-
hëveprimi i këtij ligji zbatohet për standardet që njihen, hartohen, miratohen dhe apro-
vohen në fushën e ekonomisë, metrologjisë dhe industrisë në nivel kombëtar; megjithatë, 
ai	nuk	e	përfshin	fushën	e	telekomunikacionit	dhe	disa	specifikimeve	të	ndryshme	për	
nevoja interne.136 Qëllimet kryesore të këtij ligji përfshijnë rritjen e nivelit të sigurisë së 
produkteve, promovimin e cilësisë së produkteve dhe, rrjedhimisht, arritjen e nivelit të 
heqjes së barrierave teknike në tregti.137

134 Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, 
of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, neni 76, http://ec.europa.eu/enlarge-
ment/pdf/albania/st08164.06_en.pdf. 

135 Ligji për Standardizim, neni 1.
136 Ibid., neni 2.
137 Ibid, neni 5.
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Edhe pse ende nuk është zhvilluar ndonjë vlerësim formal i pajtueshmërisë së termave 
të ligjit me acquis të BE-së, raportohet se ligji për standardizimin i inkorporon të dy 
direktivat e BE-së në këtë fushë, gjegjësisht Direktivën 98/34/KE me të cilën përcaktohet 
procedura për ofrimin e informatave në fushën e standardeve dhe rregulloreve teknike 
dhe Direktivën 2006/96/EC. Përmes një vlerësimi të përgjithshëm të kornizë legjislative 
dhe	 standardeve	 ekzistuese	me	 gjasë	 do	 të	 identifikoheshin	 të	 metat	 e	 legjislacionit	
aktual si dhe standardet e kundërta të pazbatueshme të Kosovës. 

Në përgjithësi, njëra nga të metat kryesore të këtij ligji sa i përket zbatimit të tij duket të 
jetë karakteri vullnetar i zbatimit të tij.138 Duke marrë parasysh se kjo është edhe qasja e 
acquis të BE-së, barra kryesore për zbatimin e tij varet nga kapacitetet e promovimit. Në 
këtë aspekt, shpjegimi i arsyeshëm është: sa më i fuqishëm konsensusi në fazën e har-
timit dhe aprovimit, aq më e gjerë fusha e zbatimit të ligjit, përkatësisht standardeve.139

•	 Akreditimi

Ligji nr. 03/L-069 për Akreditim, i cili është ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/
L-007, i përcakton rregullat e themelimit të Drejtorisë Kosovare për Akreditim, si dhe 
rregullat e funksionimit të sistemit të akreditimit të organit kompetent për vlerësimin e 
konformitetit.140	Njëri	nga	parimet	kryesore	të	këtij	ligji,	siç	është	përcaktuar	në	nenin	3	
të tij, është përputhshmëria me rregullat dhe procedurat evropiane dhe ndërkombëtare. 
Ligji për Akreditim bazohet në Rregulloren 765/2008,141	veçanërisht	dispozitat	që	përm-
bajnë nenet nga 4 – 14 të saj.142

Shihet qartë se një sistem i krijuar mirë dhe funksional i vlerësimit të përputhshmërisë, 
i	cili	përfshin	laboratorët	e	testimit	dhe	kalibrimit	si	dhe	organet	e	certifikimit	dhe	ins-
pektimit duhet të vlerësohet si tregues kryesor i zbatimit dhe funksionimit të duhur të 
legjislacionit aktual për akreditim.143 

•	 Metrologjia

Ligji nr. 03/L-203 për Metrologji është plotësuar-ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-124 në 
vitin 2012. Me këtë ligj rregullohet sistemi i njësive matëse, etalonët për matje, procedur-
at e vlerësimit te konformitetit te mjeteve matëse, kërkesat metrologjike për produktet e 
para-paketuara, autorizimet në fushën e metrologjisë dhe mbikëqyrja metrologjike. Për 

138 Shih 9, neni 1(1) dhe neni 7(1).
139 A Strategic vision for European Standards, f. 11, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=COM:2011:0311:FIN:EN:PDF.
140 Ligji Nr. 03/L-069 për Akreditimin, neni 1.
141 Regulation 765/2008 of the European Parliament and Council setting out the requirements for accredi-

tation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 
339/93, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF. 

142 Ligji nr. 04/L-007 për plotësim-ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-069 për Akreditim, neni 5.
143 Progress in Policy Reforms to Improve the Investment Climate in Southeast Europe, Investment Reform 

Index 2006 OECD, f. 136.
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më tepër, ai i përcakton përgjegjësitë e Drejtorisë së Metrologjisë të Kosovës. Informatat 
që janë ofruar në Raportin e Progresit të vitit 2011144 theksojnë se përputhshmëria e leg-
jislacionit me acquis në këtë fushë nuk është vlerësuar, por se, prapëseprapë, krahasuar 
me ligjin e vjetër,145 ligji aktual shihet qartë se përputhet më shumë me acquis relevante 
të	BE-së.	Kjo	ndodh	veçanërisht	kur	kemi	të	bëjmë	me	mundësimin	e	miratimit	të	dy	
direktivave të ndara të qasjes së re: Direktiva 2009/23/EC146 dhe Direktiva 2004/22/
EC.147 Në anën tjetër, edhe pse është raportuar se janë miratuar një numër udhëzimesh 
administrative, kompletimi i zbatimit të legjislacionit sekondar mund të konsiderohet 
si brengë.148 

Ligji	nr.	2004/28	për	Metalet	e	Çmuara	është	akt	ligjor	tjetër	relevant	për	fushën	e	me-
trologjisë. Ky ligj e rregullon përshtatjen e prodhimit dhe shitjes së produkteve metalike 
të	çmuara	në	pajtueshmëri	me	standardet	ndërkombëtare	ISO	9202,	me	anë	të	të	cilave	
synon	ta	mbrojë	tregun	nga	metalet	e	çmuara	që	nuk	i	plotësojnë	këta	të	fundit.

•	 Vlerësimi i konformitetit

Ligji nr. 04/L-039 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit 
është	miratuar	në	vitin	2011.149	Siç	është	raportuar	në	Raportin	e	Progresit	për	vitin	
2011, ligji i vjetër është anuluar në mënyrë që ligji i ri të ishte në pajtueshmëri me ac-
quis-të horizontale të vitit 2008 për plasimin e produkteve në treg.150 Neni 1 i këtij ligji 
rregullon “mënyrën e përcaktimit të kërkesave teknike për produkte dhe procedurave 
të vlerësimit të konformitetit me kërkesat e përcaktuara si dhe nxjerrjen e rregullor-
eve nga ministritë kompetente”, dhe pastaj e përcakton fushën e zbatimit për sferën 
e mbikëqyrjes së tregut.151 Rregulloret kryesore të BE-së, Rregulloret 765/2008/EC, 
768/2008/EC, Direktiva për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve dhe Rregullorja për 
Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve janë marrë parasysh kur është hartuar ky ligj. 
Megjithatë, fakti se legjislacioni i BE-së për këtë fushë u nënshtrohet ndryshimeve të 
vazhdueshme,	posaçërisht	kur	kemi	të	bëjmë	me	direktivat	që	kanë	të	bëjnë	me	rreg-
ulloret teknike, nënkupton barrën e përhershme të organeve kombëtare për të qenë 
rregullisht të përfshirë në zhvillimin e kësaj fushe. Legjislacioni aktual nuk është i cen-

144 Kosovo 2011 Progress Report, f. 33, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/
package/ks_rapport_2011_en.pdf.. 

145 Ligji i vjetër Nr. 02/L-34 për Metrologji.
146 Directive 2009/23/EC, Non-automatic weighing instruments (NAWI), http://eur-lex.europa.eu/Lex-

UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0006:0027:EN:PDF.
147 Directive 2004/22/EC on Measuring instruments (MID), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-

UriServ.do?uri=OJ:L:2004:135:0001:0080:EN:PDF. 
148 Nuk ka të dhëna të besueshme për numrin e këtyre udhëzimeve administrative.
149 Neni 38: “Me hyrjen në fuqi të këtij ligji anulohen Ligji nr. 02/L-20 për kërkesat teknike për produkte 

dhe vlerësim të konformitetit dhe Ligji nr. 03/L-092 për Plotësim-Ndryshimin e Ligjit nr. 02/L-20 për 
Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit.”

150 Kosovo 2011 Progress Report, f. 30, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/
package/ks_rapport_2011_en.pdf.

151 Ligji për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit, neni 2.
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tralizuar dhe përfshin të gjitha ministritë, të cilat duhet t’i autorizojnë organet vlerësuese 
në sferat përkatëse të tyre.

•	 Mbikëqyrja e tregut 

Me Ligjin nr. 03/L-181 për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, i cili është miratuar 
në vitin 2010, përcaktohen parimet, struktura organizative, kompetencat dhe procedu-
rat e mbikëqyrjes inspektuese të tregut në territorin e Republikës së Kosovës.152 Edhe 
pse nuk është vlerësuar përputhshmëria e tij me legjislacionin e BE-së, ky ligj është në 
pajtueshmëri me Rregulloren Nr. 765/2008/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit.153

Sa i përket harmonizimit të legjislacionit, në rend të ditës është një përpjekje për ta re-
formuar fushën e mbikëqyrjes së tregut më tutje, ndërsa projektligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit nr. 03/L-181 për Inspektoratin e Tregut dhe Mbikëqyrjen Inspektuese 
është i hapur për diskutim publik. Sipas këtij projektligji, vërejtjet e Komisionit Evropi-
an, të cilat janë adresuar në Studimin e Fizibilitetit për MSA, gjegjësisht bashkëpunimi i 
inspektoratit	të	tregut	me	doganat,	do	të	rregullohen	përmes	një	ligji	të	veçantë.154

•	 Legjislacioni i qasjes së vjetër kundrejt atij të qasjes së re dhe globale

Në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, është esenciale që të trajtohet drejt dallimi në mes 
të të ashtuquajturit legjislacion të qasjes ‘së re dhe globale’ dhe atij të ‘qasjes së vjetër’. 
Këto dallime janë përcaktuar në Rezolutën e Këshillit, të 7 majit 1985, për një qasje të re 
ndaj harmonizimit dhe standardeve teknike. Në kuptim të përgjithshëm, harmonizimi 
sipas ‘qasjes së re’ përcakton kërkesat esenciale që duhet të plotësohen që një produkt të 
plasohet në treg, ndryshe nga “qasja e vjetër”, sipas së cilës është dashur të plotësohesh-
in	specifikimet	teknike,	duke	mos	u	mundësuar	prodhuesve	kurrfarë	fleksibiliteti.155

Në përgjithësi, përshtypja është se zbatimi i legjislacionit të qasjes së re është mjaft i 
ngadaltë. Deri më sot, nuk është bërë ndonjë vlerësim i plotë i përputhshmërisë së leg-
jislacionit në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave me acquis-të,	çfarë	do	të	thotë	se	nuk	ka	
ndonjë	përgjigje	definitive	për	at	se	deri	në	ç’shkallë	i	kanë	zbatuar	institucionet	përg-
jegjëse direktivat e qasjes së re.

Megjithatë, sa për ilustrim, qasja e re është miratuar nga aktet si vijon (shih aneksin për 
ta parë listën e plotë të legjislacionit të qasjes së re të BE-së): P.sh. Ligji për Metrologji 

152 Ligji për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut, neni 1.
153 Në Raportin e Progresit për Kosovën për vitin 2011 është përdorur formulimi “merr parasysh” (Koso-

vo 2011 Progress Report, f. 33, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/
ks_rapport_2011_en.pdf).

154 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-181 për inspektoratin e tregut dhe mbikëqyr-
jen inspektuese, neni 8(3).

155 Për një krahasim të hollësishëm shihni Guidance: The “New Approach”, http://www.cen.eu/boss/sup-
porting/guidance%20documents/gd009%20-%20guidance%20on%20the%20new%20approach/Pages/
default.aspx. 
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duket se e ka mundësuar miratimin e dy direktivave të qasjes së re: Direktivës 2009/23/
EC për Instrumentet Matëse jo Automatike (angl. NAWI), dhe Direktivën 2004/22/EC 
për Instrumentet Matëse (angl. MID). Direktivat e qasjes së re janë miratuar edhe me dy 
akte ligjore të tjera, përkatësisht me Rregulloren nr. 07/2012 për Përputhshmërinë Elek-
tromagnetike (EMC), e cila është në pajtueshmëri me Direktivën 2004/108/EC për Për-
puthshmërinë Elektromagnetike dhe Librin e Rregullave nr. 02/2012 për Pajisjet Elek-
trike	të	Dizajnuara	për	Përdorim	brenda	Kufijve	të	Caktuar	të	Voltazhit,	i	cili	është	në	
pajtueshmëri me Direktivën 2006/95/EEC; Ligji për Kërkesat Teknike për Produkte dhe 
Vlerësim të Konformitetit është në pajtueshmëri me Rregulloren 765/2008 për Kornizën 
Legjislative të Re (NLF), etj. 

Siç	është	potencuar	më	herët,	miratimi	i	legjislacionit	të	qasjes	së	re	dhe	i	standardeve	
evropiane është i një rëndësie të jashtëzakonshme. Arsyeja për konsiderimin e këtyre 
të fundit si prioritet nga ana e organeve të përfshira në lëvizjen e lirë të mallrave është 
përshpejtimi i reduktimit të barrierave teknike në tregti.

2.1.2. Lëvizja e lirë e punëtorëve

Në këtë pjesë është ofruar një pasqyrë e përgjithshme e kornizës ligjore vendore rele-
vante për fushën e lirisë së lëvizjes së punëtorëve, kryesisht e ligjin për të huajt, punën, 
dhënien e lejes për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj si dhe ligjin kundër diskri-
minimit.

•	 Qasja në tregun e punës 

Në përgjithësi, një nga shqetësimet kryesore që ngrihen në fushën e lirisë së lëvizjes 
së punëtorëve është diskriminimi, përkatësisht politika kundër diskriminimit. Ligji nr. 
2004/03 kundër Diskriminimit përdoret si bazë ligjore kundër diskriminimit të shtet-
asve të huaj, edhe pse zgjerimi i fushës së zbatimit të tij për të huajt vetëm mund të 
nënkuptohet – sepse sipas nenit 1 trajtimi i barabartë u ofrohet shtetasve të Kosovës. 

Pastaj, Ligji nr. 04/L-069 për të Huajt e njeh të drejtën e të huajve për të kërkuar 
punësim në Kosovë, pasi ta kenë marrë një leje për punë, dhe sipas dispozitave të 
Ligjit nr. 03/L-136 për Dhënien e Lejes për Punë dhe Punësimin e Shtetasve të Huaj 
(shih më poshtë). 

Ligji i Punës nr. 03/L-212, i cili është miratuar në vitin 2010, është baza ligjore që për-
cakton marrëdhëniet e punës. Në këtë aspekt, është shumë e rëndësishme të dihet se, sa 
i përket fushës së zbatimit të këtij ligji, parashihet se dispozitat e tij zbatohen edhe për 
shtetasit e huaj që janë të vendosur brenda territorit të Kosovës156, por se punëtorët e huaj 
duhet	t’i	plotësojnë	disa	kritere	të	veçanta.	

Sa	 i	 përket	 kësaj	 çështjeje,	 këto	 kritere	 janë	 përcaktuar	 me	 Ligjin nr. 03/L-136 për 

156 Ligji i Punës, neni 2(3).
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Dhënien e Lejes për Punë dhe Punësimin e Shtetasve të Huaj, i cili është miratuar në 
vitin	2009.	Qëllimi	i	këtij	të	fundit	është	që	t’i	rregullojë	çështjet	e	punësimit,	procedurën	
dhe kushtet për dhënien e lejes për punë.157 Teksti i ligjit përmban një listë të gjerë të 
përjashtimeve nga kërkesa për leje për punë, me qëllim të lehtësimit të procedurës së 
punësimit për shtetasit e huaj në Kosovë. 

Edhe pse mungon ndonjë vlerësim i plotë i përputhshmërisë së këtij ligji, kërkesa për 
leje	për	punë	për	shtetasit	e	BE-së	dhe	të	huaj	është	evidente.	Kjo	e	fundit	përbën	kufizim	
të lirisë së lëvizjes së punëtorëve sipas nenit 45 të Traktatit të Lisbonës. Arsyeja është se 
një qytetar i BE-së nuk duhet të trajtohet ndryshe për shkak të kombësisë së tij në kuptim 
të	çfarëdo	kushti	për	punësim	apo	punë.	Në	këtë	aspekt,	marrëveshjet	dhe	procedurat	
aktuale	për	marrjen	e	lejeve	për	punë	për	qytetarët	e	BE-së	përbën	kufizim	të	së	drejtës	
së punëkërkuesve të BE-së dhe të qytetarëve të BE-së për ta pranuar një vend pune. 
Marrë	parasysh	çfarë	u	tha	më	lart,	legjislacioni	që	do	ishte	në	pajtueshmëri	të	plotë	me	
nenin 45 të TFBE-së do ta hiqte këtë kriter. Në këtë aspekt, mund të vihet në dyshim nëse 
hapi i duhur që do të mund të merrej aktualisht do të ishte që vetëm të përshpejtoheshin 
procedurat e lëshimit të lejeve për punë, ashtu që heqja e procedurave të tilla të bëhej 
vetë pas anëtarësimit. 

Një aspekt tjetër i lirisë së lëvizjes së punëtorëve përfshin të drejtën e anëtarëve të 
familjes së punëtorit për të lëvizur lirshëm brenda territorit në të cilin punëtori është i 
punësuar.	Kjo	e	fundit	parashihet	në	mënyrë	specifike	me	Direktivën	2004/për	të	drejtat	
e qytetarëve të bashkimit dhe anëtarëve të familjes së tyre për të lëvizur dhe banuar lir-
shëm brenda territorit të shteteve anëtare. Miratimi i parimeve të përgjithshme të kësaj 
direktive,	 përkatësisht	 heqja	 e	 çfarëdo	 kufizimi	 ekzistues,	 do	 ta	 siguronte	 njërin	 nga	
aspektet kryesore të lirisë së lëvizjes së punëtorëve – atë të të qenit anëtarë i familjes që 
përfiton	nga	liria	e	lëvizjes.

E tëra që u tha më lart është relevante për rastet në të cilat shtetasit e huaj kërkojnë leje 
për punë në Kosovë. Në anën tjetër, meqë Kosova nuk ka nënshkruar ndonjë marrëvesh-
je për lëvizjen e lirë të personave, liria e lëvizjes së punëtorëve nga Kosova për në vendet 
e	tjera	është	e	kufizuar	dhe	u	nënshtrohet	ligjeve	kombëtare	të	vendeve	të	tjera.

•	 Bashkërendimi i sistemit të sigurimeve shoqërore

Sa për ilustrim, korniza ligjore në fushën e sigurimit shoqëror vendor në Kosovë kon-
siston kryesisht në: Ligjin nr. 02/l-17 për Shërbimet Sociale dhe Familjare, Ligjin nr. 
04/L-081 për Plotësim-Ndryshimin e Ligjit për Shërbimet Sociale dhe Familjare, Ligjin 
nr. 04/L-101 për Fondet Pensionale dhe Ligjin nr. 2003/23 për Pensionet e Personave 
më	Aftësi	të	Kufizuar.	

Megjithatë, asnjëri nga ligjet e lartpërmendur nuk përmban rregulla që kanë të bëjnë me 
bashkërendimin e sistemit të sigurimit social. Në këtë aspekt, sipas Studimit të Fizibilite-
tit për MSA “…aktualisht, varësisht nga sektori, ose nuk ka sistem të sigurimit fare, ose 

157 Ligji për Dhënien e Lejes për Punë dhe Punësimin e Shtetasve të Huaj, neni 1.
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nuk ka sistem të përshtatshëm për bashkërendim.” 

Marr	 parasysh	 çfarë	 u	 tha	më	 lart,	mungesa	 e	 legjislacionit	 plotësohet	mjaft	 nga	 një	
numër i marrëveshjeve të trashëguara bilaterale midis shteteve të BE-së nga ish-RSFJ-ja. 
Në përgjithësi, dispozitat e marrëveshjeve të trashëguara aktualisht zbatohen vetëm në 
fushën e pensionimit, pensioneve familjare dhe pjesërisht për pensionet e personave me 
aftësi	të	kufizuar.	Kosova	ky	hyrë	në	negociata	të	gjera	me	Zvicrën,	Austrinë	dhe	Gjer-
maninë për përtëritjen e këtyre marrëveshjeve, e sidomos me Zvicrën. Kjo e fundit e pati 
anuluar marrëveshjen në mënyrë unilaterale në vitin 2010 dhe, duke marrë parasysh se 
në territorin e këtij shteti kanë migruar numri më i madh i kosovarëve, këto negociata 
janë kryesoret. Në përgjithësi, ka një numër kryesisht të vogël të marrëveshjeve bilater-
ale	me	shtetet	anëtare	të	BE-së	dhe	shtetet	e	tjera,	çfarë	në	esencë	përbën	thirrje	për	sanim	
të kësaj situate përmes hapjes së negociatave të reja për marrëveshje bilaterale për siste-
met e sigurimit social. Edhe pse për negocimin e këtyre marrëveshjeve kërkohet zbatimi 
dhe përdorimi i rregulloreve relevante të BE-së që kanë të bëjnë me bashkërendimin e 
skemave të sigurimit social, përkatësisht i Rregullores 883/2004 për Bashkërendimin e 
Sistemeve të Sigurimit Social dhe Rregullores për Zbatim Nr. 987/2009 dhe pse sistemi 
vendor mund të mos jetë në gjendje t’i përvetësojë këto rregulla, devijimet lejohen nëse 
pala tjetër negociuese e marrëveshjes nuk kundërshton.

2.1.3. E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve 
përtej kufijve

Ky seksion jep një pasqyrë të disa pjesëve të legjislacionit primar relevant në fushën e të 
drejtës	së	themelimit	dhe	lirisë	për	të	ofruar	shërbime	ndërkufitare,	saktësisht	Ligjin	për	
Shoqëritë	Tregtare,	Ligjin	për	Bankat,	 Institucionet	mikro-financiare	dhe	Institucionet	
Financiare Jobankare; Ligjin për Fondet Pensionale, Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm 
të Auto-përgjegjësisë, Ligjin për Licencimin, Monitorimin dhe Rregullimin e Kompanive 
të Sigurimit dhe Ndërmjetësuesve, si dhe Ligjin për Shërbimet Postare.

•	 E drejta për themelimin e kompanive

Korniza aktuale ligjore që iu mundëson operatorëve ekonomik të cilët janë ligjërisht 
të themeluar dhe veprojnë në një shtet tjetër për të ngritur ose për të vazhduar vep-
rimtarinë e tyre ekonomike në Kosovë është Ligji nr 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, 
i ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-006. Ky ligj ka të bëjë me biznese të cilat janë të orga-
nizuara si ndërmarrjet biznesore personale, partneritetet e përgjithshme, partneritetet 
e	kufizuara,	kompanitë	me	përgjegjësi	të	kufizuar	ose	shoqëritë	aksionare,158 ndërsa në 
mënyrë	të	qartë	kufizon	fushëveprimin	e	tij	kur	ka	të	bëjë	më	çështje	si	“[...]	licencimi	dhe	
rregullimi	i	aktiviteteve	të	shoqërive	tregtare	dhe	kontabilitetit	dhe	raportimit	financiar,	
si dhe praktikat e punës dhe punësimit të shoqërive tregtare nuk janë në fushëveprim 
të këtij ligji.”159 Këto akte legjislative lejojnë kompanitë e huaja për të ngritur biznesin 

158 Ligji për shoqëritë tregtare. 
159 Ibid, neni 1(2).
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e tyre nën të njëjtat kushte si bizneset vendase, që rrjedhimisht tregon se korniza ligjor 
është jo-diskriminuese.

Deri më sot, nuk ka të dhëna për ndonjë vlerësimi të hollësishëm të kryer me qëllim të 
vlerësimit të nivelit të pajtueshmërisë së ligjit për shoqëritë tregtare me legjislacionin 
e BE-së. Në përgjithësi, ideja që është krijuar mbi ecurinë e përgjithshme të ligjit për 
kompani është e ndërlidhur me thjeshtimin e procedurave të regjistrimit të biznesit. 
Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj zone të tregut të brendshëm, dhe me 
qëllim të harmonizimit të mëtejshëm të rregullave, një vlerësim i plotë i kornizës ligjor 
duhet të kryhet. Ka një listë të gjerë të direktivave të ligjit për kompani e cila listë mund 
të konsiderohen për miratim160, dhe ky vlerësim do të synonte potencialisht dispozitat/
fushat të cilat duhet të ndryshohen.

Në	një	pikë	tjetër,	si	një	ilustrim,	Direktiva	2003/58/ЕC	përmban	rregullat	për	regjis-
trimin elektronik/online të bizneseve. Disa nga rregullat e këtij udhëzimi zbatohen 
tashmë në ligj. Saktësisht, dorëzimi elektronik i dokumenteve dhe lëshimin elektronik 
të	 certifikatave	 të	 regjistrimit	 (si	dhe	njoftimet	dhe	komunikime	 të	 tjera).	Megjithatë,	
dispozitat e regjistrimit elektronik nuk janë zbatuar ende. Kjo e fundit do të thjeshtojë 
procedurën e regjistrimit dhe do të zvogëloj shpenzimet e përfshira.

Një tjetër aspekt i lirisë së themelimit i cili është i ndërlidhur me lirinë për të ofruar 
shërbime	ndërkufitare,	si	dhe	njohjen	e	kualifikimeve	profesionale	(shih	diskutimin	më	
poshtë)	janë	dispozitat	e	veçanta	të	themelimit	për	personat	e	vetë-punësuar	për	të	nd-
jekur	 aktivitetet	 e	 tyre.	Dy	pjesë	 të	 legjislacionit	me	 rëndësi	 të	 veçantë	 janë	Ligji	 për	
kontabilitet,	raportim	financiar	dhe	auditim,	si	dhe	Ligji	për	avokatinë	për	avokatët.

Fillimisht, Ligji nr. 04/L -014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, i mirat-
uar në vitin 2011, u mundëson profesionistëve të huaj që të ofrojnë shërbime në këtë 
fushë, kështu që për të praktikuar profesionin e tyre, ata në përgjithësi u nënshtrohen 
kërkesave të njëjtë si personat vendor. Megjithatë, pavarësisht nga parimet e mos-diskri-
minimit, rekomandimet e Studimit të Fizibilitetit për MSA bëjnë thirrje për rishikimin 
dhe ndryshimin e ligjit.

Pastaj, Ligji nr 03/L-117 mbi Avokatinë, përkatësisht Rregullorja e Odës së Avokatëve 
të Kosovës për Akreditimin e Avokatëve të Huaj e vitit 2011 operon mbi bazën e rec-
iprocitetit. Kështu që, një avokat që kërkon licencën për ushtrimin e ligjit në Kosovë, 
duhet ti jap odës së avokatëve dëshmi për reciprocitet.

•	 Liria për të ofruar shërbime

Korniza ligjor në fushën e lirisë për të ofruar shërbime është e nevojshme që të vlerëso-
het në aspektin se cilat aktivitet konsiderohen si shërbime. Kjo gjithashtu do të ndihmojë 
në përcaktimin e një përmbledhje të tërë legjislacionit të përfshirë. Aktualisht, në Kosovë 

160 List of directives, http://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm#directives. 
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shërbimet janë kryesisht duke u ofruar në fushën e bankave, sigurimeve, pensioneve, 
fondeve	të	 investimeve	dhe	shërbimeve	financiare	 të	shitjes	me	pakicë	për	konsuma-
torët individualë, shërbimet e pagesave, të udhëtimit dhe të komunikimit.

Në	aspektin	e	kornizës	legjislative,	Kosova	ka	filluar	vendosjen	e	asaj	të	fundit,	krye-
sisht	në	fushën	e	shërbimeve	financiare,	bankare	dhe	të	sigurimit.	Dokumentet	kryesore	
legjislative	që	rregullojnë	fushën	e	shërbimeve	financiare	janë	dy	ligje.	Ligji nr. 04/L-
093 për	Bankat,	Institucionet	Mikrofinanciare	dhe	Institucionet	Financiare	Jobankare, 
nëpërmjet të cilit ligj është rregulluar se krijimi i degëve të bankave të huaja është subjekt 
i kërkesave të njëjtë si për bankat. Ligji nr. 04/L-101 për Fondet Pensionale të Kosovës 
parasheh	ë	drejtën	e	institucioneve	financiare	për	të	qenë	ofrues	të	pensioneve.

Ligji nr. 04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshëm të Auto-përgjegjësisë u jep të drejtën 
kompanive të sigurimit për të ofruar shërbime në këtë fushë. Aktualisht, fusha e sig-
urimit vepron sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/25 mbi Monitorimin, Licencimin 
dhe Rregullimin e Kompanive të Sigurimit dhe Ndërmjetësuesve, dhe ligji është në pro-
ces të hartimit.

Fusha e sigurisë vepron në pajtueshmëri me Ligjin nr. 03/L-175 për Borxhet Publike, 
qëllimi kryesor i të cilit ligj është t’i “… japë Republikës së Kosovës të drejtën për të 
huazuar para, për të dhënë garanci për hua, për të paguar shpenzimet për marrjen e 
borxhit dhe për të paguar kryegjënë dhe interesin e borxheve të saja shtetërore.”

Deri	më	sot,	nuk	ka	asnjë	identifikimi	real	të	fushave	të	cilat	nuk	janë	në	pajtueshmëri	me	
acquis të BE-së. Një	çështje	që	duhet	të	merret	parasysh	dhe	të	adresohen	në	të	ardhmen	
e afërt është zhvendosja e plotë e Direktivave të shërbimeve të BE-së, përndryshe, 
përafrimi i legjislacionit ekzistues me këtë të fundit. Edhe pse kjo direktivë nuk mbulon 
shërbimet	financiare,	ajo	është	drejtuar	tërësisht	për	rregullimin	e	ofrimit	të	shërbimeve	
në industrinë e ndërtimit; tregtisë me pakicë; profesionet e rregulluara; turizmit; pasur-
ive të patundshme, dhe edukimit privat. Një analizë e zbrazësive në kornizën ligjore 
ekzistuese	në	ofrimin	e	shërbimeve	ndërkufitare	do	të	ndihmojnë	në	identifikimin	e	bar-
rierave të cilat duhet të hiqen, kryesisht pengesat ligjore dhe administrative për ofrimin 
e	shërbimeve.	Me	fjalë	të	tjera,	kërkesat	për	licencim	janë	një	çështje	shumë	e	ndjeshme	
që duhet të shqyrtohet.

Së fundmi, një fushë e cila bie në kuadër të dispozitave për ofrimin e shërbimeve është 
turizmi. Kjo e fundit është e rregulluar me Ligjin nr. 03/L-168 për Turizmin dhe Shër-
bimet Turistike. Ky ligj rregullon marrëdhëniet ndërmjet institucioneve publike, per-
sonave	fizikë	dhe	juridikë,	vendor	ose	të	huaj,	të	cilët	ushtrojnë	veprimtari	turistike	në	
Kosovë, dhe në përgjithësi nuk paraqet kërkesa të rrepta për personat juridikë të huaj, 
apo ndryshe.

Rrjedhimisht, sipas Studimit të Fizibilitetit për MSA-në, “korniza ligjore për tregtinë në 
shërbime lejon për një ekonomi relativisht të hapur për ofruesit e shërbimeve të huaja. 
Në	aspektin	e	qasjes	në	treg,	për	shumicën	e	shërbimeve,	nuk	ka	kufizime	ligjore	për	
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firmat	e	huaja	që	themelojnë	një	prani	komerciale	në	Kosovë.”	Për	më	tepër,	shifrat	sipas	
këtij dokumenti deklarojnë që eksporti i shërbimeve është përafërsisht 10% e BVP-së, 
ndërkohë që importet përbëjnë rreth 7.5% të BVP-së.

•	 Shërbimet postare

Ligji nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare është miratuar në vitin 2010, dhe zëvendëson 
ligjin e vjetër të vitit 2003. Qëllimi kryesor i ligjit është “sigurimi i ofrimit të shërbimit 
universal postar dhe shërbimeve tjera postare, mbrojtja e interesave të shfrytëzuesve, 
sigurimi i trajtimit të barabartë dhe jo-diskriminues të tyre, nxitja e konkurrencës së lirë 
dhe efektive në ofrimin e shërbimeve postare, nxitja e përmirësimit të vazhdueshëm 
të cilësisë së shërbimit dhe sigurimi i sekretit të korrespondencës për shfrytëzuesit në 
gjithë territorin e Republikës së Kosovës”.161

Në përgjithësi, direktiva kryesore e BE-së në ofrimin e shërbimeve postare është Direkti-
va Postare 2002/39/KE, prandaj korniza ligjore e Kosovës duhet të jetë në pajtueshmëri 
me	këtë	Direktivë.	Një	nga	mangësitë	e	mundshme	të	identifikuara	në	kuadër	të	Ligjit	
për Shërbimet Postare është ndikimi i shërbimeve postare të rezervuara për shtrem-
bërimin	e	konkurrencës.	Në	këtë	aspekt,	ligji	parashikon	që	kufizimi	i	peshës	për	shër-
bimet e rezervuara (të cilat janë shërbime të kryera ekskluzivisht nga Operatori publik 
postar) është 1 kg. Sipas kësaj, posta publike rezervon hapësirat për gjësende me më 
pak se 1 kg, e cila është shumë më lart pragut që është përcaktuar nga Direktiva Postare, 
aktualisht 50 gr në shtetet anëtare të BE-së.

•	 Njohja	reciproke	e	kualifikimeve	profesionale

Dy organet kryesore të legjislacionit të cilat janë me rëndësi në fushën e njohjes së kual-
ifikimeve	profesionale	janë	Ligji	mbi	Arsimin	e	Lartë	dhe	Ligjit	mbi	Arsimin	dhe	Aftë-
simin Profesional.

Ligji nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë është legjislacioni i cili siguron bazën ligjore për 
njohjen	e	diplomave	dhe	kualifikimeve	të	cilat	janë	të	fituara	jashtë	shtetit,	ndonëse	nuk	
ka	ofruar	në	mënyrë	specifike	një	dallim	të	qartë	midis	njohjes	akademike	dhe	njohjes	
profesionale. Pavarësisht nga kjo e fundit, është e qartë se korniza e përgjithshme leg-
jislative	lejon	njohjen	e	një	diplome	të	huaj,	duke	u	bazuar	veçanërisht	në	Udhëzimin	
Administrativ për nr. 8/2010 për parimet dhe procedurat e njohjes së diplomave të 
shkollave	të	larta	profesionale	dhe	diplomave	universitare	të	fituara	jashtë	Republikës	e	
Kosovës. Parimi kryesor i proklamuar brenda kësaj të fundit është e drejta e shtetasve të 
huaj	për	të	kërkuar	njohjen	e	diplomave	të	fituara	jashtë	vendit.

Pastaj, Ligji nr. 02/L-42 për Arsimin dhe Aftësim e Trajnime Profesionale nuk vendos 
shprehimisht	 rregullat	për	njohjen	e	kualifikimeve	profesionale,	 edhe	pse	në	mënyrë	
indirekte	e	përkufizon	kualifikimin	si	“aftësim	dhe	arsimim	profesional	të	një	punonjësi	

161 Ligji për shërbimet postare, neni 1.
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që njihet në nivelin ndërkombëtar, kombëtar apo sektorial.”162

Në një aspekt tjetër, Kosova nuk është palë në marrëveshje formale me vendet anëtare të 
BE-së	në	fushën	e	njohjes	së	ndërsjellë	të	kualifikimeve	profesionale	-	me	një	marrëvesh-
je në fuqi, që nga shkurti i vitit 2012 - Marrëveshja e cila është një produkt i dialogut 
teknik me Serbinë.

Duke pasur parasysh gjendjen aktuale sa i përket kornizës ligjore, Direktiva 2005/36/
EC	për	Njohjen	e	kualifikimeve	profesionale	duhet	të	konsiderohet	për	harmonizim	të	
mëtejshëm të legjislacionit të brendshëm. Ky i fundit mund të arrihet përmes ndryshim-
it të legjislacionit aktual, ose ndryshe nëpërmjet hartimit dhe miratimit të një ligji mbi 
njohjen	e	kualifikimeve	të	profesioneve	të	rregulluara	(shih	seksionin	mbi	themelimin	
për profesionet e rregulluara të kontabilistëve, auditorëve, dhe avokatëve).

2.1.4. Liria e lëvizjes së kapitalit 

Korniza legjislative në këtë fushë kryesisht përfshin: Ligjin për Bankat, Institucionet 
Mikrofinanciare	dhe	Institucionet	Financiare	Jobankare	(gjithashtu	Rregulli	VI	mbi	Li-
cencimin	e	dhe	Kufizimet	për	Degët	e	Bankave163 të huaja të autorizuara nga nenet 6 dhe 
7 të Rregullores), investimet e huaja, Ligji për Shoqëritë Tregtare, si dhe Rregullorja për 
Transaksionet e Pagesave.

•	 Lëvizja e kapitalit

Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës, tani Banka Qendrore e Kosovës (BQK) në vitin 
2007 ka miratuar Rregullin	VI	për	Licencimin	dhe	Kufizimet	 e	Degëve	 të	Bankave	 të	
Huaja164 të autorizuara nga nenet 6 dhe 7 të Rregullores.165 Më tutje, Ligji Nr 04/L-093 
për	 Bankat,	 Institucionet	Mikrofinanciare	 dhe	 Institucionet	 Financiare	 Jobankare	 sig-
uron që degët e bankave të huaja janë subjekt i licencimit nga BQK-ja vetëm si një kom-
pani vendase e aksionarëve që dëshiron të angazhohet në biznesin bankar. 166 Kjo ga-
ranton trajtim kombëtar dhe jo-diskriminuese të bankave të huaja në Kosovë. Qasja e 
lehtë	në	sektorin	financiar	në	Kosovë	është	demonstruar	edhe	nga	fakti	se	rreth	80%167 e 
sektorit bankar është menaxhuar nga bankat e huaja.

Ligji nr. 02/L-33 mbi Investimet e Huaja promovon parimin e mos-diskriminimit dhe 

162 Ligji për arsimin dhe trajnime profesionale, neni 1.
163	 Rregulla	VI	mbi	Licencimin	dhe	Kufizimet	e	Degëve	të	Bankave	të	Huaja	të	Autorizuara	sipas	nenit	6	dhe	

7 të Rregullores, http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2010/6a.pdf. 
164 Ibid. 
165 Rregullorja nr. 1999/21 mbi licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e bankave, http://www.bqk-kos.

org/repository/docs/2010/Regulation-1999-21.pdf. 
166	 Shihni	 në	përgjithësi	 Ligjin	për	Bankat,	 Institucionet	Mikrofinanciare	dhe	 Institucionet	 Financiare	 Jo-

bankare, http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20banks%20microfinance%20
institutions%20and%20NBI.pdf. 

167 Kosovo 2011 Progress Report, f. 29, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/
package/ks_rapport_2011_en.pdf.
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kjo i jep investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre trajtim jo më pak të favorshme sesa 
trajtimit	që	i	akordohet	çdo	investitor	vendor	dhe/ose	investimeve	të	brendshme,	duke	
përfshirë edhe bankat në pronësi të huaj.168 

Ligji për Shoqëritë Tregtare garanton të drejtën e kompanive nga shtetet anëtare të BE-
së që në mënyrë aktive të marrin pjesë në menaxhimin e kompanive të themeluara në 
Kosovë, duke përfshirë blerjen e aksioneve në një mënyrë jo-diskriminuese, në varësi të 
dispozitave të këtij ligji.

Një nga aspektet e lëvizjes së lirë të kapitalit për qytetarët është blerja e pronave të pa-
tundshme.	Nuk	ka	kufizime	për	këtë,	ndërsa	Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën 
e personave të huaj për të blerë pronën e paluajtshme në Kosovë. 169

E fundit por jo më pak e rëndësishme, Rregullorja Nr 2001/26 mbi Transaksionet e Pag-
esave lejon personat për të hapur llogari në monedhë të huaj dhe të kryejnë transaksione 
pagesash nëpërmjet këtyre llogarive. 170

Në përgjithësi, lëvizja e kapitalit dhe pagesave është raportuar si një fushë e cila ka arri-
tur progres që nga viti 2005, ndërsa Studimi i Fizibilitetit për MSA deklaron se Kosova 
gëzon një regjim liberal për lëvizjeve të kapitalit. 171 

Një nga prioritetet mbetet zbatimi i kërkesave të rrezikut të Basel II. Qëllimi i kësaj kon-
vente	është	për	të	përmirësuar	besueshmërinë	e	sistemit	financiar.	Në	këtë	drejtim,	sipas	
Bankës Qendrore të Kosovës “rregulloret sekondare për kapitalin dhe menaxhimin e 
rrezikut të likuiditetit, të cilat janë komponentët e Basel II dhe Basel III, janë hartuar dhe 
pritet të hyjë në fuqi së shpejti. 172

•	 Sistemet e pagesave

Nuk ka asnjë legjislacioni primar në fushën e sistemeve të pagesave, por përgatitja e 
ligjit është duke u zhvilluar. Në këtë aspekt, Ligji për Bankën Qendrore përcakton pro-

168 Ligji për Investimet e Huaja, neni 4.
169 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 121.
170 Rregullorja Nr. 2001/26 për pagesat e transaksioneve, neni 2.
171 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 

Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 24, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.

172 Answers to the questionnaire on the preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation and Associa-
tion Agreement, f. 197, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Pergjigjet_e_pyetesorit_per_pergatit-
jen_e_Studimit_te_Fizibilitetit_per_Marreveshjen_e_Stabilizim_Asocimit.pdf.
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movimin	dhe	mbikëqyrjen	e	sigurt,	të	shëndoshë	dhe	efikase	të	pagesave,	sistemet173 e 
përcaktimit të sigurisë dhe pastërtisë, si dhe detyra të tjera të sistemit të pagesave. 174 
Deri më sot, Rregullorja nr. 2001/26 për Transaksionet e Pagesave është përdorur.

Në një aspekt tjetër, kodi SWIFT është një element me rëndësi të madhe në sistemin e 
pagesave. Megjithatë, për shkak të elementeve kryesisht politike, nuk ka rezultate, si 
dhe negociatat mbi kodin SWIFT të Kosovës janë në vazhdim e sipër.

2.1.5. Prokurimi publik

Miratimi i një ligji adekuat për prokurimin publik ka përbërë një problem të vazhdue-
shëm që nga viti 2002. Megjithatë, Ligji nr. 04/L-042, për Prokurimin Publik, i cili ka hyrë 
në fuqi më 5 tetor 2011, është në pajtueshmëri me parimet e përgjithshme të prokurimit 
publik, përkatësisht, barazia, jo-diskriminimi dhe transparenca (neni 7) , në procesin e 
publikimit të njoftimeve, procedura e prokurimit për përzgjedhje, dhënien e kontrat-
ave,	dhe	dizajni	 i	specifikimeve	teknike.	Qëllimi	 i	 ligjit	përfshin	veprat	e	autoriteteve	
kontraktuese me operatorët ekonomikë, operatorët e shërbimeve publike dhe misionet 
diplomatike	-	sipas	rregullave	të	veçanta.

Në këtë drejtim, ligji aktual është bazuar kryesisht në Direktivën e BE-së për Sektorin 
Publik	dhe	Direktivën	e	BE-së	për	shërbimet	komunale,	duke	përfshirë	dispozitat	kyçe	
të tyre të detyrueshme. Miratimi i ligjit në këtë version nuk ka qenë një rrugë e lehtë, 
veçanërisht	duke	pasur	parasysh	ndryshimet	e	shumta	të	tij.	Në	këtë	drejtim,	miratimi	
i ligjit aktual është vlerësuar si një arritje nga ana e Studimit të Fizibilitetit për MSA-në 
duke përcaktuar se “ligji pasqyron në mënyrë adekuate parimet kryesore të një sistemi 
të shëndoshë të prokurimit publik dhe është në pajtueshmëri me praktikat e mira ndër-
kombëtare në prokurimin publik. Ligji i ri është pothuajse plotësisht i harmonizuar me 
direktivat e BE-së dhe i tërë legjislacionin sekondar ka qenë në fuqi që nga marsi i vitit 
2012.”175 Një listë e gjerë e legjislacionit sekondar për zbatim është raportuar të ketë qenë 
miratuar, e cila është në dispozicion në ueb-faqen e Komisionin Rregullativ të Prokurim-
it Publik (KRPP).176

173 Ligji për Bankën Qendrore, neni 8(1)(3).
174 Ibid, neni 22.
175 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 

Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 36, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf..

 Një listë e gjerë e legjislacionit sekondar është në dispozicion në http://krf.rks-gov.net/Default.aspx-
?PID=StdForms&LID=1&KRPPMenu_OpenNode=62. 

176 Në dispozicion në http://krf.rks-gov.net/Default.aspx?PID=StdForms&LID=1&KRPPMenu_Open-
Node=62. 
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Zbatimi i duhur i këtij ligji është gjithashtu subjekt për integritetin dhe profesionalizmin 
e zyrtarëve të prokurimit publik. Në këtë drejtim, Kodi i Etikës i Prokurimit i cili ka 
qenë i miratuar parashikon një sërë standardesh për sjelljen e zyrtarëve të prokurimit 
publik.	Për	më	tepër,	një	çështje	e	cila	është	shumë	specifike	në	sistemin	e	prokurimit	
është përgjegjësia e zyrtarëve të prokurimit, si dhe aspekti që siguron se shkelja e Ligjit 
të Prokurimit është subjekt i përgjegjësisë penale.

Në aspektin e mjeteve ligjore, kjo është e domosdoshme për operatorët ekonomik që 
të jetë në gjendje të ketë qasje në vendimet e Organit Shqyrtues, të cilat janë arritur pas 
ankesave. Krijimi i sistemit të besueshëm të publikimit të vendimeve për publikun dhe 
palët e interesuara, do të vazhdojë të sigurojë nivelin e transparencës.177

Në përgjithësi, dispozitat e kornizës ekzistuese ligjore janë në pajtueshmëri me parimet 
e përgjithshme të prokurimit publik, të cilat formojnë një pjesë të acquis të BE-së. Këto 
rregulla sigurojë bazën për heqjen e praktikave të cilat përndryshe do të ketë një ndikim 
të madh në shtrembërimin e konkurrencës midis operatorëve ekonomikë. Megjithatë, 
siç	është	vënë	në	dukje	më	sipër,	përgjegjësia	personale	e	personave	të	përfshirë	duhet	
të përdoret tërësisht për të krijuar një sistem të duhur të prokurimit, pa pretekstet për 
ndikimet e jashtme.

2.1.6. E drejta e kompanive 

Ligji nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare është ligji kryesor në këtë fushë në Kosovë, 
i cili është plotësuar-ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-006. Megjithatë, një tjetër ligj i cili 
rregullon disa aspekte të së drejtës së kompanive është Ligji nr. 2003/4 për Likuidi-
min dhe Riorganizimin e Personave Juridikë në Falimentim dhe Ligji nr. 02/L-115 për 
plotësim-ndryshimin e tij, si dhe Ligji nr. 03/L-222 mbi Administratën dhe Procedurat 
Tatimore. 

Përderisa	disa	vende	në	rajon	kanë	zgjedhur	të	kenë	ligje	të	veçanta	që	përcaktojnë	as-
pekte	të	veçanta	të	së	drejtës	së	kompanive,	Kosova	ka	zgjedhur	që	të	përfshijë	rregullat	
për të drejtën e kompanive, bashkimet, dhe rregullat për funksionimin dhe mirëmba-
jtjen e regjistrit të biznesit në një ligj të vetëm. Ligji për Shoqëritë Tregtare përcakton 
një listë të llojeve të bizneseve që lejohen të regjistrohen, përfshirë ndërmarrjet individ-
uale,	shoqëritë	komandite,	ortakëritë,	kompanitë	me	përgjegjësi	të	kufizuar,	kompanitë	
aksionare, dhe shoqëritë e huaja tregtare. Njohja e kategorisë së shoqërive tregtare të 
huaja	(ShTH)	është	e	një	rëndësie	të	veçantë.	Kjo	e	fundit	nënkupton	se	në	qoftë	se	reg-
jistrohen nën këtë emër, kompanitë e huaja mund të angazhohen në veprimtari tregtare 
në Kosovë në të njëjtën masë si një shoqëri tregtare e Kosovës. Prandaj, ky ligj vendos 
kufizime	për	kompanitë	e	huaja	nëse	ato	synojnë	që	të	themelohen	dhe	bëjnë	afarizëm	
në Kosovë. Në vijim paraqiten tri tema të ndryshme për shqyrtim.

Së pari, në mënyrë që të lehtësohet themelimi i biznesit, Kosova ka miratuar qasjen e cila 

177 Ligji i prokurimit publik, neni 117(2).
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ul	kërkesat	minimale	të	kapitalit	për	të	dyja,	si	për	kompanitë	me	përgjegjësi	të	kufizuar,	
ashtu edhe për shoqëritë aksionare, që është €5,000 për kategorinë e parë dhe €10,000 
për këtë të fundit. Megjithatë, kërkesa për kapital minimal prej €10,000 për kompanitë 
aksionare nuk është në përputhje me nenin 6 të Direktivës 2012/30/BE. Kjo Direktivë 
parasheh shumën prej jo më pak se €25,000.178 Një pyetje që mund të ngrihet në këtë 
fazë	ka	të	bëjë	me	domosdoshmërinë	e	qartësimit	se	çfarë	parandalon	kërkesa	e	kapitalit	
minimal. Në përgjithësi, konsiderohet se kjo kërkesë nuk i ndalon kompanitë nga përf-
shirja në projektet me rrezik, pastaj nuk ofron garanci për kreditorët e kompanisë, dhe 
nuk i parandalon kreditorët e kompanisë nga falimentimi. Në lidhje me këtë, në qoftë se 
kërkesa minimale nuk është një mbrojtje nga ajo që u tha më lart, shmangia nga Direkti-
va 2012/30/BE mund të jetë e arsyeshme. 

Së dyti, ky ligj gjithashtu përmban rregulla mbi bashkimet e shoqërive me përgjegjësi të 
kufizuar,	që	mund	të	rezultojë	në	formimin	e	një	shoqërie	të	re	ose	shkrirjen	e	një	ose	më	
shumë kompanive në kuadër të një kompanie tjetër. Në parim, ky ligj gjithashtu lejon 
bashkimet në mes të kompanive vendore dhe atyre të huaja, edhe pse rregullat e bash-
kimit	ndërkufitar	nuk	janë	të	detajuara.	Për	këtë	arsye,	duhet	të	konsiderohet	nëse	duhet	
të bëhet harmonizimi i ligjit me Direktivën e Dhjetë, përkatësisht Direktivën 2005/56/
KE	për	Bashkimet	Ndërkufitare	të	Shoqërive	me	Përgjegjësi	të	Kufizuar,	si	dhe	deri	në	
çfarë	mase	dispozitat	e	kësaj	direktive	janë	të	përshtatshme	për	situatën	e	tanishme.

Së	treti,	një	aspekt	tjetër	kyç	i	së	drejtës	së	kompanive	është	e	drejta	e	votës	së	aksion-
arëve dhe mbrojtja e aksionarëve të vegjël. Edhe pse Raporti i të Bërit Biznes për vitin 
2013, i Bankës Botërore, pohon se “Ligji i plotësuar-ndryshuar kërkon miratimin e ak-
sionarëve ose të palëve të ndërlidhura për transaksionet dhe kërkon zbulimin e më 
shumë të dhënave, si nga drejtorët ndaj bordit të tyre, ashtu edhe nga kompanitë, në 
raportet	 e	 tyre	vjetore.	 Përveç	kësaj,	 ky	 ligj	 u	 lejon	 aksionarëve	 të	paraqesin	kërkesë	
gjyqtarit për anulimin e një transaksioni të dëmshëm të lidhur me palën dhe qartëson 
përgjegjësinë e drejtorëve.“179 Është me rëndësi të sigurohet pajtueshmëria e plotë me 
Direktivën 2007/36/KE për Ushtrimin e së Drejtës së së Votës së Aksionarëve.

Si rezultat, me vërejtje të vogla, Ligji për Shoqëritë Tregtare konsiderohet në përgjithësi 
si afër pajtueshmërisë së plotë me legjislacionin e BE-së. Më e rëndësishmja, liria për 
themelimin e kompanive, e lidhur ngushtë me të drejtën e kompanive, u jepet kom-
panive të huaja, pra trajtim jo më pak i favorshëm sesa kompanive vendore. Megjithatë, 

178 Directive 2012/30/EU on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of mem-
bers and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second para-
graph of Article 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation 
of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to 
making such safeguards equivalent Text with EEA relevance, neni 6, http://eur-lex.europa.eu/LexUriS-
erv/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0030:EN:NOT. 

179 Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, f. 78, http://www.
doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/
DB13-full-report.pdf. 
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me zgjerimin e tregut do të krijohet nevoja për miratimin e direktivave të reja të BE-së. 

Sipas të dhënave në dispozicion, aktualisht mungon një kod për qeverisje të korporatave 
dhe parimet e etikës. Përderisa disa nga problemet e hasura në lidhje me këtë të fundit 
janë adresuar në kuadër të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, është i domosdoshëm miratimi 
i një kodi për qeverisje të korporatave, në përputhje me acquis-në. 

Ligji për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridikë në Falimentim synon të 
përcaktojë kushtet dhe procedurat për likuidimin ose riorganizimin e personave juridikë 
në falimentim. Në krahasim me fushëveprimin e gjerë të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, ky 
ligj rregullon procedurat e falimentimit të shoqërive komandite, ortakërive, shoqërive 
aksionare,	dhe	 shoqërive	me	përgjegjësi	 të	kufizuar.	Kjo	 e	 fundit	 është	veçanërisht	 e	
rëndësishme pasi që ndikon në regjistrimin dhe menaxhimin e këtyre llojeve të kom-
panive, prandaj referimi në procedurën e falimentimit është i pashmangshëm. Neni 10 
i këtij ligji për falimentim vendos mbi gjykatat detyrimin për të njoftuar institucionin 
kombëtar përgjegjës për regjistrimin e bizneseve për hapjen dhe mbylljen e një rasti të 
falimentimit.

Së fundmi, Ligji mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore është gjithashtu relevant 
në	një	masë	të	caktuar,	veçanërisht	për	punën	e	Agjencisë	për	Regjistrimin	e	Bizneseve,	
si dhe shpërbërjen e bizneseve. Sipas këtij ligji, Administrata Tatimore duhet t’i ofrojë 
Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të dhëna mbi bizneset e paregjistruar, si dhe t’i 
ofrojë	asaj	informata	identifikuese	individuale,	për	qëllime	të	çregjistrimit	ose	të	këshil-
limit	të	saj	për	informatat	e	tatimpaguesve.	Më	tej,	siç	përcakton	ky	ligj,	“zbulimi	për	
Regjistrin	e	Bizneseve	të	Kosovës	autorizohet	edhe	si	i	domosdoshëm	për	të	verifikuar	
të dhënat e regjistrimit të bizneseve të regjistruar në Regjistrin e Bizneseve të Kosovës.” 

Së fundmi, edhe pse janë nxjerrë disa udhëzime administrative, korniza sekondare leg-
jislative për kontabilitetin dhe auditimin e korporatave nuk është përfunduar ende. Kjo 
e fundit është shumë e rëndësishme pasi që ligji aktual është vetëm ligj kornizë.

2.1.7. Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale 

•	 Të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

Ligji kornizë i cili vendos rregullat për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta është 
Ligji nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. Sipas nenit 1, ky 
ligj mbron të drejtën e autorit, e cila, në bazë të pronës intelektuale, u takon autorëve (në 
lidhje me veprat e tyre në fusha të ndryshme, përfshirë domenin letrar, shkencor dhe 
artistik), interpretuesve (në lidhje me shfaqjet e tyre), prodhuesve të fonogrameve (në 
lidhje	me	fonogramet	e	 tyre),	prodhuesve	të	filmit	 (në	 lidhje	me	videogramet	e	 tyre),	
shërbimeve audio-vizuale të mediave (në lidhje me transmetimet e tyre), prodhuesve 
të bazave të të dhënave (në lidhje me bazat e tyre të të dhënave), botuesve (në lidhje 
me botimet e tyre). Ai gjithashtu rregullon administrimin e të drejtave të autorit dhe të 
drejtave të përafërta; mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, dhe 
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zbatimin e këtij ligji ndaj personave të huaj.180

Kështu, për të siguruar mbrojtjen e të mësipërmeve, ky ligj përmban një listë të dispozi-
tave për mjetet juridike kundër shkeljes së këtyre të drejtave, të cilat qartazi synojnë të 
ofrojnë një nivel të mbrojtjes për bartësit e të drejtave. Përderisa pajtueshmëria e këtij 
ligji	me	legjislacionin	e	BE-së	mbetet	për	t’u	konfirmuar,	është	një	çështje	e	veçantë	e	cila	
është	 identifikuar.181	Kjo	çështje	ka	 të	bëjë	me	urdhrat	gjyqësore	kundër	 të	ashtuqua-
jturve ndërmjetës në internet. Pasi që disponueshmëria e këtij urdhri është parashikuar 
si sanksion dhe mjet juridik, bazuar në Direktivën 2001/29/KE, mund të diskutohet 
nëse në këtë fazë një dispozitë e tillë duhet të jetë në dispozicion në Kosovë. Kjo di-
rektivë imponon detyrim mbi shtetet anëtare që të sigurojnë që bartësit e të drejtave të 
jenë në gjendje të aplikojnë për një urdhër gjyqësor kundër ndërmjetësve shërbimet e të 
cilëve janë përdorur nga një palë e tretë që ka shkelur të drejtën e autorit ose të drejtën 
e përafërt.182 Në këtë drejtim, përderisa përgjegjësia e ndërmjetësve të internetit nuk 
është një temë aktuale, ndryshimet e ardhshme në ligj mund të marrin në konsideratë 
kërkesën e tillë.

Në përgjithësi, ligji aktual nuk sjell risi sa u përket dispozitave substanciale për të dre-
jtën e autorit; ndryshimet kryesore që mund të vërehen janë ato që ndërlidhen me rolin 
dhe funksionet e Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta (shihni dis-
kutimin më poshtë).183

•	 Të drejtat e pronësisë industriale 

Fusha e të drejtave të pronësisë industriale përfshin disa pjesë të legjislacionit, duke 
përfshirë Ligjin nr. 04/L-029 për Patentat, Ligjin nr. 04/L-026 për Markat Tregtare, Lig-
jin nr. 04/L - 028 për Dizajnin Industrial dhe Ligjin nr. 03/L-165 për Përcaktimin e të 
Drejtave	dhe	Mbrojtjen	e	Topografisë	së	Qarqeve	të	Integruara.	Më	tej,	korniza	plotëso-
het edhe me Ligjin nr. 02/L-98 për Mbrojtjen e Varieteteve të Bimëve. 

Tri ligjet e para, për patentat, markat tregtare, dhe për dizajnin industrial, janë hartuar 
dhe miratuar brenda periudhës së njëjtë. Ligji nr. 04/L-029 për Patentat është miratuar 
me qëllim të vendosjes së procedurave për regjistrimin e patentave dhe të drejtave që 
rrjedhin nga regjistrimi dhe zbatimi i të drejtave të patentës. Një risi është dispozita e 
cila parasheh që, nëse këtë e kërkon interesi kombëtar, shpikja e një qytetari të Kosovës 
të mund të mbahet sekret për një periudhë kohore. Sidoqoftë, kjo dispozitë, sikurse edhe 

180 Ligji mbi të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Documents/
Ligji%20per%20te%20Drejtat%20e%20Autorit%20(anglisht).pdf. 

181 Përgjigjet e pyetësorit për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociim-
it, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Pergjigjet_e_pyetesorit_per_pergatitjen_e_Studimit_te_
Fizibilitetit_per_Marreveshjen_e_Stabilizim_Asocimit.pdf. 

182 Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights 
in the information society, neni 8, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O-
J:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF.

183 Shihni në përgjithësi http://www.sdpkosove.com/news?page=1. 
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një numër i dispozitave tw tjera, do të hyjë në fuqi vetëm atëherë kur Kosova të bëhet 
anëtare e BE-së.

Ligji për Patentat në tërë tekstin e tij u referohet dhe njeh parimet e vendosura nga 
konventat	ndërkombëtare,	siç	është	Marrëveshja	mbi	Aspektet	Tregtare	të	të	Drejtave	
të Pronësisë Intelektuale (TRIPS). Kjo është e rëndësishme pasi që siguron konsultimin 
e rregullave të njohura gjerësisht, dhe përfundimisht siguron një nivel të cilësisë së leg-
jislacionit në fuqi.

Ligji nr. 04/L-026 për Markat Tregtare, në nenin 1, përcakton kërkesat dhe procedurat 
për regjistrimin e markave tregtare dhe të drejtat që rrjedhin përmes regjistrimit dhe 
zbatimit të këtyre të drejtave. Më tej, është e rëndësishme të theksohet se ky ligj nuk 
diskriminon markat e huaja, gjë që është me rëndësi të madhe për mbrojtjen e të drejtave 
të pronësisë intelektuale.

Ligji nr. 04/L - 028 për Dizajnin Industrial mbron të drejtat e dizajnit industrial me 
kusht që ky dizajn të jetë i ri dhe të ketë karakter individual. Është vlerësuar se një nga 
risitë kryesore të ligjit është procedura e regjistrimit të dizajnit industrial.

Së fundmi, është e rëndësishme të theksohet se këto ligje janë në pajtueshmëri me legjis-
lacionin përkatës të BE-së në vijim: 

•	 Direktivën 98/44/KE për mbrojtjen ligjore të shpikjeve bioteknologjike; 
•	 Direktivën 2004/48/KE për përmbarimin e të drejtave të pronësisë intelektuale; 
•	 Rregulloren 816/2006/KE për licencimin e detyrueshëm të patentave lidhur me 

prodhimin e produkteve farmaceutike për eksport në vende me probleme të 
shëndetit publik;

•	 Rregulloren	 469/2009/KE	 për	 certifikimin	 e	 mbrojtjes	 shtesë	 të	 produkteve	
mjekësore;

•	 Rregulloren	1610/96/KE	mbi	themelimin	e	certifikimit	mbrojtës	për	mbrojtjen	
e produkteve bimore; 

•	 Direktivën 2008/95/KE mbi përafrimin e ligjeve të shteteve anëtare lidhur me 
markat tregtare; 

•	 Rregulloren 207/2009/KE për markat tregtare pro-komunitetit; 
•	 Marrëveshjen e OBT-së mbi Aspektet Tregtare të Drejtave të Pronësisë Intelek-

tuale (Marrëveshjen TRIPS); 
•	 Marrëveshjen e Madridit për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare 

dhe Protokollin lidhur me Marrëveshjen e Madridit për Regjistrimin Ndërkom-
bëtar të Markave Tregtare; 

•	 Direktivën 98/71/KE për Mbrojtjen Ligjore të Dizajnëve; 
•	 Rregulloren 6/2002/KE mbi dizajnët e komunitetit (e ndryshuar); 
•	 Konventën e Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale (e ndryshuar); 
•	 Marrëveshjen e OBT-së mbi Aspektet Tregtare të Drejtave të Pronësisë Intelek-
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tuale (TRIPS); dhe
•	 Marrëveshja e Hagës për regjistrimin ndërkombëtar të dizajnëve industriale. 

Një ligj tjetër i rëndësishëm për këtë fushë është Ligji nr. 03/L-165 për Përcaktimin e të 
Drejtave	dhe	Mbrojtjen	e	Topografisë	së	Qarqeve	të	Integruara, përmes të cilit mbrohen 
të drejtat mbi forma dhe skica, zakonisht tredimensionale. Ky i fundit rregullon kushtet 
dhe	procedurat	për	regjistrimin,	mbrojtjen	dhe	zbatimin	e	të	drejtave	dhe	topografisë	së	
qarqeve të integruara.

Marrë parasysh gjendjen aktuale të ligjeve të lartpërmendura, mund të themi se korni-
za legjislative primare është pothuajse e plotë. Megjithatë, ka një fushë të drejtave të 
pronësisë industriale e cila nuk është mbuluar akoma dhe kjo është ligji i treguesve 
gjeografikë.	Ky	projektligj	tashmë	është	hartuar	dhe	se	ai	është	dërguar	në	Kuvendin	e	
Kosovës.

•	 Legjislacioni tjetër relevant 

Përveç	ligjeve	specifike	sektoriale,	ekziston	një	listë	e	ligjeve	të	cilat	përmbajnë	dispozita	
të	së	drejtës	së	pronësisë	intelektuale,	veçanërisht	në	lidhje	me	detyrat	e	institucioneve	
të përfshira të cilat kanë kompetenca në këtë fushë. Këto ligje përfshijnë Kodin Penal, 
Kodin e Procedurës Penale, Ligjin nr. 03/L-199 për Gjykatat, Ligjin nr. 03/L - 170 për 
Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale, Ligjin nr. 03/L-
181 për Inspektoratin e Tregut dhe Mbikëqyrjen Inspektuese dhe Ligjin nr. 04/L-077 
mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

Kodi i ri Penal i ka dhënë hapësirë   më të gjerë dispozitave që kanë të bëjnë me të drejtat 
e pronësisë intelektuale. Kjo nënkupton se disa prej shkeljeve të të drejtave të pronësisë 
intelektuale	 (të	cilat	mund	edhe	të	 jetë	pjesë	e	 ligjeve	të	veçanta	 të	 lartpërmendura)	 i	
nënshtrohen ligjit penal. Inkriminimi i tillë duhet të përdoret si një garanci e mëtejshme 
për mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Sa për ilustrim, veprat në vijim janë të dënueshme 
me gjobë ose me burgim: komunikimi i paautorizuar i sekreteve tregtare, përdorimi apo 
posedimi	i	markës	së	prejardhjes	gjeografike	të	personit	tjetër,	shkelje	e	të	drejtave	të	au-
torit dhe patentave. Më tej, prodhimi, shitja dhe etiketimi i rremë gjithashtu parashihet 
si shkelje Megjithatë, Kodi i Procedurës Penale duket se nuk ka dispozita për mënyrën e 
hetimit	të	shkeljeve	të	drejtave	të	pronësisë	intelektuale.	Kjo	mund	të	jetë	si	një	sfidë	për	
zbatimin e këtyre dispozitave të cilat janë të përfshira në Kodin Penal. Prandaj, është i 
nevojshëm plotësimi i kodit të procedurës me dispozitat adekuate.

Ligji nr. 03/L - 170 për Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë In-
telektuale parasheh rregullat sipas të cilave doganat mund të veprojnë, kur kapin mallra 
të	dyshuara	për	shkelje	të	drejtave	të	pronësisë	intelektuale,	të	tilla	si	mallrat	e	falsifi-
kuara dhe pirateria. Edhe pse dispozitat e këtij ligji parashikojnë të drejtën e shkatërrim-
it	të	mallrave	të	falsifikuara	dhe	pirate	(veçanërisht	ato	në	lidhje	me	shëndetin	publik),	
mungesa e objekteve adekuate për të kryer veprime të tilla, aktualisht i bën këto dispozi-
ta vështirë të zbatueshme.
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Ligji nr. 03/L-181 për Inspektoratin e Tregut dhe Mbikëqyrjen Inspektuese në kuadër 
të kompetencave në fusha të tjera gjithashtu parasheh kompetencat e Inspektoratit të 
Tregut në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale. 

Ligji nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve është gjithashtu relevant në këtë fushë 
duke pasur parasysh faktin se prek mbi aspektet kontraktuese të drejtave të pronësisë 
intelektuale. Për shembull, ligji ka një numër të dispozitave në lidhje me marrëveshjet 
e licencës – respektivisht, neni 700 parasheh se “me anë të një marrëveshjeje të licencës 
dhënësi i licencës merr përsipër që tërësisht ose pjesërisht të dorëzoj tek marrësi i li-
cencës të drejtën për të shfrytëzuar një shpikje të patentuar, teknike, ‘know–how’ ose 
përvojë, ose një markë tregtare ose model, dhe marrësi i licencës merr përsipër për të 
bërë	pagesën	specifike	për	këto”.

Ligji nr. 03/L-199 për gjykatat ka ndryshuar gjykatën e cila është kompetente për mbro-
jtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale. Përderisa më parë Gjykata Ekonomike në 
Prishtinë ka qenë kompetente për të gjykuar rastet e të drejtave të pronësisë intelektuale, 
kjo	kompetence	tani	i	takon	Departamentit	për	Çështjet	Tregtare	në	kuadër	të	Gjykatës	
Themelore.	Prandaj,	çdo	rast	 i	ndërlidhur	me	të	drejtat	e	pronësisë	 intelektuale	do	t’i	
nënshtrohet kompetencave të kësaj të fundit.

Ligji nr. 04/L-094 për Shërbimet e Shoqërisë Informatike, i miratuar nga Kuvendi i 
Kosovës në mars 2012, ka për qëllim lehtësimin e shërbimeve elektronike në shitblerjet 
e	konsumatorët	nëpërmjet	Internetit,	shërbimet	elektronike	dhe	ato	financiare,	ofrimin	
e shërbimeve qeveritare nëpërmjet Teknologjisë Informative si dhe aplikimi i nënsh-
krimit elektronik. Ky ligj gjithashtu vendos bazën ligjore për kryerjen e transaksion-
eve nëpërmjet Internetit, si për mallra, ashtu edhe për shërbime. Dokumentacioni në 
formë elektronike përcaktohet juridikisht i barabartë me dokumentacionin tradicional të 
paraqitur në format të letrës, për të lehtësuar shkëmbimet elektronike.

Ky ligj zëvendëson Ligjin e kaluar nr. 2005/02-L23 për Shërbimet e Shoqërisë Informa-
tike, gjë që ka dalë si nevojë për harmonizim me acquis-në e BE-së, respektivisht direkti-
vat e BE-së, por edhe si rrjedhojë e zhvillimit shumë të shpejtë të shërbimeve të shoqërisë 
informatike që bazohen në përdorimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit, 
si dhe shfrytëzimin e pagesave elektronike dhe të shërbimeve të tregtisë elektronike. 
Rrjedhimisht, ky ligj vendos një kornizë gjithëpërfshirëse ligjore në harmoni me këto 
direktiva: ai përmban pjesë të transpozuara nga direktivat e BE-së për tregti elektronike, 
nënshkrimet elektronike dhe pagesat elektronike.

Ligji nr. 03/L-166 për Parandalimin dhe Luftimin e Krimit Kibernetik (kompjuter-
ik), miratuar nga Kuvendi i Kosovës në qershor 2010, ka për qëllim parandalimin dhe 
luftimin e krimit kompjuterik përmes masave konkrete, përfshirë zbulimin dhe sank-
sionimin e shkeljeve kriminale përmes sistemeve kompjuterike, si dhe ofrimin, respek-
timin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e të dhënave personale në këtë 
aspekt. Ky ligj gjithashtu përcakton mënyrat dhe procedurat e komunikimit të insti-
tucioneve relevante kosovare me institucionet homologe të vendeve tjera që janë përg-



127KonKurrencë, Mbrojtje të KonsuMatorit dhe atë shëndetësore

jegjëse për luftimin e këtij lloj krimi. Ai gjithashtu përmban udhëzues të parandalimit të 
krimit	kompjuterik,	duke	rregulluar	edhe	aspekte	të	konfidencialitetit,	integritetit	dhe	
dsiponueshmërisë së të dhënave të sistemeve kompjuterike, dhe rregullon aspekte të 
luftimit	të	veprave	penale	me	kompjuterë,	të	pornografisë	së	fëmijëve	dhe	të	fenome-
neve të tjera të kësaj natyre. Pjesë e këtij ligji janë edhe dispozitat që përcaktojnë proce-
durat e ndjekjes së kryerësve të këtyre krimeve dhe procedurat e lejuara të shfrytëzimit 
dhe përdorimit të të dhënave në sistemet kompjuterike. Në hartimin e tij është marrë për 
bazë edhe Konventa e Këshillit të Evropës për Krime Kibernetike.

2.1.8. Politikat e konkurrencës 

•	 Ndikimi i shtetit në konkurrencë 

Shteti ndonjëherë mund të ketë ndikim në konkurrencën e tregut meqë disa sektorë të 
ekonomisë janë të menaxhuar nga Qeveria apo strukturat e tjera sikurse janë agjencitë e 
ndryshme rregullatore. Disa nga këta sektorë, të cilët gjithashtu janë pjesë e debatit ven-
dor,	përfshijnë	energjinë,	shërbimet	financiare,	mediat,	shërbimet	postare,	komunikimet	
elektronike dhe bujqësinë. Kështu që një nga arsyet kryesore të ekzistimit të Ligjit për 
Ndihmën Shtetërore është heqja e rregullave të cilat lejojnë qeverinë të ndërhyjë në atë 
mënyrë që do të mund të abuzonte me pozitën dominuese të monopoleve të cilat janë në 
pronësi publike dhe/ose të shtetit.

Gjendja	aktuale	tregon	që	shumica	e	kompanive	në	pronësi	publike,	siç	është,	Korporata	
Energjetike e Kosovës, Aeroporti Ndërkombëtarë i Prishtinës dhe Posta dhe Telekomu-
nikacioni i Kosovës, mbajnë pozita dominuese në sektorët përkatës. Prandaj Kosova 
ka	miratuar	legjislacionin	i	cili	gjithashtu	përcakton	disa	nga	kufizimet	e	ndërhyrjes	së	
shtetit, dhe përfshin Ligjin nr. 03/L –185 për Rregullatorin e Energjisë, Ligjin nr. 03/L-
051 për Aviacionin Civil, Ligjin nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike, Ligjin nr. 
04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës, Ligjin nr. 04/L-044 për Komisionin e Pavarur të 
Mediave, dhe Ligjin nr. 04/L-042 për Prokurim Publik.

Ligji për Rregullatorin e Energjisë lejon ndërhyrjen e Qeverisë në dy faza, të cilat mund 
të jenë relevante për qëllimet e këtij diskutimi. Fillimisht, Qeveria ka të drejtë të jep 
subvencione për konsumatorët nga grupe të cenuara, me kusht që këta konsumatorë të 
trajtohen në mënyrë transparente dhe në atë mënyrë që nuk do të ndikonte në prishjen 
e konkurrencës në furnizimin me energji elektrike. Më tej, Neni 45 (2) i ligjit përcakton 
që “Të gjitha subvencionet për sektorin e energjisë duhet të jenë subjekt i dispozitave 
të cilitdo legjislacion për ndihmën shtetërore dhe të procedurave të përcaktuara moni-
toruese”.

Ligji për Aviacionin Civil i jep rregullatorit përgjegjësinë për zbatimin e legjislacionit 
për aviacionin civil dhe politikave të miratuara nga Ministria apo Qeveria në fushën e 
aviacionit civil.

Ligji për Komunikimet Elektronike, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në tetor 2012, 
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vendos	një	kornizë	gjithëpërfshirëse	në	 çështjet	 e	 komunikimeve	 elektronike.	 Synimi	
është që nëpërmjet parimit të neutralitetit teknologjik të promovojë konkurrencën dhe 
infrastrukturën	 efikase	 për	 komunikime	 elektronike,	 si	 dhe	 të	 garantojë	 shërbime	 të	
duhura e të përshtatshme të komunikimeve elektronike në tërë territorin e Kosovës. Ky 
ligj, ndër të tjera, parasheh kalimin nga regjimi i licencave në regjimin e autorizimeve të 
përgjithshme për ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike. Kjo 
nënkupton rritje të mundësive dhe përmirësim cilësor të ambientit për investime të reja 
dhe konkurrencë të drejtë, gjë që gjithashtu është një nga prioritetet kryesore të Qeverisë 
së Kosovës. 

Secili operator i ri potencial që është i interesuar të ofrojë shërbime dhe/ose rrjete të 
komunikimeve elektronike nuk do të ketë më nevojë të pajiset me licencë për ofrimin 
e	rrjeteve	dhe/ose	shërbimeve	nëse	nuk	shfrytëzon	resurse	të	fundme	siç	janë	frekuen-
cat dhe numrat. Operatori i ri duhet vetëm t’iu përmbahet kushteve dhe rregulloreve 
për ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike të përcaktuara nga 
ky ligj dhe legjislacioni sekondar për zbatimin e tij. Nëse operatori në fjalë shfrytëzon 
resurse të fundme (si spektër frekuencash e numeracion), duhet t’u nënshtrohet edhe 
procedurave të drejta garuese dhe normalisht të paguajë për shfrytëzimin e resurseve të 
ndara për të. Shfrytëzimi i frekuencave dhe numrave, si dhe procedurat për marrje në 
shfrytëzim të këtyre resurseve, janë qartësuar dhe kryhen në transparente.

Pjesë e rëndësishme e këtij ligji janë dispozitat që përcaktojnë kushtet e ndërtimit, in-
stalimit, përdorimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës për komunikime elektronike, 
duke siguruar në këtë mënyrë të drejtën e shtegut (Rights of way) dhe të drejtat për 
përdorimin e përbashkët të infrastrukturës së ndërtuar (përfshirë kanalet nëntokësore 
kabllovike dhe shtyllat e antenave), në përputhje me dispozitat përkatëse në fuqi të 
kornizës ekzistuese ligjore të BE-së. Ligji për komunikime elektronike është në harmoni 
me direktivat e BE-së (pakon e direktivave të vitit 2009 për këtë fushë, si dhe me pakon 
e plotësuar-ndryshuar të direktivave të vitit 2002 për fushën e komunikimeve elektron-
ike).

Ligji për Hekurudhat ka paraparë dhënien e subvencioneve për sektorin e hekurudhave 
kur ato i shërbejnë interesit publik dhe nuk janë në kundërshtim me ndihmën shtetërore.

Ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave e mandaton Komisionin që të mbajë një 
sistem të barabartë dhe të hapur për licencimin dhe rregullimin e shërbimeve të me-
dieve audiovizuale dhe për menaxhimin e Spektrit të Frekuencave Transmetuese, në 
përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare (neni 51). Krahasuar me ligjet e lartë 
përmendura, anëtarët e komisionit janë të emëruar nga Kuvendi i Kosovës përmes një 
procedure të hapur dhe jo përmes propozimit nga ana e Qeverisë.

Së fundmi, Ligji për Prokurim Publik është relevant sa i përket komponentit për 
konkurrencën	e	drejtë	në	prokurimin	e	të	mirave	materiale,	diçka	që	potencohet	gjatë	
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tërë tekstit të ligjit në fjalë.184

Në përgjithësi, janë dy elemente të përbashkëta të ligjeve të Kosovës për rregullatorët, 
më konkretisht të procedurave emëruese, duke pasur parasysh që emërimi i anëtarëve 
të bordit të rregullatorit bëhet nga qeveria të cilat pastaj duhet të miratohen nga Kuven-
di; dhe varësia e këtij sistemi nga buxheti i Kosovës.

•	 Antitrusti dhe përqendrimet 

Ligji kryesor në fushën e antitrustit dhe përqendrimeve është Ligji nr. 03/L-229 për 
Mbrojtjen e Konkurrencës. Duhet	theksuar	gjithashtu	se	përveç	rregullave	për	antitrust-
in dhe përqendrimet, ky ligj përmban edhe rregullat për abuzimin e pozitës dominonte 
nga kompanitë, e që përbën shkeljen kryesore të konkurrencës së tregut. Duke qenë se 
çështjet	 e	 lartpërmendura	mbulohen	nga	Ligji	 për	Mbrojtjen	 e	Konkurrencës,	 ndërsa	
monitorimi i ndihmës shtetërore mbulohet nga Ligji për Ndihmë Shtetërore (shihni më 
poshtë), korniza ligjore parësore mbulon të katër komponentët e rregullave të konkur-
rencës. Ligji aktual në masë të madhe është i bazuar në ndalimet e parapara në nenet 
relevante	të	Traktatit	për	Funksionimin	e	Unionit	Evropian,	siç	është	neni	101	dhe	102.

Janë bërë arritje edhe sa i përket legjislacionit sekondar. Përderisa Rregullorja për krit-
eret e shqiptimit masave administrative dhe Rregullorja për kriteret dhe kushtet për 
përcaktimin e tregut relevant janë miratuar në vitin 2011, në bazë të të dhënave në ueb 
faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës, në tetor 2012 janë miratuar katër udhëzime 
administrative: 

- UA për Kriteret dhe Kushtet për Caktimin e Marrëveshjeve me Vlerë të Ulët; 
- UA për Format e Paraqitjen e Kërkesës dhe Kriteret e Konstatimin e Përqen-

drimit të Ndërmarrjeve;
- UA për Kriteret dhe Procedurat për Lirimin ose Uljen e Masës Administrative; 

dhe
- UA për Format dhe Përmbajtjen e Legjitimacionit.

Më tej, edhe Kodi i ri Penal mbulon disa aspekte të mbrojtjes së konkurrencës së drejtë. 
Kjo nënkupton që sjelljet kundër konkurrencës janë gjithashtu edhe shkelje penale. Për 
shembull dy ndalesat kryesore të parapara me Kodin penal janë: keqpërdorimi i pozitës 
së	monopolit	dhe	ndikimi	marrëveshjeve	në	kufizimin	konkurrencës	përmes	ftesës	për	
të tenderuar.

Megjithatë, nuk është bërë ndonjë vlerësim formal për nivelin e përputhjes së ligjeve të 
tjera	të	cilat	rregullojnë	çështjet	që	kanë	të	bëjnë	me	mbrojtjen	e	konkurrencës	me	Ligjin	
për Mbrojtjen e Konkurrencës. Eliminimi i dispozitave që janë në kundërshtim me rreg-
ullat e mbrojtjes së konkurrencës është e një rëndësie madhore për legjislacionin i cili 
rregullon funksionimin e kompanive publike.

184 Për më tepër hollësi, shihni pjesën mbi Prokurimin publik, më sipër.
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Në	fund,	ekziston	një	çështje	që	është	ngritur	në	Studimin	e	Fizibilitetit	për	MSA	dhe	
ajo	ka	të	bëjë	me	plotësim-ndryshimin	e	ligjit	aktual	në	mënyrë	që	të	definohet	pozita	
dominuese në treg, duke miratuar rregullat që kanë të bëjnë me këtë në përputhje me 
legjislacionin e BE-së.

•	 Ndihma shtetërore

Legjislacioni primar në fushën e ndihmës shtetërore është Ligji nr. 04/L-024 për 
Ndihmën Shtetërore. Ky ligj është miratuar në	fillim	të	vitit	2012.	Ligji	definon	ndihmën	
shtetërore, duke përfshirë: grantet dhe subvencionet; lirimin nga tatimet, reduktimi dhe 
diferencimi; falja e pagesave dhe gjobave të cilave u ka kaluar afati; falja e borxhit dhe 
mbulimi i humbjeve; garancitë për kredi ose dhënia e kredive me interes të ulët; dhe 
reduktimi i zotimeve të sigurimit social. Ligji për Ndihmën Shtetërore është raportuar 
të jetë në përputhje me dispozitat kryesore të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit 
Evropian, respektivisht nenet 107, 108 dhe 109.

Dispozitat aktuale lejojnë dhënien e ndihmës shtetërore, por vetëm pasi të jenë për-
funduar procedurat e informimit të autoritetit kompetent. Në të kundërtën, dhënia e 
ndihmës shtetërore konsiderohet joligjore nga Komisioni për Ndihmën Shtetërore. 
Një dispozitë tjetër e rëndësishme në kuadër të ligjit ka të bëjë me skemat e ndihmës 
shtetërore, të cilat në esencë i japin kompetenca Komisionit për propozimin e masave të 
përshtatshme për harmonizimin e skemave ekzistuese të ndihmës me dispozitat e ligjit. 
Dispozitat e ligjit nuk janë relevante për fushën e bujqësisë dhe peshkatarisë, që do të 
thotë	se	në	këtë	fushë	ligji	mbetet	i	kufizuar.

Kriteret aktuale ekonomike në bazë të të cilave jepet ndihma shtetërore janë të përcaktu-
ara në nenin 6, të cilat lejojnë dhënien e ndihmës shtetërore për: promovimin e zhvillimit 
ekonomik të zonave me standard të ulët të jetesës apo me nivel të lartë të papunësisë; 
rregullimi	i	ndonjë	çrregullimi	serioz	në	ekonomi	si	dhe	implementimi	i	ndonjë	projek-
ti të rëndësishëm për shtetin; lehtësimin e zhvillimit të zonave të caktuara ekonomike 
deri në nivelin i cili nuk ndikon në kushtet tregtare dhe nuk është në kundërshtim me 
interesat	e	përbashkëta	në	kuadër	të	marrëveshjeve	ndërkombëtare	të	ratifikuara	nga	
Kosova; promovimin e kulturës dhe ruajtjen e trashëgimisë deri në nivelin ku ndihma 
e dhënë nuk ndikon seriozisht në konkurrencë; dhe ndihmë tjetër që është në përputhje 
me dispozitat e këtij ligji.

Sa i përket legjislacionit sekondar në fushën e ndihmës shtetërore, Ministria e Finan-
cave ka miratuar Rregulloren nr. 01/2012 për Procedurat dhe Format e Njoftimit për 
Ndihmën Shtetërore, e cila ka hyrë në fuqi në tetor 2012. Kjo rregullore përcakton pro-
cedurat e njoftimit për ndihmës shtetërore, procedurat paligjshme të kësaj lloj ndihme, 
si dhe procedurat për skemat ekzistuese dhe për raportim dhe monitorimi. Kjo rreg-
ullore gjithashtu përmban formularët e njoftimit të ndihmës shtetërore dhe formularin 
e raporteve vjetore. Kjo ministri gjithashtu ka përgatitur draft-Rregulloren e Punës së 
Komisionit për Ndihmë Shtetërore. Kjo rregullore do të miratohet nga Komisioni për 
Ndihmë Shtetërore, i cili pritet ta miratojë atë në takimin e tij të parë. Ky Komision pritet 
të themelohet nga ana e Ministrit të Financave, pas emërimit të tij/saj. 
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Sidoqoftë, nevojitet kompletimi i legjislacionit sekondar për këtë fushë. Disa nga rreg-
ullat të cilat mund të konsiderohen për miratim janë ato për përjashtimet në bllok, për 
transparencën	e	ndërmarrjeve	të	interesit	publik,	si	dhe	rregullat	specifike	për	sektorë.

2.1.9. Mbrojtja e konsumatorit dhe ajo shëndetësore

•	 Mbrojtja e konsumatorit

Akti kryesor legjislativ në fushën e mbrojtjes së konsumatorit është Ligji nr. 04/L-121 
për Mbrojtjen e Konsumatorit. Megjithatë, legjislacioni tjetër parësor në këtë fushë përf-
shin: Ligjin nr. 04/L-039 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konfor-
mitetit, Ligjin nr. 04/L-078 për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve, dhe Ligjin nr. 
03/L-181 për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut.

Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit është hartuar në përputhje me acquis-në e BE-së, 
dhe	mbron	10	të	drejta	kryesore,	siç	janë:	

- E drejta për mbrojtje të interesit ekonomik të konsumatorit;
- E drejta për të qenë i mbrojtur nga rreziku për jetë, shëndet dhe pronë;
- E drejta mbrojtje ligjore të konsumatorit;
- E drejta për tu ankuar;
- E drejta për kompensim në disa raste për zhdëmtim;
- E drejta për informimin dhe edukimin e konsumatorit;
- E drejta për të shfrytëzuar shërbimet publike;
- E drejta e organizimit në asociacione të konsumatorëve, për mbrojtjen e intere-

save të tyre;
- E drejta për të përfaqësuar interesat e konsumatorit; dhe 
- E drejta për të pranuar shërbime në gjuhën e tij/saj në përputhje me Ligjit për 

Gjuhët Zyrtare.

Përfshirja e këtyre të drejtave në legjislacionin aktual është shumë e rëndësishme duke 
pasur parasysh që këto përfaqësojnë themelet e të drejtave të konsumatorit në BE. Për 
më tepër, ky ligj mbulon të drejtat për mbrojtjen e konsumatorit sikur në shitje po ashtu 
edhe në produkte dhe shërbime (p.sh. zbritje), mbrojtja e të drejtave të tyre në fushën 
e	shërbimeve	publike,	 shërbimeve	financiare,	blerja	e	 internetit	dhe	kushtet	e	 tjera	 të	
shitjes së të mirave dhe shërbimeve.

Një nga konceptet e reja e cila është përfshirë në ligjin për mbrojtjen e konsumatorit 
t është zgjidhja e kontesteve të konsumatorëve nga dy gjykata aktuale të arbitrazhit 
në Kosovë, Tribunali Permanent i Arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës (PTA), 
dhe gjykatën e arbitrazhit në Odën Ekonomike Amerikane. Qasja e konsumatorëve në 
gjykatat e arbitrazhit në Kosovë, përkatësisht zgjidhja alternative e kontesteve përmes 
këtyre dispozitave ligjore, në këtë periudhë kohore është e pazbatueshme. Disa nga ar-
syet për këtë janë: Ligji për Arbitrazhin nuk është plotësisht i qartë rreth mundësisë së 
qasjes në arbitrazh për konsumatorin i cili konsiderohet si pala më e dobët; rregullat e 
procedurës se tribunaleve nuk janë të përshtatshme për mosmarrëveshjet e dala nga e 
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drejta e konsumatorit; si dhe tarifat ekzistuese të procedurës janë të shumë të larta për 
konsumatorin	 si	palë	më	e	dobët	në	procedurë.	Çka	është	menduar	gjatë	hartimit	 të	
ligjit mund të jetë legjislacioni i disa shteteve të BE-së lidhur me metodat alternative të 
kontesteve në dispozicion të konsumatorit, edhe pse ende këto rregulla nuk janë harmo-
nizuar. Sidoqoftë, në asnjë mënyrë rregullat e njëjta nuk duhet të vlejnë si për bizneset, 
ashtu edhe për konsumatorin. Prandaj, në momentin kur të bëhet plotësimi dhe ndry-
shimi	i	ligjit	aktual,	do	të	ishte	mire	që	të	adresohet	edhe	kjo	çështje.	

Në përgjithësi, ligji duket të përmbajë shumicën e dispozitave të rëndësishme, përderisa 
përmban disa dispozita të sigurisë së përgjithshme të produkteve si dhe i referohet Ligjit 
për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve.

Ligji mbi Kërkesat për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit parasheh si një nga ob-
jektivat e tij mbrojtjen e konsumatorit, ndërsa prodhuesit janë të detyruar të mbrojnë 
shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve dhe importuesit obligohen të bartin testimin 
e mostrave të produkteve dhe të mbajnë regjistra të ankesave të produkteve që nuk 
plotësojnë kërkesat e konformitetit dhe regjistra të produkteve të tërhequr nga tregu.

Ligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve gjithashtu ka për synim mbrojtjen e 
konsumatorit nga produktet të cilat nuk janë të sigurta, përderisa në bazë të dispozitave 
të tij, “Informatat që kanë të bëjnë karakteristikat e sigurisë së një produkti që duhet 
të jenë në dispozicion për publikun me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së 
konsumatorit nuk mund të konsiderohet si sekret profesional”.

Së fundmi, Ligji për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut përcakton që njëra nga 
kompetencat e inspektoratit të tregut është mbrojtja e konsumatorit. Kështu që funk-
sionimi inspektoratit të tregut nën supozimin që rezultati përfundimtar i punës së tij 
duhet të jetë përputhja me mbrojtjen e konsumatorit nga produktet e me rrezik dhe 
produktet jo të sigurta.

Duke pasur parasysh ato që u përmendën më lartë, korniza ligjore konsiderohet e plotë 
në aspektin formal. Megjithatë, plotësimi dhe harmonizimi i tij i mëtutjeshëm me leg-
jislacionin e BE-së është ende njëra ndër konkluzionet që mund që mund të nxirret nga 
Studimi i Fizibilitetit për MSA.

•	 Mbrojtja shëndetësore

Fusha e mbrojtjes së shëndetit publik është e ndarë në katër komponentë kryesorë: 
kontrolli i duhanit, gjaku/indet dhe qelizat, dhurimi dhe transplantimi i organeve, 
të	 drejtat	 e	 pacientit	 në	 kujdesin	 ndërkufitar	 dhe	 sëmundjet	 ngjitëse.	 Këto	 çështje	
rregullohen nga disa ligje: Ligji nr. 02/L-78 për Shëndetin Publik, Ligji nr. 2004/4 për 
Shëndetësi, Ligji nr. 02/L-36 për Duhanin dhe ai nr. 03/L-157 për Plotësim-Ndryshimin 
e Ligjit nr. 02/L-36 për Duhanin, Ligji nr. 02/L-101 për Transfuzionin e Gjakut, Kontrol-
lin e Gjakut dhe Produkteve të tij, Ligji nr. 02/L-109 për Parandalimin dhe Luftimin e 
Sëmundjeve Infektive, Ligji nr. 2003/22 për Inspektoratin Sanitar, Ligji nr. 02/L-38 për 
Inspektoratin Shëndetësor, Ligji nr. 03/L-188 për Produkte dhe Pajisje Medicinale, dhe 
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Ligji nr. 02/L-128 për Barnat Narkotike, Substancat Psikotrope dhe Prekursorët. 

Dispozitat kornizë në këtë fushë të përfaqësuara nga Ligji për Shëndetin Publik, ku 
definomi	i	shëndetit	publik	është	si	vijon	“	një	disiplinë	e	pavarur	e	cila	ka	të	bëjë	me	
identifikimin	dhe	zgjidhjen	e	të	gjitha	problemeve	të	komunitetit	nga	çdo	aspekt	i	shën-
detit, parandalimi i sëmundjeve, hulumtimi i etiologjisë së sëmundjeve, promovimi i 
shëndetit	dhe	çështjeve	sociale.	Më	tej,	Ligji i ri për Shëndetësi ka për qëllim të vendosë 
rregulla për sistemi e kujdesit shëndetësor të Kosovës, aktivitetet që janë të lidhura me 
kujdesin	shëndetësor,	si	dhe	sistemin	e	financimit	të	shëndetit.	Ky	ligj	është	miratuar	
nga Kuvendi në dhjetor 2012, por është suspenduar dhe aktualisht gjendet në Gjykatën 
Kushtetuese, në pritje të vendimit të saj.

Një nga ligjet të cilat janë diskutuar më së shumti është Ligji për Duhanin. Objektivat 
kryesore të këtij ligji përfshijnë mbrojtjen e popullatës në përgjithësi dhe fëmijëve në 
veçanti	a	i	përket	implikimeve	të	konsumimit	të	duhanit.	Më	tej,	ky	ligj	vendos	përgjeg-
jësitë për institucionet relevante të rrisin njohuritë dhe vetëdijen e publikut sa i përket 
rrezikut të konsumimit të duhanit dhe të mbrojë publikun nga ekspozimi ndaj pirjes 
së duhanit. Në fund, por jo më pak e rëndësishme, ligji ka për qëllim të rregullojë dhe 
kontrollojë prodhimet e duhanit që qarkullojnë në treg dhe shpërndarjen e tyre, në pa-
jtueshmëri me politikat dhe synimet e shëndetit publik

Harmonizimi me legjislacionin aktual të BE-së, ka qenë subjekt i diskutimeve, ku kom-
ponenti	 i	 pirjes	 së	duhanit	 në	 vende	publike	 ka	 qenë	një	 çështje	 e	 nxehtë	diskutimi.	
Ministria e Shëndetësisë ka raportuar që projektligji ri për kontrollin e duhanit është 
në pajtueshmëri me Direktivën 2001/37/KE për harmonizimin e ligjeve, rregulloreve 
dhe dispozitave administrative të shteteve anëtare sa i përket prodhimit, prezantimit 
dhe shitjes së produkteve të duhanit; Direktivën 2003/33/KE për harmonizimin e lig-
jeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të shteteve anëtare për reklamimin 
dhe sponsorizimin e produkteve të duhanit; Vendimin 2003/641/KE për shfrytëzimin 
e imazheve dhe ilustrimeve me ngjyra si vërejtjes në paketën e cigareve; dhe Rekoman-
dimet e këshillit për parandalimin e pirjes së duhanit dhe iniciativat për të përmirësuar 
kontrollin e duhanit.185 Ky ligj është miratuar në parim nga Kuvendi (ka kaluar leximin 
e parë). Është raportuar se ky ligj do të përfshijë ndalimin e plotë (100%) të pirjes së 
duhanit në vende publike.

Ligji për Transfuzionin e Gjakut, Kontrollin e Gjakut dhe Produkteve të tij synon të 
rregullojë aktivitetet që kanë të bëjnë me dhurimin e gjakut, testimin, ruajtjen, transfuz-
ionin dhe kontrollin e kualitetit dhe komponentëve të tij. Megjithatë, ky është gjithashtu 
një	ligj	kornizë,	duke	pasur	parasysh	që	disa	nga	këto	çështje	janë	subjekt	i	rregullimit	
me legjislacionin sekondar. Nuk ka të dhëna aktuale nëse janë miratuar aktet ligjore 
sekondare.

185 Answers to the questionnaire on the preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation and Associ-
ation Agreement, f. 364, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_questionnaire_on_
the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agreement.pdf. 
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Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e Sëmundjeve Infektive rregullon aktivitetet e zbu-
limit me kohë, regjistrimi emergjent, parandalimi, ndalimi i shpërndarjes dhe trajtimi i 
sëmundjeve	infektuese,	të	cilat	janë	të	përkufizuara	si	sëmundje	të	cilat	transmetohen	
direkt nga një person i sëmurë, sikurse dhe nga shtazët apo nga produktet shtazore.

Ligji për Inspektoratin Sanitar përcakton dispozitat ligjore për inspektimin e cilësisë 
së ushqimit, masave që kanë të bëjnë me luftimin dhe eliminimin e sëmundjeve 
ngjitëse, kryerjen e kontrollit higjienik dhe sanitar i objekteve ushqimore, objekteve për 
mirëmbajtjen e higjienës personale, objektet publike dhe banimet publike me qëllim të 
mbrojtjes së shëndetit të popullatës së Kosovës. Ligji për Inspektoratin Shëndetësor për-
cakton dispozitat ligjore në fuqi për monitorimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me 
institucionet e kujdesit shëndetësor.

Duke pasur parasysh ato që u përmendën më lartë, niveli i harmonizimit me legjisla-
cionin e BE-së mbetet për tu vlerësuar. Më tej, mbetet të bëhet kompletimi i kornizës 
ligjore. Më konkretisht, ligji për transplantimin e indeve dhe qelizave, si dhe ligji për 
transplantimin e organeve akoma nuk janë miratuar. Sipas informatave të dhëna nga 
Ministria e Shëndetësisë, Projektligji për transplantimin e indeve dhe qelizave është përa-
fruar me Direktivën 2004/23/KE për Vendosjen e Standardeve të Cilësisë dhe Sigurisë 
për Dhurimin, Prokurimin, Testimin, Procedimin, Ruajtjen, Magazinimin dhe Shpërn-
darjen e Qelizave dhe indeve Njerëzore. Sa i përket projektligjit për transplantimin e 
organeve, Komisioni Evropian ka rekomanduar transpozimin e Direktivës 2010/45 për 
Standardet e Cilësisë dhe Sigurisë në Transplantimin e Organeve. Më tej, fusha e të dre-
jtave	të	pacientit	në	kujdesin	shëndetësor	ndërkufitar	akoma	nuk	është	mbuluar	me	leg-
jislacion primar. Në këtë kontekst, në mungesë edhe të sigurimeve shëndetësore, ofrimi 
i shërbimeve shëndetësore jashtë vendit për qytetarët e Kosovës, dhe anasjelltas, është i 
rregulluar përmes marrëveshjeve bilaterale.

Në përgjithësi, është e nevojshme të bëhet analiza e zbrazëtirave me qëllim të vlerësimit 
të legjislacionit që mungon dhe dispozitat jo të harmonizuara të legjislacionit ekzistues.

2.2. Pasqyrë e përgjithshme e Acquis të BE-së për tregun e brendshëm

Në kuadër të kornizës së integrimit në BE, fusha e tregut të brendshëm është e rregullu-
ar nga një numër i madh aktesh primare dhe sekondare të acquis–së. Ky legjislacion për-
bëhet	nga	dy	kategori	kryesore:	parimet	e	mishëruara	në	traktate	dhe	dispozita	specifike	
që përmbajnë aktet e tjera të acquis–së së BE-së (të nxjerra nga institucionet e BE-së). 
Këto të fundit ndahen më tej në dy nënkategori: (1) rregullore, direktiva dhe vendime 
(instrumente ligjërisht të obligueshme), dhe (2) rekomandime dhe opinione (ligjërisht jo 
të obligueshme).

Sa u përket parimeve të mishëruara në Traktatin mbi Funksionimin e Bashkimit Evro-
pian (Traktatin e Lisbonës), aty thuhet se Bashkimi Evropian ka kompetenca ekskluzive 
në fushën e tregut të brendshëm, përkatësisht në vendosjen e rregullave të konkurrencës 
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që janë të domosdoshme për funksionimin e tij.186 Kjo dispozitë gjithashtu parasheh që 
Unioni të themelojë këtë treg të brendshëm, në shërbim të një ekonomie sociale të tre-
gut, me synim arritjen e punësimit të plotë dhe përparimit social, mbrojtjes së ambientit 
dhe promovimit të përparimit shkencor dhe teknologjik.187 Në anën tjetër, Traktati e 
përcakton fushën e tregut të brendshëm si fushë në të cilën Unioni dhe Shtetet Anëtare 
kanë kompetenca të përbashkëta.188 Së fundmi sa u përket dispozitave të përgjithshme, 
Traktati kërkon respektimin e mirëqenies së kafshëve, si dhe të dispozitave administrative 
e	zakoneve	të	shteteve	anëtare,	në	veçanti	sa	u	përket	riteve	fetare,	traditave	kulturore	
dhe trashëgimisë rajonale.189

Në	nivelin	e	dispozitave	specifike,	fusha	e	tregut	të	brendshëm	në	përgjithësi	rregullo-
het nga Kapitulli I, përkatësisht nenet 26 dhe 27. Neni 26 e obligon Unionin që të vejë 
në fuqi masat e duhura me qëllim të themelimit ose sigurimit të funksionimit të tregut 
të	brendshëm,	në	pajtueshmëri	me	dispozitat	përkatëse.	Më	 tej,	 ky	nen	 e	përkufizon	
tregun	e	brendshëm	si	një	zonë	pa	kufij	të	brendshëm	në	të	cilën	sigurohet	lëvizja	e	lirë	
e mallrave, personave, shërbimeve dhe kapitalit. Së tregti, ky nen përcakton se Këshilli, 
me propozim të Komisionit Evropian, vendos udhëzimet dhe kushtet e nevojshme për 
të siguruar përparim të balancuar në të gjithë sektorët përkatës në kuadër të tregut të 
brendshëm. Neni 27 e obligon Komisionin që gjatë hartimit të propozimeve për arritjen 
e objektivave të parapara në nenin 26 të marrë parasysh shkallën e përpjekjeve të atyre 
ekonomive që tregojnë dallime në zhvillim për të ruajtur qëndrueshmërinë e tyre. Rr-
jedhimisht, Komisioni mund të propozojë dispozita adekuate, të cilat mund të jenë në 
formën e derogimeve dhe të cilat duhet të kenë natyrë të përkohshme dhe të shkaktojnë 
sa	ma	pak	që	është	e	mundur	çrregullime	në	funksionimin	e	tregut	të	brendshëm.190

Sa i përket lëvizjes së lirë të mallrave, standardi kryesor i vendosur është ekzistimi i union-
it doganor, i cili nënkupton një hapësirë të tregtisë së të gjitha mallrave ku ndalohet 
vendosja	e	çfarëdo	detyrimi	doganor,	ose	të	çfarëdo	mase	me	efekt	të	barasvlershëm,	
ndaj importeve dhe eksporteve në mes të shteteve anëtare, si dhe vendosjen e një tarife 
doganore të përbashkët në marrëdhëniet me vendet e treta. Sa u përket produkteve që 
hyjnë në tregun e BE-s nga vendet e treta, ato konsiderohet se i nënshtrohen qarkullimit 
të lirë brenda këtij tregu pas kryerjes së formaliteteve të importit në lidhje me detyri-
met dhe tarifat doganore, që janë të vlerës ekuivalente të mbledhura nga autoritetet 
doganore	në	kufijtë	e	jashtëm	të	shteteve	anëtare	të	BE-së.191

Sa i përket lirisë së lëvizjes së punëtorëve, Traktati obligon secilin shtet anëtare që të heqë 
çfarëdo	diskriminimi	të	bazuar	në	shtetësi	ndaj	punëtorëve	të	shteteve	të	tjera	sa	i	përket	

186 Treaty on the European Union and Treaty on Functioning of the European Union, neni 3.1.(b), http://
eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF.

187 Ibid, neni 3.3. 
188 Ibid, neni 4.
189 Ibid, neni 13.
190 Ibid, nenet 26–27.
191 Ibid, nenet 28–29.
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punësimit,	shpërblimit	dhe	kushteve	të	tjera	të	punës	dhe	punësimit.	Më	tej,	përveç	nëse	
kufizimet	 justifikohen	nga	 arsye	 të	politikave	publike,	 sigurisë	publike	ose	 shëndetit	
publik, liria e lëvizjes së punëtorëve përfshin të drejtën për të: 

- Pranuar oferta për punësim; 
- Lëvizur lirshëm brenda territorit të shteteve anëtare për këtë qëllim; 
- Qëndruar në një Shtet Anëtar, me qëllim të punësimit, në pajtueshmëri me dis-

pozitat që rregullojnë punësimin e shtetasve të atij shteti (të përcaktuara me ligj, 
rregullore apo akt administrativ); dhe 

- Mbetur në territorin e një Shteti Anëtar pasi qenë të punësuar në atë shtet, në 
varësi të kushteve të përcaktuara në rregulloret që do të hartohen nga Komis-
ioni. Këto dispozita nuk vlejnë për punësim në shërbimin publik. 

Sa u përket procedurave të vendimmarrjes në fushën e lirisë së lëvizjes së punëtorëve, 
Parlamenti Evropian dhe Këshilli obligohen që pas këshillimit me Komitetin Ekono-
mik dhe Social, të nxjerrin direktiva ose të krijojnë rregullativë që përcakton masat e 
nevojshme	për	të	zbatuar	lirinë	e	lëvizjes	së	punëtorëve.	Këtë	mund	ta	bëjnë	në	veçanti	
përmes: 

- Sigurimit të bashkëpunimit të ngushtë në mes të shërbimeve kombëtare të 
punësimit;

- Heqjes së atyre procedurave administrative, praktikave dhe periudhave kuali-
fikuese	në	lidhje	me	të	drejtën	për	punësim	në	vende	pune	që	janë	në	dispozi-
cion (qofshin ato si rezultat i legjislacioni kombëtar ose marrëveshjeve të lidhu-
ra paraprakisht në mes të shteteve anëtare individualisht, mbajtja në fuqi e të 
cilave mund të paraqesë pengesë ndaj liberalizimit të lëvizjes së punëtorëve);

- Heqjes	së	 të	gjitha	këtyre	periudhave	kualifikuese	dhe	kufizimeve	 të	 tjera	 (të	
parapara me legjislacion kombëtar ose marrëveshje të arritura paraprakisht 
ndërmjet shteteve anëtare) të cilat u imponojnë të punësuarve nga shtete të tjera 
anëtare	kushte	në	lidhje	me	zgjedhjen	e	lirë	të	punësimit,	përveç	atyre	që	u	im-
ponohen të punësuarve të shtetit në fjalë; dhe 

- Krijimit të mekanizmave adekuatë për të sjellë ofertat e punësimit në kontakt 
me aplikimet për punësim dhe për të lehtësuar arritjen e një ekuilibri midis 
ofertës dhe kërkesës në tregun e punës, në mënyrë që të shmangen kërcënime 
serioze në standardin e jetesës dhe nivelin e punësimit në rajone dhe industri të 
ndryshme.192 

Në anën tjetër, neni 47 i Traktatit parasheh që shtetet anëtare të inkurajojnë shkëmbimin 
e punëtorëve të rinj në kuadër të një programi të përbashkët.

Një	tjetër	fushë	specifike	në	kuadër	të	lëvizjes	së	lirë	të	punëtorëve,	e	cila	njëkohësisht	
shërben si parakusht për sigurimin e kësaj të fundit, është ajo e koordinimit të skemave të 
sigurimit social. Në këtë kontekst, neni 48 i Traktatit i obligon Parlamentin Evropian dhe 
Këshillin që përmes procedurës e së zakonshme legjislative, të miratojë masa ligjore që 
janë të nevojshme për të siguruar lirinë e lëvizjes së punëtorëve, përkatësisht dy lloje 

192 Ibid, nenet 45–46.



137KonKurrencë, Mbrojtje të KonsuMatorit dhe atë shëndetësore

masash për punëtorët migrantë të punësuar dhe vetëpunësuar dhe personat që varen 
prej	tyre:	(1)	agregimin	(për	qëllime	të	fitimit	dhe	ruajtjes	së	të	drejtës	për	të	përfituar	
dhe	llogaritjes	së	shumës	së	përfitimit),	e	të	gjitha	periudhave	që	marren	parasysh	sipas	
ligjeve	të	vendeve	të	ndryshme;	dhe	(b)	pagesën	e	përfitimeve	personave	rezidentë	në	
territorin e shteteve anëtare.

Në fushën e të drejtës për themelimin e kompanive, Traktati shprehimisht i ndalon shtetet 
anëtare	që	të	vendosin	çfarëdo	kufizimi	në	lirinë	e	themelimit	të	kompanive,	nga	cilido	
shtet	tjetër	anëtar	në	territorin	e	tyre.	Ndalimi	i	këtyre	lloje	kufizimesh	vlen	edhe	për	
shtetasit	individualë,	por	gjithashtu	për	agjenci,	degë	apo	filiale	të	kompanive	të	caktu-
ara të cilitdo shtet tjetër anëtar. Më konkretisht, kjo liri përfshin të drejtën për të ndër-
marrë dhe kryer aktivitete në formë të vetëpunësimit (për persona) dhe për të themel-
uar	dhe	menaxhuar	sipërmarrje,	në	veçanti	kompani	apo	firma	në	kuadër	të	kuptimit	
të	paragrafit	 të	dytë	 të	nenit	54,	 sipas	kushteve	 të	përcaktuara	për	 shtetasit	 e	vet	atij	
shteti ku themelohet një kompani e tillë, dhe në pajtueshmëri me dispozitat lidhur me 
lëvizjen e lirë të kapitalit.193	Më	 tej,	përkufizimi	 i	dhënë	në	paragrafin	e	dytë	 të	nenit	
54	u	 referohet	 “kompanive	ose	firmave	 të	 themeluara	bazuar	në	 të	drejtën	 civile	ose	
komerciale, përfshirë shoqëritë në formë kooperativash dhe personat e tjerë juridikë 
që rregullohen sipas së drejtës publike ose private, me përjashtim të atyre personave 
juridikë	që	janë	të	regjistruar	si	jo-fitimprurës.”194

Sa u përket procedurave të vendimmarrjes në fushën e lirisë së themelimit të kompanive, 
neni 50 obligon Parlamentin Evropian dhe Këshillin që, bazuar në procedurën e rregullt 
legjislative, dhe pas konsultimeve me Komitetin Ekonomik dhe Social, të nxjerrin direk-
tiva për të siguruar zbatimin e këtyre parimeve në aktivitete konkrete. Sipas këtij neni, 
Parlamenti, Këshilli dhe Komisioni Evropian obligohen të kryejnë detyrat që dalin nga 
këto	dispozita	në	veçanti	përmes:

- Dhënies si rregull i përgjithshëm, të trajtimit me prioritet të aktiviteteve kur liria 
e	themelimit	të	kompanive	jep	kontribut	veçanërisht	të	vlefshëm	në	zhvillimin	
e prodhimit dhe tregtisë, 

- Sigurimit të bashkëpunim të ngushtë në mes të autoriteteve kompetente të 
shteteve anëtare në mënyrë që të konstatojnë gjendjen korrekte në kuadër të 
Unionit, për aktiviteteve të ndryshme përkatëse; 

- Eliminimit të atyre procedurave dhe praktikave administrative, që rrjedhin nga 
legjislacioni kombëtar ose nga marrëveshjet e arritura më parë ndërmjet Shteteve 
Anëtare, mbajta në fuqi e të cilave paraqet pengesë për lirinë e themelimit të 
kompanive; 

- Sigurimit që punëtorët e një shteti anëtar të punësuar në territorin e një shteti 
tjetër anëtar të mund të qëndrojnë në këtë territor për qëllim të marrjes me akti-
vitete të vetëpunësimit në atë territor, në ato raste kur ata plotësojnë kushtet të 
cilat do të kërkohej t’i plotësonin në qoftë se kishin hyrë atë shtet në kohën kur 
ata	synon	të	fillonin	të	merreshin	me	këso	aktivitetesh;

- Mundësimit shtetasve të një Shteti Anëtar që të blejnë dhe të shfrytëzojnë tokë 

193 Ibid, neni 49.
194 Ibid, neni 54, para. 2.
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dhe ndërtesa që ndodhen në territorin e një Shteti Anëtar, për aq kohë sa kjo 
nuk bie në kundërshtim me parimet e përcaktuara në nenin 39(2) (pra bazuar në 
parimin e ndalimit të diskriminimit në punësim, pagesë dhe kushte të punës); 

- Vënies	në	zbatim	të	heqjes	progresive	 të	kufizimeve	në	 të	 lirisë	së	 themelim-
it	 të	 kompanive	për	 çfarëdo	dege	 aktivitetesh	përkatëse,	 për	 sa	 u	përket:	 (1)	
kushteve	për	 themelimin	 e	 agjencive,	 degëve	 apo	filialeve	 në	 territorin	 e	 një	
Shteti	Anëtar,	(2)	filialeve	në	territorin	i	një	Shteti	Anëtar,	dhe	(3)	kushteve	që	
rregullojnë hyrjen e personelit që i përkasin themelimit kryesore në postet dre-
jtuese	ose	mbikëqyrëse	në	këto	agjenci,	degë	apo	filiale;

- Koordinimit në masën e nevojshme, të garancive të cilat, me qëllim të mbrojtjes 
së interesave të anëtarëve dhe të të tjerëve, kërkohen nga shtetet anëtare të kom-
panive	ose	firmave	në	kuadër	të	kuptimit	të	paragrafit	të	dytë	të	nenit	54,	me	
qëllim që masat e tilla mbrojtëse të bëhen ekuivalente në mbarë Unionin; dhe

- Sigurimit	që	kushtet	për	themelimin	e	kompanive	nuk	çrregullohen	ndihma	që	
u jepet kompanive nga ana e shteteve anëtare.195

Neni 51 përvijon përjashtimet nga këto rregulla, të cilat vlejnë për aktivitetet që lidhen 
me ushtrimin e autoritetit zyrtar të Shteteve Anëtare brenda territorit të tyre, por edhe 
për aktivitetet të tjera të mundshme, të cilat duhet të përcaktohen nga ana e Parlamentit 
Evropian dhe Këshillit, përmes procedurës së zakonshme ligjvënëse. Më tej, neni 52 
përcakton se dispozitat e vendosura në kudër të Kapitullit 2 (për lirinë e themelimit të 
kompanive) dhe masat e marra për zbatimin e tyre nuk paragjykojnë zbatueshmërinë 
e dispozitave të përcaktuara me ligj, rregullore apo akte administrative që parashohin 
trajtim	të	veçantë	për	shtetasit	e	huaj	për	arsye	të	politikave	publike,	sigurisë	publike	ose	
shëndetit publik. Edhe në këto raste, Traktati obligon Parlamentin Evropian dhe Këshil-
lin që, përmes procedurës së rregullt legjislative, të nxjerrin direktiva për koordinimin 
e këtyre dispozitave.196

Një	tjetër	dispozitë	kyçe	që	mundëson	zbatimin	e	së	drejtës	për	themelimin	e	kompanive	
është	ajo	mbi	njohjen	reciproke	të	kualifikimeve.	Sa	i	përket	kësaj,	neni	53	obligon	Parla-
mentin Evropian dhe Këshillin që, përmes procedurës së rregullt legjislative, të nxjerrin 
direktiva	për	njohjen	e	ndërsjellë	 të	diplomave,	certifikatave	dhe	dëshmive	të	 tjera	 të	
kualifikimeve	formale	dhe	për	koordinimin	e	dispozitave	të	përcaktuara	me	ligj,	rreg-
ullore apo akte administrativ në Shtetet Anëtare në lidhje me ndërmarrjen e aktiviteteve 
si persona të vetëpunësuar. Përmes këtyre dispozitave synohet t’u bëhet më e lehtë per-
sonave që të ndërmarrin dhe të ndjekin aktivitete si të vetëpunësuar. Nga ky rregull 
shprehimisht përjashtohen profesionet mjekësore dhe të ngjashme, si dhe ato farmaceu-
tike,	në	të	cilat	fusha	eliminimi	progresiv	i	kufizimeve	varet	nga	koordinimi	i	kushteve	
për ushtrimin e tyre në Shtetet e ndryshme Anëtare.197

Një	 grup	 tjetër	 dispozitash	 rregullojnë	 çështjen	 e	 trajtimit	 të	 kompanive	 ose	 firmave	
nga secili shtet anëtar në territorin e të gjitha shteteve anëtare. Në këtë kontekst, neni 

195 Ibid, neni 50.
196 Ibid, nenet 51–52.
197 Ibid, neni 53.
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54	obligon	Shtetet	Anëtare	që	kompanitë	apo	firmat	e	themeluara	në	pajtueshmëri	me	
ligjin e një shteti anëtar, dhe që kanë zyrën, administratën qendrore ose vendin kryesor 
të	afarizmit	brenda	Unionit,	t’i	trajtojnë	në	të	njëjtën	mënyrë	si	personat	fizikë	të	cilët	
janë	shtetas	të	Shteteve	Anëtare.	Për	qëllime	të	këtij	kapitulli,	kompanitë	ose	firmat	janë	
përkufizuar	si	“kompani	ose	firma	të	themeluara	bazuar	në	të	drejtën	civile	ose	komer-
ciale, përfshirë shoqëritë në formë kooperativash dhe personat e tjerë juridikë që rreg-
ullohen sipas së drejtës publike ose private, me përjashtim të atyre personave juridikë 
që	 janë	të	regjistruar	si	 jo-fitimprurëse.”	Së	fundmi,	neni	55	 i	obligon	Shtetet	Anëtare	
që shtetasve të Shteteve të tjera Anëtare të sigurojnë trajtim të barabartë shtetasve të 
shteteve të tjera anëtare sikur shtetasve të tyre sa i përket pjesëmarrjes në kapitalin e 
kompanive	ose	firmave,	siç	është	definuar	në	nenin	54.198

Kapitulli III i Traktatit të Lisbonës rregullon fushën e lirisë së ofrimit të shërbimeve përtej 
kufijve.	Edhe	ky	kapitull	fillon	me	dispozitën	që	ndalon	vendosjen	e	çfarëdo	kufizimi	
ndaj lirisë për të ofruar dhe marrë shërbime brenda territorit të Unionit, si për ndër-
marrjet që veprojnë në territorin e cilitdo shteti anëtar, ashtu edhe për shtetasit e cilitdo 
shteti anëtar. Në ndërlidhje me këtë të fundit, gjithashtu lejohet ofrimi i përkohshëm i 
shërbimeve nga ana e shtetasit të një shteti anëtar në cilindo shtet tjetër anëtar, bazuar në 
kushte dhe trajtim të barabartë me shtetasit e atij shteti anëtar ku ofrohen këto shërbime. 
Përveç	kësaj,	traktati	lejon	ofrimin	e	shërbimeve	shtetasve	të	shteteve	të	treta	nëse	kësh-
tu vendos Parlamenti Evropian dhe Këshilli, bazuar në procedurën e zakonshme lig-
jvënëse. Më tej, traktati përcakton se shërbimet ofrohen në shkëmbim të shpërblimit dhe 
ofrimi i të cilave rregullohet nga dispozitat për lëvizjen e lirë të mallrave, kapitalit dhe 
personave. Në këtë kontekst, neni 57 përcakton shprehimisht se shërbimet përfshijnë në 
veçanti	aktivitete	të	karakterit	industrial,	komercial,	zanatet	dhe	profesionet,	kurse	shër-
bimet e transportit dhe liberalizimi i shërbimeve bankare dhe të sigurimeve rregullohen 
nga dispozitat e fushës së transportit, respektivisht ato të lirisë së lëvizjes së kapitalit.199 

Sa i përket liberalizimit të shërbimeve specifike,	Traktati	i	Lisbonës	përcakton	se	kjo	rreg-
ullohet përmes direktivave, të cilat miratohen nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli, 
sipas procedurës së rregullt legjislative. Në këtë aspekt, traktati u jep prioritet atyre 
shërbimeve të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në koston e prodhimit dhe që ndihmojnë në 
promovimin e tregtisë së mallrave. Më tej, shtetet anëtare obligohen që të përpiqen të 
liberalizojnë shërbimet përtej fushëveprimit të përcaktuar nga këto dispozita, nëse këtë 
e	lejon	gjendja	e	përgjithshme	ekonomike	dhe	ajo	e	sektorëve	të	veçantë	të	shërbimeve,	
ndërsa	Komisioni	obligohet	që	të	udhëzojë	shtetet	e	veçanta	anëtare	përmes	rekoman-
dimeve.	Së	fundmi	sa	i	përket	liberalizimit	të	shërbimeve,	përderisa	shtetet	e	veçanta	
anëtare	nuk	i	heqin	kufizimet	në	për	shërbime	të	veçanta,	ato	do	të	aplikojnë	këto	lloj	ku-
fizimesh	pa	dallim	në	baza	nacionale	ose	të	vendqëndrimit,	gjë	që	vlen	vetëm	për	çësht-
jet	që	i	mbulon	Kapitulli	III	i	traktatit	(për	lirinë	e	ofrimit	të	shërbimeve	përtej	kufijve).200

198 Ibid, nenet 54–55.
199 Ibid, nenet 56–58.
200 Ibid, nenet 59–62.
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Kapitulli IV i Traktatit të Lisbonës rregullon fushën e lëvizjes së lirë të kapitalit dhe page-
sat.	Neni	63	ndalon	vendosjen	e	çfarëdo	kufizimeve	në	lirinë	e	lëvizjes	së	kapitalit	dhe	
të pagesave në mes të shteteve anëtare dhe vendeve të treta. Kjo dispozitë përjashton 
aplikimin	e	atyre	kufizimeve	ndaj	shteteve	të	treta	të	cilat	kanë	ekzistuar	deri	në	fund	të	
vitit 1993, dhe të cilat përfshijnë investime të drejtpërdrejta (përfshirë në patundshmëri), 
ofrimin	e	shërbimeve	financiare	ose	pranimin	e	letrave	me	vlerë	në	tregun	e	kapitalit	
(përveç	për	Bullgarinë,	Estoninë	dhe	Hungarinë,	për	të	cilat	vlen	data	fundi	i	vitit	1999).	
Së dyti, sa u përket këtyre tri sektorëve të ekonomisë (investimet e drejtpërdrejta, përf-
shirë	në	patundshmëri,	shërbimet	financiare	ose	 letrat	me	vlerë),	vendimmarrja	është	
përgjegjësi e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, bazuar në procedurën e zakonshme 
ligjvënëse, dhe atë duke pasur synuar lëvizjen e lirë të kapitalit në masën më të madhe 
të mundshme dhe pa paragjykuar dispozitat e tjera relevante të Traktatit. Së treti, vetëm 
Këshilli (me unanimitet, pas konsultimeve me Parlamentin Evropian dhe sipas një pro-
cedure	të	veçantë	legjislative)	mund	të	miratojë	masa	që	përbëjnë	hapa	prapa	në	liberal-
izimin e lëvizjes së kapitalit dhe të pagesave drejt ose nga vendet e treta.201 

Më tej, neni 65 vendos dispozita të tjera relevante për shtetet anëtare sa i përket rregul-
limit	të	këtyre	tri	llojeve	të	kapitalit,	specifikisht	të	drejtën	e	shteteve	anëtare	për	të	zbat-
uar legjislacionin e tyre të brendshëm tatimor në këto fusha (përfshirë legjislacionin që i 
dallon taksapaguesit që nuk janë në gjendje të njëjtë sa i përket vendqëndrimit dhe ven-
dit të investimit të kapitalit), pastaj për të parandaluar shkeljen e ligjeve kombëtare të 
tatimeve dhe për të vendosur procedura për deklarimin e lëvizjeve të kapitalit, për qël-
lime	administrative	ose	të	informatave	statistikore,	ose	masa	të	tjera	që	justifikohen	për	
shkak të politikave publike ose sigurisë publike. Këto masa nuk konsiderohen diskrim-
inuese	dhe	mund	të	zbatohen	pa	paragjykim	ndaj	kufizimeve	në	lirinë	e	themelimit	të	
kompanive dhe që janë në pajtueshmëri me traktatet. Së fundmi, neni 66 përcakton se 
në raste të jashtëzakonshme, kur lëvizja e lirë e kapitalit drejt ose nga vendet e treta sh-
kakton ose rrezikon të shkaktojë vështirësi serioze në funksionimin e unionit ekonomik 
dhe monetar, Këshilli, sipas propozimit të Komisionit dhe pas konsultimeve me Bankën 
Qendrore Evropiane, mund të ndërmarrë masa mbrojtëse ndaj shteteve të treta për një 
periudhë kohore jo më tepër se gjashtë muaj, nëse këto masa janë rreptësisht të domos-
doshme.202 

Fusha e konkurrencës rregullohet nga Titulli VII i Traktit të Lisbonës. Nëntë nenet në 
kuadër të kësaj pjese të traktatit përcaktojnë këto parime dhe rregulla të përgjithshme: 
ndalimin	e	çfarëdo	praktikave	të	bashkërendimit/përqendrimit	të	kompanive	që	mund	
ndikojnë në tregtinë në mes të shteteve anëtare ose që mund të dëmtojnë konkurrencën 
në tregun e brendshëm të Unionit, abuzimin e pozitës dominuese nga ana e ndërmar-
rjeve që shkaktojnë të njëjtat efekte në treg, ndalimin e ndihmës shtetërore (në rastet 
kur shkakton efektet e sipërpërmendura). Sikur edhe më sipër, përgjegjës për miratimin 
e legjislacionit (rregulloreve dhe direktivave) për të zbatuar këto parime është Këshil-
li, pas propozimit të Komisionit dhe konsultimeve me Parlamentin Evropian. Në anën 

201 Ibid, nenet 63–64.
202 Ibid, nenet 65–66.
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tjetër, Komisioni është përgjegjës për sigurimin e zbatimit të këtij legjislacioni (përfshirë 
përmes monitorimit të shteteve anëtare në këto fusha, ndëshkimit të shkeljeve dhe refer-
imit të rasteve në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë).203

Së fundmi, fusha e mbrojtjes së konsumatorit është e rregulluar nga Titulli XV i Traktatit. 
Dispozitat kë kuadër të këtij titulli obligojnë Unionin që të kontribuojë në mbrojtjen e 
shëndetit, sigurisë dhe interesave ekonomike të konsumatorëve, si dhe që të promovojë 
të drejtën e tyre për informim, edukim dhe për t’u organizuar në mbrojtje të interesave 
të tyre, të gjitha këto me qëllim të promovimit të interesave të konsumatorëve dhe sig-
urimit të një nivelit të lartë të mbrojtjes së tyre. Kjo parashihet të arrihet përmes masave 
për kompletimin e tregut të brendshëm të Unionit dhe masave që përkrahin, plotësojnë 
dhe monitorojnë politikat e ndjekura nga ana e shteteve anëtare. Sa i përket vendimmar-
rjes në ndërlidhje me këtë të fundit, kompetent është Parlamenti Evropian dhe Këshilli, 
pas konsultimeve me Këshillin Ekonomik dhe Social, sipas procedurës së zakonshme 
legjislative. Së fundmi, këto dispozita nuk ndalojnë shtetet anëtare që të vendosin masa 
më të rrepta mbrojtëse, por vetëm kërkojnë që këto masa të jenë në përputhje me trakta-
tet dhe që të njoftohet Komisioni për këtë.204

Në nivelin e dispozitave	specifike, bazuar në strukturën e kapitujve të acquis-së205, fu-
sha e tregut të brendshëm mbulohet nga nëntë (9) kapituj: kapitulli 1 (Liria e lëvizjes së 
mallrave, kapitulli 2 (Liria e lëvizjes së punëtorëve), kapitulli 3 (E drejta për themelimin e 
kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve), kapitulli 4 (Lëvizja e lirë e kapitalit), kapitulli 5 
(Prokurimi publik), kapitulli 6 (E drejta e kompanive); kapitulli 7 (E drejta e pronësisë intelek-
tuale, përfshirë të drejtën e pronësisë industriale), kapitulli 8 (Politikat e konkurrencës) dhe 
kapitulli 28 (Mbrojta e konsumatorit dhe ajo shëndetësore). Shtojca 1 përmban një listë të 
hollësishme të akteve të acquis-së së BE-së që zbatohen në fushën e tregut të brendshëm.

2.3. Korniza e politikave për tregun e brendshëm

Kjo pjesë jep një pasqyrë të kornizës së politikave për tregun e brendshëm në Kosovë, 
kryesisht mbi Strategjinë për Zhvillimin e Sektorit Privat në Kosovë 2013 – 2017, Strate-
gjinë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2009 – 2013 dhe Strateg-
jisë për Zhvillimin e Infrastrukturës së Metrologjisë 2010 – 2014. Dokumentet e tjerë të 
politikave, si strategjia për zhvillimin e sistemit të pagesave, ajo për reformën e admin-
istratës publike dhe strategjia kundër korrupsionit, gjithashtu zbatohen në disa fusha të 
tregut të brendshëm.

Strategjia për Zhvillimin e Sektorit Privat 2013 – 2017, e cila pritet të miratohet nga 
Qeveria së shpejti 2013, mbulon fushën e lirisë së lëvizjes së mallrave, respektivisht dy 
fusha	specifike:	infrastrukturën	e	cilësisë	(përfshirë	metrologjinë,	akreditimin	dhe	stan-

203 Ibid, nenet 101–109.
204 Ibid, neni 169.
205 Chapters of the acquis, http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-

the-acquis/index_en.htm.
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dardizimin) dhe mbikëqyrjen e tregut. 

Kjo strategji përmban dy objektiva strategjike. 

- Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës së cilësisë dhe kapaciteteve institucio-
nale për zbatimin dhe monitorimin e legjislacionit dhe politikave relevante te 
konformitetit, me qëllim të përafrimit me standardet evropiane në këto fusha 
dhe rrjedhimisht lehtësimit të funksionimit të tregut të brendshëm dhe tregtisë 
me jashtë, në pajtueshmëri me këto standarde; dhe 

- Zhvillimi i mëtejshëm i legjislacionit dhe politikave në fushat e mbikëqyrjes së 
tregut, dhe mbrojtjes së konsumatorit, me qëllim të përafrimit me standardet 
evropiane në këto fusha.

Secili	objektiv	strategjik	përmban	objektiva	specifike	për	secilën	fushë	specifike,	siç	është	
paraqitur në pjesën në vijim. 

Objektivi strategjik Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës së cilësisë dhe kapaciteteve 
institucionale për zbatimin dhe monitorimin e legjislacionit dhe politikave relevante te 
konformitetit, me qëllim të përafrimit me standardet evropiane në këto fusha dhe rr-
jedhimisht lehtësimit të funksionimit të tregut të brendshëm dhe tregtisë me jashtë, në 
pajtueshmëri me këto standarde

Objektivat	specifikë:

Metrologjia:

- Ngritja e kapaciteteve të laboratorëve ekzistues dhe krijimi i laboratorëve të 
rinj të metrologjisë në LQMK dhe IMLK, që mbulojnë fushat e metrologjisë së 
masës, vëllimit dhe rrjedhjes, gjatësisë, temperaturës dhe lagështisë, madhë-
si elektrike, kohës dhe frekuencës, shtypjes, para-paketimeve dhe dendësisë, 
forcës	dhe	i	madhësitë	lidhura	me	te,	metrologji	ne	kimi	dhe	metale	të	çmuara.	
Kjo nënkupton pajisjen e laboratorëve me etalonë dhe pajisje matëse, me nivelin 
më të lartë të saktësisë në nivel vendi, ruajtjen e aftësive matëse dhe vendosjen 
e gjurmueshmërisë matëse të tyre; dhe

- Ngritja e kapaciteteve njerëzore për të kryer të gjitha shërbimet e kërkuara me-
trologjike (rregullativën, matjet, miratimet e tipit, mbikëqyrjen metrologjike, 
kontrollimin	e	metaleve	të	çmuara,	para-paketimet,	etj.).

Akreditimi:

- Ofrimi i akreditimit te gjitha palëve te interesuara për akreditimin dhe atë labo-
ratorëve	testues,	kalibrues,	organizmave	inspektues	dhe	certifikues,	duke	rritur	
numrin e OVK-ve te akredituara dhe po ashtu rritjen e vazhdueshme te fushave 
te akreditimit;

- Angazhimi ne përmbushjen e rekomandimeve me qellim te Anëtarësimit me te 
drejta te plota ne EA (Bashkëpunimi Evropian për Akreditim); dhe

- Njoftimi i vazhdueshëm i TVK-ve të Akredituara me publikimet e udhëzuesve 
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dhe anekseve të standardeve që aplikohen në laborator testues dhe kalibrues, 
trupave	inspektues	dhe	trupave	certifikues	të	miratuara	nga	EA	(Bashkëpunimi	
Evropian për Akreditim), IAF (Forumi Ndërkombëtar për Akreditim) dhe ILAC 
(Bashkëpunimi Ndërkombëtar i Laboratorëve për Akreditim).

Standardizimi: 

- Miratimi i të gjitha standardeve të harmonizuara;
- Miratimi i rreth 80% të standardeve EN si SK, që të dyja këto kushte për pranimin 

e Kosovës në BE;
- Realizimi e njohjes (miratimit) të mbi 2000 standardeve/vit; dhe
- Ngritja e kapaciteteve teknike dhe profesional.

Vlerësimi i konformitetit:

- Përafrimi i legjislacionit me atë të BE-së për produktet industriale në pa-
jtueshmëri me Direktivat e Qasjes së Re dhe asaj Globale dhe me kërkesat e 
98/34/EC, 98/48/EC, 764/2008/EC, 765/2008/EC, 768/2008/EC dhe Direk-
tivës 2001/95/EC për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve.

Objektivi strategjik Përmirësimi i mbikëqyrjes se tregut duke përafruar dhe përmirë-
suar zbatimin e legjislacionit te sigurisë se përgjithshme te produkteve. Si dhe ngritjen 
e vetëdijes se konsumatorit Kosovar për produktet e rrezikshme qe gjinden ne tregun 
vendas, këtë duke i rritur aktivitetet promovuese qofshin ato për informimin ne lidhje 
me produktet e rrezikshme apo te tjera ne lidhje me ngritje te vetëdijes se konsumator-
eve për te drejtën e tyre për mbrojtje:

- Hartimi, plotësimi dhe harmonizimi i rregullatives ligjore, si dhe krijimin e një 
kuadri të përgjithshëm të rregullave dhe parimeve që lidhen me kontrollin e 
tregut; 

- Sigurimi i një sistemi efektiv të mbikëqyrjes së tregut dhe mbrojtjes se konsuma-
torit në Kosove. e cila duhet të sigurojë që produktet në tregun vendor nuk do të 
rrezikojnë jetën dhe shëndetin e konsumatorëve;

- Eliminimi i të gjitha formave të sjelljes së paligjshme ne treg si ekonomisë gri, 
konkurrencës se padrejte - jo fer;

- Bashkëpunimi dhe koordinimi i strukturave institucionale në zbatimin e aktivi-
teteve të mbikëqyrjes së tregut;

- Mbështetja dhe forcimi i shoqërisë civile, e cila do avokojë interesat e konsuma-
toreve pranë institucioneve; dhe

- Ngritja e vetëdijes se konsumatoreve duke i informuar, vetëdijesuar, edukuar 
dhe arsimuar.

Strategjia Sektoriale e MPMS-së 2009 – 2013, e miratuar nga Qeveria e Kosovës në qer-
shor 2009, është e strukturuar në objektiva strategjike dhe operacionale. Sa u përket 
objektivave strategjike, përmes kësaj strategjie synohet: (1) Ngritja e shkallës së punësimit 
dhe ngritja e aftësive profesionale, varësisht nga kërkesat e tregut të punës; dhe (2) Zh-
villimi i bashkëpunimit me vendet e rajonit (anëtare të BE-së dhe atyre jashtë BE) për 
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rritjen e mundësive për punësim të fuqisë punëtore nga Kosova. 

Në nivel të objektivave operacionale, me qëllim të ngritjes së shkallës së punësimit dhe të 
aftësive profesionale, varësisht nga kërkesat e tregut të punës, objektivat operacionale 
të parapara, relevante për fushën e tregut të brendshëm, janë si në vijim: (1) Kompletimi 
i	kornizës	ligjore	për	çështjet	e	punësimit;	(2)	Bashkërendimi	i	standardeve	dhe	cilësisë	
për	 tregun	e	punës;	dhe	 (3)	Rishikimi	dhe	modifikimi	 i	kurrikulave	aktuale	 të	profe-
sioneve dhe hartimi i kurrikulave të reja. Në anën tjetër, zhvillimi i bashkëpunimit me 
vendet e rajonit (anëtare të BE-së dhe atyre jashtë BE) për rritjen e mundësive për punë-
sim të fuqisë punëtore nga Kosova ka për synim implementimin e standardeve të BE-së 
si dhe bashkëpunimin në ngritjen e kapaciteteve teknike, materiale dhe të burimeve 
njerëzore,përmes marrëveshjeve të binjakëzimit teknik që do të ndihmojnë procesin e 
bashkëpunimit.

Strategjia 2010 – 2014 për Zhvillimin e Infrastrukturës së Metrologjisë në Kosovë206, e 
miratuar nga Qeveria e Kosovës në qershor 2010, synon krijimin e një ambienti konkur-
rues në tregun e brendshëm të vendit dhe konkurrueshmërisë së tij me tregun e jashtëm 
përmes vendosjes së drejtë të kritereve dhe standardeve teknike për produkte dhe shër-
bime, harmonizimit të legjislacionit në këtë fushë me atë të BE-së dhe krijimit të me-
kanizmave për zbatimin e tij. Përmes kësaj strategjie gjithashtu parashihet krijimi i par-
akushteve për zbatimin e shumë direktivave të BE-së në këtë fushë dhe të mbi 20 mijë 
standardeve teknike të BE-së. Më tej, kjo strategji e obligon Departamentin e Metrolog-
jisë që të zhvillojë dhe mirëmbajë një sistem kombëtar të metrologjisë, përmes të cilit do 
të mundësohet ndërtimi i infrastrukturës së matjeve standarde si bazë për të siguruar 
rezultate të matshme dhe të besueshme në fushat e interesit publik. 

Kjo strategji bazohet në këto parime themelore: 

•	 Përshtatja dhe krahasimi me standardet ndërkombëtare;
•	 Funksionimi i vetë-qëndrueshëm afatgjatë;
•	 Roli menaxhuese i DMK-së në zhvillimin e sistemit shtetëror të metrologjisë;
•	 Shfrytëzimi i kapaciteteve të institucioneve që përmbushin kërkesat për cilësinë 

e shërbimeve të ofruara
•	 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve të metrologjisë nga pala e tretë;
•	 Zhvillimi gradual i nivelit teknik të standardeve të infrastrukturës së metrolog-

jisë;
•	 Shfrytëzimi adekuat i infrastrukturës dhe pajisjeve ekzistuese të metrologjisë; 

dhe
•	 Anëtarësimi	në	organizatat	kyçe	ndërkombëtare	në	këtë	fushë.

Ky	dokument	politikash	gjithashtu	shpjegon	hollësisht	gjendjen	aktuale	dhe	identifikon	

206 Qeveria miraton Strategjinë për Zhvillimin e Infrastrukturës së Metrologjisë, http://www.gapmonitor.
org/?id=2&n=34. 
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problemet dhe hapat që duhen ndërmarrë për zhvillimin e sistemit të metrologjisë në 
Kosovë dhe të standardeve kombëtare të matjes. Kjo përfshin metrologjinë ligjore, in-
dustriale, shkencore dhe përshtatjen në fushat dhe sektorët e tjerë të ndërlidhura me 
këtë sektor. Për zbatimin e saj është paraparë një shumë buxheti prej rreth 3.1 milionë 
(përgjatë	tërë	periudhën	pesëvjeçare	të	implementimit.	Kjo	shumë	gjithashtu	do	të	për-
doret për themelimin e laboratorëve të nevojshëm të masës, vëllimit dhe rrjedhjes, mat-
jeve elektrike, temperaturës dhe lagështisë, gjatësisë, kohës, shtypjes, forcës, etj.

Strategjia për Zhvillimin e Sistemit Kombëtar të Pagesave, e miratuar në vitin 2009, 
përcakton	sistemin	kombëtar	të	pagesave	si	një	fushë	e	cila	“përfshin	çdo	gjë	që	ka	të	
bëjë me lëvizjen e parave nga paguesit për të paguarin”.207 Kjo strategji është e ndarë 
në nëntë shtylla të cilat janë subjekt i zhvillimit, dhe objektivi kryesor i strategjisë është 
zëvendësimi i Sistemit Elektronik të BQK për pastrimin ndër-bankare, me sistemin ‘Real 
Time Gross Settlement’, në mënyrë që të minimizohen rreziqet sistematike të cilat janë të 
mundshme në vlera të mëdha të sistemeve të përcaktimit. Megjithatë, zbatimi i strateg-
jisë është në pritje të miratimit të ligjit të hartuar tashmë mbi Sistemin e Pagesave.

Sa i përket mbikëqyrjes së tregut, Departamenti për Mbikëqyrjen e Tregut ka iniciuar 
hartimin e një strategjie sektoriale në këtë fushë. Kjo strategji do të mbulojë fushën e 
doganave, si dhe ato të inspektimit shëndetësor, ushqimor, sanitar dhe të punës.

Së fundmi, Strategjia për Reformën e Administratës Publike përcakton rregullat e 
prokurimit publik, si një nga objektivat e saj. 208 Më e rëndësishmja, prokurimi publik që 
në publik është parë gjerësisht si i prekur nga korrupsioni është tani pjesë e Strategjisë 
Kundër Korrupsionit 2012 - 2016.

•	 E drejta e kompanive 

Sa i përket bërjes së politikave, fusha e të drejtës së kompanive është pjesë e Strateg-
jisë së Zhvillimit të NVM-ve 2012-2016. Edhe pse e drejta e kompanive nuk është pri-
oritet i lartë i kësaj strategjie, qëllimet kryesore të lidhura me të përfshijnë zhvillimin e 
kapaciteteve të Qendrave Komunale të Biznesit (QKB), përfundimi i Memorandumit të 
Mirëkuptimit në mes të QKB-ve, ARBK-së dhe Agjencisë për Mbështetjen e Ndërmarr-
jeve të Vogla dhe të Mesme në forcimin e rrjetit të kompetencave, krijimin e Qendrave 
Informuese për Bizneset (PIB) në kuadër të QKB-ve të modernizuara, dhe zhvillimin e 
sistemeve të komunikimit dhe raportimit mes në mes të QKB-ve, ARBK-së dhe AMN-
VM-së.209

207 Vizioni për të ardhmen e sistemit të pagesave kombëtare, korrik 2009, f. 2, http://www.bqk-kos.org/
repository/docs/SistemiIPagesave/Vision_of_the_future_national_payments_system.pdf. 

208 Në dispozicion në https://map.rks-gov.net/userfiles/file/Strategjit%C3%AB%20dhe%20Planet/
STRATEGJIA%20E%20REFORMES%20SE%20ADMINISTRATES%20PUBLIKE.pdf. 

209 SME Development Strategy for Kosovo 2012–2016, http://www.sme-ks.org/repository/docs/190711_
SME_Strategy_Final_angl__441123573.pdf. 
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•	 Kontabiliteti dhe auditimi i korporatave 

Ligji kryesor kornizë në fushën e kontabilitetit dhe auditimit të korporatave është Lig-
ji nr. 04/L-014 për	kontabilitetin,	 raportimin	financiar	dhe	auditimin. Ky ligj synon 
rregullimin	e	“sistemit	të	kontabilitetit	dhe	raportimit	financiar	të	shoqërive	tregtare...	
kërkesat	e	auditimit,	kualifikimet	për	kontabilist	profesional,	 licencimin	e	auditorëve,	
si	dhe	firmat	e	huaja	dhe	vendore	të	auditimit.”210 Edhe pse institucionet kompetente 
kanë raportuar se ligji është hartuar në përputhje me direktivën e Katërt dhe të Shtatë, 
si dhe Direktivën e Tetë për miratimin e personave përgjegjës për kryerjen e auditimit 
ligjor, përputhshmëria e plotë mbetet të sigurohet. Për më tepër, Direktiva Bankare dhe 
e Sigurimeve është gjithashtu një direktivë e cila duhej të merrej parasysh gjatë hartimit 
të ligjit.

Dispozitat	e	këtij	ligji	klasifikojnë	shoqëritë	tregtare	në	katër	grupe,	për	qëllime	të	rapor-
timit	financiar:	shoqëritë	e	mëdha	tregtare,	shoqëritë	e	mesme	tregtare,	shoqëritë	e	vogla	
tregtare, dhe mikro ndërmarrjet. Kjo e fundit bëhet në përputhje me bruto qarkullimin 
vjetor, asetet në bilanc dhe numrin e të punësuarve.

Ka	pasur	disa	vërejtje	para	miratimit	të	këtij	ligji,	veçanërisht	për	sa	i	përket	kërkesës	së	
këtij	të	fundit	për	të	përgatitur	pasqyrat	financiare	në	përputhje	me	Standardet	Ndër-
kombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Në këtë drejtim, ligji nuk përjashton sho-
qëritë e vogla dhe të mesme tregtare nga kjo kërkesë, e cila konsiderohet shumë e rëndë 
për	këto	kompani,	veçanërisht	për	shkak	të	kostove	të	përgatitjes	së	pasqyrave	të	tilla	fi-
nanciare. Duke pasur parasysh këtë, direktiva e katërt dhe e shtatë duhet të zhvendosen 
për të shmangur praktikat e rënda për kompanitë të cilat nuk janë në interes publik.211 

•	 Të drejtat pronësore intelektuale dhe industriale 

Aktualisht ekzistojnë tre dokumente kryesore strategjike të miratuara nga Qeveria e 
Kosovës lidhur me të drejtat e pronësisë intelektuale. Dokumenti i parë është strategjia 
sektoriale e përgjithshme; dokumenti i dytë është aspekti doganor i të drejtave të pronë-
sisë	intelektuale;	dhe	dokumenti	i	tretë	ka	të	bëjë	me	piraterinë	dhe	falsifikimin. 

Strategjia për të Drejtat e Pronësisë Intelektuale 2010 – 2014 është strategjia kryesore në 
këtë sektor. Në përgjithësi, vizioni i strategjisë është krijimi i një sistemi të qëndrueshëm 
dhe efektiv për mbrojtjen e pronësisë intelektuale në Kosovë, i cili mund të ndihmojë në 
rritjen ekonomike. Me këtë në mendje, lista e mëposhtme ofron gjashtë objektivat krye-
sore strategjike të sektorit të DPI për këtë periudhë kohore: 

- Konsolidimi i mëtejmë i kornizat ligjor në përputhje me standardet ndërkom-
bëtare dhe evropiane; 

- Ndërtimi i kapaciteteve teknike të organeve të administratës së DPI-së;

210 Ligji për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, neni 1, http://gazetazyrtare.rks-gov.net/Docu-
ments/Ligji%20per%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim%20(shqip).pdf. 

211 Reagimi	për	Ligjin	për	Kontabilitet,	 raportim	financiar	dhe	auditim,	miratuar	nga	Kuvendi	 i	Kosovës	
(SHKACK).
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- Ngritja e kapaciteteve teknike të institucioneve të zbatimit të ligjit dhe përmirë-
simi i bashkëpunimit dhe koordinimit institucional;

- Themelimi i organizatave të administrimit kolektiv për të drejtën e autorit dhe 
të drejtat e përafërta, si dhe zhvillimi i një grupi të agjentëve të pronësisë indus-
triale;

- Ngritja e vetëdijes dhe edukimi në lidhje me DPI;
- Aderimi	i	Kosovës	në	institucionet	ndërkombëtare	për	PI	dhe	ratifikimi	i	kon-

ventave ndërkombëtare në këtë fushë. 

Disa nga veprimet për zbatimin e strategjisë, të parapara në Planin e Veprimit (i cili 
gjithashtu është miratuar), tashmë janë përfunduar, ndërsa të tjerat mbeten për t’u zba-
tuar.

Korniza Strategjike Operative Doganës së Kosovës 2011 – 2014212 parasheh që në kuadër 
të misionit të saj të zhvillimit ekonomik, mbrojtja e markave tregtare është një nga ob-
jektivat e saj. Për më tepër, brenda objektivit të gjashtë, respektivisht zbatimi i kompe-
tencave ligjore dhe maksimizimi i shfrytëzimit të kapaciteteve të zbatimit të ligjit, Doga-
na e Kosovës ka parashikuar zbatimin e masave për të mbrojtur pronësinë intelektuale 
nëpërmjet fuqive ligjore dhe mjeteve të tjera në mënyrë që të mund të kryejë veprimet e 
duhura	kundër	piraterisë,	falsifikimit	dhe	shkeljes	së	pronësisë	intelektuale.

Strategjia	Kombëtare	për	Luftën	kundër	Falsifikimit	dhe	Piraterisë	2012	–	2016 ka për 
qëllim	kryesor	 luftimin	 e	 falsifikimit	dhe	piraterisë.	Objektivat	më	 të	 rëndësishme	 të	
strategjisë	janë	si	në	vijim:	ulja	e	piraterisë	dhe	falsifikimit,	identifikimi	i	shkaqeve	krye-
sore	të	falsifikimit	dhe	piraterisë,	përmirësimi	i	produktivitetit	të	industrisë	krijuese,	si	
dhe lufta kundër ekonomisë joformale dhe krijimi i kushteve të favorshme për inves-
timet e huaja. 

•	 Politikat e konkurrencës 

Duke pasur parasysh që fusha e konkurrencës prekë aspekte të ndryshme të ekonomisë, 
objektivat strategjike të qeverisë për përfshirjen e konkurrencës së drejtë përgjithësisht 
mund	të	gjenden	në	çdo	plan	të	zhvillimit	ekonomik.	Dokumentet	në	vijim	i	adresojnë	
disa	nga	çështjet	e	konkurrencës:	

Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2009-2018, parasheh zhvillimin e tregut 
të energjisë elektrike dhe konkurrencës si një nga objektivat strategjike të saj, ndërsa ap-
likimi i qasjes së BE-së sa i përket energjisë, mjedisit dhe konkurrencës përbën fokusin 
kryesor të strategjisë.

Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike (ose Agjenda Digjitale për Kosovën) 
2013 – 2020, e miratuar nga Qeveria e Kosovës në mars 2013 (pas miratimit të Ligjit nr. 
04/L-109 për Komunikimet Elektronike, në tetor 2012), përmban politikat e Qeverisë së 

212 Kosovo Customs Strategic Operation Framework (SOF) 2012–2014, http://dogana.rks-gov.net/Up-
loads/Documents/KORNIZA_E_STRATEGJISE_OPERATIVE_2012-2014_eng.pdf.
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Kosovës në fushën e komunikimeve elektronike për një periudhë afatmesme dhe afatg-
jatë. Ky dokument politikash përcakton prioritetet, objektivat dhe detyrimet e zhvillimit 
të teknologjisë së informimit dhe komunikimit (TIK) për të maksimizuar përparësitë 
sociale dhe ekonomike që ofrojnë këto teknologji, kryesisht interneti, si instrumente 
shumë të rëndësishme në aktivitete ekonomike, tregtare dhe sociale, shfrytëzimi i së 
cilave mundëson ofrimin dhe pranimin e shërbimeve, punëve, qasjes në argëtim e ko-
munikim, dhe shprehje të lirë të mendimeve. Synimi i këtyre politikave është përmirë-
simi i cilësisë së jetës për banorët e Kosovës dhe të mjedisit afarist përmes krijimit të 
mundësive për shfrytëzimin e TIK-ut dhe rritjes së numrit të përdoruesve të internetit 
në vend së paku deri në 85% deri në vitin 2020.

Ky dokument strategjik përmban tri prioritete: zhvillimi i infrastrukturës së TIK, zhvil-
limi i shërbimeve dhe përmbajtjeve elektronike dhe promovimi i shfrytëzimit të tyre, si 
dhe avancimi i aftësive të banorëve të Kosovës në përdorimin e TIK. Këto prioritete janë 
në përputhje edhe me objektivat e përcaktuara në Komunikatën e Komisionit Evropian, 
, të datës 19 maj 2010, për Parlamentin Evropian, Këshillin Evropian, Komitetin Ekono-
mik dhe Social dhe Komitetin e Rajoneve, të titulluar Agjenda Digjitale për Evropën. Duke 
e pasur parasysh rëndësinë shumë të madhe ekonomike që ka sektori i komunikimeve 
elektronike, si dhe ndikimin shumë të madh në kohezionin social, në sferën e edukimit, 
shëndetësisë, në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, në përgjithësi, si dhe në ngritjen e 
konkurrueshmërisë së përgjithshme të Kosovës në nivel global, zbatimi i këtij dokumen-
ti strategjik është me rëndësi parësore.

Politikat tregtare të Kosovës (e miratuar më 2009) inkurajojnë konkurrencën dhe për-
caktojnë atë si një nga objektivat sa i përket ekonomisë vendore sikurse edhe eksportit 
dhe importit.

Përveç	atyre	që	u	përmendën	më	 lartë,	 të	dhënat	 e	ofruara	online	paraqesin	objekti-
vat strategjike të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, më konkretisht organizimin dhe 
kapacitetin e brendshëm të AKK-së, kompletimin e legjislacionit sekondar me legjisla-
cionin e BE-së, monitorimet dhe inicimet e hetimeve për shkeljet e konkurrencës dhe 
avokimin për konkurrencën.

•	 Mbrojtja e konsumatorit

Në aspekt të kornizës së politikave në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, dokumenti 
kryesor strategjik është Programi Kombëtar për Mbrojtjen e Konsumatorit 2010-2014. 
Shkurtimisht, dy objektivat e këtij programi kanë të bëjnë me: 

- Avancimin dhe zhvillimin e mëtejmë të mbrojtjes së konsumatorit, dhe 
- Puna drejt krijimit të një tregu stabil me konkurrencë lokale, e cila mbrohet me 

legjislacionin dhe institucionet nga fenomene jo të drejta dhe mashtruese dhe 
praktikat që rezultojnë në dëmtimin e konsumatorit. 

Ky program është i zhvilluar në detaje, kështu që implementimi i tij mund të arrihet 
lehtë nëse implementimi i dispozitave aktuale ligjore bëhet në mënyrë të përshtatshme. 
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Megjithatë, implementimi i këtij programi nuk është i kënaqshëm në bazë të Studimit të 
Fizibilitetit për MSA, i cili ka kërkuar përmirësimin e implementimit.

•	 Mbrojtja shëndetësore 

Strategjia e Shëndetësisë 2010 – 2014 është strategji sektoriale në Kosovë. Teksti i 
strategjisë	reflekton	katër	objektiva	kryesore,	përkatësisht	uljen	e	sëmundshmërisë	dhe	
vdekshmërisë përmes rritjes së kualitetit të shërbimeve shëndetësore; përmirësimin e 
shërbimeve dhe përmirësimin e menaxhimit të burimeve ekzistuese; funksionimin, rior-
ganizimin dhe kompletimin e infrastrukturës aktuale; dhe implementimin dhe zhvillim-
in e vazhdueshëm të Sistemit të Informimit Shëndetësor. Bazuar edhe në rekomandimet 
e dala nga DPSA, aktualisht është duke u hartuar Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 
2014-2020. Në këtë strategji do të integrohen të gjitha strategjitë dhe planet ekzistuese të 
sektorit të shëndetësisë.

Strategjia për sistemin informativ shëndetësor 2010 – 2020 është e ndarë në tri faza, si:

- Veprimet afat shkurtra (për periudhën 2011-2013) përfshijnë infrastrukturën, 
hartimin dhe implementimin sistemi pilot të SISH-it në dy rajone kryesore (Pr-
ishtinë dhe Prizren) dhe përmirësimin e sistemit ekzistuese të statistikave të 
shërbimeve shëndetësore;

- Veprimet afat mesme (për periudhën 2012-2014) duke lënë fazën pilot dhe 
transformimin e sistemit të SISH në praktikë ditore. Më tej, monitorimi i kualite-
tit dhe vlerësimi i shërbimeve të kosto-efektive do të bëhet gjithashtu; si dhe

- Veprimet afatgjata (për periudhën 2013-2020) të cilat kanë objektiv arritjen e një 
infrastrukture të konsoliduar të SISH në tërë territorin e Kosovës.

Strategjia e Shëndetit Mendor 2008-2013 përfshin tri objektiva kryesore si: paran-
dalimi,	trajtimi	dhe	rehabilitimi	i	sëmundjeve	mendore	dhe	çrregullimeve;	monitorimi,	
mbikëqyrja dhe vlerësimi i vazhdueshëm i shërbimeve të shëndetit mendor; dhe zhvil-
limi i legjislacionit në fushën e shëndetit mendor. 

Plani	Strategjik	i	HIV/AIDS	2009-2013	ka	paraparë	objektivat	kyçe	në	vazhdim:	

- Forcimin e informatave dhe të dhënave për gjendjen aktuale; 
- Forcimin e kornizës institucionale si dhe kapacitet administrative të Qeverisë 

dhe shoqërisë civile për implementimin e politikave, programeve dhe shërbi-
meve në mënyrë të koordinuar; 

- Forcimi i legjislacionit, kornizës legjislative dhe të politikave për një implemen-
tim efektiv;

- Zhvillimi i programeve dhe shërbimeve kualitative për të plotësuar kërkesat 
për parandalimin, kujdesin, mbështetjen dhe trajtimin e personave të cilët janë 
me HIV pozitiv, dhe 

- Zgjerimi i programeve dhe shërbimeve për personat të cilët janë të rrezikuar 
nga HIV/AIDS.
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3. Korniza dhe zhvillimi institucional në fushën e tregut të brendshëm 

3.1. Liria e lëvizjes së mallrave

•	 Standardizimi

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar i standardizimit në Repub-
likën e Kosovës për hartimin, njohjen, adoptimin, miratimin dhe publikimin e standar-
deve në të gjithë sektorët e ekonomisë, me përjashtim të atyre të fushës së telekomunik-
acionit”.213 

Kryesisht për arsye politike që kanë të bëjnë me anëtarësimet, AKS ende nuk është 
anëtare e ndonjë organizate, qoftë evropiane (p.sh. KES-së dhe KESE-së), apo ndërkom-
bëtare (p.sh. ONS-së). Megjithatë, ajo është nënshkruese e dy marrëveshjeve bilaterale: 
Memorandumit të Mirëkuptimit (MM-së) me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe En-
ergjisë të Shqipërisë dhe MM-së së nënshkruar me Institutin për Standardizim të Re-
publikës	së	Maqedonisë.	Në	këtë	aspekt,	me	rëndësi	të	veçantë	është	marrëveshja	me	
Shqipërinë, meqë KES dhe KESE, të dyja organizata evropiane për standardizim, në 
parim janë pajtuar me këtë MM, i cili ia mundëson agjencisë që t’i zbatojë standardet 
evropiane brenda territorit të Kosovës. 

Rëndësia e arritjes së statusit të anëtarit të KES-së dhe KESE-së është hap i cili nuk bën të 
rrezikohet. Për fat të keq, pengesa e dukshme për anëtarësim është kriteri i parë/në me-
sin e tri kritereve shtesë që janë përcaktuar nga KES-ja dhe KESE-ja, përkatësisht aftësia 
për t’u bërë anëtar i BE-së apo AETL-së.214 Për më tepër, mënyra se si interpretohet ky 
e fundit përcakton detyra edhe për qeverinë, edhe për AKS-në. Më konkretisht, duhet 
të ketë një “marrëveshje të Evropës” me të cilën saktësohet periudha kalimtare deri në 
anëtarësim, ndërsa “procesi i përafrimit të sistemit kombëtar me atë të BE-së duhet ta 
ketë arritur atë shkallë sa të jetë vënë në zbatim dhe në funksionim të plotë korniza 
legjislative	specifike	për	standardizim	vullnetar”.215

Këshilli Profesional i Standardeve (KPS)216, i përbërë nga 9 anëtarë, shërben si organ 
këshillëdhënës brenda AKS-së, i cili vendos për themelimin e komisioneve teknike (TK-
ve). Gjithsej numri i KT-ve që janë themeluar nga AKS-ja arrin në 18.217 Roli esencial i 
KPS-së është që të kontribuojë në inicimin dhe hartimin e standardeve të reja. Për këto 

213 Ligji Nr. 03/L-144 për Standardizim, neni 8(1).
214 CEN/CENELEC Guides, Guide 20, http://www.cenelec.eu/membersandexperts/referencematerial/

guides.html.
215 Ibid, f. 36.
216 Udhëzimi Administrativ për Themelimin e Këshillit Profesional për Standardizim, shkurt 2011.
217 Lista në dispozicion në http://mti-ks.org/?cid=1,649; Udhëzimi Administrativ për Organizimin dhe 

Funksionimin e Komisioneve Teknike, qershor 2011; Commission Staff Working Document accompany-
ing the document Commission Communication on a Feasibility Study for a Stabilisation and Association 
Agreement between the European Union and Kosovo, f. 27, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_en.pdf.
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arsye, këto komisione përbëhen nga anëtarë si privatë, ashtu edhe publikë, duke përf-
shirë ministritë, odat ekonomike dhe anëtarët e shoqërisë civile. Për fat të keq, nuk ka 
ndonjë informatë relevante për nivelin e përfshirjes së komunitetit të biznesit në punën e 
KT-ve. AKS-ja është organ që mundet dhe është përgjegjës për nxitjen e palëve të intere-
suara për të marrë pjesë aktivisht në këto komisione për dy arsye kryesore: në përmbajt-
jen e standardeve në diskutim ndikimin më të madhe duhet ta kenë nevojat e bizneseve; 
pra, duke e shtuar përdorimin e tyre, nga palët e njëjta që kanë punuar në miratimin e 
tyre, pavarësisht nga karakteri vullnetar i tyre. 

Siç	është	 thënë	më	 lart,	karakteri	vullnetar	 i	 standardeve	zakonisht	shihet	si	pengesë	
për zbatimin e tyre. Me fjalët e Komisionit Evropian “...vetëdija për sinergjitë poten-
ciale midis hulumtimit, inovacionit dhe standardizimit duhet të ngrihet edhe përmes ar-
simimit më të mirë dhe trajnimeve për standardet...”218 Lehtë mund të ndodhë që mung-
esa e vetëdijes së komunitetit të biznesit për rëndësinë e përdorimit të standardeve ta 
dëmtojë rëndë zbatimin e tyre. 

Në Studimin e Fizibilitetit për MSA raportohet se si standarde kosovare janë miratuar 
afro 4,000 standarde evropiane.219 Sa u përket standardeve të reja që janë miratuar si 
standarde të Kosovës, numri i tyre arrin në 850. Është shumë me rëndësi që kapacitetet 
administrative	aktuale	të	orientohen	kah	miratimi	i	standardeve	të	reja,	e	posaçërisht	
kah puna në përkthimin e standardeve. Kjo e fundit është parakusht për AKS-në, e cila 
është përgjegjëse për ofrimin e mjeteve adekuate për ta arritur lëvizjen e lirë të mallrave 
dhe për t’u ndihmuar bizneseve vendore për të qenë më konkurruese.

Përfshirja e kapaciteteve administrative kompetente në përcjelljen e zhvillimeve në këtë 
fushë, nëpërmjet komunikimit aktiv me agjencitë e tjera evropiane dhe ndërkombëtare 
për standardizim, mund të shërbejë si bazë e mirë për palët e përfshira kur kemi të bë-
jmë me njohuritë e nevojshme për fushata të vetëdijesimit.

•	 Akreditimi 

Drejtoria e Akreditimit e Kosovës (DAK) është organi i vetëm i pavarur kombëtar i 
akreditimit në Kosovë, i cili është themeluar brenda MTI-së. Rregullorja e Këshillit të 
Akreditimit	është	miratuar	në	shkurt	të	vitit	2011,	çfarë	vërteton	se	ky	këshill	funksion-
on brenda drejtorisë, ndërsa mandati i tij është që t’i përfaqësojë interesat e të gjithë ak-
torëve (anëtarë janë bizneset dhe odat ekonomike). DAK-ja tashmë e ka marrë statusin 
e anëtarit në Organizatën Ndërkombëtare të Akreditimit të Laboratorëve (ONAL-it), 
ndërsa që nga viti 2010 është anëtare e Forumit Ndërkombëtar për Akreditim (FNA-së). 

218 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Eco-
nomic and Social Committee. A strategic vision for European standards: Moving forward to enhance and 
accelerate he sustainable growth of the European economy by 2020, f. 7 (2011), http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:EN:PDF. 

219 Këto shifra janë publikuar në Komunikatën e Komisionit për Studimin e Fizibilitetit për Marrëvesh-
jen e Stabilizim-Asocimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës*. Megjithatë, Raporti i Progresit për 
Kosovën	për	vitin	2011,	i	publikuar	në	tetor	të	vitit	2011,	flet	për	3,400	standarde.	
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Duke e nënshkruar një kontratë në vitin 2011, DAK është bërë anëtar bashkëpunues i 
Organizatës Evropiane për Akreditim  (OEA-s). Memorandume të mirëkuptimit janë 
nënshkruar me Shqipërinë, Kroacinë, Turqinë dhe Maqedoninë. Fakti se statusi i anëtarit 
brenda institucioneve të lartpërmendura duhet të ruhet aktivisht nga Zyra e Komuni-
kimit	në	kuadër	të	DAK-ut	nuk	duhet	të	injorohet	–	veçanërisht	kur	kemi	të	bëjmë	me	
rregulloret dhe udhëzimet e FNA-së dhe ONAL-it. 

Sipas raportit vjetor të DAK-ut për vitin 2011, numri i aksesorëve është 15 (aksesorët 
kryesorë dhe të tjerë). Këta të fundit mund të shërbejnë si tregues për përdorimin e 
procedurave të AE-së për ta shtuar numrin e ekspertëve dhe aksesorëve teknikë, të cilët 
konsiderohen aktorë kryesorë në ofrimin e aktiviteteve cilësore të akreditimit. 

Sipas raportit vjetor të DAK-ut për vitin 2011, numri i organeve të vlerësimit të konfor-
mitetit në vitin 2011 është prezantuar si vijon:220
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Megjithatë, sipas të dhënave jozyrtare, aktualisht janë afro 21 organe të akredituara për 
vlerësimin e konformitetit. Rëndësia e këtyre organeve mbetet qenësore për ekzekutimin 
e shërbimeve të vlerësimit të konformitetit, gjegjësisht për performancën e aktiviteteve 
të	vlerësimit	 të	konformitetit,	përfshirë	matjet,	 testimin,	verifikimin	dhe	kontrollet.	Si	
krahasim, po ashtu në vitin 2011, 91 organe të vlerësimit të konformitetit janë akredituar 
në Maqedoni. Kështu, numri aktual i organeve të akredituara të vlerësimit të konfor-
mitetit duhet të jetë indikator se më shumë duhet të bëhet në këtë fushë (p.sh. një nga 
fushat e cila mund të vihet në cak është akreditimi i laboratorëve mjekësorë).

•	 Metrologjia

Zhvillimi i metrologjisë dhe mbikëqyrja e saj janë përgjegjësi e Departamentit të Me-
trologjisë (DM-së), i cili funksionin në kuadër të MTI-së, me funksione të përgjithshme 
në metrologjinë shkencore, industriale dhe ligjore. Që nga tetori i vitit 2010, është ky 
departament është organizatë ndërlidhëse e AEIKM-së – Asociacionit Evropian për 
Institutet Kombëtare të Metrologjisë. Ligji për Metrologji parasheh funksionimin e dy 

220 Në dispozicion në http://www.dak-ks.org/?cid=1,2. 
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laboratorëve, Laboratorit Qendror (LQMK-së), i cili gjendet në Prishtinë, dhe Institutit 
të Metrologjisë, i cili gjendet në Prizren dhe është përgjegjës për metrologjinë ligjore. 
LQMK-ja, përgjegjës për metrologjinë shkencore, funksionon që nga viti 2010 dhe përf-
shin laboratorët e masës, vëllimit, masave elektrike, rrjedhës, kontrollit të cilësisë së pro-
dukteve metalike të vlefshme dhe laboratorin e forcës dhe termometrisë.

Është edhe një numër i laboratorëve që duhet të funksionalizohen, p.sh. laboratorët 
e gjatësisë, shtypjes, kohës dhe frekuencës, laboratori për dendësinë dhe laboratori i 
materialeve referencë. Për më tepër, laboratorët ekzistues duhet të jenë në gjendje t’i 
plotësojnë	standardet	ndërkombëtare.	Meqë	metrologjia	dhe	kalibrimi	janë	kërkesa	kyçe	
për reduktimin e barrierave teknike ndaj tregtisë dhe sigurojnë matje të barabarta që 
e luftojnë konkurrencën e padrejtë midis prodhuesve, funksionaliteti dhe zhvillimi i 
laboratorëve është fushë së cilës duhet t’i jepet prioritet. Kjo e fundit po ashtu duhet të 
kuptohet	si	fushë	në	të	cilën	duhet	të	angazhohet	staf	i	kualifikuar,	i	cili	mund	të	ofrojë	
shërbime cilësore drejt krijimit të besueshmërisë dhe besimit në sistemin e metrologjisë.

Së fundmi, ligji për metrologjinë përfshin edhe mbikëqyrjen e metrologjisë dhe inspek-
timet	në	kuadër	të	fushës	së	zbatimit	të	tij.	Kjo	është	identifikuar	si	sferë	së	cilës	i	mun-
gon ndarja e qartë e përgjegjësive midis fushëveprimit të inspektoratit/mbikëqyrjes 
së	 tregut	dhe	mbikëqyrjes	 së	metrologjisë.	Kjo	 çështje	do	 të	 sqarohet	me	vendimin	e	
qeverisë për ristrukturimin e MTI-së.

•	 Vlerësimi i konformitetit 

Sfera e kërkesave teknike dhe procedurave të vlerësimit të konformitetit është sferë e zh-
villimeve	aktive	në	BE,	duke	marrë	parasysh	legjislacionin	e	qasjes	së	re	në	veçanti.	Për	
këtë arsye, kapacitetet institucionale të MTI-së duhet të angazhohen aktivisht në këto 
zhvillime dhe t’i posedojnë njohuritë teknike për të qenë në gjendje që të përballen në 
mënyrë aktive me këtë mjedis legjislativ dhe teknik që ndryshon në mënyrë konstante. 
Në këtë aspekt, e një rëndësie të barabartë është edhe disponueshmëria e objekteve dhe 
pajisjeve teknike funksionale. 

Së fundmi, është tejet e rëndësishme që të sigurohet që procedurat e vlerësimit të kon-
formitetit të mos dyzohen. Kjo e fundit mund të ndodh në skenarët në të cilat rregulloret 
evropiane	transponohen	në	Kosovë,	për	çka	kërkohet	procedurë	e	veçantë	e	vlerësimit	
të konformitetit. Nëse paraqiten këta skenarë, dyzimi i procedurave do të rezultojë në 
shkaktimin e barrierave të drejtpërdrejta ndaj tregtisë. 

•	 Mbikëqyrja e tregut 

Inspektorati i Tregut (IT-ja) është organ ekzekutiv brenda MTI-së dhe është përgjegjës 
për	mbikëqyrjen	e	tregut,	çfarë	nënkupton	aftësinë	e	tij	për	të	marrë	një	numër	masash	
për ndalur qarkullimin e produkteve të papërputhshme në territorin e Kosovës. Ky ins-
pektorat është i organizuar dhe funksionon sipas dy udhëzimeve administrative që janë 
miratuar	në	vitin	2011.	Veç	kësaj,	në	kuadër	të	Inspektoratit	të	Tregut	funksionon	edhe	
Njësia për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve. Me shtatë zyra në të gjitha komunat, 
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numri i inspektorëve është përafërsisht 120. Sipas të dhënave të ofruara nga Studimi i 
Fizibilitetit për MSA, IT-ja i ky kryer 30,000 inspektime që nga viti 2005. 

Një	 çështje	 e	 cila	 është	 identifikuar	 sa	 i	përket	 legjislacionit	 të	 inspektoratit	 të	 tregut	
është centralizimi i inspektoratit të tregut. Ky i fundit ka shkaktuar probleme në zbatim, 
posaçërisht	kur	kemi	të	bëjnë	me	qëndrimin	e	komunave,	të	cilat	kanë	qenë	kryesisht	
kundër tij (disa nga arsyet: mungesa e inspektorëve në nivel lokal do të ndikonte në 
shtimin e mëtejmë të ekonomisë joformale, në pakësimin e numrit të inspektorëve loka-
lë, në kalimin e të hyrave të komunave nga inspektorati i tregut në MTI). Në përgjithë-
si, mendohet se centralizmi i inspektoratit të tregut ka shkaktuar në mënyrë indirekte 
rënien e nivelit të inspektimeve të tregut. Kjo e fundit është problematike, sepse ka të 
bëjë drejtpërsëdrejti me fushën e mbrojtjes së konsumatorit, në të cilën siguria e produk-
tit dhe e shëndetit janë të një rëndësie jetike. 

Së	fundmi,	organ	që	lidhen	ngushtë	me	inspektimin	e	tregut	janë	doganat,	veçanërisht	
kur kemi të bëjmë me mallrat që prodhohen në vendet e tjera dhe mendohet të futen në 
tregun e Kosovës. Kështu, bashkëpunimi aktiv i IT-së me doganat (si dhe me institucio-
net e tjera të përfshira) është i një rëndësie themelore. Memorandumi i mirëkuptimit që 
është nënshkruar duhet të konsiderohet prioritet dhe të zbatohet në mënyrë aktive. 

3.2. Lëvizja e lirë e punëtorëve

•	 Qasja në tregun e punës

Departamenti i Punës dhe Punësimit pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 
(këtu e tutje MPMS) është organi kryesor që është përgjegjës për lëshimin e lejeve për 
punë	për	shtetasit	e	huaj.	Numrat	e	lejeve	për	punë	që	lëshohen	çdo	vit	janë	aktualisht	
subjekt i zbatimit të politikave qeveritare ndaj punëtorëve të huaj. Kështu, Qeveria e Re-
publikës së Kosovës “në pajtueshmëri me politikën e migracionit, gjendjes dhe lëvizjes 
në	tregun	e	punës,	në	fund	të	çdo	viti	e	cakton	numrin	e	lejeve	të	punës	për	vitin	e	ard-
hshëm, për shtetasit e huaj, në pajtueshmëri me nevojat dhe mundësitë e punësimit të 
të huajve në vendin tonë”.221 Organi i cili e monitoron zbatimin e legjislacionit në këtë 
fushë dhe lëshimin e lejeve për punë është Inspektorati i Punës. Që nga hyrja në fuqi e 
Ligjit nr. 03/L-136, numri i raportuar i lejeve për punë që janë lëshuar midis viteve 2010 
dhe 2011 ka qenë 3290.

•	 Bashkërendimi i sistemit të sigurimeve shoqërore

MPMS është institucioni përgjegjës për fushën e bashkërendimit të sigurimeve sho-
qërore. Rrjedha e negocimit të marrëveshjeve bilaterale nuk e ka pasur tempin e dëshiru-
ar.

Marrëveshjet me Austrinë (2012) dhe Gjermaninë (2011) janë duke u zbatuar aktualisht 
në	lëmin	e	pensionimit	dhe	pensioneve	për	persona	me	aftësi	të	kufizuar.	Marrëveshje	

221 Ligji Nr. 03/L-136 për Dhënien e Lejes për Punë dhe Punësimin e Shtetasve të Huaj, neni 4(1).



155KonKurrencë, Mbrojtje të KonsuMatorit dhe atë shëndetësore

bilaterale në fuqi janë edhe ato me Maqedoninë dhe Shqipërinë. Rrjedhat aktuale në 
fushën e lirisë së lëvizjes së punëtorëve dhe bashkërendimit të skemave të sigurimeve 
sociale në BE kërkojnë një kornizë institucionale të avancuar dhe burime njerëzore për t’i 
kuptuar mirë dhe për t’i përcjellë zhvillimet që kanë të bëjnë me këtë liri. Për më tepër, 
me rëndësi jetike vendimtare janë kapacitetet njerëzore që janë në gjendje edhe të hapin 
negociata të reja, edhe ta zbatojnë si duhet marrëveshjen bilaterale ekzistuese.

3.3. E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve 
përtej kufijve

•	 E drejta për themelimin e kompanive

Një kusht thelbësor për të vazhduar veprimtarinë e tyre ekonomike, e cila aplikohet 
edhe për kompanitë vendase gjithashtu, është regjistrimi i tyre në Agjencinë e regjis-
trimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK). Kjo e fundit është agjencia e vetme që merret 
me regjistrimin e biznesit, qoftë të huaj apo vendor. One-stop-shop politika e ARBK-së ka 
lehtësuar procedurën e regjistrimit të biznesit. Është raportuar se 25 one-stop-shops janë 
hapur në komuna të ndryshme dhe janë në dispozicion për bizneset, dhe një numër i 
hapave	administrativ	po	ofrohet	menjëherë	(p.sh.	regjistrimi	dhe	certifikata	e	TVSH-së,	
numrat	fiskal).	Për	më	tepër,	ARBK-ja	me	sukses	është	duke	punuar	në	drejtim	të	thjesh-
timit të kriterit për regjistrim, dhe ka bërë sidomos me heqjen e kapitalit minimal për 
fillim	për	kompanitë	me	përgjegjësi	të	kufizuar,	si	dhe	zvogëlimin	e	kapitalit	minimal	
për	fillim	për	kompanitë	me	aksione	të	përbashkëta	(nga	€	25,000	në	€	10.000).	Praktikat,	
sipas kornizës ligjor janë jo-diskriminuese.

Është e rëndësishme të theksohet se zbatimi i regjistrimit të biznesit online do të ofrojë 
lehtësi për bizneset, sidomos ato të huaja, të cilat dëshirojnë të themelohen në Kosovë. 
Për	më	tepër,	përfitimet	e	një	regjistri	online	mund	të	sigurojnë	efikasitet	dhe	kosto	më	
të	ulëta	për	bizneset.	Në	këtë	drejtim,	një	çështje	për	shqyrtim	në	drejtim	të	zbatimit	të	
regjistrit elektronik do të jetë edhe miratimi i Ligjit për nënshkrimet elektronike, i cili 
nuk është paraparë në programin legjislativ për vitin 2013.

•	 Liria	për	të	ofruar	shërbime	ndërkufitare

Duke pasur parasysh natyrën e kornizës ligjore në këtë fushë, shumë organe formojnë 
një pjesë të kornizës institucionale, MTI-së dhe Bankës Qendrore të Kosovës që ndodhej 
mes tyre. Për saktësisht këtë arsye Organi Koordinues është themeluar në vitin 2010 
me   objektivin kryesor të harmonizimit të legjislacionit në sektorin e shërbimeve. Një 
produkt i këtij organi është një bazë e të dhënave, e cila duhet të shërbejë si një forum 
për shqyrtimin e ndryshimeve ligjore në këtë fushë. Ndërsa tashmë është raportuar se 
baza	e	të	dhënave	u	nis,	fillimi	i	vërtetë	i	zbatimit	të	saj	dhe	mirëmbajtjen	në	aspektin	e	
ndryshimeve ligjore do të ndihmojë në drejtim të vlerësimit të përputhshmërisë së leg-
jislacionit aktual me acquis.

Banka	Qendrore	e	Kosovës,	si	një	nga	institucionet	përgjegjëse	për	shërbimet	financiare,	
i detyron kompanitë që të licencohen. Shpesh, sistemi i licencimit krijon pengesa ligjore 
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dhe administrative ndaj tregtisë me shërbime. Rishikimi i sistemit të licencimit nga in-
stitucionet	përgjegjëse	do	të	ndihmonte	në	identifikimin	se	cila	kërkesë	e	licencimit	në	
fakt krijon pengesa ndaj tregtisë.

Në	përgjithësi,	 informacioni	 statistikor	mbi	ofrimin	e	 shërbimeve	ndër-kufitare	mun-
gon. Si pasojë e kësaj, shumë raporte mbi tregtinë e shërbimeve sigurojnë statistika të 
ndryshme, e cila vë në dyshim besueshmërinë e informacionit. Për këtë arsye, mirëm-
bajtja e bazës së të dhënave e cila ka nisur në vitin 2011 është shumë e rëndësishme, e 
kushtëzuar nga kapacitetet administrative kompetente.

•	 Shërbimet postare

Subjekti i cili është i licencuar për të ofruar shërbimet postare universale është oper-
atori publik postar, një entitet që monitorohet nga Autoriteti Rregullativ i Telekomu-
nikacionit, me kompetencë të rregullimit të tregut postar në Kosovë. Është raportuar 
se	stafi	që	punon	në	këtë	sektor	po	kalon	trajnime	të	përgjithshme	dhe	të	specializuara.	
Megjithatë, një nga pengesat kryesore në modernizimin e duhur dhe funksionimin e op-
eratorit	publik	është	procesi	i	privatizimit.	Edhe	pse	konsiderohet	si	një	çështje	politike	
ka	ndikuar	në	performancën	e	saj,	dhe	deri	më	tani	procesi	nuk	është	finalizuar.

•	 Njohja	reciproke	e	kualifikimeve	profesionale

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (më tutje MASHT) është institucion i cili 
ka	kompetenca	në	fushën	e	njohjes	së	ndërsjellë	të	kualifikimit	profesional,	përkatësisht,	
Këshilli Kombëtar për Njohje (NARIC) është organ operativ brenda MASHT-it, përmes 
së cilës vendimet për njohjen dhe ekuivalencën janë arritur, në bazë të Konventës për 
Njohje të Lisbonës për Arsimin e Lartë në Zonën Evropiane. Strukturat përkatëse bren-
da	MASHT-it	pritet	që	 të	zhvillojnë	më	 tej	procedurat	për	njohjen	e	kualifikimeve	 të	
huaja profesionale.

3.4. Lëvizja e lirë e kapitalit

Një	nga	institucionet	përgjegjëse	për	çështjet	që	lindin	në	fushën	e	lëvizjes	së	lirë	të	ka-
pitalit dhe sistemit të pagesave është Banka Qendrore e Kosovës. BQK-ja brenda struk-
turës	së	saj	ka	dy	departamente	të	projektuar	posaçërisht	për	operacione	brenda	kësaj	
fushe. Në këtë drejtim, Departamenti i Licencimit dhe Rregullores ka të bëjë me aspekte 
të caktuar të lëvizjes së kapitalit, ndërsa Departamenti i Sistemeve të Pagesave mbulon 
tjetrin. Kapacitetet të cilat janë në dispozicion nga ana e BQK-së për mbikëqyrjen e sek-
torit	financiar	janë	adekuate. 222

Një tjetër institucion që ka aksione në lëvizjet e kapitalit është MTI-ja, Agjencia për Reg-

222 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 24, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.
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jistrimin e Bizneseve (shih diskutimin më lart), si dhe Agjencia për Promovimin e Inves-
timeve, e cila është themeluar në bazë të Nenit 19 të Ligjit për Investimet e Huaja.

3.5. Prokurimi publik 

Ligji i Prokurimit Publik vendos tre organet kryesore të cilat janë përgjegjëse për 
zbatimin e tij. KRPP është agjenci rregullative në fushën e prokurimit publik. 223 KRPP 
është “... përgjegjës për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshëm të 
sistemit të prokurimit publik në Kosovë ...” dhe funksionet e saj përfshijnë, por nuk ku-
fizohen	vetëm	në:	kryerjen	e	hetimit	të	aktiviteteve	të	prokurimit,	lëshon	mendime	për	
autoritetet kontraktuese në lidhje me vendimet e tyre, krijimin e rregullave të detajuar 
për zbatimin korrekt të ligjit, si dhe ofrimin e ndihmës në aplikimin dhe interpretimin e 
dispozitave të këtij ligji. 224 Të tre anëtarët e KRPP-së propozohen nga Qeveria dhe mira-
tohen nga Kuvendi, tek i cili organ ata edhe janë të përgjegjshëm.

Agjencia Qendrore e Prokurimit është agjencia qendrore ekzekutive në kuadër të Minis-
trisë së Financave dhe autoriteti kontraktues kryesore. 225 Ndonëse pushteti i prokurimit 
nuk është i centralizuar, qeveria ka fuqinë për të autorizuar CPA për të ushtruar veprim-
tari të caktuara prokurimi në emër të qeverisë.

Organi Shqyrtues i Prokurimit është një organ i pavarur për shqyrtim administrativ, 
detyra kryesore e të cilit është për të shqyrtuar ankesa nga palët e interesuara, dhe të 
kryejë hetime të shkeljeve të mundshme në aktivitetet e prokurimit.226

Raporti i Progresit 2011 adreson mbivendosje e kompetencave mes tre organeve të 
prokurimit	publik,	si	një	nga	sfidat	-	si	pasojë	e	këtyre	kompetencave	që	nuk	janë	të	për-
caktuara me ligj krejtësisht. Edhe pse, në vitin 2012227 analiza e kësaj situate rezulton në 
një ndarje të qartë të detyrave dhe marrëdhënieve në mes të tri institucioneve kryesore, 
dyfishimin	e	 funksioneve	kur	 është	 fjala	për	 trajtimin	e	 ankesave	dhe	mbikëqyrjen	e	
zbatimit do të shkaktojë probleme në zbatimin e tij.

Sipas Studimit të Fizibiliteti për MSA, rreth 530 zyrtarë të prokurimit janë të angazhuar 
në 161 autoritete kontraktuese (qendrore, lokale, kompanitë publike, dhe kompanitë e 
tjera)	në	Kosovë.	Zyrtarët	e	prokurimit	dhe	stafi	tjetër	janë	të	trajnuar	në	pajtueshmëri	
me nenin 25 të ligjit, i cili parashikon që Instituti i Kosovës për Administratë Publike 
është përgjegjës për zhvillimin e trajnimeve në këtë fushë, në bashkëpunim me KRPP-
në. Sipas këtij ligji, 15 ditë trajnim është pragu minimal.

223 Ligji i prokurimit publik, neni 86.
224 Ibid, neni 87. 
225 Ibid, Kreu VII.
226 Ibid., kompetencat e PRB-së janë të listuara në nenin 105. 
227 Kosovo European Partnership Action Plan 2012, http://www.mei-ks.net/repository/docs/European_

Partenership_Action_Plan_2012.pdf.
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Profesionalizmi i zyrtarëve të prokurimit luan një rol vendimtar në procedurat e 
prokurimit, në mënyrë të qartë të përcaktuara me ligj, në nenin 1 (2): “Ky ligj synon 
gjithashtu të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik, nëpunësve civilë 
dhe të personave të tjerë që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit 
duke kërkuar që, vendimet e individëve të tillë dhe baza ligjore dhe faktike për vendi-
met e tilla, të mos ndikohen nga interesat personale, të karakterizohet me jo-diskrimin-
im dhe një shkallë të lartë të transparencës dhe, të jenë në pajtueshmëri me kërkesat 
procedurale dhe qenësore të këtij ligji.”

Kjo e fundit ilustron nivelin e rëndësisë së personelit kompetent në aktivitetet e prokurim-
it. KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP-in duhet të punojnë në drejtim të ngritjes së cilë-
sisë së trajnimeve të ofruara, si pasojë e arritur me profesionalizëm të plotë dhe pavarë-
sisë së zyrtarëve të prokurimit.

3.6. E drejta e kompanive

Institucioni kryesor përgjegjës për regjistrimin e bizneseve dhe aspekte të tjera të së dre-
jtës së kompanive është Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë 
së Tregtisë dhe Industrisë. Kompetencat dhe fushëveprimi i punës së kësaj agjencie janë 
dhënë në kuadër të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Aji kryesisht punon nën mandatin e 
mbajtjes së një regjistri dhe kryerjen e procedurave të regjistrimit për bizneset që i nën-
shtrohen regjistrimit, si dhe ato që synojnë të shpërbëjnë biznesin e tyre.

Agjencia ka pësuar reforma të vazhdueshme dhe është raportuar se po punon me kapac-
itet të plotë. Futja e sistemit one-stop-shop (regjistrimit në një vend) e ka lehtësuar punën 
e	agjencisë	në	mënyrë	të	konsiderueshme.	Çfarë	është	më	e	rëndësishme	është	se	e	ka	
lehtësuar rrugën regjistrimit për bizneset, ndërsa procedura është thjeshtuar. Risia që 
është	 futur	 është	 lëshimi	 i	 numrit	fiskal	 të	 biznesit,	 certifikatës	 së	TVSH-së,	dhe	 cer-
tifikatës	së	import-eksportit,	së	bashku	me	certifikatën	e	biznesit,	për	vetëm	3	ditë.	Ak-
tualisht veprojnë 26 Qendra Komunale të Regjistrimit të Bizneseve.

Numri	i	stafit	duket	të	jetë	i	mjaftueshëm,	duke	pasur	parasysh	se	numri	i	të	punësuarve	
që	pranojnë	aplikacionet	është	rritur.	Megjithatë,	ashtu	si	në	çdo	fushë	tjetër,	nevojitet	
edukimi dhe trajnimi i vazhdueshëm. Komponenti i edukimit dhe trajnimit ka të bëjë 
si me aspektet teknike ashtu dhe ato qenësore të së drejtës së kompanive. Për shem-
bull, Maqedonia ka punësuar 13 persona në kuadër të Departamentit Ligjor të ministrisë 
përgjegjëse, e të cilët janë përgjegjës për harmonizimin e së drejtës vendore të kom-
panive me acquis–në	evropiane.	Prandaj	stafi	kompetent	i	cili	përcjell	trendët	e	së	drejtës	
së kompanive në BE si dhe acquis-në relevante është i një rëndësie të madhe.

Një institucion tjetër që kontribuon në procedurat e Agjencisë, përkatësisht procedurat 
e shpërbërjes, është Administrata Tatimore e Kosovës. Aktualisht, për të gjitha proce-
durat	në	 lidhje	me	kërkesat	për	 çregjistrim	ose	 shuarje,	 regjistri	 i	biznesit	kërkon	një	
deklaratë tatimore nga ana e Administratës Tatimore, qëllimi i të cilës është që të siguro-
het se janë përmbushur të gjitha detyrimet tatimore të papaguara të biznesit që kërkon 
çregjistrim.	
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•	 Kontabiliteti dhe auditimi i korporatave 

Organi kryesor përgjegjës për zbatimin e ligjit është Këshilli i Kosovës për Raportim Fi-
nanciar, njohur dikur si Bordi i Kosovës për Standardet e Raportimit Financiar. Këshilli 
aktual për Raportim Financiar është themeluar brenda Ministrisë së Financave. Funk-
sionet dhe përgjegjësitë e KKRF janë përcaktuar me ligj, duke e bërë këtë organ rreg-
ullator në këtë fushë. Sipas nenit 14 të ligjit, funksionet e KKRF-së përfshijnë hartimin 
dhe miratimin e Standardeve të Kontabilitetit në Kosovë, mbikëqyrjen dhe zbatimin 
e	Standardeve	të	Auditimit,	dhe	licencimin	dhe	mbajtjen	e	regjistrit	të	auditorëve/fir-
mave audituese/shoqatave profesionale të kontabilitetit dhe auditimit. Sipas strukturës 
organizative, në dispozicion në faqen e internetit, Sekretariati i Këshillit të Kosovës për 
Raportim Financiar duket se ka pesë të punësuar.

Shoqata	 e	Kontabilistëve	dhe	Auditorëve	 të	Certifikuar	 të	Kosovës	 (SHKACK) është 
institucioni kryesor dhe i vetëm që ofron edukim për kontabilitet dhe auditim profesional 
në Kosovë. Sipas ligjit, edukimi i dhënë nga ky institucion duhet të jetë në përputhje me 
të Edukimin mbi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit IFAC, si dhe me direktivat 
përkatëse	 të	 BE-së.	 Programi	 aktual	 i	 certifikimit	 i	 SHKACK	 është	 drejtuar	 drejt	 tre	
niveleve,	 respektivisht:	 teknik	 i	 kontabilitetit,	 certifikim,	kontabilistët,	 dhe	 auditimet.	
Një	raport	i	vjetër	i	Bankës	Botërore	mbi	kontabilitet	dhe	auditim	(2006)	ka	identifikuar	
një	numër	të	çështjeve	në	lidhje	me	programin	e	edukimit	të	SHKACK.	Kjo	e	fundit	la	të	
kuptohet se programi nuk ka trajtuar shumë tema të Direktivës së Tetë.228 Deri më sot, 
nuk është raportuar nëse kjo ka qenë e adresuar. 

3.7. Të drejtat pronësore intelektuale dhe industriale 

•	 Të drejtat e pronësisë intelektuale

Sektori i të drejtave të pronësisë intelektuale përfshin një numër të palëve të interesu-
ara institucionale, gjë që ilustrohet edhe nga numri i ligjeve që rregullojnë aspektet e 
ndryshme të këtij sektori. Institucionet kryesore të përfshira janë Ministria e Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Financave, Min-
istria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë. 

Duke marrë parasysh faktin se janë të përfshira disa institucione, ekziston nevoja për një 
organ i cili do të ketë mandatin e koordinimit të këtyre institucioneve dhe rritjen e bash-
këpunimit në me tyre. Për këtë arsye, në vitin 2011 është formuar Këshilli Kombëtar i 
PI – Këshilli Shtetëror i Pronësisë Intelektuale. Në pjesët në vijim jepet një pasqyrë dhe 
analizë më e detajuar e institucioneve të përmendura më lart. 

•	 Të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

Komponenti i të drejtave të autorit në kuadër të pronësisë intelektuale është në kompe-
tencë të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, respektivisht Zyrës për të Drejtat e 

228 Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)–Kosovo: Auditing and Accounting, f. 10, 
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_kos.pdf. 
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Autorit dhe të Drejtat e Përafërta (ZDADP). Një nga funksionet kryesore të këtij organi 
administrativ është lëshimi i autorizimeve, revokimi dhe mbikëqyrja e të drejtave të ad-
ministrimit kolektiv. Për këtë arsye, ZDADP ka zhvilluar Rregullat për dhënien e lejeve 
Shoqatave për Menaxhimin Kolektiv të të Drejtave.

Për më tepër, ZDADP është përgjegjëse për promovimin e drejtave të autorit dhe të 
drejtave të përafërta te palët e interesuara, si dhe për sigurimin e përditësimit të legjis-
lacionit. Kjo e mësipërmja tregon qartë se kompetencat e ZDADP sipas ligjit janë të ku-
fizuara.	Në	këtë	drejtim,	rritja	e	numrit	të	stafit,	aktualisht	të	përbërë	nga	katër	punonjës,	
nuk	është	çështje	imediate.	Megjithatë,	duke	pasur	parasysh	se	kompetencat	e	tyre	janë	
kryesisht	të	natyrës	substanciale	(komponenti	legjislativ	në	veçanti),	stafi	duhet	të	jetë	
kompetent për të përcjellë ndryshimet legjislative në legjislacionin e BE-së, dhe që të jenë 
në gjendje për të kryer ndryshimet e tilla në ligjin vendor. 

•	 Të drejtat e pronësisë industriale 

Sipas Ligjit për Patenta, mbrojtja e patentave, markave tregtare, dizajnit industrial, si 
dhe	emrave	të	origjinës,	treguesve	gjeografikë	dhe	topografëve,	është	përgjegjësi	e	Zyrës 
së Pronësisë Industriale në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kjo zyrë 
vepron që nga viti 2007, e parashikuar nga ligji i vjetër për patentat dhe funksionon në 
bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 2007/06 mbi Organizimin dhe Funksionimin e ZPI. 
Ligji	parashikon	një	listë	të	kompetencave	për	ZPI,	duke	filluar	nga	procedurat	e	dhënies	
së	patentave,	 certifikatave	 të	 shpikjeve,	apo	regjistrimin	e	markave	 tregtare,	mbajtjen	
dhe regjistrimin e objekteve të përfaqësuesve të pronësisë industriale, kompetencat 
legjislative, si dhe përfaqësimin e ZPI-së në organizatat ndërkombëtare. 

Prandaj, duke pasur parasysh këtë varg të përgjegjësive, numri i duhur i personelit dhe 
objektet për të vepruar janë të një rëndësie të madhe. Gjatë vitit 2012, kjo zyrë ka vepruar 
me	katërmbëdhjetë	të	punësuar.	Fatkeqësisht	kjo	e	fundit	është	identifikuar	në	Studimin	
e	Fizibilitetit	për	MSA-në	si	një	nga	sfidat	me	të	cilat	përballet	ZPI.	Në	veçanti,	kom-
petencat në trajtimin e procedurave dhe mirëmbajtjen e regjistrit janë aspekte të cilat 
kërkojnë	staf	kompetent	dhe	objekte	adekuate.	Kjo	është	e	rëndësishme	pasi	që	çështjet	
që	trajtohen	në	ZPI	përfshijnë	çështje	mjaft	materiale,	të	cilat	kërkojnë	kualifikim	të	spe-
cializuar në mbi DPI.

•	 Institucionet e tjera relevante

Një prej institucioneve kryesore në krye të zbatimit të drejtave të PI është Ministria e 
Financave, nëpërmjet Doganës së Kosovës. Ligji për masat doganore për mbrojtjen e të 
drejtave	të	pronësisë	intelektuale	obligon	Doganën	që	të	vejë	në	zbatim	masa	kufitare	
për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale kur mallrat janë të dyshuara se shke-
lin këto të drejta. Njësia e DPI funksionon në kuadër të Departamentit për Operacione 
dhe Hetim që nga viti 2011. 

Inspektorati i Tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është një ndër 
institucionet e përfshira në mbrojtjen e DPI. Inspektorati i Tregut është përgjegjës për 
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inspektimin e produkteve të vendosura në treg, si dhe prodhuesve në mënyrë që të 
sigurohet mbrojtja e konsumatorit nga produktet e rrejshme në treg, dhe që të sigurohet 
mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të pronësisë industriale. 

Departamenti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion në kuadër të Policisë së Kosovës 
aktualisht është në krye të hetimit të shkeljeve të DPI. Rezultatet e këtyre hetimeve 
duhet t’i raportohen Prokurorisë. Krijimi i një njësie e cila do të merret me shkeljet e DPI 
ka qenë e paraparë, megjithatë kjo akoma nuk është vënë në praktikë.

Ministria e Drejtësisë është kompetente në kontekstin e përfshirjes së gjyqësorit në 
mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale. Departamenti për Çështjet Tregtare 
në kuadër të Gjykatës Themelore	 sapo	ka	filluar	 të	veprojë.	Pritjet	 janë	që	për	 shkak	
të	mungesës	së	kualifikimeve	në	të	drejtën	e	pronësisë	intelektuale,	si	dhe	pas	riorga-
nizimit të sistemit gjyqësor, paditë e paraqitura para këtyre të fundit nuk do të zgjidhen 
shpejt. 

3.8. Politikat e konkurrencës 

•	 Ndikimi i shtetit në konkurrencë 

Autoritetet rregullatore të ndërmarrjeve publike aktuale janë institucionet përgjegjëse 
për monitorimin e sektorëve sikurse është energjia, telekomunikimet, aviacioni dhe 
shërbimet postare. Autoritetet kryesore rregullatore përshkruhen në vijim. 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë operon që nga viti 2004. Në mesin e shumë kompe-
tencave,	ky	rregullator	ka	edhe	kompetencat	për	dhënien,	modifikimin,	suspendimin,	
trasnferin dhe tërheqjen e licencave; mbikëqyrë dhe kontrollon respektimin e licencave; 
dhe vendos e aprovon tarifat dhe metodologjitë e tarifave për shërbimet e rregulluara 
të energjisë.229 Pra, kompetencat kryesore të tij janë energjia elektrike dhe ngrohja e qen-
drore

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, i cili operon që nga viti 
2004, është autoriteti rregullator kombëtar në fushën e shërbimeve të komunikimeve 
elektronike dhe atyre postare. Ky institucion kryen detyrat e përcaktuara me ligjet në 
fuqi, si dhe zbaton politikat dhe strategjitë kombëtare të sektorit të komunikimeve 
elektronike, të përcaktuara nga MZHE. Ky autoritet është përgjegjës për të nxitur 
konkurrencën efektive në ofrimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve 
elektronike, objekteve e pajisjeve shoqëruese dhe shërbimeve të tjera, përmes nxitjes 
së investimeve efektive në infrastrukturën e komunikimeve elektronike dhe zhvillimet 
e reja teknologjike për një cilësi të lartë të produkteve të tyre, si dhe përmes sigurimit 
të mos-diskriminimit dhe barazisë në trajtimin e ofruesve të rrjeteve dhe shërbimeve 
të komunikimeve elektronike. Përderisa ky autoritet është themeluar me qëllim të 
licencimit dhe mbikëqyrjes së ofruesve të shërbimeve të telekomunikimit, Komisioni 

229 Shihni Themelimi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, http://www.ero-ks.org. 
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për Licencim/Autorizim dhe Monitorim operon me qëllim të analizës, vlerësimit dhe 
monitorimit të kushteve të licencës.

Autoriteti i Aviacionit Civil, mes tjerash, është përgjegjës edhe për implementimin e 
legjislacionit për aviacionin civil si dhe implementimin e politikave të për aviacionin 
civil të miratuara nga ministria kompetente ose Qeveria.

•	 Antitrusti dhe përqendrimet 

Institucioni kryesor përgjegjës për antitrustin dhe përqendrimet është Autoriteti Koso-
var i Konkurrencës. Kompetencat, fushë veprimtaria dhe struktura organizative e KKK-
së	është	e	përkufizuar	me	Ligjin	për	Mbrojtjen	e	Konkurrencës.	KKK-ja	ka	statusin	e	
institucionit të pavarur publik i cili i përgjigjet Kuvendit të Kosovës. Menaxhimi i aktivi-
teteve të KKK-së bëhet nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, i cili përbëhet nga 
5	anëtarë.	Rrjedhimisht,	llogaridhënia	dhe	financimi	i	këtyre	autoriteteve	nga	buxheti	i	
shtetit konsiderohet që ulë nivelin e pavarësisë së tyre nga Qeveria. 

Neni 28 i Ligjit përcakton një listë të detyrave dhe përgjegjësive të Komisionit, duke 
përfshirë kompetencat në përgatitjen e legjislacionit, miratimit të vendimeve, lëshimit të 
masave ndëshkuese, realizimit të hetimeve, dhënia e rekomandimeve dhe ofrimi i infor-
matave dhe realizimi i kampanjave për ngritjen e vetëdijes për rregullat e konkurrencës.

Neni i lartpërmendur ofron një pasqyrë të qartë të volumit të punës që ka ky institucion 
dhe	nivelin	e	profesionalizimit	që	kërkohet.	Mirëpo,	deri	më	sot,	një	nga	sfidat	kryesore	
të	KKK-së	është	mungesa	e	stafit	kompetent	që	është	në	gjendje	të	implementojë	detyrat	
e KKK-së. KKK mund të ndahet në tri komponentë kryesorë: monitorimi i vazhdueshëm 
i tregut, realizimi i hetimeve dhe kampanjat e vazhdueshme për ngritjen e vetëdijes. 
Sfida	ka	të	bëjë	me	dy	nivele,	respektivisht	mungesa	e	stafit	në	përgjithësi	dhe	mungesa	
e	stafit	me	kualifikime	adekuat	për	konkurrencën.

Më tej, duke pasur parasysh faktin që KKK-ja ka miratuar Udhëzimin Administrativ për 
Kriteret e Lirimit dhe Uljes së Masës Administrative, kjo përbën bazën ligjore për zhvil-
limin e Programit të Leniencës. Ky program do të ofronte informata për Udhëzimin Ad-
ministrativ në fjalë si dhe do të promovonte arsyetimin për ekzistimin e këtij programi, 
e që është reduktimi apo lirimi i plotë nga gjobat për kompanitë që kanë qenë pjesë e 
marrëveshjeve të ndaluara.230

Dhe në fund, sa i përket bashkëpunimit ndër-institucional, KKK-ja është nënshkruese 
e një numri të memorandumeve të mirëkuptimit, duke përfshirë Doganat e Kosovës, 
Bankën Qendrore, Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Tregtisë. Në anën tjetër, KKK ka nënshkruar 
Memorandum	të	Mirëkuptimit	me	Shqipërinë	dhe	Maqedoninë	dhe	ajo	çka	është	më	e	

230 European Commission–Competition: Cartels–Leniency, http://ec.europa.eu/competition/cartels/leni-
ency/leniency.html. 
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rëndësishmja KKK është anëtare e plotë e Rrjetit Ndërkombëtar të Konkurrencës – ICN.

•	 Ndihma shtetërore 

Në bazë të Ligjit për Ndihmën Shtetërore, në kuadër të Komisionit Kosovar të Konkur-
rencës, parashihet themelimi i Zyrës së Ndihmës Shtetërore, përkatësisht organit ven-
dimmarrës – Komisionit për Ndihmën Shtetërore. Duke pasur parasysh këtë, Komisioni 
Evropian ka përshëndetur organin legjislativ për vendimin për të themeluar këtë komi-
sion jashtë fushës se Ministrisë së Financave, sidomos duke pasur parasysh që opsioni i 
tanishëm do të mund të ndihmonte në sigurimin e një pavarësie operative nga Qeveria.

Emërimi i anëtareve të Komisionit është bërë nga Qeveria pas propozimit të bërë nga 
Ministria e Financave. Këta anëtarë janë kryesisht institucione qeveritare, përkatësisht: 
Ministria e Financave në rolin e kryesuesit, ndërsa Ministria e Integrimit Evropian dhe 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë si anëtare, një anëtarë nga shoqëria civile dhe krye-
suesi i asociacionit të komunave.

Deri më sot nuk ka ndonjë raport që tregon nëse është bërë ndonjë zhvillim sa i përket 
themelimit të strukturave institucionale përgjegjëse për ndihmën shtetërore, ndonëse 
kjo	 ishte	 paraparë	 të	 bëhej	 në	 çerekun	 e	 katërt	 të	 vitit	 2012.	 Raportohet	 se	 problemi	
qëndron te mungesa e hapësirave të punës, prandaj rekomandimet e KE në Studimin e 
Fizibilitetit për MSA mbesin të implementohen. Zbatimi i ligjit dhe funksionimit të plotë 
të tij varet nga funksionimi i këtyre strukturave.

Me themelimin e strukturave institucionale, duhet të krijohet një inventar gjithëpërf-
shirës i ndihmës shtetërore i cili aktualisht mungon. Ky inventar do të përfshinte të 
gjitha llojet e ndihmës shtetërore (direkte dhe indirekte) dhe do t’i shërbente për nxjer-
rjen e informatave për shumën totale të ndihmës shtetërore të dhënë nga Qeveria gjatë 
një	viti	fiskal.	Kjo	e	fundit	duhet	të	rishikoj	aktet	aktuale	të	cilat	mund	të	marrin	para-
sysh apo përbëjnë ndihmë shtetërore dhe të vlerësojnë nëse ato akte janë në përputhje 
me Ligjin për ndihmën shtetërore. Ndërkaq, masat të cilat rezultojnë të përmbushin krit-
eret e ndihmës shtetërore duhet të shpallen dhe të regjistrohen; ndërsa të tjerat duhet të 
anulohen. Momentalisht ekzistojnë disa fusha të cilat subvencionohen (shih diskutimin 
për ndikimin e ndihmës shtetërore më lart) dhe të cilat duhet të vlerësohen. 

Në përgjithësi, të dhënat e ofruara në ueb sajtin zyrtar të Autoritetit Kosovar të Konkur-
rencës	janë	të	tejkaluara.	Përveç	kësaj,	mungojnë	informatat	kryesore	për	funksionimin,	
raportet vjetore, struktura organizative, vendimet dhe aspekte tjera të punës së tyre. Kjo 
përfshinë gjithashtu edhe informata për Komisionin e Ndihmës Shtetërore i cili funk-
sionon në kuadër të KKK-së. Rrjedhimisht, ofrimi i informatave relevante për këto dy 
fusha të rëndësishme të ligjit, është esencial për publikun dhe duhet të rifreskohen dhe 
të publikohen vazhdimisht.
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3.9. Mbrojtja e konsumatorit dhe ajo shëndetësore

•	 Mbrojtja e konsumatorit 

Kur	kemi	të	bëjmë	me	institucionet	të	cilat	kontribuojnë	në	çështjet	e	mbrojtjes	së	kon-
sumatorit, lista është mjaft e gjatë. Megjithatë, dy organe të cilat kanë kompetencat krye-
sore në fushën mbrojtjes së konsumatorit janë: Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit 
dhe Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit është organi kryesor institucional në fushën e 
mbrojtjes së konsumatorit, i cili konsiderohet edhe si rregullator i tregut për mbrojt-
jen e konsumatorit. Ky Këshill është gjithashtu i rëndësishëm sa i përket miratimit dhe 
zbatimit të programit kombëtar për mbrojtjen e konsumatorit. Përbërja e Këshillit është 
specifike,	ku	duhet	të	emërohen	përfaqësuesit	e	palëve	në	vazhdim:	dy	përfaqësues	nga	
MTI, një përfaqësues nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, një përfaqësues nga 
Oda Ekonomike e Kosovës, një nga Aleanca e Kosovare e Bizneseve, një përfaqësues nga 
Oda Ekonomike Amerikane, përfaqësuesi i shoqatave të konsumatorëve dhe një ekspert 
i pavarur i fushës së mbrojtjes së konsumatorëve. Puna e këtij këshilli është subjekt i një 
takimi mujor me kompetenca mbikëqyrëse për zbatimin e legjislacionit dhe të programit 
kombëtar.

Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit sipas ristrukturimi të fundit të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Industrisë në vitin 2012 është avancuar në Departament për Mbrojtjen e Konsuma-
torit. Ky avancim është bërë duke pasur parasysh rëndësinë e mbrojtjes së konsumatorit 
në zhvillimet ekonomike, ndërsa kreu i këtij departamenti i raporton drejtpërdrejtë sek-
retarit të përgjithshëm të MTI-së.

Roli dhe përgjegjësitë e këtij departamenti përfshijnë hartimin dhe zbatimin e legjisla-
cionit, si dhe dokumenteve strategjike në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Për më 
tepër, është përgjegjës për mbështetjen dhe ruajtjen e bashkëpunimit me institucionet jo 
qeveritare në këtë fushë. Dhe në fund, por me rëndësi të madhe, ky departament shër-
ben si pikë për zhvillimin e mënyrës së zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, si dhe 
ndërmarrjen e rolit të edukatorit të konsumatorit për të drejtat e tij/saj të blerjes.

Mungesa	e	fondeve	adekuate,	si	dhe	mungesa	e	kapaciteteve	njerëzore	ka	qenë	një	sfidë	
e	vazhdueshme	për	këtë	departament.	Deri	më	sot,	numri	i	stafit	ka	arritur	në	tre	perso-
na. Në mënyrë që të jenë në gjendje të marrin përsipër rolin e këtij departamenti, si dhe 
përgjegjësitë	e	lartpërmendura,	departamenti	duhet	të	punojë	veçanërisht	në	drejtim	të	
rritjes së kapaciteteve administrative.

•	 Mbrojtja shëndetësore 

Ekzistojnë institucione të ndryshme në krye të zbatimit të legjislacionit dhe politikave 
në fushën e shëndetit publik. Institucionet kryesore përfshijnë ato që janë përshkruar në 
vijim.
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Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik (IKSHP) është institucioni kryesor përgjegjës 
për zbatimin e politikave të shëndetit publik. Sipas Ligjit të Shëndetit Publik, IKSHP 
është institucioni më i lartë shëndetësor, profesional dhe shkencor që organizon, zhvil-
lon, mbikëqyr dhe merr pjesë në zbatimin e politikave shëndetësore publike. IKSHP ka 
gjashtë	departamente	dhe	pesë	 (5)	struktura	rajonale,	ndërsa	numri	 i	 stafit	është	292. 
Ministria	 e	 Shëndetësisë	 synon	 të	 rrisë	 stafin	 e	 IKSHP-së:	për	këtë	vit	 ka	planifikuar	
punësimin e tetë (8) zyrtarëve shtesë (në sektorin e ujit të pijshëm). 

Inspektorati Sanitar dhe Inspektorati Shëndetësor kanë kompetencat kryesore në 
zbatimin e ligjit për duhanin. Inspektorati Sanitar në kuadër të Agjencisë së Ushqimit 
dhe Veterinës është organ ekzekutiv përgjegjës për monitorimin e zbatimit të rregullave 
që lidhen me shëndetin publik. Ky inspektorat është i ndarë në nivel qendror dhe 
komunal. Inspektorati Shëndetësor është një organ administrativ që kryen mbikëqyrjen 
e jashtme profesionale të institucioneve shëndetësore.

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut (QKTGJ) është një institucion publik shën-
detësor që ofron shërbime të transfuzionit të gjakut, si dhe aktivitete të natyrës edu-
kative dhe shkencore. Klinika infektive në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të 
Kosovës ka kompetenca në fushën e sëmundjeve infektive.

Përveç	atyre	më	lart,	ekziston	një	numër	i	institucioneve	të	cilët	janë	akterë	në	adresimin	
e	çështjeve	të	shëndetit	publik,	të	tilla	si	spitalet	rajonale,	laboratorët,	dhe	qendrat	krye-
sore të mjekësisë familjare. Shërbimet e mbrojtjes shëndetësore ofrohen në tri nivele: 
primar, sekondar dhe terciar. Komunat, respektivisht Qendrat Kryesore të Mjekësisë 
Familjare (QKMF), janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor 
primar, kujdesi sekondar shëndetësor ofrohet nga spitalet rajonale dhe spitalet e qytetit 
(gjithsej 7), kurse kujdesi shëndetësor terciar përfshin shërbimet shëndetësore të special-
izuara, të cilat ofrohen nga institucionet shëndetësore të përshkruara më sipër (QKUK, 
QKTGJK dhe IKSHPK), përfshirë funksionet që ndërlidhen me studimet e larta dhe 
kërkimet shkencore në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës.

Në	 përgjithësi,	 sfida	 kryesore	 në	 këtë	 fushë	mbetet	 kapacitetet	 e	 dobëta	 administra-
tive.231	Për	më	tepër,	mungesa	e	objekteve	adekuate,	veçanërisht	e	spitalit	qendror	dhe	
qendrave	 rajonale	 është	një	 sfidë.	Përveç	kësaj,	 sektori	publik	 shëndetësor	gjithashtu	
përballet me një mungesë të kapaciteteve njerëzore të cilat janë të përshtatshme për të 
adresuar	çështjet	shkencore	siç	u	përmend	më	sipër.	Së	fundmi,	ky	sektor	ka	mangësi	
të mëdha në sigurimin e të dhënave përkatëse në shumicën e sektorëve që i mbulon. 
Informacioni	në	dispozicion	të	publikut,	veçanërisht	informacioni i publikuar në faqet 
përkatëse të internetit është i varfër dhe i tejkaluar.

231 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on 
a Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and 
Kosovo, f. 40–41, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analyti-
cal_2012_en.pdf.
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4. Zbatimi në praktikë në fushën e tregut të brendshëm

Me	shumë	reforma	legjislative	që	nga	fillimi	i	viteve	2000,	sistemi	i	prokurimit	publik	në	
Kosovë ka arritur pothuajse një bazë të zhvilluar mirë legjislative. Megjithatë, e njëjta gjë 
nuk ka ndodhur edhe me implementimin dhe zbatimin e legjislacionit në fuqi. Mungesa 
e ndërgjegjësimit të operatorëve ekonomikë në lidhje me kontratat dhe procedurat e 
prokurimit	shpesh	çon	në	shkelje	të	këtyre	procedurave.

Për këtë arsye, kapaciteti dhe funksionaliteti i plotë i Organit Shqyrtues të Prokurimit, 
i cili ndër kompetencat e tjera, ka edhe atë për të “shqyrtuar ankesa nga palët e intere-
suara lidhur me shkeljet e këtij ligji”,232 është vendimtare. Është raportuar se arsyetimi i 
vendimeve nga PRB-ja është e cilësisë së ulët. Për këtë arsye, dhe duke pasur parasysh 
rëndësinë që këto vendime kanë për sistemin dhe operatorët, do të ishte e dëshirueshme 
që kapacitetet e Organit Shqyrtues të janë të trajnuar mirë në këtë aspekt. Kompletimi 
i PRB-së me personelin kompetent, edhe një herë është ndërlidhur me ofrimin e trajni-
meve të cilësisë së lartë nga IKAP.

Sipas Raportit Vjetor të punës për vitin 2011 të PRB-së, ka pasur 386 ankesa të oper-
atorëve ekonomik, 30 kërkesa për rishikimin e vendimeve të CPA-së (ish- APP), dhe 
vetëm 1% kundrejt interpretimeve të dhëna nga KRPP-ja.233 

Ndonëse,	një	çështje	e	cila	ka	dalë	dhe	ka	nevojë	të	trajtohet	nga	legjislacioni	në	fuqi,	
përkatësisht mungesa e diferencimit në procedurën mes kontratave me vlerë të ulët dhe 
të mesme, është raportuar gjerësisht se procedurat e prokurimit kanë qenë të zbritura 
nga shtatë në gjashtë.234

Së fundmi, një nga funksionet e KRPP-së sipas ligjit është zhvillimi i prokurimit elek-
tronik.235 Arsyeja për përdorimin e prokurimit elektronik në BE është të përmirësojë 
transparencën dhe qasjen ndaj mundësive të prokurimit, si dhe për të arritur reduk-
timin e kostos.236 Për arsyet e mësipërme, KRPP-ja duhet të përshpejtojë zbatimin e këtij 
sistemi. Në këtë drejtim, të dhënat e siguruara nga KRPP-ja pohojnë se Kosova do të ketë 
në dispozicion një sistem të prokurimit elektronik (e-prokurimi) në tremujorin e parë të 
vitit 2013.

•	 E drejta e kompanive 

Numri	i	bizneseve	të	regjistruara	është	rritur	në	mënyrë	të	vazhdueshme	duke	filluar	

232 Ligji i prokurimit publik, neni 105(1)(2.1).
233 Në dispozicion në http://oshp.rks-gov.net/repository/docs/raporti-final%20(1).pdf, f. 19.
234 Kosovo European Partnership Action Plan 2012, http://www.mei-ks.net/repository/docs/European_

Partenership_Action_Plan_2012.pdf.
235 Ligji i prokurimit publik, neni 87 (2)(2.17).
236 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions: A Strategy for e-Procurement, f. 3, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:EN:PDF. 
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nga viti 2000. Edhe pse shifrat ndryshojnë vazhdimisht, numri i bizneseve të regjistru-
ara aktualisht është rreth 120,000. Në këtë aspekt, ka një debat të vazhdueshëm nëse ky 
numër është real dhe sa nga këto biznese janë në fakt aktive dhe veprojnë. 

Administrata Tatimore e Kosovës ka deklaruar se gjatë vitit 2012 vetëm 50,000 biznese 
kanë deklaruar dhe paguar tatimet.237 Ky është një tregues që një numër i madh i bizne-
seve të regjistruara nuk janë aktive. 

Procesi	i	regjistrimit	të	bizneseve	nëpërmjet	internetit	është	diçka	që	mbetet	për	t’u	zbat-
uar.	Zbatimi	është	raportuar	të	jetë	në	proces,	ndërsa	sfidat	kryesore	lindin	në	lidhje	me	
zbatimin teknik të projektit.

•	 Kontabiliteti dhe auditimi i korporatave 

Kompetencat mbikëqyrëse për zbatimin e ligjit janë autorizim i Këshillit të Kosovës për 
Raportim Financiar. Për këtë arsye, njësia e hetimeve brenda sekretariatit të këshillit, 
sipas nenit 23 të ligjit mund të “... paralajmërojë personin, shoqërinë tregtare, gjegjë-
sisht shoqatën profesionale që është përgjegjëse për shkeljen e ligjit dhe për ndërmarrjen 
e masave konkrete për të siguruar implementimin dhe zbatimin e ligjit.” Megjithatë, 
nuk ka raporte në dispozicion në lidhje me ngarkesën e punës në kompetencat e heti-
meve	të	këtij	këshilli,	në	veçanti	në	lidhje	me	monitorimin	dhe	zbatimin	e	standardeve	
të kontabilitetit dhe raportimit nga kompanitë në pronësi publike. 

Për më tepër, mbetet që institucioni kompetent të sigurojë që të kryhet përkthimi i plotë i 
Standardeve	Ndërkombëtare	të	Raportimit	Financiar	(SNRF),	veçanërisht	për	ndërmar-
rjet e vogla dhe të mesme. Përderisa kjo mund të ketë ndodhur tashmë, të dhënat online 
në dispozicion aktualisht mungojnë. 

•	 Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale

Siç	është	paraqitur	në	paragrafët	 e	mësipërm,	korniza	 legjislative	në	 fushën	e	DPI-së	
është	afër	përfundimit,	dhe	kjo	vlen	në	veçanti	për	kornizën	 legjislative	primare.	Në	
paragrafët e mëposhtëm jepet një pasqyrë të shkurtër e disa prej arritjeve në aspektin e 
implementimit dhe zbatimit të legjislacionit. Megjithatë, duhet të theksohet se niveli i 
përgjithshëm i implementimit dhe zbatimit akoma mbetet në një nivel të padëshiruar. 
Për shembull, sipas Raportit të Progresit 2011 “... pirateria është shumë e përhapur dhe 
tregtia e materialeve pirate zhvillohet në publik pa asnjë sanksion”.

•	 Të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta 

Siç	është	përcaktuar	me	ligj,	autorizimi	kryesor	i	ZDADP	qëndron	në	licencimin	e	kolek-
tivave autoriale. Në këtë drejtim, vetëm kohët e fundit ZDADP ka licencuar dy kolektiva 
të së drejtës së autorit, respektivisht Shoqatën e Artistëve Interpretues dhe Ekzekutuesve 

237	 Kosova–vend	i	bizneseve	fiktive	(Telegrafi,	18	shkurt	2013),	http://www.telegrafi.com/ekonomi/koso-
va-vend-i-bizneseve-fiktive-46-13872.html. 



168 Tryeza TemaTike për TregTi, indusTri, dogana dhe TaTime, Tregun e Brendshëm

Audio-vizualë dhe Shoqatën e Autorëve, Prodhuesve dhe Interpretuesve. Më tej, një 
tjetër përgjegjësi e ZDADP është ndërgjegjësimi i palëve të interesuara për fushën e të 
drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta. Kështu, disa fushata tashmë janë kryer, të 
përbëra nga fushatat mediale, konferenca, dhe broshura informuese.

Në një aspekt tjetër, ligji për të drejtën e autorit parasheh ndërmjetësimin si një me-
kanizëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në këtë fushë. U tha që ZDADP i ofron 
palëve të interesuara një listë të ndërmjetësve. Megjithatë, nuk ka të dhëna për nivelin e 
përdorimit të shërbimeve të ndërmjetësimit nga palët. Zbatimi i dispozitave për ndërm-
jetësim do të ndihmojë palët dhe do të shmang procedurat gjyqësore, të cilat janë zakon-
isht	shumë	të	gjata.	Nëse	çështja	qëndron	në	përdorimin	jo	të	mjaftueshëm	të	ndërmjetë-
simit, atëherë kjo potencialisht mund të jetë e lidhur me mungesën e vetëdijes publike 
për një mekanizëm të tillë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

ZDADP ka punuar në drejtim të formalizimit të bashkëpunimit me palët e interesuara 
jashtë	Qeverisë,	siç	është	Komisioni	i	Pavarur	për	Media,	prodhuesit	muzikorë,	kom-
panitë e prodhimit video, shkrimtarët, fotografët dhe shtëpitë botuese. Rëndësia e punës 
së vazhdueshme me këto grupe bazohet në faktin se këto janë grupet e synuara aktuale 
në komponentin e ngritjes së vetëdijes të ZDADP-së.

•	 Të drejtat e pronësisë industriale

Zyra e Pronësisë Intelektuale në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë mban shumicën 
e përgjegjësive në fushën e të drejtave të pronësisë industriale. Prandaj, kjo e fundit ka 
përdorur kapacitetet e saj në tre drejtime të ndryshme: bashkëpunimin me institucionet 
e tjera, pranimin e aplikacioneve, duke mbajtur një regjistër, si dhe dhënien e informat-
ave palëve të interesuara.

Sa i përket bashkëpunimit, ekzistojnë tre Memorandume të Mirëkuptimit të nënsh-
kruara me vendet në rajon: Kroacinë, Maqedoninë dhe Shqipërinë. Shifrat e dhëna në 
Raportin e Progresit 2010 tregojnë se ”janë marrë 1,480 vendime për markat tregtare 
dhe 147 për patenta. Në vitin 2010, Zyra për Pronësinë Industriale ka pranuar 550 ap-
likacione për markat tregtare, 85 për patenta dhe 4 për dizajn industrial. Numri i pazg-
jidhur i aplikacioneve mbetet shumë i lartë, me 17,000 marka tregtare, 4000 dizajnë dhe 
500 patenta të pazgjidhura”. Duke pasur parasysh këto shifra, mungesa e kapaciteteve 
adekuate	njerëzore	gjithashtu	paraqitet	si	sfidë.	Prandaj,	në	mënyrë	që	të	ngritën	kapac-
itetet	punësimi	i	stafit	të	ri	dhe	të	kualifikuar	është	një	nga	masat	thelbësore	që	duhet	të	
ndërmerren. 

Një nga arritjet e cila është raportuar është krijimi i një baze të të dhënave për markat 
tregtare. Megjithatë, nuk ka raporte nëse kjo bazë e të dhënave aktualisht është opera-
cionale. 

•	 Aspekte të tjera të zbatimit

Dogana	 luan	 një	 rol	 shumë	 të	 rëndësishëm	 në	 identifikimin	 dhe	 ndaljen	 në	 kufi	 të	
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mallrave që dyshohet se shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Dogana e Kosovës 
me funksionalizimin e Sektorit te DPI-se dhe plotësimin e kuadrit ligjor, që nga 2010 
e	deri	më	tani	ka	ndërmarrë	një	sërë	veprimesh	në	luftimin	e	falsifikimit	dhe	pirater-
isë. Gjithsej, Dogana e Kosovës ka zbuluar 107 raste të mallrave që dyshohet se shkelin 
pronësinë intelektuale, ku në 12 raste Dogana ka vepruar ex-officio, ndërsa në 95 raste 
Dogana ka vepruar sipas kërkesës për veprim.

Shumë prej këtyre operacioneve janë kryer pas kërkesave për mbikëqyrje doganore të 
bëra nga ana e importuesve të mallrave origjinale. Kjo tregon qartë se niveli i zbatimit 
gjithashtu varet nga bashkëpunimi i palëve të interesit jashtë institucioneve të Qeverisë 
me institucionet përgjegjëse qeveritare. Shifrat e paraqitura në studimin paraprak për 
MSA (22 aplikime për 129 marka tregtare) janë tregues se vetëdija e palëve të interesuara 
për raportimin e shkeljeve të mundshme është në rritje graduale.

Nga Dogana e Kosovës gjatë periudhës 2010 – 2012 janë ndaluar mallrat që shkelin 
pronësinë intelektuale në sasi prej 51,8168 njësi, ku kategoria më e lartë e mallrave të 
ndaluar përfshin pije alkoolike (48%) dhe ngjyra të këpucëve (36%). Sipas statistikave të 
Doganës, vendburimet kryesore të mallrave që shkelin pronësinë intelektuale janë Kina 
(me 79%) dhe Turqia (me 21%). 

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes së qytetarëve dhe komunitetit të biznesit në lidhje me 
masat	doganore	për	të	luftuar	falsifikimin	në	mënyra	më	efektive	dhe	për	të	mbrojtur	
publikun ndaj kërcënimit për shëndetin dhe sigurinë, Dogana e Kosovës ka përgatitur 
broshura, manuale, dhe ka organizuar fushata mediale e konferenca. 

Në një aspekt tjetër, statistikat e ofruara nga Policia e Kosovës për shkeljen e DPI-së 
tregojnë mospërputhje të dukshme mes gjendjes aktuale dhe shifrave. Për shembull, 
numri i kallëzimeve penale për periudhën janar – mars 2012 është 3. Kjo e fundit mund 
të merret si tregues i përgjithshëm se jo shumë raste janë zakonisht nën hetim. Gjithash-
tu, numri i ulët i hetimeve nga policia mund t’i atribuohet mungesës së njësisë së spe-
cializuar e cila mund të merret me DPI. Kjo e fundit do të duhej të përbëhej nga policë 
të cilët do të jenë të aftë për të kryer hetime të tilla, prandaj kërkohet që ata t’i njohin 
shkeljet. 

Gjyqësori është gjithashtu i një rëndësie të madhe për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
intelektuale. Në përgjithësi, konsiderohet se specializimi gjyqtarëve dhe prokurorëve 
për DPI nuk është adekuat. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, ish Gjykata Ekonomike ka 
trajtuar disa raste të shkeljes së DPI-së. Shifrat tregojnë se numri i përgjithshëm i rasteve 
gjatë periudhës janar 2008 – mars 2012 është shtatëmbëdhjetë (17). 

Së fundmi, një element i rëndësishëm që aktualisht mungon në Kosovë janë rezultatet 
e prekshme në hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e rasteve të ndërlidhura me DPI. 
Çështjet	e	regjistrave	të	vjetra	dhe	të	të	dhënave	të	zhdukura	janë	evidente.	Përderisa	kjo	
i atribuohet edhe kornizës institucional akoma jo të plotë, ekzistenca e tij është vendim-
tare në vlerësimin e gjendjes aktuale. 
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•	 Politikat e konkurrencës 

•	 Ndikimi i shtetit në konkurrencë 

Në përgjithësi, në bazë të të dhënave të ofruara nga Ministria e Financave, gjatë periud-
hë 2007-2011, kompanitë publike të cilat janë subvencionuar nga Qeveria përfshijnë Kor-
poratën Energjetike të Kosovës, importimi i energjisë, Hekurudhat e Kosovës, ngrohja 
qendrore	dhe	miniera	e	Trepçës.

Një nga fushat të cilën Qeveria e ka subvencionuar në mënyrë sistematike është sektori 
i energjisë. Të dhënat e vitit 2011 tregojnë që 1.5% e GDP-së është zotuar si ndihmë për 
Korporatën Energjetike të Kosovës. Më tej, importimi i energjisë elektrike gjithashtu 
është arritur përmes subvencioneve substanciale nga Qeveria. Deri më sot, kualiteti i 
produktit	të	ofruar	nga	Korporata	Energjetike	mbetet	i	dobët,	me	çmime	të	larta	të	en-
ergjisë elektrike, duke u ballafaquar në këtë mënyrë me pakënaqësinë e vazhdueshme 
të konsumatorëve.

Megjithatë, në bazë të të dhënave, pavarësisht atyre që u përmendën më lartë, niveli i 
ndikimit është duke u ulur gradualisht. Në vitin 2008, niveli i shpenzimeve të Qeverisë 
në	këtë	fushë	ishin	5%,	ndërsa,	siç	u	përmend	më	lartë	në	vitin	2011	vetëm	1.5%.	Pastaj,	
reduktimi i këtyre subvencioneve është i paraparë edhe në Programin e Qeverisë së 
Republikës së Kosovës 2011-2014.

Sa	i	përket	vendosjes	së	çmimeve,	Studimi	i	Fizibilitetit	për	MSA	thekson	se	“Mekanizmi	
për	vendosjen	e	çmimeve	në	Kosovë	është	kryesisht	i	lirë,	me	rregullatorët	e	pavarur	të	
cilët	rregullojnë	çmimet	e	energjisë	elektrike,	ngrohjes	qendrore,	ujit,	kanalizimit,	shër-
bimeve postare dhe disa shërbime të telekomunikimit. Aranzhimet qeverisëse aktuale 
të kompanive publike sigurojnë që Qeveria nuk ndërhyn drejtpërdrejt në mekanizmin e 
vendosjes	së	çmimeve.”

•	 Antitrusti dhe përqendrimet 

Sektori bankar është një nga fushat e konkurrencës, kur me kalimin e kohës janë ngritur 
shumë shqetësime. Megjithatë, në bazë të raportit të fundit të institucioneve vendore për 
Komisionin Evropian, konkurrenca në sektorin bankar është në rritje të vazhdueshme. 
Përderisa para vitit 2010, monitorimi i sektorit bankar ka ngritur shumë shqetësime për 
nivelin e përqendrimit, i cili tanimë është duke rënë vazhdimisht.

Analiza gjashtë mujore e Monitorimit të sektorit bankar në vitin 2011 nga Autoriteti i 
Konkurrencës ka theksuar që “Sistemi bankar në Kosovë vazhdon të jetë i karakterizuar 
me nivel të lartë të përqendrimit tregut, kur 77.4% e aseteve totale bankare menaxhohen 
nga tri bankat më të mëdha”. Në këtë aspekt, është vlerësuar gjithashtu që asnjë nga 
bankat operuese ka pozicion dominues në treg, ndërsa rritja e aktivitetit të bankave të 
vogla ka rezultuar në uljen e nivelit të përqendrimit. Më tej, konkurrenca e rritur është 
vërtetuar në nivele të ndryshme, sikurse janë: nivelet e ndryshme të interesit, terminalet 
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e pikave të shitjes, paketat dhe ofertat e ndryshme.238

Sektori i sigurimeve gjithashtu është raportuar si sektor në zhvillim të vazhdueshëm, 
ku aktualisht ekzistojnë dhjetë kompani të cilat ofrojnë sigurime jo-jetësore dhe tri kom-
pani që ofrojnë sigurime jetësore. Në bazë të raportit vjetor 2011 të Bankës Qendrore të 
Kosovës, sigurimet për detyrimet e palës së tretë gjenerojnë më së shumti të ardhura. 
Me kalimin e kohës janë ngritur disa shqetësime sa i përket operatorëve tregtar për 
sigurimet jetësore, duke pasur parasysh që numrin aktual prej vetëm tre operatorëve. 
Megjithatë, kjo e fundit duket të jetë rezultat i kërkesës së ulët të sigurimeve jetësore. 
Rrjedhimisht, tregu për sigurimet jetësore gjatë vitit 2011 ka përfshirë vetëm 1.39% të të 
ardhurave bruto.239

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës (AKK) ka realizuar hetime në disa sektorë, në bazë 
të kompetencave të tyre të përcaktuara me ligj. Vendimi i parë që është arritur nga ky 
organ për marrëveshje të fshehtë dhe krijim të monopolit është realizuar në shitjen e 
arkave	fiskale.	Duke	pasur	parasysh	që	ky	rast	është	trajtuar	në	bazë	të	ligjit	të	vjetër,	
gjoba e shqiptuar ka arritur shumën maksimale të ligjit të vjetër prej €100,000.

Një	vendim	tjetër	i	marrë	nga	AKK-ja	ka	ndodhur	për	marrëveshjet	për	fiksimin	e	çmi-
meve të derivateve të 13 pikave të shitjes në një komunë. Vendimi i AKK-së ka urdhëru-
ar	anulimin	e	vendimit	për	fiksimin	e	çmimeve.	Procedurat	hetuese	në	këtë	rast	kanë	
treguar gjithashtu edhe mungesën e vetëdijes së operatorëve ekonomik për rregullat e 
konkurrencës – përderisa pjesëmarrësit në këtë marrëveshje të ndaluar nuk kanë qenë të 
vetëdijshëm që marrëveshja ka qenë shkelje e rëndë e ligjit të konkurrencës.

Në bazë të Studimit të Fizibilitetit për MSA, AKK ka kryer 32 raste të ndryshme të 
ndalimit të shkeljes së ligjit të konkurrencës. Megjithatë, vetëm dy vendime janë pub-
likuar në ueb sajtin zyrtar të AKK-së. Duke pasur parasysh këtë dhe mungesën e përg-
jithshme të raporteve në këtë fushë, vështirësohet paraqitja e një pasqyre të detajuar të 
punës së kryer nga Autoriteti i Konkurrencës. Kështu që duhet t’i kushtohet rëndësi më 
e madhe këtij aspekti përmes fuqizimit të transparencës së aktiviteteve të ndërmarra nga 
AKK	(përveç	nëse	dispozitat	tregtare	sekrete	e	ndalojnë	një	gjë	të	tillë).

AKK-ja duhet të shfrytëzojë kapacitetet e tij aktuale për të monitoruar dhe hetuar në 
mënyrë të vazhdueshme fushat e rëndësishme ekonomike. Nuk ka të dhëna aktuale 
nëse AKK-sw i është dorëzuar ndonjë kërkesë për krijimin e përqendrimeve.

•	 Ndihma shtetërore 

Duke pasur parasysh në këtë fushë legjislacioni relevant është miratuar tash së voni, 
si dhe duke pasur nën konsideratë që organet kompetente nuk janë themeluar ende, 

238 Shihni Analiza e Monitorimit të Konkurrencës në SektorinBankar në Kosovë, gusht 2011, http://ak.rks-
gov.net/repository/docs/Pjesemarrja_e_Bankave_ne_treg.pdf.

239 Ibid.
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rezultati përfundimtar konsiston në mungesën e zhvillimeve në implementimin e legjis-
lacionit për ndihmën shtetërore. 

Të gjitha subvencionet e mëhershme për kompanitë publike janë dhënë në bazë të plane-
ve buxhetore (shih diskutimin më lartë për ndikimin e shtetit).

•	 Liberalizimi

Nuk është raportuar ndonjë përparim i madh në fushën e liberalizimit. Sa i përket fushës 
së telekomunikimit, është raportuar që autoriteti kompetent për këtë fushë ka vendosur 
një	suspendim	pesëvjeçar	për	lëshimin	e	licencave	për	operatorët	e	ri	të	telefonisë	mo-
bile.240 Kjo politikë është vendosur nga Autoriteti i atëhershëm Rregullativ i Telekomu-
nikimit më 2010, bazuar në vendimin e Qeverisë nr. 6/124, të datës 13 maj 2010, që ART 
për pesë vitet në vijim të mos japë licencë për operatorin e tretë të telefonisë mobile në 
Kosovë.	Ajo	ka	qenë	në	kundërshtim	me	rregullat	e	konkurrencës,	posaçërisht	duke	pa-
sur parasysh se ofrimi i mbrojtjes në treg një kompanie ekzistuese dëmton konsumatorët 
duke	zvogëluar	konkurrencën	dhe	parandaluar	uljen	e	çmimeve.	Kjo	politikë	kufizuese	
e konkurrencës së lirë në treg ka qenë në fuqi deri në tetor 2011, kur është miratuar Lig-
jin e ri, nr. 04/L-109, për Komunikimet Elektronike, përmes të cilit është hequr regjimi 
i licencimit dhe është kaluar në regjimin e autorizimit të përgjithshëm për ofrimin e 
shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike në Kosovë.

Në	përgjithësi,	siç	u	diskutua	më	lart,	një	numër	i	ndërmarrjeve	vazhdojnë	të	kenë	të	
drejta ekskluzive në sektorin e energjisë, transportit, shërbime postare, shërbime të tele-
komunikimit dhe media transmetuese. Kështu që duhet të bëhen përpjekje shtesë drejt 
liberalizimit të tregut në përputhje me legjislacionin e BE-së. 

•	 Mbrojtja e konsumatorit dhe ajo shëndetësore 

•	 Mbrojtja e konsumatorit 

Sipas raportit 2012 të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Raporti, numri i ankesave të 
konsumatorëve është rritur në 70-80%, në krahasim me vitin 2011.241 Ky është një tregues 
i mirë se Departamenti i Mbrojtjes së Konsumatorit ka arritur të informojë konsumatorët 
mbi të drejtën e tyre për t’u ankuar mbi blerjen e produkteve dhe shërbimeve. Ky i fun-
dit është gjithashtu një rezultat i një fushate sensibilizuese tepër intensive. Përsëri, sipas 
Raportit Vjetor të MTI, ky departament ka kryer aktivitete të cilat kanë përfshirë fushata 
mediale, tryeza të rrumbullakëta, diskutime të hapura me universitetet, dhe u shpërn-
darjes së vazhdueshme të broshurave. Qasja e lehtë e konsumatorit në depozitimit ose 
paraqitjen e ankesave është bërë përmes vënies në dispozicion të linjës falas të telefonisë 
mobile dhe linjës tokësore.

240 Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 2012: Kosovo Country Report, f. 18, http://www.
bti-project.de/fileadmin/Inhalte/reports/2012/pdf/BTI%202012%20Kosovo.pdf. 

241 Raporti vjetor i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për 2012, f. 13, http://www.mti-ks.org/repository/
docs/MTI_Raport_Progresi_2012_Dhjetor_103727.pdf. 
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Megjithatë,	edhe	pse	numri	i	ankesave	të	depozituara	është	rritur,	ende	mbetet	sfidë	për	
kapacitetet e mbledhjes dhe përpunimit të këtyre ankesave, dhe kjo është e lidhur direkt 
me kapacitetet administrative të Departamentit të Mbrojtjes së Konsumatorit.242

Zbatimi i programit për mbrojtjen e konsumatorit ka lëvizur një hap përpara, me hapjen 
e qendrës së parë këshilluese në Prishtinë, e cili është krijuar me qëllim të ofrimit dhe 
sigurimit të informacionit dhe këshillave falas në fushat e ndryshme të konsumatorit, të 
tilla si siguria ushqimore dhe shërbimet publike.

Për më tepër, është zhvilluar deri diku përgjegjësia e Departamentit për Mbrojtjen e 
Konsumatorit të cilat kanë të bëjnë me tri grupe të synuara: 1) institucionet qeveritare 
të përfshira në mbrojtjen e konsumatorit, 2) organizatat joqeveritare, dhe 3) organizatat 
rajonale. Këto institucione përfshijnë: Inspektoratin e Tregut të MTI-së, Inspektoratin 
Sanitar të Agjencisë së Veterinarisë, Inspektorati Veterinar dhe Fitosanitar, Instituti 
Kombëtar i Shëndetit Publik, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, Doganat, Gjykatat dhe 
institucionet për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve (ZAM), Shoqata Kosovare 
për Mbrojtjen e Konsumatorit, shoqëria civile, odat ekonomike, dhe organizatat rajonale 
në Shqipëri, Maqedoni, Kroaci dhe Mal të Zi.

Në lidhje me ato që u përmendën më lartë, duhet të rritet bashkëpunimi ndër-insti-
tucional.	Kjo	vlen	posaçërisht	për	bashkëpunim	me	inspektoratin	e	tregut	dhe	doganat.	
Për	shembull,	praktika	tregon	se	siguria	ushqimore	është	një	nga	çështjet	kryesore	dhe	
subjekt i ankesave të shumta nga konsumatorët. Kështu, në përgjithësi, mbetet shumë 
për t’u bërë në mënyrë që të zbatohet plotësisht programi aktual dhe zbatimi i duhur i 
legjislacionit.

•	 Mbrojtja e shëndetit 

Sipas dokumenteve vlerësuese të BE-së për Kosovën, fusha e shëndetit publik është fus-
hë	në	 të	 cilën	përgjithësisht	ka	pasur	përparime	 të	kufizuara	dhe	ku	mbesin	 sfida	 të	
mëdha për t’u adresuar.

Zbatimi i ligjit të duhanit është përballur me vështirësi, prandaj zbatimi i tij konsid-
erohet ende i dobët. Rezultatet e inspektimit vënë në pah efektin e dispozitave të ligjit 
që ndajnë hapësirën e pirjes dhe jo-pirjes së duhanit në raport 30%/70%. Megjithatë, 
qëllimi i ashpërsimit të dispozitave të ligjit të duhanit drejt ndalimit të plotë të pirjes së 
duhanit në vende publike, mund të rezultojë si më efektive. Një element tjetër që mund 
të jetë i dobishëm në zbatimin e këtyre dispozitave janë sanksionet më të rënda dhe ma-
sat kundër personave që shkelin ligjin: në kuadër të projektligjit për kontrollin e duhanit 
janë	paraparë	gjoba	fikse,	si	dhe	rritja	e	numrit	të	organeve	mbikëqyrës	dhe	atyre	për	
ekzekutim, përfshirë Policinë e Kosovës dhe Agjencinë Kundër Korrupsionit.

242 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on 
a Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and 
Kosovo, f. 28–29, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analyti-
cal_2012_en.pdf..
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Sa u përket arritjeve në fushën e sëmundjeve ngjitëse, lajmi i mirë është se imunizimi i 
popullatës është raportuar të ketë arritur shkallën 95%. Qendra Kombëtare për Trans-
fuzionin e Gjakut ka arritur progres gjithashtu, ku shifrat e grumbullimit të gjakut në 
vitin 2012 janë rritur në 13%. Edhe pse transfuzioni i gjakut është vullnetar, niveli i 
vetëdijes në mesin e popullatës duket se është rritur.

Në aspektin e posedimit të të dhënave të besueshme, IKSHP mund të bëjë një studim 
mbi	nivelin	e	konsumit	të	duhanit	në	Kosovë.	Diçka	e	tillë	nuk	është	bërë	që	nga	viti	
2005.	 Sfidat	 kryesore	 hasen	 në	 fushën	 e	 transplantimit	 të	 organeve.	Marrë	 parasysh	
mungesën e legjislacionit, infrastrukturës adekuate, dhe profesionistëve kompetentë, 
kjo	fushë	mbetet	një	sfidë.	Gjithashtu	është	raportuar	që	Ministria	e	Shëndetësisë	nuk	
posedon me një regjistër për numrin e qytetarëve në nevojë për transplantim.

•	 Përmbledhje	e	sfidave	kyçe	të	identifikuara	në	fushën	e	tregut	të	brendshëm	

Ky kapitull ofron një pasqyrë të zhvillimeve kryesore në të gjitha fushat që bien në 
kuadër	 të	 sektorit	 të	 tregut	 të	 brendshëm	në	Kosovë.	Ajo	 fillon	 duke	 diskutuar	 dhe	
analizuar	 kornizës	 legjislative	 dhe	 identifikuar	 disa	 prej	 mangësive	 kryesore.	 Pastaj	
jepet një pasqyrë e shkurtër e kornizës së politikave që zbatohet në këtë sektor. Së fund-
mi paraqitet një përmbledhje e kornizës institucionale dhe funksionalitetit të tij. Ajo 
gjithashtu merret me zbatimin në praktikë. Duke pasur parasysh sa më sipër, në vijim 
jepet	një	pasqyrë	e	përmbledhur	e	sfidave	kryesore	të	identifikuara	në	secilën	fushë	të	
tregut të brendshëm.

Lëvizja e lirë e mallrave

•	 Baza legjislative, përkatësisht kompletimi dhe harmonizimi i legjislacionit 
kombëtar	me	legjislacionin	e	BE-së.	Sfidë	mbetet	edhe	zbatimi	i	direktivave	të	
qasjes së re dhe standardeve evropiane. Kompletimi i kornizës ligjore në fus-
hën e mbikëqyrjes së tregut duhet të konsiderohet si prioritet, për arsye se ia 
mundëson Inspektoratit të Tregut që t’i monitorojë produktet për së afërmi dhe 
të shohë nëse ato i plotësojnë kriteret e shëndetit publik dhe sigurisë publike. 
Një aspekt tjetër i cili ndërlidhet me modernizimin e kornizës legjislative janë 
kapacitetet institucionale, të cilat duhet të jenë në gjendje ta zbatojnë kornizën 
ligjore si dhe t’i përcjellin zhvillimet në këtë fushë.

•	 Për	më	tepër,	një	nga	sfidat	kryesore	që	është	paraqitur	nga	një	numër	raportesh	
dhe	nga	raportet	e	progresit	të	BE-së	në	veçanti	mbetet	mungesa	e	kapaciteteve	
njerëzore, administrative dhe teknike. Kjo e fundit ndikon drejtpërsëdrejti në 
nivelin e ulët të vetëdijes për rëndësinë e zbatimit të standardeve evropiane të 
reja, të cilat do të ndihmonin në funksionimin e tregut, i promovojnë produktet 
konkurruese dhe do të ndihmonin edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe të sig-
urisë	së	konsumatorëve.	Sa	u	përket	kapaciteteve	teknike,	sfidë	mbetet	numri	
i organeve të vlerësimit të konformitetit dhe funksionaliteti i laboratorëve të 
metrologjisë.

•	 Sa	 i	 përket	 fushës	 së	 bashkëpunimit	 ndërkombëtar,	 sfidë	mbetet	 anëtarësimi	



175KonKurrencë, Mbrojtje të KonsuMatorit dhe atë shëndetësore

i agjencisë së standardizimit dhe departamentit të metrologjisë në organizatat 
ndërkombëtare,	 i	 cili	 është	 tejet	 i	 rëndësishëm,	 e	 veçanërisht	 anëtarësimi	 në	
OSN, KES dhe KESE. 

•	 Në kuptim të përgjithshëm, struktura institucionale brenda MTI-së ka shkaktu-
ar	disa	sfida,	ndërsa	duhet	të	kompletohet	ristrukturimi	i	saj	sipas	vendimit	të	
qeverisë.

•	 Sa	 i	 përket	 politikë-bërjes,	 sfidë	 mbetet	 zbatimi	 i	 dokumenteve	 strategjike	
ekzistuese. Për më tepër, MTI-ja duhet t’i kushtojë prioritet zhvillimit të sek-
torëve të cilëve ende u mungojnë dokumentet politike. 

Lëvizja e lirë e punëtorëve

•	 Aspekti i kornizës legjislative, pra kompletimi dhe harmonizimi i legjislacionit 
kombëtar	 me	 legjislacionin	 e	 BE-së,	 veçanërisht	 harmonizimi	 i	 legjislacionit	
përkitazi me trajtimin e barabartë të punëtorëve të BE-së të punësuar në terri-
torin e Kosovës, dhe të drejtat e anëtarëve të familjes së tyre. Krahas kësaj, duhet 
të	hartohet	dhe	kompletohet	korniza	ligjore	për	bashkërendimin	e	kufizuar	të	
sistemeve të sigurimit social sa më në pajtueshmëri me acquis të BE-së që të jetë 
e mundur, duke i marrë parasysh zhvillimet në vend në lidhje me sigurimin 
social. 

•	 Sa	u	përket	kapaciteteve	institucionale,	njëra	nga	sfidat	kryesorë	mbetet	mung-
esa e kapaciteteve njerëzore, administrative dhe teknike, të cilat do të ishin në 
gjendje ta zbatonin kornizën ligjore në fushën e lëvizjes së lirë për punëtorë dhe 
bashkërendimin	e	kufizuar	të	sistemeve	të	sigurimit	social.

•	 Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar në bashkërendimin e skemave të sig-
urimit	 social,	 sfidë	paraqet	mungesa	 e	marrëveshjeve	 bilaterale,	 e	 sidomos	 e	
marrëveshjeve që do të mund të arriheshin me shtetet anëtare të BE-së. 

•	 Sa	 i	 përket	 politikë-bërjes,	 sfidë	 mbetet	 zbatimi	 i	 dokumenteve	 strategjike	
ekzistuese.

E	drejta	e	themelimit	të	kompanive	dhe	lira	e	ofrimit	të	shërbimeve	përtej	kufijve

•	 Përcaktimi i kornizës legjislative, d.m.th kompletimi dhe harmonizimi i legjis-
lacionit	kombëtar	me	legjislacionin	e	BE-së,	veçanërisht	harmonizimi	i	legjisla-
cionit në lidhje me të drejtën e themelimit të kompanive, themelimin e personave 
të	vetë-punësuar,	 liria	për	 të	ofruar	 shërbime,	 si	dhe	njohjen	 e	kualifikimeve	
profesionale. Kompanive të BE-së dhe personave të vetëpunësuar duhet tu ga-
rantohet e drejta e themelimit dhe ofrimit të shërbimeve.

•	 Pastaj,	një	nga	sfidat	kryesore	mbetet	mungesa	e	kapaciteteve	njerëzore,	admin-
istrative, dhe teknike, të cilat do të jenë të aftë për zbatimin e kornizës ligjore në 
këtë fushë.

•	 Në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtar, marrëveshjet dypalëshe në fushën 
e	njohjes	së	ndërsjellë	të	kualifikimeve	profesionale	duhet	të	realizohet.

•	 Një	nga	çështjet	kryesore,	është	mungesa	e	disponueshmërisë	së	të	dhënave	në	
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fushën e ofrimit të shërbimeve, e cila përfshin një sistem dy-shtresor: Së pari, 
ekzistenca e një baze të dhënash me pasqyrimin e të gjitha akteve legjislative të 
cilat formojnë një pjesë të fushës së shërbimeve, dhe së dyti, disponueshmërinë 
e vazhdueshme e shifrave të fundit në ofrimin e shërbimeve në Kosovë.

Liria e lëvizjes së kapitalit 

•	 Sfida	kryesore	në	fushën	e	lëvizjes	së	kapitalit	dhe	sistemit	të	pagesave	mbetet	
përcaktimi legjislativ, d.m.th kompletimi dhe harmonizimi i legjislacionit kom-
bëtar primar dhe sekondar me legjislacionin e BE-së. Një vlerësim i legjislacionit 
ekzistues	do	 të	ndihmojë	për	 të	 identifikuar	dhe	shfuqizuar	 të	gjitha	masat	e	
mundshme diskriminuese.

•	 Në	nivel	ndërkombëtar,	kodi	SWIFT	i	Kosovës	është	ende	një	sfidë	e	madhe.

Prokurimi publik

•	 Korniza legjislative, kompletimi i saj dhe harmonizimi me legjislacionin e BE-
së	është	ende	një	nga	sfidat	më	të	mëdha	në	fushën	e	prokurimit	publik.	Për	
më	 tepër,	 kjo	 çështje	 duhet	 të	 jetë	 prioritet	 duke	 marrë	 parasysh	 natyrën	 e	
prokurimit publik.

•	 Deri më sot zbatimi i parimeve të përgjithshme të përqafuar në kuadër të ligjit 
nga zyrtarët e prokurimit, si dhe institucionet përgjegjëse në përgjithësi mbetet 
një shqetësim. Në këtë drejtim, Kodi i Etikës duhet të siguroj zbatim të plotë.

•	 Një	nga	sfidat	mbetet	zbatimi	i	sistemit	të	e-prokurimit.
•	 Në aspektin e kornizës institucionale, struktura organizative dhe mungesa e 

përkufizimit	të	qartë	të	kompetencave	mbetet	një	sfidë.
•	 Kapacitetet administrative dhe trajnimi i tyre është ende një shqetësim. Në 

veçanti,	 cilësia	 e	 vendimeve	 të	Organit	 Shqyrtues	 të	 Prokurimit	 është	 e	 dis-
kutueshme.

E drejta e kompanive 

•	 Baza ligjore, përkatësisht pajtueshmëria e plotë e legjislacionit kombëtar me leg-
jislacionin	e	BE-së.	Në	veçanti,	ligji	për	organizimin	e	shoqërive	tregtare	duhet	të	
marrë	parasysh	rregulla	të	hollësishme	për	bashkimet	ndërkufitare,	dhe	mbrojt-
jen e të drejtave të votimit të aksionarëve të vegjël. Për më tepër, hartimi dhe mi-
ratimi i legjislacionit sekondar në fushën e të drejtës së kompanive është i nevo-
jshëm. Në lidhje me këtë, ligji mbi qeverisjen e korporatave duhet gjithashtu të 
konsiderohet për miratim. Nga ana tjetër, harmonizimi i legjislacionit aktual në 
fushën	e	kontabilitetit	dhe	auditimit	të	korporatave	është	gjithashtu	një	çështje	e	
ngutshme. Deri më sot, ka një mungesë të akteve nënligjore në këtë fushë. 

•	 Për	më	tepër,	një	nga	sfidat	kryesore	të	paraqitura	nga	një	sërë	raportesh,	mbetet	
disponueshmëria e kapaciteteve kompetente njerëzore, administrative dhe 
teknike.	Stafi	i	ARBK-së	duhet	t’i	nënshtrohet	edukimit	dhe	trajnimit	të	vazh-
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dueshëm,	veçanërisht	në	lidhje	me	zhvillimet	ligjore.	Nga	ana	tjetër,	duhet	të	
sigurohet funksionaliteti i plotë i KKRF-së. 

•	 Në aspektin e hartimit të politikave, zbatimi i dokumenteve ekzistuese strate-
gjike	mbetet	për	t’u	përfunduar.	Ka	një	mungesë	të	një	dokumenti	të	veçantë	
politikash në fushën e të drejtës së kompanive, dhe deri më sot e drejta e kom-
panive është konsideruar kryesisht nga pikëpamja e funksionalitetit të regjis-
trimit të bizneseve.

•	 Në terma të përgjithshme, disponueshmëria e raporteve në lidhje me ngarkesën 
e KKRF-së duhet të sigurohet. Për më tepër, përkthimi i Standardeve Ndërkom-
bëtare të Raportimit Financiar (SNRF) është gjithashtu i nevojshëm. 

Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale 

•	 Baza ligjore, edhe pse kjo është një fushë e cila ka arritur arritje të konsider-
ueshme në përafrim me acquis, vijueshmëria e zhvillimeve më të fundit në këtë 
fushë është e domosdoshme. Në mungesë të një ligji kornizë, miratimi i Ligjit 
për	treguesit	gjeografikë	do	të	kompletojë	kornizën	legjislative	primare.	Për	më	
tepër, është i nevojshëm edhe hartimi dhe miratimi i legjislacionit sekondar në 
fushën e DPI-së.

•	 Për	më	tepër,	një	nga	sfidat	më	të	mëdha,	të	paraqitura	nga	një	sërë	raportesh,	
mbetet disponueshmëria e kapaciteteve kompetente njerëzore, administrative 
dhe	teknike.	Kjo	e	fundit	shkon	veçanërisht	për	mungesën	e	personelit	në	Zyrën	
e	Pronësisë	Intelektuale.	Kjo	zyrë	duhet	të	punësojnë	personel	të	kualifikuar	në	
fushën e së drejtës së pronësisë intelektuale.

•	 Në aspektin e hartimit të politikave, zbatimi i dokumenteve ekzistuese strate-
gjike mbetet të kompletohet. Janë dy elemente kryesore të cilave duhet t’i jepet 
përparësi, përkatësisht ngritjes së vetëdijes së publikut dhe palëve të interesu-
ara	për	DPI,	dhe	zbatimit	të	strategjisë	kundër	falsifikimeve. 

•	 Zbatimi i kornizës së politikave është drejtpërdrejt i lidhur me bashkëpun-
imin ndër-institucional. Prandaj, prioritet duhet t’i jepet bashkëpunimit në 
trekëndëshin ZDADP – ZPI – Doganë, si dhe me Inspektoratin e Tregut. 

Politikat e konkurrencës

•	 Baza ligjore: duhet të bëhet një vlerësim formal i nevojave sa i përket nivelit të 
përputhjes	së	ligjeve	të	tjera	të	cilat	rregullojnë	çështjet	që	kanë	të	bëjnë	me	mbro-
jtjen e konkurrencës me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës. Më tej, vet ligji ka 
nevojë të plotësohet-ndryshohet për të përcaktuar pozitën dominuese. Në anën 
tjetër, është e nevojshme të kompletohet legjislacioni për ndihmën shtetërore me 
legjislacionin sekondar. Dhe në fund, duhet të themelohet inventari gjithëpërf-
shirës për skemat ekzistues dhe të ardhshme të ndihmës shtetërore.

•	 Sa	i	përket	kapaciteteve	institucionale,	njëra	ndër	sfidat	kryesore	mbeten	mung-
esa e kapaciteteve njerëzore të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. Pra, aktu-
alisht	ka	mungesë	të	stafit	në	përgjithësi	dhe	stafit	të	kualifikuar	për	marrjen	e	
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përgjegjësive të dhëna KKK-së me ligj. Kapacitete aktuale duet të përdoren për 
monitorimin e vazhdueshëm të fushave ekonomike të cilat mund të jenë prob-
lematike. Në anën tjetër, krijimi i strukturës institucionale të ndihmës shtetërore 
është	e	një	rëndësie	të	veçantë.

•	 AKK-ja duhet të ketë parasysh rritjen e numrit të aktiviteteve avokuese dhe për 
ngritjen e vetëdijes. Kjo e fundit mund të bëhet gjithashtu edhe me ndihmën 
e Programit të Leniencës i cili duhet të konsiderohet të krijohet në kuadër të 
KKK-së.

•	 Sa i përket bërjes së politikave, mund të jetë e nevojshme hartimi i strategjisë 
sektoriale. Më tej, duhet të implementohen dokumentet ekzistuese strategjike.

•	 Në përgjithësi, të dhënat e publikuara në ueb sajtin zyrtar të Autoritetit Kosovar 
të Konkurrencës janë të tejkaluara. Për shembull, nuk ka të dhëna nëse është 
bërë ndonjë kërkesë në KKK për krijimin e përqendrimeve; dhe vetëm dy ven-
dime janë të publikuara. Kështu që, mungesa e informatave publike përbën një 
sfidë	për	të	pasur	një	pasqyrë	më	specifike	mbi	atë	se	çfarë	është	arritur	në	këtë	
fushë. 

•	 Sa i përket liberalizimit të tregut, duhet të bëhen përpjekje shtesë në përputhje 
me legjislacionin e BE-së.

Mbrojtja e konsumatorit dhe ajo shëndetësore

•	 Baza	ligjore	mbetet	sfidë,	si	në	fushën	e	mbrojtjes	së	konsumatorit,	ashtu	edhe	
në atë të shëndetit publik. Ligji aktual për mbrojtjen e konsumatorit duhet të 
harmonizohet plotësisht me legjislacionin e BE-së. Për më tepër, duke pasur 
parasysh se fusha e mbrojtjes së konsumatorit përfshin një numër të ligjeve 
të tjera, është e rëndësishme që aktet ligjore të mos jenë në kundërshtim me 
njëri-tjetrin, pra dispozitat kontradiktore duhet të shmangen (për shembull, qa-
rtësimi i mekanizmave për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë gjykatave në 
kuadër Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit). Nga ana tjetër, korniza legjislative 
në fushën e shëndetit publik dhe kompletimi i saj është i domosdoshëm. Për 
shembull, është paraparë plotësim-ndryshimi i Ligjit për duhanin, gjë që po-
tencialisht mund të përmirësojë nivelin aktual të zbatimit të ligjit. Për më tepër, 
komponenti legjislativ që duhet të adresohet urgjentisht është ai në fushën e 
indeve të gjakut dhe transplantimit të organeve.

•	 Në aspektin e kornizës strategjike, të dy fushat (mbrojtja e konsumatorit dhe 
shëndeti publik) mbeten prapa sa i përket zbatimit të strategjive ekzistuese. 
Bashkëpunimi ndër-institucional, në mes të Zyrës për Mbrojtjen e Konsuma-
torit, Inspektoratit të Tregut dhe Doganave, duhet të rritet. 

•	 Në aspektin e kornizës institucionale, mungesa e fondeve adekuate, si dhe 
mungesa	e	kapaciteteve	njerëzore,	kanë	qenë	sfida	të	vazhdueshme	për	organet	
përkatëse	në	fushën	e	mbrojtjes	së	konsumatorit.	Me	të	njëjtat	sfida	përballen	
edhe	institucionet	në	fushën	e	shëndetit	publik,	veçanërisht	spitalet,	të	cilat	ako-
ma përballen me mungesë të objekteve.

•	 Së fundmi, fusha e shëndetit publik përballet me mangësi të mëdha në sigurim-
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in e të dhënave relevante në shumicën e sektorëve që mbulon. Informatat në 
dispozicion	të	publikut,	veçanërisht	në	lidhje	me	informacionin	në	dispozicion	
në faqet përkatëse në Internet, është i dobët dhe jo i përditësuar.
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Kapitulli V: Doganat dhe Tatimet

1. Doganat

Një administratë doganore efektive është thelbësore për tregti të rrjedhshme dhe për zh-
villimin e biznesit, si dhe për krijimin e një mjedisi i cili i tërheq dhe siguron investimet 
e huaja.

Dogana e Kosovës është një prej dy organeve kryesore qeveritare në Kosovë që janë 
përgjegjëse për mbledhjen e tatimeve. Sistemi i tatimeve në Kosovë, i themeluar gjatë 
dekadës së fundit, është relativisht i ri. Ai është themeluar në gusht të vitit 1999, në 
kuadër të Shtyllës IV të Misionit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, me 
përgjegjësinë për të siguruar zbatimin e rregulloreve doganore të drejta dhe të njëjta për 
të gjithë, si dhe për zbatimin e dispozitave të tjera që vlejnë për mallrat të cilat i nënsh-
trohen kontrollit doganor. Pas Shpalljes së Pavarësisë dhe hyrjes në fuqi të Kushtetutës 
së	Republikës	së	Kosovës,	ish-Shërbimi	Doganor	i	UNMIK-ut,	siç	njihej	deri	atëherë,	u	
shndërrua në Doganën e Kosovës, në dhjetor të vitit 2008.

Ndryshe nga disa vende të rajonit, sistemi doganor në Kosovë konsiderohet se është 
kompakt dhe i thjeshtë. Që prej themelimit, ky sistem ka kaluar nëpër një sërë ndry-
shimesh	dhe	modifikimesh	me	qëllim	harmonizimin	me	acquis të BE-së dhe standardet 
evropiane. Për këtë qëllim, fusha e doganave në Kosovës gjithashtu është mbështetur 
nga donatorët, në aspektin e zhvillimit të legjislacionit, politikave dhe ngritjes së kapac-
iteteve, me synim zhvillimin e tërë sistemit të doganor në një administratë moderne për 
vjeljen e të ardhurave. 

Megjithatë, mbetet ende punë për t’u bërë për të adresuar disa nga problemet e mbetura 
të	një	rëndësie	strategjike:	zhvillimi	i	një	sistemeve	kyçe	të	TI-së,	harmonizimi	i	proce-
durave të pagesës së të hyrave që shfrytëzohen nga bankat dhe autoritetet doganore, si 
dhe	zhvillimi	dhe	shfrytëzimi	efikas	i	një	sistemit	për	regjistrimin	e	tatimpaguesve	dhe	
atij për menaxhimin e rrezikut.

1.1. Korniza ligjore dhe e politikave në fushën e doganave 

1.1.1. Korniza ligjeve vendore për doganat

Kjo pjesë jep një pasqyrë të kornizës ligjore relevante për fushën e doganave në Kosovë, 
kryesisht mbi Kodin doganor dhe të akcizës së Kosovës dhe Ligjin për tatimin e akcizës. 
Ligjet e tjera të diskutuar, relevantë për këtë fushë, përfshijnë ato për menaxhimin dhe 
kontrollin	e	 integruar	 të	kufirit	 shtetëror,	masat	doganore	për	mbrojtjen	e	 të	drejtave	
pronësore intelektuale, dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. 

Kodi doganor dhe i akcizës së Kosovës nr. 03/L-109, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës 
në nëntor 2008, rregullon elementet themelore të sistemit të mbrojtjes doganore të ekon-
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omisë së Kosovës, si dhe të drejtat dhe detyrimet e të gjithë operatorëve sa i përket 
zbatimi të legjislacionit doganor.243 Kodi doganor është hartuar me ndihmën teknike 
të konsulentëve ndërkombëtarë doganorë, dhe është bazuar në Kodin Doganor të BE-s 
të vitit 1992. Kjo ishte një përparësi për Doganën e Kosovës, për faktin se korniza e 
ligjeve	dhe	 e	 rregulloreve	 ka	 qenë	në	 harmoni	me	 standardet	 e	 BE-s	 që	prej	 fillimit,	
dhe	tani	është	qenësore	për	përafrim	me	BE-në.	Megjithatë,	siç	diskutohet	më	poshtë,	
ka një numër përmirësimesh të cilat janë të domosdoshme të ndërmerren me qëllim të 
përmirësimit të mëtejmë të kornizës ligjore aktuale.

Në kontekstin e tregtisë ndërkombëtare që zhvillohet aktualisht, modernizimi i legjisla-
cionit doganor paraqet domosdoshmëri dhe kërkesë ndaj shumë vendeve me qëllim të 
zvogëlimit	të	kufizimeve	dhe	pengesave	jo-tarifore	ndaj	tregtisë	me	mallra	përtej	kufi-
jve. Kodi më i fundit dhe më i përditësuar Doganor i BE-së, i majit të vitit 2008, vendos 
një kornizë ligjore model për vendet që janë ose aspirojnë të bëhen anëtare të Bashkimit 
Evropian. Megjithatë, gjithashtu duhet theksuar se është thelbësore që Kodi Doganor i 
Kosovës	t’i	reflektojë	këto	standarde	dhe	praktika	për	administrimin	e	doganave	të	cilat	
janë	specifikuar	në	Kodin	Doganor	të	BE-së,	 të	 titulluar	“Rruga	drejt	doganave	mod-
erne”.	Në	këtë	aspekt,	Kodi	doganor	 i	Kosovës	reflekton	mbi	70%	arritje,	Megjithatë,	
duhet	të	bëhet	më	shumë,	në	veçanti	sa	u	përket	çështjeve	në	lidhje	me	modernizimin	e	
mëtejshëm të kontrollit doganor, zbatimin e teknologjisë së informimit dhe komunikim-
it (TIK), lehtësimin e tregtisë dhe vendosjen e një administrate të tregtisë që mbështet 
zhvillimin ekonomik të Kosovës.244

Zbatimi i procedurave të autorizuara nga legjislacioni modern doganor – shfrytëzimi 
maksimal i teknologjisë së informimit; menaxhimi i rrezikut, auditimet e tregtarëve pas 
zhdoganimit,	garancitë	financiare,	dhe	trajtimi	i	thjeshtësuar	i	tregtarëve	të	autorizuar	
– të gjitha mund të kenë ndikim të madh në ekonominë e Kosovës. Aktualisht dogana 
mbledh rreth 63% të të gjitha të hyrave të qeverisë. Zbatimi i plotë i procedurave mod-
erne duhet të përmirësojë dukshëm vjeljen e të hyrave. Përfshirja dhe zbatimi i plotë i 
procedurave të mësipërme moderne duhet të përmirësojë dukshëm vjeljen e të ardhu-
rave.

Legjislacioni doganor i Kosovës është në masë të madhe në harmoni me Kodin Doganor 
të	BE-së.	Megjithatë,	 sfidë	e	madhe	në	zbatimin	e	Kodit	doganor	mbetet	neni	10	dhe	

243 Kodi doganor dhe i akcizës së Kosovës, neni 2, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/lig-
jet/2008_03-L-109_al.pdf.

244 “Kodi Doganor paraqet elemente praktike me kritere të qarta në bazë të praktikave më të mira të BE-s, 
ndaj të cilave një administratë doganore mund t’i mat arritjet e saja operacionale. Ato mund të shfrytëzo-
hen për analizimin e situatës ekzistuese ndërmjet secilit vend në lidhje me standardet doganore, dhe 
kështu	 të	ofrimit	 të	një	baze	për	planifikimin	e	 reformave	doganore.	Ato	mund	 të	ndihmojnë	në	 sig-
urimin	se	çfarëdo	ndihme	të	kërkuar	apo	të	dhënë	që	të	jetë	e	strukturuar,	konsistente,	dhe	e	drejtuar	ku	
duhet me objektiva të qarta dhe rezultate të matshme”. Nga parathënia e Customs Blueprints, Pathways 
to Modern Customs, f. 5–6, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/
publications/info_docs/customs/customs_blueprint_en.pdf.
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11. Sipas këtyre dispozitave, cilido person mund ta emërojë një përfaqësues të vetin në 
marrëdhëniet me Doganën, për t’i kryer veprimet dhe formalitetet e parapara me legjis-
lacionin doganor. Përfaqësimi në kuptimin e nenit 10 mund të kryhet vetëm nga personi 
juridik i regjistruar si përfaqësues nga ana e Doganës. Përfaqësuesi në fjalë duhet të 
posedojë licencë të lëshuar nga Dogana. Aktualisht industria e shpedicionit në Kosovë 
nuk është e rregulluar dhe nuk ka procedura për licencimin e agjentëve doganorë.

Përveç	kësaj,	Organizata	Botërore	e	Doganave	përcakton	standarde	dhe	procedura	në	të	
cilat duhet thirrur sa i përket caktimit të statusit të “Operatorit ekonomik të autorizuar” 
(OEA) një importuesi ose eksportuesi. OEA përcaktohet nga administrata doganore se 
është entitet me rrezik të ulët apo pa rrezik për procedurat e administratës doganore, 
në bazë të një vlerësimi të gjithëmbarshëm të rrezikut. Një OEA mund të mos i nënsht-
rohet	verifikimit	të	përmbushjes	në	kohën	e	eksportit	apo	importit,	sipas	rastit,	dhe	për	
rrjedhojë dërgesat nga një OEA mund të trajtohet përmes procedurave të thjeshtuara të 
zhdoganimit. Kodi Doganor është plotësuar-ndryshuar vitin e kaluar, por megjithatë 
asnjë akt nënligjor mbi OEA nuk është miratuar nga Dogana e Kosovës. 

Ligji mbi tatimin e akcizës, i plotësuar-ndryshuar më 2008 dhe 2009, përmban një listë 
të mallrave që i nënshtrohen tatimit të akcizës. Mallrat që i nënshtrohen akcizës përf-
shijnë: kafenë, verën, cigaret dhe produktet e tjera të duhanit, vajrat, lëngjet e frutave 
dhe koncentratet e tjera të pijeve, veturat dhe automjetet e tjera motorike. Këto janë të 
përcaktuara	shumat	fikse	për	secilin	mall.	

Dogana e Kosovës gjatë vitit 2011 e ka rritur aktivitetin në terren me synim të vjeljes së 
të hyrave nga tatimi i akcizës. Gjatë vitit 2011, zbatimi i vendimit të qeverisë së Kosovës 
nr.	03/13	ka	filluar	për	tatimin	e	akcizës	për	lojërat	e	fatit,	që	pas	aranzhimeve	shtesë	ka	
arritur të mbledh mbi €6 milionë të hyra nga kjo fushë, ndërsa më parë nuk është mbled-
hur asgjë. Gjatë vitit 2011 janë licencuar 11 kompani të reja për importimin e produk-
teve të duhanit.245 Sipas këtij ligji, mund të ketë lirim nga tatimi i akcizës për prodhim, 
ngrohje dhe lëndën e parë, me miratimin paraprak nga Dogana e Kosovës, bazuar në 
dhe për qëllime të përcaktuar me nenin 236 të Kodit doganor dhe të akcizave të Kosovës, 
gjë	që	vlen	edhe	për	tarifat	e	veçanta	të	mallrave	të	prodhuara	në	Kosovë.

Ligji nr. 03/L-065 për	 menaxhimin	 e	 integruar	 dhe	 kontrollin	 e	 kufirit	 shtetëror246, i 
miratuar nga Kuvendi i Kosovës në maj 2008, përcakton autoritetet kompetente dhe 
përgjegjësitë	sa	i	përket	menaxhimit	dhe	kontrollit	të	integruar	të	kufirit	shtetëror.	Ky	
ligj	zbatohet	pa	paragjykim	ndaj	mandatit	të	veçantë	të	organizatave	ndërkombëtare	në	
terren,	siç	përcaktohet	me	Kushtetutën	e	Republikës	së	Kosovës.	Bashkëpunimi	ndërm-
jet	agjencive	kryhet	nga	Policia	Kufitare,	Dogana	e	Kosovës	dhe	shërbimet	fito-sanitare	
e	veterinare,	siç	është	përcaktuar	nga	Strategjia	Kombëtare	për	Menaxhimin	e	Integruar	

245 2011 Annual Report, Dogana e Kosovës, f. 15, http://dogana.rks-gov.net/Uploads/Documents/
Raport%20vjetor%202011%20%20FINAL%20ANGLISHT.pdf. 

246	 Ligji	për	menaxhimin	e	integruar	dhe	kontrollin	e	kufirit	shtetëror,	http://www.assembly-kosova.org/
common/docs/ligjet/2008_03-L065_al.pdf.
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të	Kufirit.	Dispozitat	në	këtë	ligj	zbatohen	ndaj	të	gjithë	personave	që	hyjnë	apo	dalin	
nga Kosova, me përjashtim të atyre që kërkojnë apo mund të supozohet në mënyrë të 
arsyeshme se do të kërkojnë azil. Në raste të tilla zbatohet Ligji mbi azilin. Zbatimi i me-
naxhimit	të	integruar	të	kufirit	është	sidomos	i	vështirë	në	Kosovën	veriore,	për	shkak	
të natyrës politike të marrëdhënieve me Serbinë. Për shkak të marrëdhënieve të tensio-
nuara	midis	dy	vendeve,	shkëmbimi	i	informatave	dhe	kontrolli	i	përbashkët	i	kufirit	
mund të përbëjë problem potencial.

Ligji nr. 03/L-170 për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelek-
tuale247, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në dhjetor 2009, përcakton procedurat për 
veprim nga Dogana kur mallrat të cilat janë të dyshimta për shkelje të të drejtave të 
pronësisë intelektuale janë në situatat si në vijim: 

- Të deklaruara për lirim për qarkullim të lirë, eksport ose ri-eksport, në pajtim 
me dispozitat e Kodit doganor dhe të Akcizës; 

- Të zbuluara gjatë kontrollit të mallrave që hyjnë ose dalin nga territori doganor 
i Republikës së Kosovës;

- Të vendosura nën procedura të transitit, magazinimit doganor, përpunimit 
të brendshëm, përpunimit nën mbikëqyrjen e Doganës, dhe importit të për-
kohshëm; ose 

- Të vendosura në zonë të lirë dhe në depo të lirë doganore, në pajtim me dispozi-
tat e Kodit doganor dhe të akcizës.

Dogana e Kosovës ka bërë përpjekje për zbatimin e DPI-së: janë sekuestruar (dhe në disa 
raste janë asgjësuar) mallra dhe janë shqiptuar masa të konsiderueshme të dënimit. Në 
përgjithësi,	prodhimet	e	falsifikuara	dhe	pirateria	mbesin	shqetësuese	në	Kosovë.	Masat	
ndëshkuese ndaj shkeljes së të drejtave pronësore industriale duhet të qartësohen më 
tej. Procedurat e asgjësimit të mallrave të dëmshme për shëndetin e publikut akoma 
nuk janë përcaktuar në tërësi. Ato nuk mund të vihen në zbatim për shkak të zbrazësive 
në kornizën ligjore, si dhe për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme administrative, 
përfshirë mungesën e pajisjeve të duhura për asgjësimin e mallrave të rrezikshme. Pi-
rateria është e përhapur dhe tregtia me materiale të tilla zhvillohet në sy të publikut, pa 
ndonjë masë sanksionuese. Kosova duhet të bëjë një vlerësim rigoroz të përmasave të 
sfidave	në	këtë	aspekt,	me	qëllim	të	zhvillimit	të	instrumenteve	të	duhura	dhe	vendosjes	
së kornizës së nevojshme institucionale për luftimin e piraterisë.248

Ligji nr. 03/L-146, për Tatimin mbi vlerën e shtuar249, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës 
në dhjetor 2009, vendos sistemin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) në territorin e 
Republikës së Kosovës. TVSH përfshin aplikimin e tatimit të përgjithshëm në konsum, 

247 Ligji për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, http://www.assem-
bly-kosova.org/common/docs/ligjet/2009-170-alb.pdf. 

248 Kosovo 2011 Progress Report, f. 38–39, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/
package/ks_rapport_2011_en.pdf. 

249 Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2009-
146-alb.pdf. 
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për	mallra	dhe	shërbime,	që	është	saktësisht	proporcional	me	çmimin	e	mallrave	dhe	
shërbimeve.	TVSH	përllogaritet	në	këtë	çmim	sipas	normës	së	aplikueshme,	ngarkohet	
në faza të ndryshme të prodhimit, shpërndarjes dhe ciklit jetësor të tregtisë së mallrave 
dhe shërbimeve, dhe në fund bartet nga konsumatori i fundit. TVSH duhet të ngarkohet, 
sipas dispozitave të këtij ligji, mbi: 

- Furnizimin e mallrave dhe shërbimeve të bëra për konsideratë brenda territorit 
të	Kosovës	nga	personi	i	tatueshëm	që	vepron	si	i	tillë,	ashtu	siç	është	paracak-
tuar në nenin 4 të këtij ligji dhe duke vepruar në pajtim me këtë, dhe importimin 
e mallrave në Kosovë;

- TVSH në import duhet të ngarkohet dhe paguhet në pajtueshmëri me aran-
zhimet për detyrimet doganore.

Më tej, sipas vlerësimit të BE-së, sektori joformal ushqehet nga dobësive në politikat 
tatimore dhe te shpenzimeve, dhe në zbatimin e ligjit, përfshirë luftën kudër korrup-
sionit	dhe	krimit	të	organizuar.	Kjo	minimizon	bazën	tatimore	dhe	efikasitetin	e	politi-
kave ekonomike. Si masë për luftimin e ekonomisë joformale, Administrate Tatimore e 
Kosovës	vazhdon	të	lëshojë	numra	fiskalë	dhe	të	instalojë	arka	fiskale.	Megjithatë,	këto	
arka akoma nuk përdoren sistematikisht.250

Ligji nr. 04/L-048, për tregti me jashtë251, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në nëntor 
2011, përcakton rregullat e përgjithshme për ushtrimin e tregtisë ndërmjet personave 
me banim brenda ose jashtë territorit të Kosovës, në pajtueshmëri me praktikat më të 
mira	ndërkombëtare.	Veprimtaria	e	tregtisë	me	jashtë	mund	të	kryhet	nga	persona	fizikë	
dhe juridikë, ndërsa tregtia për qëllime komerciale mund të kryhet vetëm nga persona 
të regjistruar për zhvillimin e veprimtarive ekonomike në Kosovë.

1.1.2. Pasqyrë e përgjithshme e acquis-së së BE-së që zbatohet në fushën e do-
ganave

Në kuadër të kornizës së integrimit në BE, fusha e doganave është e rregulluar nga 
një numër aktesh primare dhe sekondare të acquis–së. Ky legjislacion përbëhet prej 
dy	kategorive	të	gjera:	parimeve	të	mishëruara	në	traktate	dhe	dispozitat	specifike	që	
përmbajnë aktet e tjera të acquis–së së BE-s, të nxjerra nga institucionet e BE-së, këto të 
fundit të ndara më tej në dy nënkategori: (1) rregulloret, direktivat dhe vendimet (in-
strumente ligjërisht të obligueshme), dhe (2) rekomandime dhe opinione (ligjërisht jo të 
obligueshme).

Sa u përket parimeve të mishëruara në Traktatin mbi Funksionimin e Bashkimit Evro-
pian (Traktatin e Lisbonës), aty thuhet se Bashkimi Evropian ka kompetenca ekskluzive 

250 Kosovo 2011 Progress Report, f. 31, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/
package/ks_rapport_2011_en.pdf. 

251 Ligji për tregti me jashtë, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20
tregti%20me%20jashte.pdf. 
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në fushën e Unionit Doganor.252	Traktati	e	përkufizon	fushëveprimin	e	Unionit	Doganor	
si të tillë që mbulon tërë tregtinë me mallra dhe përfshin ndalesën ndërmjet shteteve 
anëtare të detyrimeve doganore për importe dhe eksporte dhe të të gjitha taksave me 
efekt të barasvlershëm, si dhe zbatimin e tarifave të përbashkëta doganore në raport me 
vendet e treta.

Fusha e Unionit Doganor në BE është e rregulluar bazuar në këto katër parimet funda-
mentale: 

- Nevojën për promovimin e tregtisë midis shteteve anëtare dhe vendeve të treta; 
- Zhvillimet në kushtet e konkurrencës brenda Bashkimit Evropian, me synim të 

përmirësimit të kapaciteteve konkurruese të ndërmarrjeve;
- Kërkesat e BE-së sa i përket furnizimit me lëndë të parë si dhe me mallra gjysmë 

të përfunduara, ku Komisioni është përgjegjës për mënjanimin e kushteve që 
dëmtojnë konkurrencën në mes të shteteve anëtare sa u përket mallrave të për-
funduara; dhe

- Nevojën për shmangien e problemeve serioze në ekonomitë e shteteve anëtare 
dhe për të siguruar zhvillimin racional të prodhimit dhe zgjerimin e konsumit 
brenda Unionit.253

Sa u përket produkteve që hyjnë në tregun e BE-s nga vendet e treta, ato konsiderohet 
se i nënshtrohen qarkullimit të lirë brenda këtij tregu pas kryerjes së formaliteteve të im-
portit në lidhje me detyrimet dhe tarifat doganore, që janë të vlerës ekuivalente të mbled-
hura	nga	autoritetet	doganore	në	kufijtë	e	jashtëm	të	shteteve	anëtare	të	BE-së.	Neni	30	
ndalon detyrimet doganore në import dhe eksport, si dhe tarifat që kanë efekt të bar-
asvlershëm	në	mes	të	shteteve	anëtare,	përfshirë	detyrimet	doganore	të	natyrës	fiskale,	
ndërsa neni 31 përcakton se detyrimet e Përbashkëta Tarifore Doganore caktohen nga 
Këshilli, pas propozimit nga ana e Komisionit.254 Së fundmi, sa i përket bashkëpunimit 
doganor, Traktati thekson se “Në kuadër të fushëveprimit të zbatimit të Traktateve, 
Parlamenti Evropian dhe Këshilli, duke vepruar në pajtim me procedurat e zakonshme 
legjislative, do të marrin masa me qëllim të forcimit të bashkëpunimit doganor ndërmjet 
Shteteve Anëtare, si dhe ndërmjet këtyre të fundit dhe Komisionit.”255

Në	nivelin	e	dispozitave	specifike,	bazuar	në	strukturën	e	kapitujve	të	acquis-së, fusha 
e doganave mbulohet nga Kapitulli 29, mbi Unionin Doganor (shihni listën e akteve që 
zbatohen në fushën e doganave në Shtojcën 1).256 Ky kapitull përbëhet nga gjithsej 1,027 
akte, të ndarë në nëntë kategori, si në vijim:

252 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, neni 3.1., http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF.

253 Ibid, neni 32.
254 Ibid, nenet 28–31.
255 Ibid, neni 33.
256 Chapters of the acquis, http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-

the-acquis/index_en.htm.
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- Të përgjithshme (10 akte);
- Statistikat (218 akte); 
- Rregullat e përgjithshme doganore (18 akte); 
- Instrumentet themelore doganore (286 akte); 
- Zbatimi i tarifave të përbashkëta doganore (388 akte); 
- Rregullat	specifike	doganore	(63	akte);	
- Ndihma reciproke (6 akte); 
- Masat procedurale dhe ndëshkimet (8 akte); dhe
- Bashkëpunimi ndërkombëtar doganor (30 akte).257

1.1.3. Korniza e politikave relevante për fushën e doganave 

Kjo pjesë jep një pasqyrë të përgjithshme të kornizës së politikave që janë relevante në 
fushën e doganave, të cilat përqendrohen kryesisht në Kornizën e Strategjisë Operative 
2012 – 2014 të Doganës së Kosovës. Dokumentet e tjera të politikave relevante në këtë 
fushë të cilat analizohen përfshinë Planin e veprimit i vizionit ekonomik të Kosovës 2011 
– 2014, si dhe Politikën tregtare të Kosovës.

Korniza e Strategjisë Operative 2012 – 2014 e Doganës së Kosovës, e miratuar më 2012, 
paraqet	kornizën	strategjike	të	Doganës	së	Kosovës.	Ai	përcakton	se	çfarë	është	e	man-
datuar të sigurojë kjo agjenci e zbatimit të ligjit në drejtim të investimit të parasë pub-
like nga buxheti i Kosovës, dhe gjithashtu përcakton qëllimet dhe objektivat që duhet 
realizuar nga ana e njësive operative, përkatësisht drejtorive të Doganës. Ky është plan 
periodik,	i	cili	mbulon	një	periudhë	afatmesme	trevjeçare,	e	cila	mbulohet	nga	Korniza	
Afatmesme	e	Shpenzimeve,	dhe	rifreskohet	çdo	vit	në	aspektin	e	shpenzimeve	buxheto-
re dhe planit për mbledhjen e të hyrave buxhetore..

Objektivat e planit të veprimit janë si në vijim:

- Mbledhja e të hyrave të duhura në kohë të duhur nga TVSH-ja në import, akciza 
dhe obligimet doganore. Projeksionet aktuale të Ministrisë së Financave për të 
hyrat, miratuar si pjese e Buxhetit të Kosovës për vitin 2012, janë €867 milionë.

- Promovimi i komunikimit dhe bashkëpunimit nacional me komunitetin e biz-
nesit të Kosovës, shërbimet qeveritare dhe ndërkombëtare, me administratat e 
tjera doganore në rajon dhe më gjerë, me synim statusin e anëtarit të plotë në 
Organizatën Botërore të Doganave.

- Zhvillimi i kapaciteteve brenda shërbimit për të avancuar integritetin, zhvillim-
in e resurseve, politikave, kornizën ligjore, dhe për të arritur më shumë trans-
parencë dhe përdorur praktikat e mira, por gjithashtu zbatimin e Kodit të ri 
Doganor të BE-së dhe arritjen e standardeve të synuara me këtë dokument.

- Shfrytëzimi i fuqive dhe procedurave të Kodit Doganor dhe të Akcizave për 
efekt më të mirë për të përmirësuar përmbushjen dhe lehtësuar aktivitetet 
ekonomike në bashkëpunim me tregtarët. Të arrihet baraspeshim adekuat 
ndërmjet lehtësirave tregtare dhe kontrollit, duke shfrytëzuar teknikat që fusin 

257 EUR-Lex: Customs Union and free movement of goods, http://eur-lex.europa.eu/en/consleg/latest/
chap02.htm.
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në	veprim	vlerësimin	e	riskut,	profilizimit	dhe	selektivitetit.
- Funksionalizimi	i	plotë	i	aktiviteteve	doganore	në	Pikëkalimet	Kufitare	në	kufi-

rin me Serbinë, në veri (Jarinjë dhe Bërnjak).
- Aplikimi i fuqive ligjore dhe maksimalizimi i shfrytëzimit të kapaciteteve të 

zbatimit të ligjit.258

Plani i veprimit i vizionit ekonomik të Kosovës 2011 – 2014, i vitit 2011, përshkruan 
kornizën	 e	 planifikimit	 të	 zhvillimit	 ekonomik	dhe	 zotimin	proaktiv	 të	Qeverisë	 për	
rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Ky plan është dokument me objektiva dhe 
aktivitete	konkrete,	i	bazuar	në	rezultatet	aktuale	dhe	është	pjesë	e	kornizës	planifikuese	
në kuadër të dokumenteve strategjike afatmesme, përfshirë Programin e Qeverisë 2011 
– 2014, Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2012 – 2014, Planin e Veprimit 
për Partneritet Evropian, si dhe dokumentet të tjera sektoriale dhe ndër-sektoriale të 
Qeverisë. Plani është përgatitur në bashkëpunim me të gjitha organet e interesuara qe-
veritare, është diskutuar dhe janë marrë parasysh komentet e të gjitha palëve të interesit 
jo-qeveritarë,	veçanërisht	të	komunitetit	të	biznesit.

Prioritetet strategjike në këtë dokument janë strukturuar në pesë shtylla sektoriale:

- Ruajtja	e	qëndrueshmërisë	makro-fiskale;	
- Investimet, mjedisi investues dhe përkrahja e sektorit privat; 
- Zhvillimi i infrastrukturës publike; 
- Ri-vitalizimi i sektorit të bujqësisë; dhe
- Zhvillimi i kapitalit human.259

Politikat tregtare të Kosovës, miratuar më 2009, është vazhdimësi e dokumentit të vitit 
2004 dhe disa dokumenteve të mëparshme qeveritare mbi regjimin tregtar të Kosovës. 
Bazuar në faktin se gjendja sa i përket bilancit tregtar mbetet e pandryshuar, institucio-
net	e	Kosovës	(në	veçanti	Ministria	e	Tregtisë	dhe	Industrisë)	janë	të	përkushtuar	për	
të adresuar rekomandimet e dhëna në dokumentin e mëparshëm, si dhe të ndërmar-
rin hapa shtesë me synim promovimin e sektorit të eksportit. Dizajnimi i kësaj politike 
është trajtuar në kontekstin e procesit të integrimit në BE. Ndryshimet në këtë dokument 
gjithashtu marrin në konsideratë sinjalet nga komuniteti i biznesit në Kosovë dhe nga 
palët tjera ekonomike të interesuara. Ky dokument është hartuar bashkërisht nga MTI 
dhe ekspertë të kësaj fushe. Kontribuuesi më i madh nga ana e MTI-së është Departa-
menti i Tregtisë. Ekspertiza e jashtme përbëhej nga konsulentë vendorë dhe ndërkom-
bëtarë, të mbështetur bashkërisht nga MTI dhe Zyra e UNDP-së në Kosovë. 

Ky dokument politikash është i ndarë në tri pjesë kryesore: 

- Pjesa e parë fokusohet në trendët aktuale të tregtisë së jashtme të Kosovës. Kjo 

258 Korniza e Strategjisë Operative 2012–2014, Dogana e Kosovës http://dogana.rks-gov.net/Uploads/Doc-
uments/KORNIZA_E_STRATEGJISE_OPERATIVE_2012-2014_2.pdf. 

259 Plani i veprimit i vizionit ekonomik të Kosovës 2011-2014, http://www.kryeministri-ks.net/repository/
docs/Plani_i_Veprimit_i_Vizionit_Ekonomik_te_Kosoves_2011-2014.pdf.
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pjesë diskuton shkurtimisht barrierat, përparësitë krahasuese dhe tregjet poten-
ciale për produktet e Kosovës;

- Pjesa e dytë analizon regjimin aktual tregtar dhe dimensionet e mjedisit insti-
tucional të cilat janë të rëndësishme për promovimin e eksportit; dhe 

- Pjesa	e	fundit	përqendrohet	në	drejtimet	specifike	që	Kosova	duhet	të	ndërmar-
rë në lidhje me politikën tregtare, duke vendosur një vizion të qartë për të rritur 
potencialin e sektorit të eksportit në Kosovë.260 

Dogana e Kosovës është një mekanizëm i rëndësishëm për ekzekutimin dhe zbatimin e 
politikës tregtare të miratuar në vitin 2009.

Për të përmbledhur, Dogana e Kosovës ka prioritet zbatimin e një varg dokumentesh 
strategjike dhe të politikave, të cilat më të rëndësishmet janë si në vijim: Studimi i Fizibi-
litetit për MSA, Udhërrëfyesi për Liberalizimin e Vizave, Blueprint për Dogana, Plani i 
Qeverisë (pjesa e në kuadër të fushëveprimit të Ministrisë së Financave), Plani i veprimit 
i vizionit ekonomik të Kosovës, Korniza Strategjike e Doganës 2013 – 2015, Strategjia 
kombëtare kundër ekonomisë jo formale, Strategjia kundër krimit të organizuar, Strate-
gjia kundër Narkotikëve, Strategjia kundër shpëlarjes se parave, Strategjia e sigurisë 
nacionale,	Strategjia	për	menaxhimin	e	integruar	të	kufirit	(MIK),	dhe	Strategjia	kundër	
terrorizmit.

1.2. Korniza dhe zhvillimi institucional në fushën e doganave

Dogana e Kosovës është agjenci ekzekutive që vepron në kuadër të Ministrisë së Finan-
cave. Misioni i saj përbëhet nga tri dimensione:

- Dimensioni	fiskal	–	mbledhja	e	të	hyrave	për	buxhetin	shtetëror;
- Dimensioni i lehtësirave doganore dhe tregtare – sigurimi i zbatimit të proce-

durave doganore; dhe 
- Dimensioni mbrojtës – parandalimi i dukurive negative – sigurimi i luftimit të 

evazionit	fiskal	dhe	hyrjes	së	mallrave	të	ndaluara	nëpërmjet	pikave	doganore.	

DK është e organizuar në hierarki, dhe përbëhet nga 56 njësi operative dhe 18 pika 
doganore, dhe me një numër të personelit prej gjithsej 622. Ajo është institucion 
shumë-etnik, me një përfaqësim adekuat të të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. 
Sa i përket punësimit të personelit, ajo inkurajon punësimin dhe rritjen e numrit të 
pjesëtarëve të atyre minoriteteve që janë aktualisht në përqindje më të vogël, si dhe 
të	personave	me	aftësi	të	kufizuara	të	lëvizjes	dhe	synon	që	vazhdimisht	të	punojë	në	
përmbushjen e obligimeve ligjore dhe praktikave më të mira sa i përket barazisë ligjore. 
DK	në	fund	të	çdo	viti	analizon	nevojat	e	personelit,	rishikon	strukturën	aktuale	dhe	
prezanton strukturën e saj të re organizative.

Bordi i Drejtorëve përbëhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës, Drejtori për Zbatimin 

260 Politika tregtare e Kosovës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, gusht 2009, http://www.kryeministri-ks.
net/repository/docs/PolitikaTregtare_Fin_270809.pdf.
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e Ligjit, Drejtori i Operimit të të Hyrave, Drejtorit i Financave dhe Sistemeve, dhe Drejto-
ri Ligjor. Dogana e Kosovës është zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme dhe e posedon 
secilin element të shërbimeve moderne doganore që prej themelimit, për kontrollimin e 
të hyrave, progresin dhe zhvillimin e sistemeve, promovimin e komunikimit dhe bash-
këpunimit me komunitetin e biznesit, ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe profesional-
izmit, inteligjencën dhe elementet kundër kontrabandës, politikat dhe njësitë ligjore, së 
bashku me funksionet e Drejtorisë Qendrore.261

1.3. Zbatimi në praktikë në fushën e doganave

Sipas Studimit të Fizibilitetit të BE-së për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit me 
Kosovën, Dogana e Kosovës ka bërë përpjekje të dukshme në modernizim e saj, përfshirë 
përparime të dukshme sa i përket ngritjes së kapaciteteve administrative dhe operacio-
nale,	siç	vërehet	edhe	nga	ndërmarrja	e	një	numri	operacionesh	kundër	kontrabandës	e	
krimit	të	organizuar	(me	fokus	kryesisht	në	kapjen	e	alkoolit	të	falsifikuar	dhe	duhanit	
të kontrabanduar). Ky raport njeh edhe përpjekjet për zbatimin e të drejtëve pronësore 
intelektuale, si dhe luftimin e kontrabandës me narkotikë dhe të pastrimit të parave.262

Në shtator të vitit 2012, Dogana e Kosovës ka futur në zbatim sistemin e ri softuerik 
ASYCUDA. Ky sistem i ri ka zëvendësuar sistemin e vjetër britanik TIMS, të cilin e ka 
përdorur Dogana në të kaluarën. ASYCUDA është softuer i zhvilluar nga UNCTAD që 
përdoret	në	mbi	90	vende	të	botës.	Konsiderohet	se	është	një	ndër	sistemet	më	të	sofisti-
kuara për administrim doganor.

Kosova	gjithashtu	zbaton	konceptin	e	Menaxhimit	të	Integruar	të	Kufirit	(MIK),	të	futur	
në përdorim nga BE, i cili ofron udhëzime të qarta në hartimin e strategjive shtetërore 
dhe të planeve të veprimit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Menaxhimi i përbashkët 
i	kufirit	është	në	pajtim	me	standardet	dhe	praktikat	më	të	mira	ndërkombëtare,	si	dhe	
një ndër mekanizmat më të fundit operacionalë për përmirësimin e sigurisë kombëtare 
dhe	lehtësimin	e	tregtisë.	Menaxhimi	i	përbashkët	i	kufijve	është	zhvillimi	më	i	fundit	
për	administrimin	e	kontrollit	të	kufijve.263 Ndërsa BE, në parim, kërkon që secili vend i 
interesuar	të	bëhet	pjesë	e	saj	t’i	menaxhojë	me	efikasitet	kufijtë	e	vet,	në	pajtim	me	këtë	
koncept,	zbatimi	i	tij	është	me	rëndësi	kyçe	për	Kosovën	në	kuadër	të	udhërrëfyesit	për	
liberalizimin e vizave. Kosova ka kornizën e vet ligjore, si dhe një strategji dhe plan ve-
primi për MIK, të cilat kërkojnë që të tri agjencitë për zbatimin e ligjit në Kosovë (Policia 
e Kosovës, Dogana e Kosovës dhe Agjencia për Ushqim dhe Veterinë) të bashkëpunojnë 
plotësisht	në	kontrollimin	dhe	menaxhimin	e	kufirit,	në	pajtim	me	konceptim	e	MIK-ut.	

261 Korniza e Strategjisë Operative 2012–2014, Dogana e Kosovës http://dogana.rks-gov.net/Uploads/Doc-
uments/KORNIZA_E_STRATEGJISE_OPERATIVE_2012-2014_2.pdf.

262 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_en.pdf. 

263	 Strategjia	Kombëtare	e	Republikës	së	Kosovës	për	Menaxhimin	e	Integruar	të	Kufirit,	prill	2009,	http://
www.mpb-ks.org/repository/docs/Strategjia%20Shqip.pdf. 
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Ndërsa	zbatimi	i	këtij	koncepti	në	pikëkalimet	dhe	vijat	kufitare	me	Shqipërinë,	Maqe-
doninë dhe Malin e Zi po ec pa vështirësi, zbatimi i Marrëveshjes për MIK me Serbinë, 
të	arritur	me	ndërmjetësimin	e	BE-së,	vetëm	sa	ka	filluar.

Për të përmbledhur, përparimet kryesore të shënuara nga DK gjatë vitit 2012 sa i përket 
zbatimit të kornizës ligjore dhe të politikave në fushën e doganave përfshijnë mbledhjen 
e të hyrave me shumë prej €844 milionë, vënia në funksion i Sistemit Doganor ASYCU-
DA, lehtësimi i procedurave të tregtisë, zbatimi i Ligjit mbi akcizën në lojërat e fatit, 
dhe luftimi i dukurive negative, respektivisht kontrabandës (gjithsej 1,050 kundërvajtje 
doganore	dhe	€2.5	milionë	të	mbledhur	nga	gjobat	dhe	konfiskimet),	veprave	penale	(40	
kallëzime penale, me shmangie të dyshuar në mbi €24 milionë) dhe korrupsionit (7 raste 
të iniciuara). 

Prioritetet kryesore të DK-së gjatë vitit aktual janë si në vijim:

- Reformimi dhe modernizimi i Doganës;
- Mbledhja e të hyrave;
- Ngritja e kapaciteteve dhe luftimin e krimit të organizuar dhe kontrabandës, 

ekonomisë joformale, DPI-së, kontrabandës e mallrave të ndaluara;
- Luftimi	i	shpëlarjes	së	parasë	dhe	evazionit	fiskal;
- Zhvillimi	i	TI-së	(në	veçanti	në	fushën	e	zbatimit	të	ligjit);	dhe	
- Përmirësimi i infrastrukturës;

Grafiku	5.1:	Mbledhja	e	të	hyrave	nga	Dogana	e	Kosovës	gjatë	dekadës	së	fundit

2000      2001     2002     2003     2004      2005    2006     2007     2008     2009     2010      2011
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Tabela 5.1: Dallimi në përqindje i mbledhjes nga Dogana e Kosovës në mes 2011 dhe 
2010 (milionë Euro)

Të hyrat e mbledhura 2011 2010 Ndryshimi (në %)

GJITHSEJ TË HYRA 827.1 700.03 18.15%

Taksa doganore 121.1 104.09 16.34%

Akciza 284.5 232.5 22.37%

TVSH 419.5 361.3 16.11%

Të	tjera	(gjoba,	shitja	e	mallrave	të	konfiskuara,	etj.) 2.2 2.2 0.00%

Burimi: Dogana e Kosovës

Detyrimet	doganore	 tariforen	 sipas	klasifikimit	 të	mallrave	 të	 importuara,	me	anë	 të	
sistemit të harmonizuar gjashtëshifror. Tarifa doganore është instrumenti ligjor që për-
cakton vjeljen e taksave në mallrat e importuara. Mallrat në vijim lirohen nga detyrimet 
doganore: produktet farmaceutike, mallrat e importuara nga UNMIK-u, KFOR-i, UN-
HCR, KNKK, Kryqi i Kuq, ose nga donatorët të cilët kanë kontrata me UNMIK-un; mall-
rat që shfrytëzohen për prodhime bujqësore, dhe disa prej lëndëve të para për industri 
të rëndë; si dhe mallrat që importohen nga zyrat e huaja diplomatike dhe konsullore. 
Nomenklatura tarifore mundëson normën doganore prej 10% për të gjitha mallrat e im-
portuara në Kosovë. Megjithatë, si pasojë e zbatimit të tregtisë së lirë të paraparë me 
Marrëveshjen e CEFTA-së, dhe lirimit nga tatimet të mallrave të caktuara, mesatarja e 
normave tarifore të zbatuara në Kosovë për mallrat e importuara është afërsisht 5.3%.

Detyrimet doganore përbëjnë një pjesë të rëndësishme të tregtisë së një vendi dhe të 
politikave të tij ekonomike. Ato janë tatime që u vihen mallrave të importuara në një 
vend me qëllim të mbledhjes së të hyrave për qeverinë dhe mbrojtje së prodhuesve ven-
dorë nga importi i mallrave. Për shembull, sipas raporteve të OBT-së, afërsisht 9% e 
të gjitha tarifave të BE-së e tejkalojnë normën prej 15%, e një numër sosh e tejkalojnë 
edhe normën 100%. Duket se Shqipëria aktualisht e ka regjimin më liberal të tarifave 
në Ballkanin Perëndimor. Tarifat e saj përbëhen prej gjashtë normave – 0%, 2%, 5%, 6%, 
10%, dhe 15%. Kosova i ka vetëm dy, normën prej 10% dhe atë prej 0%. Me qëllim të 
promovimit të prodhimit vendor, Kodi i ri Doganor i Kosovës e vë në zbatim normën e 
zvogëluar prej 0% të detyrimeve doganore për mallrat në vijim: shumicën e lëndëve të 
para, shumicën e pajisjeve për prodhim, dhe të gjitha lëndët e para për bujqësi (si farërat, 
etj.), dhe pajisjet.264

Dogana e Kosovës aktualisht mbledh mbi 60 – 70% të të hyrave të buxhetit të Kosovës. 
Përveç	mbledhjes	së	tatimeve,	Dogana	është	përgjegjëse	edhe	për	mbledhjen	e	TVSH-së	
dhe	tatimit	të	akcizës	në	kufi.	Parashikimet	e	rritjes	së	të	hyrave	për	vitin	2012	janë	€867	
milionë, ose €40 milionë më shumë se në vitin 2011. Faktorët që kanë ndikuar në rritjen 
prej 18% të të hyrave gjatë vitit paraprak, sipas analizave të Doganës, janë si në vijim:

264 Vështrim rreth Tatimeve në Kosovë, Deloitte, f. 3.
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- Ndryshimi	i	politikave	dhe	normës	fiskale	në	vitin	2010,	me	Ligjin	nr.	03/L-220	
për akcizën në naftë dhe duhan;

- Rritja e importit për kategoritë kryesore të mallrave, si nafta, duhani, autom-
jetet, etj.;

- Menaxhimi i rrezikut – zbatimi i kontrollit selektiv dhe fokusimi në dërgesat me 
rrezik të lartë;

- Kthimi	i	kontrollit	në	pikat	kufitare	në	veriun	e	Kosovës;
- Lejimi i importit për automjetet më të vjetra se 8 vjet dhe rritja e normës së ak-

cizës;
- Zbatimi i akcizës për lojërat e fatit;
- Shkëmbimi i informatave me vendet e rajonit, si dhe ngritja e vetëdijes së kom-

panive importuese sa u përket obligimeve që kanë, etj.265

2. Tatimet

Përveç	fushës	së	doganave,	ekzistenca	e	një	administrate	efektive	tatimore	është	gjithash-
tu thelbësore, jo vetëm për lehtësimin e tregtisë dhe zhvillimin e biznesit dhe krijimin 
e një mjedisi i cili i tërheq dhe i siguron investimet e huaja, por edhe të funksionimit të 
sistemit të të hyrave në të gjitha nivelet e qeverisë.

Administrata Tatimore e Kosovës është autoriteti tatimor ekzekutiv përgjegjës për 
zbatimin e legjislacionit që ka të bëjë me tatimet. Sistemi i tatimit në Kosovë është themel-
uar një dekadë më parë dhe është zhvilluar në vazhdimësi që prej atëherë. Akti i parë 
ligjor për krijimin e një sistemi të pavarur të Kosovës ishte Rregullorja për Adminis-
trimin	e	Tatimeve	dhe	Procedurat,	e	vitit	2000,	në	fillim	të	vendosjes	së	administratës	së	
Kombeve të Bashkuara në vend. Administrata Tatimore e Kosovës ka 756 të punësuar. 
Zyra Qendrore është përgjegjëse për ekzekutimin e rregulloreve për tatim, përcaktimin 
e standardeve dhe organizimin e zbatimit të rregulloreve për tatimet dhe mbledhjen e 
përgjithshme të të hyrave. Në kuadër të ATK-së gjithashtu veprojnë 10 zyra rajonale (3 
në Prishtinë, dhe nga 1 në Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Pejë, Prizren, e Gjakovë, si dhe një 
Njësi të Tatimpaguesve të Mëdhenj), të cilat janë përgjegjëse për organizimin e zbatimit 
të menjëhershëm të normave të përcaktuara, monitorimin dhe vjeljen e tatimeve. Njësitë 
Lokale Tatimore janë gjithashtu përgjegjëse për zbatimin e menjëhershëm të normave të 
përcaktuara, monitorimin dhe vjeljen e tatimeve. 

Që prej themelimit të sistemit të tatimit, Kosova ka synuar që ta ketë një sistem të har-
monizuar me sistemin tatimor e kornizën ligjore të BE-së, si dhe me standardet evro-
piane. Për këtë qëllim, ky sistem, që prej atëherë, ka kaluar nëpër një numër të madh 
ndryshimesh e përmirësimesh, edhe me mbështetjen e donatorëve, sidomos sa i përket 
hartimit të legjislacionit, politikave dhe ngritjes së kapaciteteve, me synimin që të zhvil-
lohet një sistem i gjithëmbarshëm modern i një administrate për mbledhjen e të hyrave. 
Aktualisht, sistemi tatimor në Kosovë konsiderohet se është mjaft i thjeshtë dhe i harmo-
nizuar. Megjithatë, mbetet ende për t’u bërë sa i përket trajtimit të disa problemeve me 

265 Raporti Vjetor për vitin 2011, Dogana e Kosovës, f. 15, , http://dogana.rks-gov.net/Uploads/Docu-
ments/Raport%20vjetor%202011%20%20FINAL%20ANGLISHT.pdf. 
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rëndësi strategjike, si: zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të saj të TI-së, harmonizimi i pro-
cedurave të pagesave për të hyrat që shfrytëzohen nga bankat dhe autoritetet tatimore, 
si	dhe	zhvillimi	dhe	shfrytëzimi	efikas	i	një	sistemi	për	regjistrimin	e	tatimpaguesve	dhe	
një sistemi për menaxhimin e rrezikut.

Grafiku	5.2:	Të	hyrat	sipas	llojeve	specifike	të	tatimeve	gjatë	vitit	2011	

TB 21.3% 

PD 9.0%

TF 0.7% WR 0.5% L. e fatit 0.5%

TP 0.3%

Gjobat 0.2%

Paspecifikuara 0.0%

TVSH 46.5%

TB 20.9% 

Të hyrat sipas llojeve të tatimeve për vitin 2011

Burimi: Administrata tatimore e Kosovës 

(Domethënia	e	termave:	TP	–Tatimi	i	paragjykuar;	TF	–	Tatimi	në	fitim;	TB	–	Tatimi	i	
mbajtur në burim; WR - Pasqyra mujore e mbajtjes në burim dhe pagesës së tatimit në 
interes	dividendë,	të	drejta	pronësore,	qira,	fitimet	në	lotari	dhe	lojëra	të	fatit;	CD	–	Ta-
timet për korporata)

2.1. Korniza ligjore dhe e politikave në fushën e tatimeve

2.1.1. Korniza ligjore vendore në fushën e tatimeve 

Korniza ligjore vendore që zbatohet në fushën e tatimeve është prezantuar në kuadër të 
secilës kategori të tatimeve, në këtë pjesë. 

2.1.2. Pasqyrë e përgjithshme e acquis-së së BE-s që zbatohet në fushën e tati-
meve 

Në kuadër të kornizës së integrimit në BE, fusha e tatimeve është e rregulluar nga një 
numër aktesh primare dhe sekondare të acquis-së së BE-së, shumica me natyrë udhëzu-
ese dhe jo obliguese. Si në fushat e tjera, ky legjislacion përbëhet nga dy kategori të gjera: 
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parimet	e	mishëruara	në	Traktate	dhe	dispozitat	specifike	që	përmbajnë	aktet	e	tjera	të	
acquis-së së BE-së, të nxjerra nga institucionet e BE-së, këto të fundit të ndara më tej në 
dy nënkategori: (1) rregulloret, direktivat dhe vendimet (instrumente ligjërisht të de-
tyrueshme), dhe (2) rekomandime dhe opsione (ligjërisht jo të obligueshme). 

Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian (Traktati i Lisbonës) i ndalon shtetet 
anëtare që të caktojnë tatime të brendshme (qofshin ato të drejtpërdrejta apo të tërthorta) 
për produktet e shteteve të tjera anëtare, mbi ato që i caktojnë për prodhimet e ngjashme 
të	vendit	të	tyre.	Ai	gjithashtu	i	ndalon	ato	të	caktojnë	çfarëdo	tatimi	për	produktet	e	
shteteve të tjera anëtare me synim të mbrojtjes në mënyrë të tërthortë të prodhimeve 
të veta vendore. Së treti, në të përcaktohet se në rast të prodhimeve të eksportuara në 
vendet e tjera anëtare, asnjë shtet anëtar nuk lejohet që të imponojë pagesa të sërishme të 
tatimeve të brendshme të cilat do t’i tejkalonin tatimet e tyre vendore për ato produkte 
në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.266 

Ai gjithashtu rregullon më tej sanksionet për shtetet anëtarë sa u përket tarifave të tjera, 
përveç	tatimit	në	qarkullim,	tarifave	të	akcizës	dhe	formave	të	tjera	të	tatimeve	të	tërt-
horta,	duke	ndaluar	në	mënyrë	specifike	faljen	e	borxheve	sa	i	përket	eksportit	në	shtetet	
e tjera anëtare, si dhe të detyrimeve ndaj subvencioneve sa u përket importeve nga to. 
Masa të tilla mund të vihen në zbatim vetëm nëse miratohen më parë, për një periudhë 
të	kufizuar,	nga	Këshilli,	me	propozim	të	Komisionit.	Së	 fundmi,	 traktati	 i	përcakton	
gjerësisht procedurat për harmonizimin e legjislacionit: “Me unanimitet dhe në pajtim 
me procedurat e caktuara ligjore dhe pas konsultimeve me Parlamentin Evropian dhe 
me Komisionin Ekonomik dhe Social, Këshilli do t’i miratojë dispozitat për harmo-
nizimin e legjislacionit sa i përket tatimit në qarkullim, tarifave të akcizës dhe formave 
të tjera të tatimit të tërthortë, në atë masë sa është i nevojshëm një harmonizim i tillë 
për të siguruar funksionimin e tregut të brendshëm dhe shmangien e konkurrencës së 
pabarabartë”.267

Në	nivelin	e	dispozitave	specifike	të	bazuara	në	strukturën	e	kapitujve	të	acquis-së, fusha 
e tatimeve mbulohet nga Kapitulli 16, mbi Tatimet (shihni listën e akteve që zbatohen në 
këtë fushë në Shtojcën 2).268 Ai përbëhet nga gjithsej 176 akte, të ndara në pesë kategoritë 
në vijim:

- Të përgjithshme (7 akte); 
- Tatimet e drejtpërdrejta (7 akte); 
- Tatimet e tërthorta (134 akte);
- Tatimet e tjera (6 akte); dhe
- Parandalimi i evazionit dhe shmangies nga tatimet (22 akte).269

266 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, neni 110 dhe 111, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF.

267 Ibid, neni 112 dhe 113.
268 Chapters of the acquis, http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-

the-acquis/index_en.htm.
269 EUR-Lex: Taxation, http://eur-lex.europa.eu/en/consleg/latest/chap09.htm.
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2.2. Korniza dhe zhvillimi i politikave në fushën e tatimeve

Kjo pjesë jep një vështrim të përgjithshëm të kornizës së politikave që janë relevante në 
fushën e tatimeve, dhe përqendrohet kryesisht në Planin Strategjik 2010 – 2015 të Ad-
ministratës Tatimore të Kosovës dhe në Strategjinë e Përmbushjes 2012 – 2015. Gjithash-
tu janë analizuar dokumente të tjera në këtë fushë, përfshirë Planin e Veprimit të Vizion-
it Ekonomik të Kosovës 2011 – 2014, Politikat Tregtare të Kosovës, Strategjinë e Kosovës 
për Zhvillimin e NVM-ve, dhe Strategjinë e Planin e Veprimit për Luftimin e Ekonomisë 
Joformale. 

Plani Strategjik i ATK-së 2010 – 2015 është miratuar në vitin 2010. Përpjekjet gjatë peri-
udhës	së	këtij	Plani	Strategjik	fillimisht	do	të	drejtohen	në	zgjerimin	e	bazës	tatimore	
dhe mbledhjen e shumës së duhur të tatimit nga të gjithë tatimpaguesit. Kjo do të bëhet 
përmes rritjes së kapaciteteve teknike dhe shtimit të vëllimit të informatave për t’i vënë 
në dispozicion për ATK-në që të sigurojë se secili është duke raportuar dhe paguar 
pjesën e vet të tatimit. 

Ky plan strategjik përmban 12 objektiva kryesore (të formuluara në formë të kompo-
nentëve):

- Mishërimi me obligimet e përcaktuara nëpërmes statutit (kartës) të tatimpa-
guesve;

- Sigurimi i integritetit të bazës së të dhënave; 
- Puna me publikun për edukimin e vazhdueshëm rreth kryerjes se obligimeve 

tatimore 
- Përmirësimi	 i	kapaciteteve	 teknike	 te	stafit	 të	edukimit	 të	 tatimpaguesve	dhe	

shfrytëzimi i metodave të reja për ofrimin e informatave për publikun;
- Vendosja e proceseve që do të ndihmojnë parashtrimin dhe përpunimin me 

kohë të deklaratave dhe pagesave; 
- Parandalimi dhe intervenimi i hershëm; 
- Rritja e efektivitetit të programeve te kontrollit dhe analizës së rrezikut dhe 

identifikimi	i	mundësive,	me	fokus	në	ato	çështje	dhe	kontrolle	me	ndikim	më	
të madh në përmbushje dhe do të gjenerojnë më shumë të hyra; 

- Ulja e mundësive për evazion dhe shmangie nga tatimet;
- Aktivitete të hershme dhe efektive të mbledhjes; 
- Teknologjia informative; 
- Resurset njerëzore; dhe 
- Akomodimi.

Këto objektiva ndihmojnë ATK-në të arrijë qëllimet e përmbushjes dhe të hyrave, 
përderisa në të njëjtën kohë do të sigurojë se sistemet tona janë të freskuara, personeli 
është	i	trajnuar	mirë,	ligjet	janë	aplikuar	me	efektivitet	dhe	stafi	e	kryen	punën	e	vet	me	
integritet dhe drejtë. ATK është ballafaquar me vështirësi me vite të tëra dhe vazhdon të 
ballafaqohet me to edhe sot sidomos sa i përket mundësisë së saj për ta përfshirë edhe 
pjesën e mbetur të bizneseve dhe të individëve që duhet t’i paguajnë tatimet, por që 
aktualisht nuk e bëjnë një gjë të tillë.
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Në bashkëpunim me FMN, Administrata Tatimore e Kosovës është duke punuar drejt 
hartimit të Strategjisë së përmbushjes 2012 – 2015, e cila është në pajtim me Planin strate-
gjik të ATK-së 2010 – 2015. Objektivi i përgjithshëm i kësaj strategjie është lehtësimi i 
procesit të përmbushjes, duke krijuar një mjedis të përmbushjes në të cilin procedurat 
e lehta administrative, udhëzimi sistematik i tatimpaguesve dhe një sërë shtysa, do të 
bëjnë që tatimpaguesit t’i përmbushin obligimet e tyre. Angazhimet e ATK-së, gjatë 
periudhës së strategjisë, do të fokusohen në zgjerimin e bazës tatimore dhe mbledhjen e 
shumës së duhur të tatimit nga tatimpaguesit. Kjo, do të arrihet përmes rritjes së kapac-
iteteve teknike dhe shtimit të vëllimit të informatave të vëna në dispozicionin e ATK-
së, të cilat do të sigurojnë se tatimpaguesit janë duke deklaruar detyrimet tatimore në 
mënyrë të duhur dhe si rrjedhojë, do të ndikojnë në ngritjen e të hyrave. Pra, kjo strategji 
do të udhëzojë ATK-në, që t’i drejtojë kapacitetet e përmbushjes drejtë zvogëlimit të 
hendekut tatimor, i cili paraqet diferencën në mes të të hyrave të mundshme dhe të 
hyrave të mbledhura.

ATK gjithashtu ka hartuar Planin Vjetor për Trajtimin e Rreziqeve, i cili paraqet akti-
vitete të cilat duhet të ndërmerren për trajtimin e tatimpaguesve që nuk përmbushin 
obligimet tatimore. Zbatimi i këtij plani ka rezultuar në një raport me indikatorë matës, 
i cili pasqyron ngritjen e të hyrave si pasojë e rritjes së numrit të tatimpaguesve. 

Ngjashëm me Planin strategjik, ky plan përmban 13 objektiva kryesore (të formulu-
ara	në	formë	të	komponentëve	që	kanë	për	cak	grupe	specifike	të	entiteteve	sektoriale	
biznesore dhe të tjera):

- Mos-regjistruesit në ndërtimtari;
- Mos-regjistruesit në agrikulturë dhe minerale; 
- Mos-regjistruesit në shërbimet profesionale, artistike dhe zbavitëse 
- Borxhet dhe vonesat në pagesa; 
- Mos-deklaruesit, ndalim-deklaruesit, nën-deklaruesit dhe vonesat në deklarim; 
- Mos-regjistrimi i punëtorëve nga punëdhënësit;
- Nën-deklarimi i pagave të punëtorëve;
- Nën-deklaruesit/bizneset mikro;
- Nën-deklaruesit/bizneset e vogla;
- Adresat dhe veprimtarit ekonomike jo të sakta;
- Mos-pajisja	me	arka	fiskale;
- Mos-regjistruesit në patundshmëri (qiradhënësit); dhe
- Mos-mbajtja e dokumentacioneve në rregull.

Plani i veprimit i vizionit ekonomik të Kosovës 2011 – 2014: Prioritet strategjik në këtë 
dokument	është	ruajtja	e	qëndrueshmërisë	markofiskale	–	me	qëllim	të	rritjes	dhe	zhvil-
limit ekonomik dhe sigurimit të qëndrueshmërisë ekonomike, Qeveria e Republikës së 
Kosovës	në	vazhdimësi	do	të	angazhohet	për	rritjen	e	efikasitetit	të	shpenzimeve	publike	
si dhe rritjen e vazhdueshme të të hyrave buxhetore. Qeveria e Kosovës synon të ruajë 
nivelin	mesatar	të	deficitit	të	përgjithshëm	buxhetor	në	rreth	2%	të	BPV	përgjatë	viteve	
2011-2014. Në kuadër të këtij prioriteti strategjik janë paraparë një sërë angazhimesh, të 
cilat	synojnë	që	të	sigurohet	një	qëndrueshmëri	makro-fiskale	 lidhur	me	të	hyrat	dhe	
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shpenzimet	buxhetore.	Këto	përfshijnë	planifikimin	adekuat	të	shpenzimeve	buxhetore	
në kuadër të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, zbatimin e Planit të Veprimit për 
Menaxhim	të	Financave	Publike,	zhvillimin	e	mëtejmë	të	tregut	financiar	dhe	aktivitete	
të	ndërlidhura	në	drejtim	të	krijimit	të	lehtësirave	fiskale	për	bizneset	dhe	shtresat	e	cak-
tuara	të	qytetarëve,	fiskaliziminin	e	plotë	të	të	gjitha	bizneseve	funksionale	gjatë	kësaj	
periudhe afatmesme, implementimin e plotë të Programit Qeveritar për Parandalimin e 
Ekonomisë joformale.270

Në kuadër të zbatimit të Politikave tregtare të Kosovës, Qeveria e Kosovës ka ndërmar-
rë hapa të rëndësishëm në bërjen e politikës tatimore më të favorshme për biznesin dhe 
investimet (skema e re e tatimeve ka hyrë në fuqi më 1 janar 2009). Kosova tani është 
duke aplikuar shkallë tatimore shumë konkurruese krahasuar me rajonin e Evropës Jug-
lindore	(EJL).	Përveç	kësaj,	sistemi	tatimor	është	i	favorshëm	për	aktivitetet	e	eksportit.	
Eksportet nuk ngarkohen me TVSH apo tarifa doganore. Në rastin e TVSH-së, duhet të 
sqarohet se nuk ngarkohen me TVSH lëndët e para të importuara (aplikohet zbritja e 
TVSH-së), lëndët tjera të para për prodhim, si dhe produktet përfundimtare të eksportu-
ara. Në raste të tjera, TVSH-ja është uniforme dhe si e tillë mblidhet për të gjitha të mirat, 
përveç	disa	rasteve	të	veçanta.

Siç	u	cek	më	sipër,	të	mirat	që	destinohen	për	tregjet	e	huaja	nuk	ngarkohen	me	taksa	
doganore. Në anën tjetër, importet, me disa përjashtime, ngarkohen me tarifë doganore 
prej 10%. 

Në kuadër të Strategjisë për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë 2012 – 2016, të miratuar 
në korrik të vitit 2011, Qeveria e Kosovës (QK) njeh rëndësinë e ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme (NVM) për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës. Më shumë se 99% e ndër-
marrjeve në Kosovë janë NVM. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) përmes Agjen-
cisë për Mbështetjen e NVM-ve (AMNVM) është institucion përgjegjës për formulimin 
e Strategjisë për Zhvillimin e NVM-ve 2012-2016 (Strategjia për NVM). Strategjia për 
NVM-të	është	për	një	periudhë	pesëvjeçare	nga	2012	në	2016	dhe	do	të	hyjë	në	fuqi	më	
1	janar	2012.	Në	Strategjinë	për	NVM-ë	identifikohen	masat	(Qëllimet	Strategjike,	Qël-
limet dhe Objektivat Strategjike) që duhet të ndërmerren për avancimin e reformave që 
do të shpijnë drejt një sektori dinamik të NVM-ve që do të krijojë vende të reja pune për 
Kosovën.

Që	nga	viti	2008,	janë	bërë	një	numër	i	të	arriturave	kyçe	të	cilat	kanë	rezultuar	në	disa	
përmirësim të mjedisit të biznesit për NVM-të në Kosovë. Është bërë një reformë e mad-
he	tatimore	dhe	është	bërë	riorganizimi	i	arkëtimit	të	TVSH-së	përmes	arkave	fiskale,	
përkundër kundërshtimit të disa shoqatave të biznesit. Këta ishin disa hapa kryesor në 
tentimet për uljen e shkallës së informalitetit në sektorin e NVM-ve dhe për të provuar 
përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet komunitetit të biznesit dhe shtetit. Të hyrat 
tatimor janë rritur dukshëm për shkak të uljes së shkallës tatimore nga 20% në 10% në 

270 Plani i veprimit i vizionit ekonomik të Kosovës 2011–2014, http://www.kryeministri-k1s.net/reposito-
ry/docs/Plani_i_Veprimit_i_Vizionit_Ekonomik_te_Kosoves_2011-2014.pdf.
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kombinim me përmirësim të zbatimit të tyre, zgjerimit të bazës tatimore dhe një riorga-
nizim	më	të	madh	dhe	më	efikas	të	procesit	të	arkëtimit	të	tatimeve.271

Për	të	dëshmuar	se	luftimi	i	ekonomisë	joformale,	evazionit	tatimor,	çrregullimi	i	tregut	
të punës, konkurrenca e padrejtë, korrupsioni, etj që janë prioritete të kësaj Qeverie, 
kjo e fundit ka miratuar Programin Qeveritar dhe Planin e Veprimit për Parandalim-
in e Ekonomisë Joformale në Kosovë për vitet 2010 – 2012, në shtator 2010. Objektivi i 
përgjithshëm i programit qeveritar për parandalimin e ekonomisë joformale është që 
t’i fuqizojë realizimin e Prioriteteve të Politikës Qeveritare, e që janë rritja ekonomike, 
qeverisja e mirë dhe zbutja e varfërisë dhe stabiliteti social. Objektivat dhe aktivitetet 
kryesore të programit qeveritar dhe planit të veprimit për parandalimin e ekonomisë 
joformale përqendrohen në përmirësimin e fushave si: strukturat organizative të au-
toriteteve përgjegjëse, legjislacioni, bashkërendimi i detyrave zyrtare dhe burimet e au-
toriteteve përgjegjëse, marrëveshjet bashkëpunuese mes autoriteteve përgjegjëse, tra-
jtimi për institucionet publike dhe private, zhvillimi i sektorit sipërmarrës dhe zvogëlimi 
i shtrembërimeve të tregut të punës, vetëdijesimi i ndikimit dhe parandalimit të ekono-
misë joformale, sistemet e teknologjisë informative dhe mjetet e autoriteteve përgjegjëse, 
si dhe tatimet.272

2.3. Tatimet e tërthorta

Me tatime të tërthorta nënkuptohet mbledhja e tatimeve nga një palë ndërmjetësuese 
apo e tretë nga personi i cili e bart përgjegjësinë e tatimit, për shembull konsumatorët 
dhe bizneset. Shitorja me pakicë do ta dorëzojë dokumentin për kthimin e tatimin në një 
datë të mëvonshme dhe do t’ia dërgojë mjetet tatimore qeverisë, si dhe kthimin e tatim-
it. Në Kosovë, llojet e tatimeve të tërthorta janë ato të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar dhe 
Tatimi i Akcizës. Për komunitetin e importit/eksportit, TVSH-ja dhe akciza mblidhen 
nga	doganat	në	kufi.	Kosova	mbështetet	shumë	në	vjeljen	e	tatimeve	të	tërthorta	në	kufi:	
vetëm 14% e të gjitha të hyrave tatimore vijnë prej tatimeve të drejtpërdrejta. TVSH-ja 
është 16% dhe kësaj i nënshtrohen vetëm kompanitë me qarkullim vjetor mbi €50,000. 

2.3.1. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) 

Regjimi i TVSH-së në Kosovë është sipas parimeve të përgjithshme të TVSH-së, me disa 
dallime të vogla, si tatimet e eksportit të shërbimeve, dhe kërkesën për pagesën e TVSH-
së	në	kufi.	Kështu,	është	tatim	i	shtuar	shitjes	së	të	gjitha	mallrave	dhe	shërbimeve.

TVSH-ja është njëri ndër burimet kryesore të të hyrave buxhetore. Tatimi mbi vlerën e 

271 Strategjia për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë 2012–2016, http://www.kryeministri-ks.net/repository/
docs/Strategjia_per_zhvillimin_e_NVM-ve_-_Korrik_2011.pdf. 

272 Programi Qeveritar dhe Plani i Veprimit për Parandalimin e Ekonomisë Joformale në Kosovë për vitet 
2010–2012, http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia_per_parandalimin_dhe_eli-
minimin_e_punes_se_femijeve_ne_Kosove_2011-2016.pdf.
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shtuar (Ligji nr. 03/L-146) zbatohet për të gjithë importuesit dhe bizneset me qarkullim 
vjetor mbi €50,000. Norma e TVSH-së është 16%, dhe vilet për të gjitha mallrat dhe shër-
bimet, me përjashtim të disa mallrave bujqësore dhe kapitale (për të cilat TVSH-ja është 
0). Eksporti riimbursohet tërësisht për mallrat e eksportuara. Ligji për TVSH-në është në 
harmoni me rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe me direktivat aktuale 
të BE-së për TVSH.

2.4. Tatimet e drejtpërdrejta

Termi ‘tatim i drejtpërdrejtë’ në përgjithësi nënkupton tatimin e paguar drejtpërdrejt 
qeverisë	nga	personi	i	cili	është	i	ngarkuar	me	tatim.	Tatimi	në	të	ardhura,	në	fitim	dhe	
në të hyrat e kompanive, të gjitha i paguhen qeverisë drejtpërdrejt. Në thelb, nuk kemi 
zgjidhje nëse të paguajmë apo mos të paguajmë tatimin e drejtpërdrejtë. Për shembull, 
në Kosovë tatimi mbi të ardhurat personale zbatohet në katër norma: 0%, 4%, 8% dhe 
10%.273 Gjithashtu ekziston norma prej 10% për tatimin mbi të ardhurat e korporatave.274 
Në vitin 2011, shuma e vlerës së tatimeve të drejtpërdrejta të mbledhura ka arritur deri 
në 3.2% të PBB-së.275 

2.4.1. Tatimi në fitim 

Norma	e	tatimit	në	fitim	në	Kosovë	është	10%.	Kjo	normë	është	e	njëjtë	me	normën	e	
tatimit mbi të ardhurat e korporatave. Sipas sistemit të ri të tatimit mbi të ardhurat e kor-
poratave, secila korporatë e vogël e cila e arrin shkallën e respektimit të detyrimeve të 
tatimit	në	fitim	mund	t’i	bartë	humbjet	në	periudha	të	ndryshme	tatimore,	ndryshe	prej	
tatimit të paragjykuar, i cili zbatohet vetëm për shitje bruto të korporatave. Megjithatë, 
një numër i vogël i korporatave do të vazhdojë t’i nënshtrohet tatimit ‘të paragjykuar’. 
Për	shembull,	ato	paguajnë	një	shumë	fikse	për	një	tremujor,	nëse	shitjet	bruto	të	tyre	
janë nën €5,000 në vit, dhe paguajnë 3% tatim (për tregti me pakicë, etj.) dhe 9% (shër-
bime, etj.) të shitjes bruto, nëse qarkullimi i tyre është mes €5,000.01 – €50,000 në vit, dhe 
atë nëse zgjedhin të mos i nënshtrohen tatimit real në të ardhura.276 

Kështu, të gjithë tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore prej €50,000 ose më pak, që 
vijnë nga veprimtaria e tyre ekonomike, që nuk u kërkohet ose nuk zgjedhin që të mba-

273 Ligji nr. 03/L-161 për Tatimin në të ardhurat personale, neni 6, http://www.atk-ks.org/wp-content/
uploads/2010/09/Ligji_2009_3_L161.pdf.

274 Ligji nr. 03/L-162 për Tatimin në të ardhurat e korporatave, neni 6, http://www.atk-ks.org/wp-con-
tent/uploads/2010/09/Ligji_2009_3_L162.pdf.

275 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 39, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf. 

276 Doracak mbi Tatimet në Kosovë, Administrata Tatimore e Kosovës, http://www.atk-ks.org/wp-con-
tent/uploads/2010/09/Doracak_Tatimet_Kosove.pdf. 



200 Tryeza TemaTike për TregTi, indusTri, dogana dhe TaTime, Tregun e Brendshëm

jnë	 libra	apo	regjistra	si	 të	 tatimpaguesve	të	mëdhenj,	detyrohen	të	paguajnë	për	çdo	
tremujor si në vijim: 

- 3% të të hyrave bruto për tregti, transport, bujqësi, dhe veprimtari të ngjashme 
komerciale, por jo më pak se €37.50; 

- 9% të të hyrave bruto për shërbime, veprimtari profesionale, zanate, argëtim 
apo veprimtari të tjera të ngjashme, por jo më pak se €37.50; 

- 0% të të hyrave për tatimpaguesit pa qarkullim (të cilët duhet ta dorëzojnë 
deklaratën ‘pa detyrim tatimor’ për tremujorin përkatës).

2.4.2. Tatimi në të ardhurat personale 

Ligji për Tatimin në të Ardhurat Personale, i dhjetorit 2008, rregullon regjimin e tatimit 
në	të	ardhurat	personale.	Ashtu	siç	ishte	rasti	me	aplikimin	e	tatimin	në	të	ardhurat	e	
korporatave, kjo rregullativë ligjore synon zbatimin e një tatimi të vetëm për të gjitha 
burimet e të ardhurave të gjeneruara nga individët, si dhe ndërmarrjet personale af-
ariste, ortakëritë e organizatat e tjera afariste të cilat krijojnë të ardhura bruto. 

Sipas Ligjit nr. 03/L-161 për Tatimin në të ardhurat personale, tatimi në të ardhurat 
personale	aplikohet	për	personat	fizikë	që	marrin	të	ardhura	nga	burimet	kosovare	dhe	
të ardhura të huaja të marra nga banorët e Kosovës. Norma e tatimit në të ardhurat per-
sonale, që nga 1 janari 2009, është në katër shkallë: 

- 0% – për të ardhurat e tatueshme vjetore €960 ose më pak;
- 4% – për të ardhurat e tatueshme vjetore mbi €960 deri në €3,000, duke përfshirë 

shumën prej €3,000;
- 8% – për të ardhurat e tatueshme vjetore nga €3,000 deri në €5,400, duke përf-

shirë shumën prej €5,400, €81.60 plus të shumës mbi €3,000; dhe 
- 10% – për të ardhurat e tatueshme vjetore ë të ardhurave të tatueshme mbi 

€5,400, €273.60 plus të shumës mbi €5,400.277

Personat	e	 tatueshëm	 janë	personat	fizikë	 rezidentë	dhe	 jo-rezidentë,	 të	 cilët	 janë	me	
vendbanim	kryesor	në	Kosovë.	Person	fizik	konsiderohet	gjithashtu	banori	i	cili	fizikisht	
qëndron	në	Kosovë	së	paku	183	ditë	brenda	një	viti	fiskal.	Andaj,	individët	në	vijim	i	
nënshtrohen tatimit në të ardhurat personale në Kosovë: banorët rezidentë me të ard-
hura të tatueshme që vijnë nga burimet kosovare dhe nga burimet e huaja; dhe banorët 
jo-rezidentë me të ardhura të tatueshme që vijnë nga burimet kosovare. 

Të ardhurat e tatueshme për periudhën tatimore llogariten duke e përdor dallimin në 
mes	të	të	ardhurave	bruto	dhe	çfarëdo	zbritje	të	lejuar.	Të	ardhurat	bruto	përbëhen	prej	
të ardhurave nga: a) rrogat, b) aktivitetet biznesore, c) qiraja, d) shfrytëzimi i pronës së 
patundshme,	e)	interesat,	f)	dividendët,	g)	fitimet	e	kapitalit,	h)	lotaria	ose	lojërat	e	tjera	
të	fatit,	i)	pensionet	dhe	h)	çfarëdo	të	ardhure	tjetër	që	e	rrit	vlerën	neto	të	tatimpaguesit.	

277 Ligji nr. 03/L-161 për Tatimin në të ardhurat personale, neni 6, http://www.atk-ks.org/wp-content/
uploads/2010/09/Ligji_2009_3_L161.pdf.
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Tatimi i ndalur në paga dhe kontributet pensionale duhet të deklarohet dhe të paguhet 
nga punëdhënësi jo më vonë se data 15 e muajit të ardhshëm, pas zbritjes së tatimit nga 
rroga. Kthimi i tatimit vjetor në të ardhurat personale ka afat deri më ose para 1 prillit të 
vitit vijues të periudhës tatimore.

Tabela 5.2: Norma e tatimit në të ardhurat personale

Të ardhurat vjetore (€0 - €960) 0%

Të ardhurat vjetore (€960 - €3,000) 4% të shumës (mbi €960)

Të ardhurat vjetore (€3,001 - €5,400) €81.6 + 8% të shumës (mbi €3,000)

Të ardhurat vjetore (mbi €5,401) €273.6 + 10% të shumës (mbi €5,400)

Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës

2.4.3. Tatimi në korporata 

Më 18 dhjetor 2008 Kuvendi i Kosovës e miratoi Ligjin për tatimin në të ardhurat e kor-
poratave (Ligji nr. 03/L-113), i cili hyri në fuqi më 1 janar 2009. 

Këto në vijim i nënshtrohen tatimit në të ardhurat personale:

- Korporatat dhe organizatat e tjera biznesore që kanë statusin e personit juridik 
sipas ligjit të aplikueshëm në Kosovë;

- Kompanitë që operojnë me asetet publike dhe në pronësi shoqërore;
- Organizata të regjistruara me UNMIK-un si organizata joqeveritare; dhe
- Ndërmarrje të përhershme në Kosovë të personave jo rezidentë. Ndërmarrje 

të	tilla	të	përhershme	përfshijnë,	por	nuk	kufizohen	vetëm	në	to,	uzinat,	zyrat	
degë, zyrat e përfaqësive fabrikat dhe vend-ndërtimet.278

Norma e tatimin në të ardhurat e korporatave varet prej të ardhurave vjetore, dhe shkon 
nga 0% deri në 10% të të ardhurave të tatueshme. Disa të ardhura, si të ardhurat e or-
ganizatave	joqeveritare,	ku	këto	organizata	kanë	statusin	e	përfituesve	publik	lirohen	
nga tatimi në të ardhurat e korporatave. Varësisht prej të ardhurave vjetore, entitetet 
juridike	dhe	ndërmarrjet	e	përhershme	të	entiteteve	të	huaja	juridike	tatohen	siç	është	
paraqitur në tabelën në vijim (Ligji nr. 03/L-162).

278 Legal Guide to Kosovo: Corporate-, Tax-, and Employment Law and Other Regulations (WolfTheiss, 
Botimi II), http://www.wolftheiss.com/tl_files/wolftheiss/RegionalDesks/Kosovo/WT_Kosovo%20
Guide.pdf. 
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Tabela	5.3:	Shuma	e	tatimit	në	të	ardhurat	e	korporatave	(e	cila	paguhet	për	çdo	tremujor	
paraprakisht	në	bazë	të	të	ardhurave	neto	tremujore	ose	parashikimeve	të	fitimit):

Të ardhura vjetore €0 – €5000 €37.5 / tremujor

Të ardhura vjetore €5,001 – €50,000 3-10% të të ardhurave

Të ardhura vjetore €50,000 e më tepër 10%	të	fitimit

Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës

2.4.4. Tatimi në pronë

Tatimi në pronë të paluajtshme është vendosur dhe rregullohet nga Ligji nr. 2003/8 mbi 
Vendosjen e Tatimit në Pronën e Paluajtshme në Kosovë279. Ky ligj e përcakton këtë lloj 
tatimi si tatim komunal, dhe gjithashtu përcakton standardet dhe procedurat të cilat 
duhet t’i ndjekin Komunat për administrimin e tij. Të hyrat e mbledhura nga ky tatim u 
mbesin Komunave dhe shfrytëzohen nga to në përputhje me Ligjin mbi Menaxhimin e 
Financave	Publike.	Tatimi	në	pronë	ka	filluar	të	zbatohet	në	vitin	2003.	Kuvendi	Komu-
nal i secilës komunë e përcakton normën e tatimit në pronë në baza vjetore. 

Kjo normë sillet nga 0.15% deri në 1% të vlerës së tregut të pronës për secilën prej kate-
gorive në vijim të pronave: 

- Pronë e banueshme;
- Pronë komerciale;
- Pronë industriale; dhe
- Pronë bujqësore.

2.5. Korniza dhe zhvillimi institucional në fushën e tatimeve

Sa i përket strukturës organizative, Administrata Tatimore e Kosovës përbëhet nga Zyra 
Qendrore, një Zyrë e Tatimpaguesve të Mëdhenj, dhe nëntë Zyra Rajonale. Zyra Qen-
drore përbëhet nga Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm (përfshirë Zyrën Ekzekutive, Zyrën 
për Auditim të Brendshëm dhe dy Zëvendës-drejtorë të Përgjithshëm, njëri përgjegjës 
për operacionet e përmbushjes e tjetri për shërbime të përkrahjes), Zyra Ligjore, Dre-
jtoria	për	Modernizim,	Planifikim	dhe	Analizë,	Drejtoria	e	Shërbimit	të	Tatimpaguesve	
dhe Drejtoria për Teknologji Informative.280 Në kuadër të ATK-së gjithashtu veprojnë 
10 zyra rajonale: 3 në Prishtinë, dhe nga 1 në Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Pejë, Prizren, e 
Gjakovë, si dhe Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj, ATK ka aktualisht gjithsej 756 të 
punësuar. 

279 Ligji mbi Tatimin në Pronën e Paluajtshme në Kosovë, http://www.assembly-kosova.org/common/
docs/ligjet/2003_8_al.pdf. 

280 Struktura Organizative e Administratës Tatimore të Kosovës, http://www.atk-ks.org/wp-content/up-
loads/2012/10/STRUKTURA-ORGANIZATIVE-ATK-21-02-2012-2.pdf. 
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Sa i përket TI-së, ATK ka zhvilluar nënsisteme të brendshme, të cila janë të ndërlidhur 
me sistemet e institucioneve të tjera si të Bankës Qendrore, Thesarit, Doganës së Kosovës 
etj. Përvec kësaj, në bashkëpunim me MTI-në, përmes qendrës ‘One Stop-Shop’, ATK 
munddp-ëson regjistrimin e tatimpaguesve në një vend dhe pajisjen e tyre me numër 
fiskal	brenda	ditës,	si	dhe	ka	zhvilluar	Modulin	për	Menaxhimin	e	Rrezikut,	i	cili	është	
funksional.

ATK ka nënshkruar memorandume bashkëpunimi me këto institucione: Doganën e 
Kosovës, Prokurorin e Shtetit, Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, Qen-
drën për Inteligjencë Financiare, Postën dhe Telekomunikacionin e Kosovës dhe disa 
ministri. Pjesë integrale e këtyre memorandumeve është bashkëpunimi më i ngushtë në 
shkëmbimin e informatave dhe kryerjen e aktiviteteve të përbashkëta. ATK ka marrë 
vazhdimisht asistencë teknike nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, përfshirë 
Komisionin Evropian, USAID-in, dhe FMN-në, në ndërtimin e kapaciteteve, si dhe në 
zhvillimin e politikave, legjislacionit, udhëzimeve dhe procedurave.281

Gjatë	vitit	2011,	Drejtoria	për	Modernizim	dhe	Planifikim	Strategjik	fokusohet	në	me-
naxhimin dhe zhvillimin e projekteve dhe koordinimin e aktiviteteve me departamentet 
përkatëse	për	fillimin	e	projekteve	të	reja,	të	parapara	me	planin	Strategjik	të	ATK-së.	
Një	angazhim	i	veçantë	është	bërë	në	projektin	për	ngritjen	dhe	avancimin	e	SIGTAS-it	
dhe funksionalizimin e Qendrës së Thirrjeve.282

Prioritet i ATK-së gjatë vitit 2011 ka qene ngritja e kapaciteteve për të përmirësuar shër-
bimet ndaj tatimpaguesve. Të arriturat kryesore gjatë vitit 2011 janë: 

- Hartimi i Strategjisë së Përmbushjes 2012 – 2015 dhe Planit Gjithëpërfshirës për 
Trajtimin e Rrezikut për menaxhimin e përmbushjes, me planet operative të 
ATK-së për vitin 2012;

- Vazhdimi	i	realizimit	të	projektit	të	arkave	fiskale;
- Përshpejtimi	i	proceduarave	për	lëshimin	e	numrave	fiskalë	në	ditën	e	aplikimit;
- Fillimi i punës së Qendrës së Thirrjeve për tatimpaguesit që kane detyrime tati-

more me vlerë mbi €500;
- Fillimi i punës së Qendrës së Thirrjeve për tatimpaguesit që kane detyrime tati-

more me vlerë €500 – €3,000;;
- Funksionalizimi i Njësisë për Hetime Tatimore;
- Zhvillimi i sistemit për përpunimin e të dhënave; 
- Lansimi i projektit të e-deklarimit; dhe
- Paraqitja e blerjeve qe tejkalojnë €500 nga furnizuesit.

281 Kosovo’s Answers to the EC Questionnaire on the Preparation of the Feasibility Study for a Stabilisation 
and Association Agreement, f. 131, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Answers_to_the_ques-
tionnaire_on_the_preparation_of_the_Feasibility_Study_for_a_Stabilisation_and_Association_Agree-
ment.pdf.

282 Raporti vjetor i punës për vitin 2011, Administrata Tatimore e Kosovës, http://www.atk-ks.org/wp-con-
tent/uploads/2012/04/Raporti-i-punes-2011.pdf. 
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Sa u përket tatimeve komunale (tatimit në pronë dhe taksave e gjobave komunale), Ko-
munat	janë	përgjegjëse	për	planifikim	dhe	përcaktim	të	obligimeve,	normave	e	tarifave.	
Kjo rregullohet në bazë të rregulloreve komunale. 

2.6. Zbatimi në praktikë në fushën e tatimeve

Duke iu referuar Raportit të Studimit të Fizibilitetit, autoriteti tatimor duhet të jetë në 
gjendje	t’i	rregullojë	politikat	dhe	t’i	identifikojë	mënyrat	për	përmirësimin	e	efikasite-
tit	 të	vjeljes	së	tatimeve.	Fokusi	duhet	të	vihet	në	fuqizimin.	Efikasiteti	 i	punës	duhet	
të rritet si dhe bashkëpunimi ndërmjet administratës tatimore, policisë dhe gjykatës. 
Sistemi i TI-s (SIGTAS) duhet të zëvendësohet nga një infrastrukturë moderne. Mbetet 
sfidë	në	përmirësimin	e	kapaciteteve	të	sistemit	të	TI-s	në	Administratën	Tatimore	dhe	
transformimi i saj në një administratë moderne përmes shërbimeve të reja të sistemeve 
të teknologjisë së informacionit, të cilat do t’i ofronin më afër standardeve të BE-s me-
kanizma për vjeljen e të hyrave.

Sa	 i	përket	 tatimit,	duhet	 t’i	kushtohet	kujdes	 i	veçantë	konsolidimit	 të	komunikimit	
midis ATK-së dhe tatimpaguesve, përmes shfrytëzimit të Qendrës së Thirrjeve, e cila 
mundëson dorëzimin elektronik të deklaratave tatimore nga të gjitha entitetet dhe për 
të gjitha llojet e tatimeve. Kjo qendër funksionon që nga viti 2011, dhe si rezultat i punës 
së saj janë mbledhur të hyra shtesë prej €2 milionë vetëm gjatë vitit 2012. Më 2010 ATK 
gjithashtu ka nisur zbatimin e projektit të deklarimit elektronik, si pjesë e zbatimit të të 
cilit deri më tani janë regjistruar mbi 23,000 tatimpagues, të cilët deklarojnë në mënyrë 
elektronike TVSH-në, tatimin e mbajtur në burim dhe kontributet pensionale. ATK-ja 
do	të	vazhdojë	të	lëshojë	numra	fiskalë	dhe	t’i	funksionalizojë	arkat	fiskale,	me	synim	
të	luftimit	të	evazionit	fiskal	dhe	ekonomisë	informate,	të	cilat	janë	prioritet	i	qeverisë	
këtë vit.283

Grafiku	5.3	përmban	 të	dhënat	mbi	parashikimin	e	 të	hyrave	gjatë	periudhës	kohore	
2007 – 2015. Sipas të dhënave të ATK-së, nga këto projeksione, gjatë vitit 2010 janë real-
izuar €221milionë të hyra, në vitin 2011 – €261 milionë dhe €284 milionë gjatë vitit 2012.

283 Kosovo European Partnership Action Plan 2012, f. 15–16, http://www.mei-ks.net/repository/docs/Eu-
ropean_Partenership_Action_Plan_2012.pdf. 
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Grafiku	5.3:	Parashikimi	i	të	hyrave
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Tabela 5.4: Normat e tatimit në vendet e Ballkanit Perëndimor

 Llojet e tatimeve 
TVSH Tatimi në të ardhurat e 

korporatave
Tatimi në të ardhurat 
personaleVendi

Kosova 16% 10% 0 – 10% 

Maqedonia 18% 10% 10%

Serbia 18% 10% 10 – 20%

Bosnja dhe Hercegovina 17% 10% 0 – 10%

Kroacia 17% 20% 12 – 40%

Mali i Zi 17% 9% 9%

Burimi: Agjencia për Promovimin e Investimeve e Kosovës

2.7. Evazioni fiskal dhe arkat fiskale

Edhe pse kemi një numër të mirë të bizneseve dhe individëve që janë të tatimpagues 
të	përgjegjshëm,	sfidë	e	Administratës	Tatimore	mbetet	aftësia	e	saj	për	t’i	përfshirë	të	
GJITHA bizneset dhe individët që ia kanë dalë ta manipulojnë sistemin, dhe të sigurohet 
që secili të jetë kontribuues i tatimit. 

Hendek tatimor quhet shuma e tatimit që nuk vilet për shkak të mos përmbushjes së 
ligjit për tatimin. Është “ajo që mungon” (hendeku tatimor që barazohet me tatimin po-
tencial minus të hyrat aktuale tatimore). Ndodh vetëm nëse kuptohet hendeku i tatimit 
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të një vendi kur qeveria vendos se s’i ta përmirësojë nivelin e përmbushjes tatimore, dhe 
si	rrjedhojë	e	ngritë	nivelin	e	përgjithshëm	të	të	hyrave	në	dispozicion	për	ta	financuar	
buxhetin e qeverisë. 

Ndonëse, sipas të dhënave të ATK-së, nga viti 2009 deri më tani shuma e të hyrave është 
rritur për 40% (rritje kjo e cila ka ndikim të konsiderueshëm në zvogëlimin e hendekut 
tatimor), bazuar në të dhëna të tjera makro-ekonomike në dispozicion, vlerësohet se 
shuma e përgjithshme e hendekut tatimor në Kosovë (për tatimet themelore të qeverisë 
qendrore, përkatësisht TVSH-në, tatimin në të ardhura, tatimin në korporata dhe akciza) 
kap një mesatare prej €400 – €450 milionë. Kjo është baras me 10% të PBB-së.

TVSH-ja e papaguar është problemi më i madh i hendekut tatimor – me humbje vjetore 
që vlerësohen se janë €200 milionë – që pasohet nga hendeku i tatimit në të ardhura me 
rreth €100 milionë në vit. Të ardhurat tatimore nga korporatat dhe bizneset paraqesin 
vetëm 80 milion të hendekut tatimor. Tatimet lokale të akcizës janë 15 milion (shumi-
ca nga akciza e alkoolit). Pjesa tjetër e hendekut tatimor vjen me gjasë prej gabimit në 
vlerësim	(nuk	ka	çështje	të	vogël	në	anketa	të	këtyre	përmasave),	prej	tatimeve	të	tjera	
të ndryshme të cilat nuk janë analizuar (tatimet për lojërat e fatit, “tatimi i korruptimit”, 
kontrabanda e drejtpërdrejtë), dhe se si tregu i zi në ekonominë e Kosovës i shmanget 
sektorit formal.284

Tabela 5.5: Hendeku i përafërt tatimor në Kosovë285

Lloji i tatimit Vlerësimi në hendekun e tatimit

Tatimi mbi vlerën e shtuar €200 milionë 

Tatimi i akcizës (kryesisht alkool) €15 milionë

Tatimi në të ardhurat personale €100 milionë

Tatimi në korporata dhe biznese €80 milionë

Problemet	dhe	vështirësitë	me	zbatimin	e	arkave	fiskale	ka	filluar	në	vitin	2010.	Min-
istria	e	Ekonomisë	dhe	e	Financave	(në	fund	të	vitit	2009)	i	licencoi	fillimisht	dy	kom-
panitë	përgjegjëse	për	shitjen	e	arkave	fiskale.	Këto	dy	kompani	u	ndëshkuan	më	vonë	
nga	Komisioni	i	konkurrencës	për	monopolizim,	i	cili	rezultoi	në	një	çmim	të	lartë	për	
furnizim	të	arkave	fiskale.

Andaj,	blerja	e	një	arke	të	thjeshtë	fiskale	nga	kompania	Gekos,	me	kapacitetin	e	reg-
jistrimit të deri në 1000 produkteve, do të kushtonte €260. Modelet e tjera me kapacitet 
të regjistrimit të deri 3,000 produkte 55B EJ (€325), MP-55B (€289), MP-55EJ (€379). Një 
arkë	më	e	madhe	fiskale	për	regjistrimin	e	5000	produkteve	do	të	kushtonte	€480.	Përveç	
arkave	fiskale,	biznesi	do	të	ketë	nevojë	të	furnizohet	edhe	me	shtypës	fiskal.	Çmimi	për	
këtë	shtypës	është	shumë	më	i	lartë	sesa	arka	fiskale.	Ata	kapin	çmimin	prej	€449	deri	

284 Analiza e hendekut tatimor të Kosovës, Crown Agents, Department for International Development, shta-
tor 2011.

285 Ibid.
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në €1,100.

Terminali për lidhje me Administratën Tatimore të Kosovës kushton €155, ekrani për 
klientë	€110,	dhe	driveri	F-Link	për	shtypësin	fiskal	€125.	Të	gjitha	këto	çmime	janë	pa	
TVSH prej 16%.

Duke	i	marrë	parasysh	bizneset	e	vogla	dhe	të	mesme	në	Kosovë,	atëherë	del	se	çmimi	
për	blerjen	e	një	arke	fiskale	është	shumë	i	lartë.	Andaj,	ende	kemi	një	numër	të	madh	të	
bizneseve	që	nuk	e	përdorin	sistemin	e	ri.	Në	fillim	të	zbatimit	të	programit,	prej	40,000	
bizneseve	aktive,	vetëm	6500	prej	tyre	kishin	blerë	arka	fiskale.

Përmbledhje	e	sfidave	kyçe	të	identifikuara	në	fushën	e	doganave	dhe	atë	të	tatimeve

•	 Gjendja	në	veri	paraqet	një	sfidë	të	veçantë	për	Doganën.	Në	dy	pika	doganore	
Kosovë – Serbi, në veri të vendit, Dogana e Kosovës vazhdon të operojë vetëm 
në bashkëpunim me EULEX-in. Pas incidenteve në korrik 2011 dhe marrëvesh-
jeve të mëvonshme mbi vulat doganore dhe MIK-un në kuadër të dialogut Beo-
grad	–	Prishtinë,	ka	trafik	shumë	të	kufizuar	komercial	nëpër	dy	portat	në	veri.	
Të gjitha automjetet komerciale vazhdojnë të drejtohen për në Terminalin e Mi-
trovicës për zhdoganim. Të hyrat nuk mblidhen në këto dy porta. Mallrat që i 
nënshtrohen	kontrolleve	të	akcizës,	atyre	sanitare	dhe	fito-sanitare,	nuk	lejohet	
të	hyjnë	përmes	këtyre	dy	pikave	kufitare. 

•	 Për	 shkak	 të	mungesës	 së	mbikëqyrjes	 efikase	doganore	 në	 vijën	 kufitare	 në	
mes të Kosovës dhe Serbisë, mallrat shpesh hyjnë në Kosovë, përmes veriut pa 
u zhdoganuar.

•	 Certifikatat	e	origjinës	për	mallrat	të	eksportohen	vërtetohen	nga	dogana,	si	për	
mallrat me origjinë nga veriu, ashtu edhe ato nga pjesa tjetër e Kosovës. Aktu-
alisht	Dogana	e	Kosovës	përballet	me	sfidë	sa	 i	përket	qasjes	në	 territorin	në	
veriu. Kjo ka implikime për respektimin e rregullave të origjinës për mallrat që 
hyjnë	në	territorin	e	vendit	përmes	kësaj	pjese	të	kufirit.	Në	praktikë,	kërkesat	
për	certifikata	të	origjinës	janë	të	pakta.286

•	 Administrimi modern i tregtisë kërkon mbështetje të duhur sa i përket te-
knologjisë së informimit dhe komunikimit në të gjitha aspektet e ndërveprimit 
në mes të importuesve, eksportuesve dhe agjentëve doganorë (shpeditorëve) 
dhe administratorëve tregtarë. Shumë procedura doganore, si tranziti, magaz-
inimi dhe transferimi në destinacione të përkohshme (‘transshipment’), mund të 
kontrollohen	në	mënyrë	më	efikase	përmes	përdorimit	të	teknologjisë	së	duhur	
moderne. Megjithatë, futja në përdorim e një sistemi plotësisht të automatizuar 
të Doganave elektronike (e-Doganave) kërkon miratimin në kuadër të Ligjit të 
dispozitave që lidhen me zbatimin dhe pranimin e ligjshëm të nënshkrimeve 

286 Commission Staff Working Document accompanying the document Commission Communication on a 
Feasibility Study for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Koso-
vo, f. 39, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_
en.pdf.
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elektronike në tërë spektrin e gjerë të marrëdhënieve administrative dhe af-
ariste.

•	 Sigurimi i procedurave me kohë dhe transparente të ankesave (përkatësisht 
trajtimit	të	drejtë)	është	gjithashtu	element	kritik	për	administratën	fiskale	dhe	
tregtare, dhe kur një zyrtar administrativ merr një vendim që është i pafavor-
shëm për një individ ose biznes, bizneset duhet të kenë mundësi që të bazohen 
në një procedurë ankimi që është e pavarur, transparente, e drejtë dhe që përg-
jigjet	shpejt.	Objektivi	është	që	çfarëdo	mosmarrëveshjesh	administrative	të	zg-
jidhen me sa më pak kosto dhe kohë të shpenzuar nga personi ose ndërmarrja e 
dëmtuar,	kjo	në	mënyrë	që	të	kufizohet	numri	i	ankesave	formale	te	gjykatat,	të	
cilat janë më të kushtueshme dhe konsumojnë më shumë kohë. Udhëzues ideal 
në këtë aspekt është që mosmarrëveshjet administrative të zgjidhen brenda një 
periudhe 30-ditore pas parashtrimit të ankesave.

•	 Evazioni	fiskal	mbetet	e	përhapur.	Për	të	adresuar	këtë	sfidë	është	në	fuqi	një	
Strategji	 e	Përmbushjes	 (2012	–	2015).	Sfida	kryesore	për	Administratën	Tati-
more të Kosovës është që të arrihet tek të gjithë individët dhe bizneset që nuk 
paguajnë tatime

Përmbledhje e sfidave të identifikuara në fushat e mbuluara nga Tryeza Tematike nr. 4287 

Tregtia

- Deficiti	në	rritje	i	tregtisë	së	mallrave,	mungesa	e	shumëllojshmërisë	së	mallrave	
që eksportohen, mbizotërimi i mallrave me vlerë të ulët në strukturën e ekspor-
tit, dhe rreziku i ndaljes së bilancit pozitiv në eksportin e shërbimeve

- Zbrazësi në legjislacionin për infrastrukturën e cilësisë, dogana dhe masat 
rezervë dhe përafrimi i pamjaftueshëm i tij me acquis

- Koherenca dhe zbatimi i pamjaftueshëm i Politikave Tregtare, dhe natyra ad 
hoc e tyre

- Mungesa	e	politikave	ekonomike	e	fiskale	që	favorizojnë	mjaftueshëm	bizneset	
vendore dhe e politikave stimuluese për to (subvencione direkte për bujqësi dhe 
në kamatat bankare)

- Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme të Departamentit të Tregtisë, në 
veçanti	në	fushën	e	mbrojtjes	së	tregut	dhe	për	të	kryer	studime	të	ndikimit	në	
ekonominë e Kosovës në kontekstin e përgatitjes dhe zbatimit të pjesës së MSA-
së për tregti

- Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme të asociacioneve të komunitetit të bi-
znesit për të kontribuar në zhvillimin e legjislacionit dhe të politikave dhe në 
funksionimin e strukturave koordinuese, si dhe vetëdijesimi i pamjaftueshëm 
të bizneseve mbi legjislacionin dhe politikat e tregtisë

- Shkalla	e	pamjaftueshme	e	reflektimit	të	kërkesave,	nevojave	e	propozimeve	të	
bizneseve në zhvillimin e legjislacionit dhe të politikave

287	 Kjo	pjesë	përmbledh	sfidat	kryesore	të	dala	nga	materialet	për	diskutim	për	secilën	fushë	dhe	nga	takimi	
plenar i Tryezës Tematike (mbajtur më 24 prill 2013) dhe ka shërbyes si dokument punues për punëtorinë 
e përbashkët diagnostikuese të të gjitha tryezave tematike të Task Forcës për Integrim Evropian.
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- Funksionimi jo i kënaqshëm i mekanizmave koordinues në fushën e tregtisë
- Disponueshmëria dhe cilësia e dobët e të dhënave statistikore dhe bashkëpun-

imi i pamjaftueshëm në nivel teknik në mes të institucioneve që posedojnë të 
dhëna statistikore relevante për fushën e tregtisë

- Zbatimi i pamjaftueshëm dhe joadekuat i legjislacionit dhe politikave (rritja e 
bazës doganore në importin e mallrave, moszbatimi i Marrëveshjes CEFTA, 
konkurrenca e padrejtë, mungesa e mbikëqyrjes efektive të tregut, zbatimin e 
masave antidumping dhe masave të tjera mbrojtëse në formë ad hoc dhe të ba-
zuar në biznese individuale, e jo në një qasje më të gjerë, të bazuar në industri 
dhe	sektorë	ekonomikë,	 infrastruktura	 juridike	dhe	efikasitet	shumë	i	dobët	 i	
gjykatave,	korrupsioni,	kontrabanda,	informaliteti,	evazioni	fiskal,	komunikimi	
me	administratat	komunale,	identifikimi	i	sektorëve	me	përparësi	konkurruese).

Industria dhe NVM-të

- Mungesa e një klime të favorshme për investime 
- Ngarkesa administrative dhe të ngjashme në funksionimin e ndërmarrjeve (në 

veçanti	te	ndërmarrjet	publike)
- Qasja	e	pamjaftueshme	e	NVM-ve	në	financa
- Mungesa e një sistemi të kompletuar dhe funksional për falimentimin e ndër-

marrjeve
- Zbatimi i pamjaftueshëm i politikave për modernizimin, ristrukturimin dhe 

forcimin e NVM-ve (fondet, kapacitetet institucionale dhe të NVM-ve)
- Mospërputhja e të dhënave në fushën e NVM-ve, si dhe bashkëpunimi dhe 

koordinimi i pamjaftueshëm në mes të institucioneve përgjegjëse në fushën e 
industrisë dhe NVM-ve me Agjencinë e Statistikave të Kosovës dhe me komu-
nitetin e biznesit

- Zbatimi i pamjaftueshëm i legjislacionit në fushën e industrisë dhe NVM-ve
- Vështirësitë për zhvendosjen e ekonomisë joformale në atë formale
- Mungesa ‘gijotinës rregullative’ dhe e një Mekanizmi të Ndikimit Rregullativ 

(MNRr)
- Mungesa e politikave adekuate për zhvillimin e industrisë të cilat do të kon-

tribuonin	në	aktivizimin	e	burimeve	të	rritjes	ekonomike,	në	veçanti	për	sek-
torin e prodhimit

- Mungesa e një dialogu të strukturuar mirë dhe plotësisht funksional ndërmjet 
institucioneve publike dhe sektorit privat mbi të gjitha aspektet e zhvillimit të 
industrisë dhe NVM-ve dhe të gjitha nivelet 

- Mospjesëmarrja e në programet e BE-së (Programin për Konkurrencën e Ndër-
marrjeve dhe NVM-ve (COSME) 2014 – 2020, Programin Kornizë për Konkur-
rueshmëri dhe Inovacion (CIP) dhe fushatën Java Evropiane e NVM-ve).

Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut dhe kapaciteti për t’u përballur me forcat 
e tregut brenda Unionit

- Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme institucionale (konkurrenca, DPI, 
efiçenca	e	energjisë,	ambienti,	siguria	e	ushqimit,	punësimi	e	politikat	sociale,	
politikat e shëndetit publik)

- Niveli i lartë i korrupsionit dhe burokracisë
- Përafrimi	i	pamjaftueshëm	i	legjislacionit	kombëtar	me	acquis	(në	veçanti	sa	i	
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përket lirisë së lëvizjes së mallrave, konkurrencës, DPI-së, etj.)
- Zbatimi	i	dobët	(në	veçanti	efikasiteti	i	dobët	i	gjykatave	dhe	palëve	të	tjera	të	

interesit që ndërlidhen me sistemin ligjor)
- Mungesa e fuqisë punëtore mirë të arsimuar dhe aftësuar (kualiteti i shkollimit 

nuk i përgjigjet nevojave të tregut, politika të pazhvilluara dhe fonde të pam-
jaftueshme për të mësuarit tërëjetësor, dhe koordinimi në mes të nivelit qendror 
dhe atij lokal)

- Përafrimi	i	pamjaftueshëm	me	standardet	e	BE-së	sa	i	përket	njohjes	së	kualifiki-
meve profesionale dhe të drejtës së kompanive (përfshirë kontabilitetin, auditi-
min dhe qeverisjen e korporatave)

- Zbatimi i pamjaftueshëm i reformave strukturore në bujqësi (harmonizimi i 
rregullave	veterinare,	sanitare	dhe	fitosanitare	me	standardet	e	BE-së,	mbledhja	
dhe përpunimi i të dhënave)

- Përafrimi i pamjaftueshëm i kornizës ligjore me standardet e BE-së për qarkul-
limin e lirë të kapitalit, sistemin e pagesave dhe infrastrukturën e cilësisë, dhe 
zbatimi i pamjaftueshëm i saj 

- Të drejtat e pronësisë industriale: mbrojtja e pamjaftueshme e kompanive nga 
tregu i BE-së.

Tregu i brendshëm

- Zbrazëtitë legjislative dhe harmonizimi i pamjaftueshëm i legjislacionit kom-
bëtar me acquis (trajtimi i barabartë i punëtorëve dhe të drejtat e anëtarëve të 
familjeve të tyre, koordinimi i skemave të sigurimit social, e drejta e themelim-
it të kompanive, lëvizja e lirë e personave të vetë-punësuar, liria për të ofruar 
shërbime	dhe	njohja	e	kualifikimeve	profesionale,	prokurimi	publik,	bashkimet	
ndërkufitare,	mbrojtja	e	të	drejtave	të	votimit	të	aksionarëve	të	vegjël,	kontabi-
litetit	dhe	auditimit	të	korporatave,	e	drejta	e	kompanive,	treguesit	gjeografikë,	
pozita dominuese në treg, ndihma shtetërore, liberalizimi i tregut, mbrojtja e 
konsumatorit dhe e shëndetit publik)

- Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme institucionale për zbatimin e kornizës 
ligjore dhe të politikave (vlerësimi i konformitetit, metrologjia, prokurimi pub-
lik, të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale, mbrojtja e konkurrencës, 
mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik)

- Zhvillimi dhe zbatimi i pamjaftueshëm i dokumenteve strategjike (lëvizja e lirë 
e punëtorëve, prokurimi publik, e drejta e kompanive, politikat e konkurrencës, 
mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit publik)

Lëvizja e lirë e mallrave

- Mungesa e anëtarësimit të Agjencisë së Standardizimit dhe Departamentit të 
Metrologjisë në organizatat ndërkombëtare 

Lëvizja e lirë e punëtorëve

- Mungesa e marrëveshjeve dypalëshe, sidomos me shtetet anëtare të BE-së, për 
koordinimin e skemave të sigurimit social
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E	drejta	e	themelimit	të	kompanive	dhe	lira	e	ofrimit	të	shërbimeve	përtej	kufijve

- Mungesa	e	marrëveshjeve	dypalëshe	për	njohjen	e	ndërsjellë	të	kualifikimeve	
profesionale

- Mungesa e të dhënave në fushën e ofrimit të shërbimeve (aktet ligjore dhe të 
dhëna të azhurnuara rregullisht mbi ofrimin e shërbimeve në tregun vendor)

Liria e lëvizjes së kapitalit

- Mungesa	e	një	vlerësimi	gjithëpërfshirës	të	legjislacionit	(me	qëllim	të	identifi-
kimit dhe adresimit të masave të mundshme)

- Mungesa e SWIFT-Kodit të Kosovës

Prokurimi publik

- Mungesa e një sistemi të e-prokurimit
- Mungesa e ndarjes së qartë të kompetencave në mes të institucioneve të 

prokurimit publik 
- Cilësia e diskutueshme e vendimeve të Organit Shqyrtues të Prokurimit

E drejta e kompanive

- Mungesa e një ligji dhe akteve nënligjore në fushën e qeverisje së korporatave
- Mungesa e funksionalitetit të plotë të Këshillit Kosovar për Raportime Financia-

re (përfshirë disponueshmërinë e të dhënave)
- Mungesa e përkthimit të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

(SNRF)

Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale

- Vetëdijesimi i pamjaftueshëm i publikut

Politikat e konkurrencës

- Mungesa e strukturës institucionale për fushën e ndihmës shtetërore
- Vetëdijesimi i pamjaftueshëm i bizneseve 
- Mungesa e të dhënave të përditësuara në dispozicion të publikut 

Mbrojtja e konsumatorit dhe ajo shëndetësore

- Mungesa e një vlerësimi gjithëpërfshirës mbi zbatimin e legjislacionit dhe të 
politikave në fushën e mbrojtjes së konsumatorit 

- Promovimi i pamjaftueshëm i legjislacionit, politikave dhe udhëzimeve për 
mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit dhe mekanizmave zbatues

- Mungesa e organizatave të shoqërisë civile të specializuara në fushën e mbro-
jtjes së konsumatorit (në nivelin qendror dhe atë lokal)

- Vetëdijesimi i pamjaftueshëm i publikut mbi të drejtat e konsumatorit dhe me-
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kanizmat për mbrojtjen e tyre
- Mungesa e të dhënave të përditësuara mbi shumicën e sektorëve në kuadër të 

fushës së mbrojtjes së shëndetit publik.

Doganat dhe tatimet

- Mungesa e kontrollit të plotë doganor në dy pikat doganore në veri të Kosovës 
dhe kontrabanda me mallra në këtë pjesë 

- Moszbatimi	i	plotë	i	kërkesave	për	certifikata	të	origjinës
- Mungesa e një sistemi të Doganave elektronike (e-Doganave)
- Moszbatimi i procedurave të ankesave doganore (për të siguruar trajtimin e 

drejtë)	në	mënyrë	të	shpejtë,	transparente	dhe	efiçente	
- Shkalla	e	lartë	e	evazioni	fiskal
- Sistemi Standard i Integruar Qeveritar i Administrimit Tatimor (SIGTAS) është 

sistem i vjetruar.
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Lista e kontribuuesve

Kryesuesja e Bashkëkryesuesja e Tryezës Tematike, Sekretariati, Moderatoët e takimeve 
tematike dhe ekspertët përkrahës vendorë:

Eljana Naka, Kryesuese e Tryezës Tematike, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rajmonda Kukalaj, Bashkëkryesuese e Tryezës, Ministria e Integrimit Evropian
Blerim Ahmeti, Moderator i takimit tematik për Tregti, Ministria e Tregtisë dhe Indus-
trisë
Zenun Pajaziti, Moderator i takimit tematik Ekonomia funksionale e tregut dhe kapac-
iteti për t’u përballur me forcat e tregut brenda Unionit, Kuvendi i Kosovës 
Edmond Hajrizi, Moderator i punëtorive tematike për Tregun e brendshëm, Universitet 
për Biznes dhe Teknologji 
Naim Huruglica, Moderator i takimit tematik për Dogana dhe tatime, Dogana e Kosovës
Petrit Gashi, Ekspert vendor për tregti 
Emrush Ujkani, Ekspert vendor për industri dhe NVM
Anjezë Gojani, Eksperte vendore për tregun e brendshëm
Mimoza Miftari, Eksperte vendore për dogana dhe tatime
Artan	Çollaku,	Sekretar	i	Tryezës	Tematike,	Agjencia	Gjermane	për	Bashkëpunim	Ndër-
kombëtar (GIZ)

Pjesëmarrësit në takimet dhe punëtoritë tematike (sektoriale):288

Adnan Hoxha, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Afërdita Grapci, Komuna e Pejës
Agim Kukaj, Ministria e Zhvillimit Ekonomik 
Agim Nika, Dogana e Kosovës
Agron Maloku, Ministria e Punëve të Jashtme 
Agron Shurdhani, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Ahmet Krasniqi, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës
Alban Fejza, Ministria e Financave 
Ali Aruqaj, Policia e Kosovës
Angeliki Votsoglou, Zyra e BE-së në Kosovë
Arbenita Mjekiqi, Ministria e Integrimit Evropian
Ardian Kryeziu, Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) (Programi 
për Përmirësimin e Mjedisit Afarist)
Ardiana Shala – Krrabaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Arian Zeka, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë
Arlinda Ahmeti, Ministria e Integrimit Evropian
Arsim Aziri, Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA)
Arsim Tërnava, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 
Arta Musa – Krasniqi, Zyra e BE-së në Kosovë 
Artan Demolli, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

288 Sipas renditjes alfabetike. 
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Avdyl Krasniqi, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës
Avni Ajdini, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës 
Bajram Rexha, Dogana e Kosovës 
Bardh Kadiu, Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës 
(STIKK)
Bardhyl Meta, Oda Ekonomike Gjermano – Kosovare 
Berat Havolli, Ministria e Financave 
Besim Toska, Aleanca Kosovare e Biznesit
Besnik Ramadanaj, Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)
Besnik Vasolli, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) 
Blerta Nikqi, Administrata Tatimore e Kosovës
Brian Kemple, Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) (Programi për 
Përmirësimin e Mjedisit Afarist)
Brikenë Hoxha, Iniciativa Kosovare për Stabilitet 
Bujar Istogu, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Bujar Shatri, Dogana e Kosovës 
Curr Gjocaj, Ministria e Shëndetësisë 
Daniel Linotte, Projekti i BE-së për Politika Tregtare (Zyra e BE-së në Kosovë)
Daniela Zampini, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP)
Dardan Fusha, Banka Qendrore e Kosovës
Dëfrim Rifaj, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ekrem Hysenaj, Administrata Tatimore e Kosovës 
Ekrem Hyseni, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Elhami Shaqiri, Zyra e Kryeministrit 
Enver Basha, Ministria e Zhvillimit Ekonomik 
Ermal Lubishtani, Universiteti për Biznes dhe Teknologji 
Esin Müzbeg, Oda Tregtare Kosovaro – Turke 
Etrit Tetova, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 
Fatos Azemi, Komuna e Prishtinës 
Feim Maliqaj, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
Feride Zeka, Ministria e Integrimit Evropian 
Fjolla Muja, Administrata Tatimore e Kosovës
Flamur Gojani, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës
Florim Canolli, Ministria e Integrimit Evropian
Florim Salihaj, Minisria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Gani Asllani, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 
Gani Mustafa, Komuna e Novobërdës 
Garland Boyette, Projekti i BE-së për NVM (Zyra e BE-së në Kosovë)
Gazmend Mejzini, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Gentina	Jusufi,	Ministria	e	Zhvillimit	Ekonomik	
Gëzim Kasapolli, Ministria e Integrimit Evropian
Haxhi	Arifi,	Bashkimi	i	Sindikatave	të	Pavarura	të	Kosovës
Hysni Hoxha, Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik
Ibush Luzha, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Ilir Berisha, Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ilir Rexha, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
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Irfan Lipovica, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Isa Dukaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Ismajl Sahiti, Agjencia e Statistikave të Kosovës 
Jakob Modeer, Projekti i BE-së për NVM (Zyra e BE-së në Kosovë)
Kaltrina	Paçarada,	Ministria	e	Integrimit	Evropian	
Kushtrim Tolaj, Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) (Programi për 
Përmirësimin e Mjedisit Afarist)
Luan Dalipi, Projekti i BE-së për NVM (Zyra e BE-së në Kosovë)
Lumnije Ajdini, Aleanca Kosovare e Biznesit
Lumnije Hashani, Oda Ekonomike e Kosovës 
Marcelë Restelica, Ministria e Zhvillimit Ekonomik 
Mensure	Çerkezi,	Agjencia	e	Statistikave	të	Kosovës	
Mentor Bislimi, Ministria e Shëndetësisë 
Muhamet Hashani, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Murat Vokshi, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Nahit Sharku, Administrata Tatimore e Kosovës
Nasuf Aliu, Komuna e Vushtrrisë 
Nazim Rahimi, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Nexhat Kryeziu, Banka Qendrore e Kosovës 
Olivera Ceni, Oda Ekonomike e Kosovës 
Parim Bajrami, Oda Ekonomike e Kosovës
Petrit Zogaj, Lëvizja FOL
Qamile Sinanaj, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Ramadan Latifaj, Dogana e Kosovës
Reinhard Trenkle, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Remzi Ejupi, Oda Ekonomike Gjermano – Kosovare
Rexhep Vasolli, Ministria e Financave 
Ryzhdi Baloku, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës
Rrezarta Delibashzade, Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D)
Rron Dalladaku, Projekti i BE-së për Politika Tregtare (Zyra e BE-së në Kosovë)
Ruzhdi Shehu, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Sadije Topojani, Dogana e Kosovës
Safet Hoxha, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Sara Rexhepi, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Selajdin Beqa, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 
Selatin	Kaçaniku,	Organizata	Konsumatori
Shemsi Elezi, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 
Shpend Emini, Instituti për Demokraci dhe Zhvillim (D4D)
Tefik	Ujkani,	Administrata	Tatimore	e	Kosovës	
Tefta Kelmendi, Ministria e Integrimit Evropian
Taulant Kryeziu, Ministria e Integrimit Evropian
Uranik Begu, Qendra Kosovare për Inovacion (ICK)
Valdete Krasniqi, Dogana e Kosovës 
Valdet Osmani, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP)
Valmira Rexhëbeqaj, Ministria e Financave
Valon Avdiu, Ministria e Integrimit Evropian



216 Tryeza TemaTike për TregTi, indusTri, dogana dhe TaTime, Tregun e Brendshëm

Valon Berisha, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Valon Canhasi, Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës 
(STIKK)
Valon Kashtanjeva, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
Veli Hoti, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Veronika	Hofinger,	Agjencia	Gjermane	për	Bashkëpunim	Ndërkombëtar	(GIZ)	
Visar	Hapçiu,	Oda	Ekonomike	Amerikane	në	Kosovë
Xhavit Krasniqi, Komuna e Ranillgut
Xhemajl Syla, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
Wolff-Michael Mors, Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) 
Zana Batusha, Dogana e Kosovës 
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