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1. Përmbledhja ekzekutive

Ky studim i Odës Amerikane ka për synim të analizojë mjedisin e të bërit biznes për sektorin 

e prodhimit në kuadër të 8 fushave të ndryshme, duke përfshirë: (1) Tregun e punës, (2) 

Mjedisin fiskal, (3) Infrastrukturën mbështetëse, (4) Tregtinë ndërkombëtare, tregun e 

brendshëm, (5) Infrastrukturën e cilësisë, (6) Qasjen në financa, dhe (7) Sundimin e ligjit. 

Performanca e Kosovës në këto fusha do të vlerësohet në mënyrë që të nxjerrët indeksi i 

konkurrueshmërisë së sektorit të prodhimit, i cili do të shërbejë jo vetëm për identifikimin e 

hapave dhe alternativave për adresimin e sfidave të kompanive të këtij sektori, por edhe për 

të krahasuar zhvillimin e industrisë përkitazi me fushat e lartpërmendura përgjatë viteve.  

Hulumtimi përfshin të dhënat primare të mbledhura nga anketimi i 40 bizneseve prodhuese 

të madhësive të ndryshme, që operojnë në rajonet kryesore të Kosovës: Prishtinë, 

Mitrovicë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Gjakovë. 

Kur flasim për indikatorin e tregut të punës, hulumtimi gjen se bizneset e sektorit të 

prodhimit kanë vlerësuar koston e fuqisë punëtore si elementin me performancën më të 

mirë në kuadër të këtij indikatori. Sa i përket indikatorit të mjedisit fiskal, vlerësimin më të 

lartë bizneset prodhuese e kanë pikërisht për shkallën e normave tatimore, të cilat ata i 

konsiderojnë si norma të përshtatshme dhe të arsyeshme. Në kuadër të indikatorit të 

infrastrukturës fizike apo mbështetëse, respodentët e kanë dhënë vlerësimin më të lartë 

për infrastrukturën rrugore. Kur flitet për indikatorin e tregtisë ndërkombëtare, respodentët 

japin vlerësimin më të mirë për sa i përket procedurave të eksportit të produkteve drejtë 

vendeve tjera. Sa i përket indikatorit të infrastrukturës së cilësisë, kompanitë janë dukshëm 

më të kënaqura sa i përket mundësisë së blerjes së standardeve pranë Agjencisë Kosovare 

të Standardizimit, faktor ky më i vlerësuari në mesin e të gjithë faktorëve të tjerë në kuadër 

të këtij indikatori.  

Tek indikatori i tregtisë së brendshme, mbrojtja e pronësisë intelektuale, ku përfshihen 

markat tregtare, patentat dhe mekanizma të tjerë, është vlerësuar me normën më të lartë 

nga ana e bizneseve të anketuara. Lidhur me indikatorin e qasjes në financa, bizneset 

vlerësojnë lartë se procedurat për regjistrimin e patundshmërive me qëllim të kolateralit. 

Dhe krejt në fund, tek indikatori i sundimit të ligjit, bizneset prodhuese të anketuara 

vlerësojnë lartë procedurat përmbarimore, të cilat janë përmirësuar dukshëm pas fillimit të 

punës së përmbaruesve privat. Studimi vazhdon më tej me matjen e shkallës optimizmit të 

bizneseve prodhuese.  

Kapitulli tjetër i këtij dokumenti jep në mënyrë të elaboruar rekomandimet që duhen 

zbatuar nga ana e institucioneve për adresimin e shqetësimeve të sektorit të prodhimit. 

Rekomandimeve u paraprin një analizë lidhur me rëndësinë që ka sektori i prodhimit në 

rritjen ekonomike dhe në zhvillimin e qëndrueshëm. Rekomandimet e ofruara në këtë pjesë 

bazohen në gjetjet e këtij studimi, gjetjet e studimeve të tjera të Odës Ekonomike 
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Amerikane, prioritetet e Komitetit të Prodhimit, si dhe në dokumentet e organizatave 

ndërkombëtare për praktikat e zbatuara në vendet e tjera të botës. 

Rekomandimet ndahen sipas indikatorëve të sipërcekur, ndërsa një hapësirë e veçantë i 

është kushtuar edhe investimit në hulumtim dhe zhvillim. 

2. Hyrje

Që nga shpallja e pavarësisë, Kosova në vazhdimësi është ballafaquar me një deficit të lartë 

tregtar, ku shkalla e mbulueshmërisë së importit me eksport ka arritur vlerën e 13% në vitin 

2017.1 Në po të njëjtën periudhë, deficit tregtar ka shënuar vlerën prej 2.7 miliardë euro që 

thënë ndryshe paraqet mbi 40% të bruto produktit vendor. Edhe pse ende nuk janë 

publikuar të dhënat zyrtare nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për vitin 2018, ka pritje 

të arsyeshme që ky deficit iu është afruar vlerës prej 3 miliardë euro, edhe pse në 2 muajt e 

fundit të vitit Kosova ka vendosur detyrime doganore prej 100% për produktet nga Serbia 

dhe Bosnja dhe Hercegovina, dy ndër partnerët kryesor të saj.2 

Për më shumë, Kosova në masë të madhe importon produkte të gatshme nga partnerët e 

saj tregtar, përderisa kryesisht eksporton produkte të papërpunuara apo gjysmë të 

përpunuara me vlerë të vogël të shtuar. Në vitin 2017, mbi 56% e eksporteve të Kosovës 

drejtë vendeve tjera ishin të përbëra nga metalet, mineralet dhe produktet e ngjashme të 

papërpunuara, ndërsa kontributi i produkteve të përpunuara në vlerën e përgjithshme edhe 

ashtu simbolike të eksportit është shumë i vogël.3  

Përderisa është i kuptueshëm fakti se Kosova ka dalë me një sektor industrial të rrënuar pas 

luftës dhe kjo ka ndikuar në orientimin e ekonomisë drejt importit, një gjë e tillë nuk bën të 

shihet si arsyetim për gjendjen jo shumë të mirë të sektorit të prodhimit në vend. Një deficit 

i tillë tregtar për një periudhë të vazhdueshme do të krijonte telashe tejet të mëdha për 

stabilitetin ekonomik në vend, mirëpo fatmirësisht remitencat nga diaspora dhe bilanci 

pozitiv në tregtinë e shërbimeve kanë ndikuar që ta zbusin situatën përgjatë këtyre viteve. 

Viteve të fundit janë ndërmarrë një serë masash që kanë pasur për synim të përmirësojnë 

potencialin konkurrues të ndërmarrjeve prodhuese në Kosovë. Në këtë drejtim vlen të 

përmenden lirimi i lëndëve të para dhe makinerive nga detyrimet doganore si dhe shtyrja e 

pagesës së TVSH-së pas shitjes së produkteve, e jo në momentin e importimit të lëndës së 

parë. Padyshim se hapa të tillë për të cilat edhe Oda Amerikane ka avokuar në vazhdimësi 

janë të mirëseardhura, mirëpo tani është koha që të krijohet një qasje më gjithëpërfshirëse 

1 2018, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Statistikat e tregtisë së jashtme 2017,  
2 2018, Qeveria e Republikës së Kosovës, Vendim Nr. 01/76 mbi tarifën doganore për mallrat me origjinë nga 
Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina 
3 2018, Hapçiu, Visar, Tregtia dhe Investimet në vendet e CEFTA, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë 
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për të analizuar shqetësimet dhe sfidat me të cilat përballen këto ndërmarrje, me qëllim të 

identifikimit të pikave kyçe të intervenimit për zhvillimin e mëtejmë të sektorit të prodhimit. 

Publikimi i këtij studimi nuk është i rastësishëm. Në këtë jubile të Odës Ekonomike 

Amerikane, respektivisht në përvjetorin e pesëmbëdhjetë të themelimit të saj në Kosovë, ky 

dokument synon të japë rekomandime konkrete për fuqizimin e sektorit i cili duhet të jetë 

shtylla e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit. Dokumenti do të vazhdojë të 

publikohet në baza periodike, me qëllim të vlerësimit edhe të zbatimit të rekomandimeve 

nga ana e institucioneve përgjegjëse. 

3. Gjetjet e hulumtimit

3.1. Metodologjia 

Ky studim është realizuar përmes një ankete të zhvilluar me 40 kompani prodhuese në 

lokacione të ndryshme në Kosovë. Grafet e mëposhtme paraqesin përbërjen e mostrës së 

anektuar sipas lokacionit të kompanive dhe numrit të punëtorëve. 

Figura 1 dhe 2 Mostra sipas lokacionit dhe sipas numrit të punëtorëve 

Edhe pse Prishtina prinë dukshëm me numrin e bizneseve të regjistruara në nivel të Kosovës 

me mbi 60%, mostra e kompanive të anketuara është dizajnuar me qëllim që të ketë një 

pjesëmarrje më të kënaqshme të gjitha rajoneve në Kosovë. Rrjedhimisht, 32.5% e  

kompanive të anketuara janë nga rajoni i Prishtinës, përderisa rajoni i Prizrenit është i dyti 

më i përfaqësuari në anketë me 22.5% të respodentëve. Pjesa e mbetur e mostrës përbëhet 

nga kompanitë prodhuese nga rajoni i Pejës (15%), Gjilanit dhe Ferizajit (nga 10%), si dhe 

Mitrovicës dhe Gjakovës (nga 5%).  
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Sa i përket ndarjes së mostrës sipas numrit të punëtorëve, pjesa më e madhe e kompanive 

të anketuara apo 52.5% e tyre punësojnë mes 50 dhe 250 punëtorë, 32.5% punësojnë mes 

11 dhe 50 punëtorë, 10% punësojnë më pak se 10 punëtorë, ndërsa vetëm 5% e tyre 

punësojnë mbi 250 punëtorë.  

Për secilën fushë specifike të indeksit të sqaruar më parë, bizneseve u është kërkuar të bëjnë 

një vlerësim të performancës së Kosovës në 5 elemente specifike që janë faktorë kyç në 

kuadër të fushave të mbuluara. Vlerësimi është bërë duke notuar performancën në secilin 

element, ku pastaj performanca në këto pika mundëson nxjerrjen e indeksit përkatës në atë 

fushë (1-10). 

3.2. Indeksi i konkurrueshmërisë së prodhimit 

3.2.1. Indeksi i fuqisë punëtore 

Figura 3 Indeksi i fuqisë punëtore 

Fuqia punëtore jo rastësisht është fusha e parë të cilën bizneseve të sektorit të prodhimit u 

është kërkuar që të vlerësojnë. Pavarësisht zhvillimeve të shumta teknologjike që kanë 

transformuar proceset e prodhimit anembanë botës, fuqia punëtore sërish paraqet një ndër 

faktorët kyç në industri dhe vazhdon të konsiderohet si burim i rëndësishëm i përparësisë 

konkurruese. Në këtë drejtim, bizneset e sektorit të prodhimit kanë vlerësuar koston e 

fuqisë punëtore si elementin me performancën më të mirë brenda indikatorit, me mesatare 

prej 6.4. Bizneset poashtu kanë një vlerësim mesatar për efikasitetin e inspektoratit të 

punës, ku mesatarja e vlerësimit është 5.08. 
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Megjithatë, pasja e një fuqie të lirë punëtore nuk është e mjaftueshme që të rrisë 

konkurrueshmërinë e kompanive, nëse punëtorët nuk kanë shkathtësitë e nevojshme që 

nevojiten në sektorin e prodhimit. Bizneset respodente në anketë kanë vlerësuar aftësinë 

për të gjetur fuqi punëtore të shkathët, të kualifikuar dhe produktive në shkallën prej 4.65 

nga 10, ndërsa ndërlidhjen e sektorit arsimor me tregun e punës me 3.74. Vështirësitë në 

gjetjen e fuqisë së kualifikuar punëtore nënkuptojnë se kompanitë e këtij sektori janë të 

detyruara të shpenzojnë më shumë në përgatitjen dhe trajnimin e fuqisë punëtore, të cilëve 

do t’u duhet të kalojnë kohë më të gjatë para se të fitojnë kompetencat e plota që ju 

nevojiten në punën e tyre. Vlen të theksohet se ky rezultat në masë të madhe reflekton edhe 

gjetjet e Analizës së Boshllëkut të Shkathtësive të Fuqisë Punëtore të publikuar nga Oda 

Amerikane gjatë vitit 2017, ku shihet se kompanitë hasin në vështirësi në gjetjen e kuadrove 

të kualifikuara në profile të caktuara, e në veçanti në profile të natyrës teknike dhe 

profesionale4. Vlerësimi shumë i ulët për ndërlidhjen e tregut të punës me institucione 

arsimore dëshmon se mbetet ende shumë për t’u bërë që të garantohet se këto institucione 

janë në gjendje të prodhojnë kuadro që reflektojnë nevojat e sektorit privat.  

Krahas kësaj, bizneset kanë vlerësuar pasjen e një legjislacioni të përshtatshëm të punës me 

4.56. Tash e sa vite organizatat biznesore kanë theksuar nevojën për ndryshimin e ligjit bazik 

të punës, me qëllim që të thjeshtëzohen disa procedura, dhe të krijohet një ligj që nxit 

konkurrencën, produktivitetin dhe krijimin e vendeve të reja të punës.5 Megjithatë, në 

vazhdimësi ka pasur vonesa në ndryshimin e këtij ligji, dhe rrjedhimisht bizneset vazhdojnë 

të ballafaqohen me një ligj që është vështirë i zbatueshëm në praktikë.  

Përfundimisht, mesatarja e indeksit të fuqisë punëtore për sektor të prodhimit është 4.886. 

Meqenëse Kosova në vazhdimësi potencon fuqinë punëtore si një faktor të rëndësishëm për 

tërheqjen e investimeve të huaja direkte, ky vlerësim patjetër se është dekurajues dhe duhet 

të shihet si sinjal që duhet shtuar përpjekjet për krijimin e një tregu të punës që garanton 

konkurrueshmërinë e sektorit të prodhimit. 

4 2017, Hapçiu, Visar, Analiza e Boshllëkut të Shkathtësive, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, 
5 2012, Krasniqi-Veseli, Luljeta, Fillon ndryshimi i ligjit të punës, Radio Evropa e Lirë, 
https://www.evropaelire.org/a/24659414.html 
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3.2.2. Indeksi i mjedisit fiskal 

Figura 4 Indeksi i mjedisit fiskal 

Mjedisi fiskal poashtu shihet si një element tejet i rëndësishëm që ndikon në 

konkurrueshmërinë e bizneseve, përfshirë këtu sektorin e prodhimit. Vlen të theksohet se 

përgjatë viteve të fundit ka pasur ndryshime të vazhdueshme në legjislacionin tatimor në 

vend, ku edhe vetë bizneset kanë pasur mundësi të shumta që të ofrojnë komentet e tyre.  

Vlerësimin më të lartë bizneset prodhuese në kuadër të mjedisit fiskal e kanë pikërisht për 

shkallën e normave tatimore, ku vlerësimi prej 6.55 dëshmon se në masë të madhe bizneset 

i konsiderojnë ato norma si të përshtatshme dhe të arsyeshme. Krahas normës bazike për 

tatimin mbi vlerën e shtuar prej 18% që i ngarkohet konsumatorit final, tatimi mbi të 

ardhurat e korporatave është 10% ndërsa tatimi në të ardhurat personale është progresiv 

deri në 10%, duke bërë kështu Kosovën mjaft konkurruese me rajonin sa i përket normave 

tatimore.6 

Pas normave tatimore, respodentët kanë vlerësuar më së larti procedurat për shtyrje apo 

rimbursim të TVSH-së me 5.70, si dhe performancën e Administratës Tatimore të Kosovës 

në profesionalizëm dhe paanshmëri në interpretim të ligjit me 5.54. Përderisa vlerësimi mbi 

shtyrje të TVSH-së mund t’I atribuohet ndryshimeve që i kanë mundësuar prodhuesve 

shtyrjen e pagesës së TVSH-së në momentin e shitjes (jo në rast të importit të lëndëve të 

para), vlen të theksohet se gjatë viteve të fundit është bërë shumë në lëvizjen drejtë 

digjitalizimit të proceseve dhe procedurave, që kanë lehtësuar procedurat e të bërit biznes 

në aspekt të mjedisit fiskal.  Kompanitë nga sektori i prodhimit kanë vlerësuar mundësinë e 

6 2015, Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar; Ligji Nr. 05/L-029 
për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave; Ligji Nr. 05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale 
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këshillimeve dhe marrjes së sqarimeve me shkallën 5.1, duke treguar se ende mund të 

punohet në krijimin e urave të bashkëpunimit mes bizneseve dhe Administratës Tatimore të 

Kosovës në funksion të zbatimit të drejtë të legjislacionit tatimor. Vlerësimin më të ulët sa i 

përket mjedisit fiskal respodentët e kanë dhënë në aspekt të ekzistimit të një sistemi efektiv 

për zgjidhjen e kontesteve me dy institucionet kryesore të ngarkuara me mbledhjen e të 

hyrave buxhetore, gjegjësisht Administratën Tatimore të Kosovës dhe Doganën e Kosovës 

(4.55).  

Një vlerësim i tillë padyshim se lidhet me joefikasitetin e sistemit gjyqësor në njërën anë, 

por padyshim edhe me mungesën e një mekanizmi të shkallës së dytë administrative për 

trajtimin e këtyre kontesteve para se të njëjtat të dërgohen tek gjyqësori. Oda Amerikane 

tash e sa vite bën thirrje të vazhdueshme që të krijohet Bordi i Pavarur për Shqyrtimin e 

Ankesave, si një mekanizëm profesional për trajtimin e rasteve, duke besuar se një hap i tillë 

do të përmirësonte situatën në këtë drejtim.7 Së fundmi në projektligji i ri mbi Administratën 

Tatimore dhe Procedurat parasheh krijimin e një mekanizmi të tillë, dhe patjetër se një hap 

i tillë do të mirëpritej shumë nga komuniteti i biznesit. 

Si përmbledhje, mesatarja e vlerësimit të respodentëve në këtë indikator është 5.488, duke 

paraqitur kështu fushën e dytë të vlerësuar më pozitivisht nga respodentët në anketë. 

3.2.3. Indeksi i infrastrukturës mbështetëse 

Figura 5 Indeksi i infrastrukturës mbështetëse 

7 2016, KosovaPress, Oda Amerikane kërkon fuqishëm rifunksionalizimin e Bordit të Pavarur për Rishqyrtime, 
http://www.kosovapress.com/sq/komunikatat/oda-amerikane-kerkon-fuqishem-rifunksionalizimin-e-bordit-te-
pavarur-per-rishqyrtime-94921/ 
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Pasja e një infrastrukture të mirëfilltë mbështetëse është parakusht për zhvillimin e çfarëdo 

veprimtarie afariste, e në veçanti për sektorin e prodhimit. Pas luftës së viteve 1998-99, 

Kosova ka dalë me një ekonomi të rrënuar dhe infrastrukturë që në masë të madhe ka qenë 

e shkatërruar. Mungesa e kushteve bazike infrastrukturore pa dyshim se ka ngadalësuar 

zhvillimin e sektorit të prodhimit në vend, dhe ka ndikuar në masë të madhe që ekonomia 

të jetë e varur nga mallrat e importuara.  

Në kuadër të indikatorit të infrastrukturës fizike apo mbështetëse, respodentët e kanë 

dhënë vlerësimin më të lartë prej 7.44 për infrastrukturën rrugore, duke reflektuar kështu 

investimet e shumta që janë bërë në këtë fushë që nga paslufta për të vazhduar më pas 

edhe pas shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, po të njëjtët respodentë kanë ofruar një 

vlerësim aspak të mirë (2.9) për infrastrukturën hekurudhore. Padyshim se pasja e një 

infrastrukture hekurudhore mund të konsiderohet si një faktor shumë i rëndësishëm për 

sektorin e prodhimit në aspekt të potencialit për reduktim të kostos së transportit për lëndë 

të para dhe produkte finale. Megjithatë, vlerësimi i kompanive prodhuese sa i përket qasjes 

dhe afërsisë në portet më të mëdha detare del të jetë 5.9. Padyshim se dy portet kryesore 

që shërbejnë si dritare për sigurimin e lëndës së parë në njërën anë, dhe eksportit të 

produkteve në anën tjetër, janë ai i Durrësit dhe i Selanikut.8 

Sa i përket qasjes në rrjet të energjisë elektrike, ujësjellës dhe kanalizim, vlerësimi mesatar 

i respodentëve është 5.45. Situata sa i përket këtyre elementeve ndryshon në masë të 

madhe nga lokacioni në lokacion, mirëpo një rezultat i tillë edhe pse mesatar do të ishte i 

pamendueshëm vite më parë kur kompanitë janë ballafaquar me sfida të panumërta në 

aspekt të infrastrukturës bazike. Respodentët nga sektori i prodhimit kanë vlerësuar me 

notë shumë të ulët apo 3.25 ekzistimin e burimeve alternative të energjisë për prodhim. Kjo 

edhe është reflektim i faktit se i gjithë prodhimi i energjisë në vend bazohet në linjit. Për më 

shumë, Kosova nuk ka qasje në rrjet të gazit natyror, që në shumë vende përdoret si një 

burim jashtëzakonisht i përshtatshëm i energjisë për sektorin e prodhimit9. Kjo jep të 

kuptohet se krahas investimit të domosdoshëm në kapacitete të reja gjeneruese të 

energjisë, duhet të mendohet edhe për krijimin dhe nxitjen e alternativave. 

Mesatarja e vlerësimit të indikatorit të infrastrukturës mbështetëse është 4.988, duke 

treguar se edhe në këtë fushë mund të ndërmerren hapa për të përmirësuar kushtet për 

sektorin e prodhimit, sidomos në aspekt të infrastrukturës hekurudhore dhe sigurimit të 

alternativave të energjisë. 

 

                                                           
8 2019, Hashani, Alberta, Koha.net, Që nga hapja e pikes doganore, malli me destinim Kosovën në portin e 
Durrësit është rritur për 40%, https://www.koha.net/arberi/153976/qe-nga-hapja-e-pikes-doganore-malli-me-
destinim-kosoven-ne-portin-e-durresit-eshte-rritur-per-40/ 
9 2018, Mavraj S., Albulena, Neglizhencat politike dhe interesat biznesore pamundësuan kyçjen e Kosovës në 
TAP, Epoka e Re, https://www.epokaere.com/neglizhencat-politike-dhe-interesat-biznesore-pamundesuan-
kycjen-e-kosoves-ne-tap/ 
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3.2.4. Indikatori i tregtisë ndërkombëtare 

 

 

Figura 6 Indeksi i tregtisë ndërkombëtare 

 

Tregtia ndërkombëtare ka rëndësi të madhe për sektorin e prodhimit, si në aspekt të 

importit ashtu edhe në eksporte. Në këtë aspekt, rëndësia e procedurave të importit ka të 

bëjë me importin e lëndëve të para, gjysëm-produkteve, makinerive dhe linjave të 

prodhimit, si dhe pjesëve rezervë dhe pjesëve mbështetëse në prodhim. Në anën tjetër, 

marrë parasysh edhe madhësinë e tregut në Kosovë, padyshim se eksporti i produkteve 

finale duhet medoemos të jetë pikë qendrore e vizionit të shumicës së kompanive 

prodhuese në Kosovë. 

Kompanitë respodente në masë të madhe kanë vlerësuar pozitivisht procedurat e importit 

të lëndëve të para (6.85) dhe procedurat e importit të linjave të prodhimit dhe pjesëve 

rezervë (7.00). Një vlerësim i tillë edhe mund të jetë i pritur, kjo edhe falë të zhvillimeve 

pozitive që kanë ndodhur në Doganën e Kosovës gjatë viteve të fundit, sidomos në aspekt 

të thjeshtëzimit të procedurave dhe uljes së burokracisë. Një gjë e tillë edhe është reflektuar 

në përmirësimin e performancës së Kosovës në raportin e Bankës Botërore të të Bërit 

Biznes. Krahas kësaj, vlen të përmendet se një hap tjetër i mirëpritur nga sektori i prodhimit 

në vend është edhe lirimi nga detyrimet doganore i lëndëve të para dhe makinerisë së 

prodhimit, që ka ndihmuar dukshëm në përparësinë konkurruese të kompanive nga ky 

sektor. 

Respodentët kanë një vlerësim edhe më të mirë (7.19) sa i përket procedurave të eksportit 

të produkteve drejtë vendeve tjera. Një vlerësim i tillë padyshim se duhet të shihet si faktor 

inkurajues për nxitjen e eksporteve të produkteve kosovare në tregjet e jashtme. Transporti 

i produkteve të Kosovës në vende tjera vlerësohet me disa nuanca më negativisht (5.95), 
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ndoshta edhe si reflektim i mungesës së një infrastrukture të mirëfilltë hekurudhore. Një gjë 

e tillë nënkupton se transporti rrugor mbetet në realitet opsioni i vetëm për transportimin 

e produkteve. 

Në kuadër të tregtisë ndërkombëtare, respodentët në anketë kanë ndarë vlerësimin më të 

ulët për njohjen ndërkombëtare të certifikatave të lëshuara nga institucionet kosovare 

(5.11), një element ky që ndërlidhet me infrastrukturën e cilësisë që do të diskutohet në 

indeksin vijues. Megjithatë, kjo tregon se edhe në aspekt të tregtisë ndërkombëtare, 

zhvillimi i infrastrukturës së cilësisë është i rëndësisë kritike. 

Mesatarja e vlerësimit për indikatorin e tregtisë ndërkombëtare është 6.42, një vlerësim 

dukshëm më i lartë se indikatorët vijues. Marrë parasysh rëndësinë që ndërmarrjet kosovare 

të orientohen drejtë eksportit, kjo gjetje është mjaft inkurajuese. 

 

3.2.5. Indikatori i infrastrukturës së cilësisë 

 

 

Figura 7 Indeksi i infrastrukturës së cilësisë 

 

Infrastruktura e cilësisë i referohet ekosistemit të institucioneve, qofshin ato publike apo 

private, si dhe kornizës rregullative dhe ligjore që rregullojnë fushën e standardizimit, 

akreditimit, metrologjisë dhe konformitetit të produkteve (certifikimi, inspektimi dhe 

testimi). Rëndësia e pasjes së një infrastrukture të tillë të cilësisë në veçanti ndikon në 

potencialin eksportues të produkteve të prodhuara dhe përpunuara në Kosovë. Përderisa 

vendi ka një legjislacion mjaft të zhvilluar në këtë fushë, kompanitë prodhuese janë pyetur 

që të ndajnë përshtypjet e tyre me zbatimin e këtij legjislacioni dhe zhvillimin e kësaj 

infrastrukture në Kosovë. 
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Kompanitë nga sektori i prodhimit nuk janë shumë të kënaqura me nivelin e ekzistimit të 

institucioneve përkatëse akredituese (4.25) apo ekzistimit të laboratorëve për certifikimin e 

produkteve (3.95). Jo rrallëherë këto kompani tregojnë për eksperiencat e tyre kur për 

analiza jo shumë të komplikuara u duhet të bashkëpunojnë me laboratorë dhe trupa 

inspektues në shtete tjera rajonale apo në Bashkim Evropian. Një gjë e tillë padyshim se rrit 

kostot për këto kompani si dhe u shkakton humbje në aspekt të kohës së nevojshme për të 

kryer procedura të tilla. Krahas kësaj, kompanitë janë dukshëm më të kënaqura sa i përket 

mundësisë së blerjes së standardeve pranë Agjencisë Kosovare të Standardizimit, faktor të 

cilën e kanë vlerësuar me 6.00 pikë.  

Krahas kornizës ligjore dhe infrastrukturës fizike në këtë fushë, padyshim se ekzistimi i 

kuadrove të kualifikuara që do të punonin në këtë fushë është i domosdoshëm. Këtë faktor 

respodentët e kanë vlerësuar në nivel mesatar, apo 5.03. Fatkeqësisht në fusha të caktuara 

ka mungesë të konsiderueshme të profesionistëve që mund t’I shërbejnë institucioneve në 

fushën e infrastrukturës së cilësisë. Si shembull, përderisa Kosova i ka adoptuar të gjitha EN 

eurokodet në fushën e ndërtimit, nuk ka arritur të kompletojë dhe publikojë anekset 

kombëtare që duhet të hartohen nga ekspertët, si rezultat i mungesës së kapaciteteve në 

institucionin përgjegjës. 

Vlerësimi i respodentëve për njohjen e certifikatave të Kosovës në nivel ndërkombëtar 

(5.15) është shumë i ngjashëm me vlerësimin e dhënë gjatë pyetjeve për tregtinë 

ndërkombëtare (5.11). Padyshim se kjo nënkupton se duhet të punohet më shumë si në 

nivel politik ashtu edhe në atë teknik për të rritur kredibilitetin dhe pranueshmërinë e 

dokumenteve të lëshuara apo vërtetuara nga institucionet përkatëse kosovare.  

Vlerësimi mesatar për indikatorin e infrastrukturës së cilësisë është 4.876. Krahas mundësisë 

së marrjes së standardeve ku Kosova qëndron më mirë, padyshim se nevojitet shumë punë 

për t’u bërë, në veçanti sa i përket ndërtimit të laboratorëve kredibil që do të bënin 

certifikimin, inspektimin dhe testimin e produkteve apo makinerive.  
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3.2.6. Indikatori i tregtisë së brendshme 

 

 

Figura 8 Indeksi i tregtisë së brendshme 

 

Shumëkush mund të argumentojë që parakusht që kompanitë prodhuese të rrisin 

potencialin e tyre prodhues është të kenë një situatë të favorshme në tregun e brendshëm. 

Përderisa në njërën anë është e qartë se ekonomia e vendit është e varur nga importi i 

produkteve të gatshme, në anën tjetër shpesh diskutohet mbi potencialin e sektorit 

prodhues që të zëvendësojë importin. Në mënyrë që një gjë e tillë të ndodhë, padyshim se 

disa parakushte duhet të plotësohen. 

Vlerësimin më të ulët në faktorët që përbëjnë indikatorin e tregut të brendshëm, 

respodentët e kanë rezervuar për pagesa. Vlerësimi në kryerjen me kohë dhe pa pengesa të 

pagesave është në shkallën 3.40, duke u paraqitur kështu si problemi kryesor në aspekt të 

tregut të brendshëm. Vonesat në pagesa u shkaktojnë telashe me rrjedhë të parasë së 

gatshme kompanive të prodhimit, duke i detyruar ato që të drejtohen në sektorin bankar 

për të financuar likuiditetin e tyre. Padyshim se do të ishte shumë më mirë nëse qasja në 

financa do të përdorej për investime në makineri dhe linja të prodhimit, gjë që do të 

mundësonte përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe rritjes së kapacitetit të prodhimit. 

Qasja dhe ofrimi i hapësirës në pika të shitjes është vlerësuar me 4.21 nga kompanitë 

respodente në sektorin e prodhimit. Marrë parasysh fazën e zhvillimit të kompanive 

prodhuese në Kosovë, atyre u duhet të konkurrojnë me kompani nga vende tjera të botës 

që janë në faza më të avansuara të zhvillimit dhe janë në një situatë më të favorshme 

konkurruese. Pavarësisht kësaj, një pjesë e barrës për një situatë të tillë bie mbi vetë 

kompanitë e prodhimit, të cilat duhet t’i kushtojnë vëmendje shumë më të madhe 

marketingut dhe paketimit të produkteve, duke i bindur konsumatorët kosovarë për cilësinë 
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e produkteve të ofruara. Në rrethana të tilla kur kërkesa për ato produkte do të rritej, 

padyshim se një gjë e tillë do të reflektohej edhe në sigurimin e hapësirave më të favorshme 

ekspozuese në pika të shitjes. Të njëjtët respodentë kanë vlerësuar për disa nuanca më lartë 

ekzistimin e një konkurrence të drejtë dhe të barabartë në treg, apo 4.7.  

Mbrojtja e pronësisë intelektuale, ku përfshihen markat tregtare, patentat dhe mekanizma 

të tjerë, është vlerësuar në shkallën 4.84. Kjo fushë paraqet sfidë të konsiderueshme për të 

gjithë sektorët në Kosovë, përfshirë këtu sektorin e tregtisë dhe të prodhimit. Një vlerësim i 

ulët në këtë aspekt është një tjetër sinjal për vëmendjen e shtuar që duhet t’i kushtohet 

fushës së pronësisë industriale.  

Inspektorati i tregut ka nën mbikëqyrje një numër të madh të ligjeve dhe akteve nënligjore 

që rregullojnë fushën e tregtisë në vend. Vlerësimi i kompanive të prodhimit prej 4.77 është 

dëshmi se kapacitetet e këtij inspektorati duhet të shtohen në mënyrë që të mundësohet 

krijimi i një sistemi më efektiv për mbikëqyrjen e tregut. 

Si përfundim, vlerësimi mesatar i kompanive të prodhimit mbi tregun e brendshëm është 

4.384, duke paraqitur kështu një nga vlerësimet më të ulëta në mesin e gjithë indikatorëve. 

 

3.2.7. Indikatori i qasjes në financa 

 

 

Figura 9 Indeksi i qasjes në financa 
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bankar për të ofruar kushte të përshtatshme të financimit, për një kohë të gjatë qasja në 

financa ka qenë në mesin e ankesave kryesore të kompanive. Megjithatë, viteve të fundit ky 

trend ka ndryshuar dukshëm. 

Vlerësimi i respodentëve mbi kushtet dhe procedurat për financim nga sektori financiar 

është 5.37. Për krahasim, në një anketë të zhvilluar nga Oda Amerikane gjatë vitit 2014, 

vetëm 8% e respodentëve patën deklaruar se i konsiderojnë kushtet e ofruara nga sektori 

bankar si të favorshme.10 Ngjashëm, 18% e tyre kanë deklaruar të jenë të kënaqur me 

procedurat burokratike që kanë kaluar. Përderisa krahasimi direkt mes rezultateve është i 

pamundur për shkak të mënyrës së parashtrimit të pyetjes, mund të vërehet një përmirësim 

i perceptimit të bizneseve në këtë aspekt.  

Meqenëse shumica e kredive të lëshuara në Kosovë për sektorin e biznesit janë kredi 

hipotekare, bizneset janë pyetur edhe për mendimin e tyre për procedurat për regjistrimin 

e patundshmërive me qëllim të kolateralit. Në këtë aspekt kompanitë respodente kanë 

dhënë vlerësimin më të lartë prej 5.64 në mesin e faktorëve të matur në kuadër të qasjes 

në financa. Megjithatë, vlen të theksohet se në raste të caktuara kompanitë kanë shprehur 

shqetësime në këtë aspekt.  

Vlerësimin më të ulët në kuadër të indeksit për qasjen në financa respodentët e kanë dhënë 

për ekzistimin e burimeve alternative të financimit krahas sektorit bankar (4.21). Mungesa 

e alternativave të financimit jo vetëm që limiton mundësitë e zhvillimit të bizneseve, mirëpo 

edhe shton barrën mbi sektorin bankar për të financuar projekte që në vende më të 

zhvilluara financohen përmes instrumenteve tjera të huazimit.  

Ekzistimi i programeve qeveritare për subvencione dhe grante është vlerësuar në shkallën 

prej 4.46 nga ana e respodentëve. Rëndësia e burimeve të tilla të financimit ndoshta është 

më e madhe për kompanitë e reja apo ndërmarrësit e ri që nuk kanë pasuri apo 

patundshmëri që të ofrojnë për qëllime të kolateralit. Megjithatë, programet e granteve nga 

çfarëdo burimi qofshin ato, duhet të jenë të orientuara në projekte që rrisin 

konkurrueshmërinë dhe kapacitetet e kompanive në njërën anë, dhe ndihmojnë në 

përmirësimin e cilësisë së prodhimit në anën tjetër. 

Mesatarja e vlerësimit të indikatorit për qasjen në financa nga ana e respodentëve është 

4.838. Zhvillimi i mekanizmave dhe instrumenteve alternative të financimit padyshim se 

mund të shërbejë si shtysë për përmirësimin e mëtejmë në qasjen në financa për të gjithë 

sektorët. 

 

 

 

                                                           
10 Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, Gjendja e Biznesit në Kosovë, 2014 
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3.2.8. Indikatori i sundimit të ligjit 

 

 

Figura 10 Indeksi i sundimit të ligjit 

 

Sundimi i ligjit është një element me shumë rëndësi për të gjithë sektorët e ekonomisë, 

përfshirë edhe sektorin e prodhimit. Krahas sigurisë juridike të kompanive, efikasiteti dhe 

efektshmëria në zbatim të ligjeve dhe të kontratave është një faktor të cilës i kushtojnë 

shumë rëndësi edhe investitorët e huaj që dëshirojnë të investojnë në Kosovë. Marrë 

parasysh sfidat e shumta që Kosova ka pasur përgjatë viteve në fushën e sundimit të ligjit, 

nuk është për t’u befasuar me normën tejet të ulët të investimeve të huaja direkte, në 

veçanti të investimeve industriale.  

Vlerësimi mesatar i respodentëve për efikasitetin, paanshmërinë dhe transparencën e 

procedurave gjyqësore prej 3.85 lë shumë për të dëshiruar. Mos-besimi në sistemin gjyqësor 

ndikon jo vetëm në afarizmin aktual të firmave, mirëpo edhe shton pesimizmin e tyre për 

investime të reja në kapacitete prodhuese. Edhe pse sektori gjyqësor ka qenë në vazhdimësi 

i përkrahur nga donatorët e ndryshëm, shkalla e zhvillimeve në këtë sektor ende nuk ka 

ndikuar në përmirësim të perceptimit të bizneseve mbi gjyqësorin. Krahas kësaj, një vlerësim 

më të mirë respodentët kanë ndarë për procedurat përmbarimore (5.25), të cilat janë 

përmirësuar dukshëm pas fillimit të punës së përmbaruesve privat. 

Respodentët kanë vlerësuar me notë shumë të ulët edhe ekzistimin e mekanizmave 

alternativ për adresim të kontesteve, apo 4.15. Meqenëse numri i rasteve të arbitrazhit në 

institucionet që ofrojnë këtë shërbim është shumë i vogël, një vlerësim i tillë mund t’i 

atribuohet edhe mungesës së njohurive tek bizneset për ekzistimin e mekanizmave të tillë.  
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Vlerësimin më të ulët në këtë indikator respodentët e kanë rezervuar për shkallën dhe 

efikasitetin e luftimit të korrupsionit nga ana e institucioneve (3.25). Kjo gjetje është veçse 

një konfirmim shtesë i publikimeve të shumta nga Oda Amerikane dhe institucioneve tjera 

nga shoqëria civile, ku dëshmohet se prezenca dhe perceptimi mbi prezencën e korrupsionit 

janë në shkallë tejet të lartë. Përkundër kësaj, ende nuk shihet ndonjë përpjekje apo 

dinamizëm i shtuar nga ana e institucioneve për ta luftuar këtë fenomen që cenon 

potencialet për zhvillimin e vendit. 

Për fund, respodentët janë kërkuar të vlerësojnë edhe procedurat për marrjen e lejeve 

ndërtimore, ku vlerësimi del të jetë 4.47. Përderisa kjo fushë nuk lidhet drejtpërdrejt me 

fushën e sundimit të ligjit, shumë kompani janë ankuar me procedura të tej zgjatura 

burokratike, e që mund të paraqesin mundësi për paraqitjen e rasteve të korrupsionit.  

Mesatarja e vlerësimit për gjithë indeksin e sundimit të ligjit prej 4.194 paraqet vlerësimin 

më negativ të bizneseve në mesin e të gjithë indikatorëve. Përderisa sundimi i ligjit mund të 

mos ndikojë drejtpërdrejtë në konkurrueshmëri të ndërmarrjeve, ky faktor është parakusht 

për të nxitur rritjen e investimeve dhe zhvillimin e ndërmarrjeve ekzistuese. 

 

3.2.9. Shkalla e optimizmit në mesin e bizneseve 

 

 

Figura 11 Indeksi i optimizmit në biznes 

 

Krahas vlerësimit të tyre për faktorët e ndryshëm që ndikojnë në aftësinë e tyre 

konkurruese, bizneset janë pyetur edhe mbi potencialin e sektorit gjatë 3 viteve të 

ardhshme. Më konkretisht, ata janë pyetur se sa janë optimistë se disa konstatime për të 

ardhmen do të ndodhin. Nëse krahasohen përgjigjet e dhëna me rezultatet sa i përket 

indikatorëve specifik, lehtësisht mund të shihet se në përgjithësi bizneset janë më optimiste 

për të ardhmen.  
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Mesatarja e konstatimit se do të krijohen hapësira për rritjen e prezencës së prodhimeve 

vendore në tregun vendor shënon vlerën prej 6.4. Një vlerësim edhe më optimist jepet sa i 

përket potencialit që eksportet e Kosovës drejtë vendeve tjera të rriten (6.56). Mesatarja e 

vlerësimeve të respodentëve është e njëjtë (në vlerë 6.25), për dy konstatime të ndryshme: 

lidhur me rritjen e produktivitetit të fuqisë punëtore dhe përmirësimin e kushteve të 

financimit. Një nuancë më pesimiste janë bizneset prodhuese mbi potencialin që të 

përmirësohet situata sa i përket rrjedhës së parasë së gatshme (6.05), përderisa vlerësimi 

për mundësinë që të ketë përmirësime në infrastrukturën e cilësisë është më i lartë (6.60). 

Duke ndjekur trendin e përgjigjeve përgjatë indikatorëve, bizneset janë dukshëm më pak 

optimiste për zhvillimet pozitive në aspekt të sundimit të ligjit (5.70), fushë kjo që në 

vazhdimësi ka qenë në qendër të kritikave nga palë të ndryshme të interesit. Pavarësisht, 

respodentët janë shumë optimist se prodhuesit në Kosovë do të jenë shumë më konkurrues 

pas 3 viteve (7.35). 

 

3.2.10. Përmbledhje e rezultateve të indeksit 

 

 

Figura 12 Renditja e indekseve  sipas vlerësimit 

 

Për të vendosur rezultatet e indikatorëve specifik në perspektivë, ia vlen që të njëjtat të 

krahasohen me njëra tjetrën në mënyrë që të identifikohen fushat ku ka një progres më të 

kënaqshëm në krijimin e një mjedisi të favorshëm për sektor të prodhimit, dhe të 

identifikohen pikat e intervenimit që do të përmirësonin aftësitë konkurruese të sektorit të 

prodhimit. 
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Vlerësimi më i lartë prej 6.42 nga ana e respodentëve është dhënë për fushën e tregtisë 

ndërkombëtare. Në këtë drejtim, vlen të ritheksohet se përmirësimi dhe thjeshtëzimi i 

vazhdueshëm i procedurave doganore ka dhënë frytin e dëshiruar, duke rezultuar në 

vlerësim pozitiv në këtë indeks. Sigurisht se ndër pikat kryesore të intervenimit në këtë 

aspekt mbetet të punohet në njohjen ndërkombëtare të dokumentacionit të lëshuar nga 

institucionet kosovare. 

Mjedisi fiskal (5.488) poashtu është vlerësuar mbi mesataren, kjo edhe si rezultat i faktit se 

Kosova ka norma të krahasueshme tatimore me vendet e rajonit, e që në të njëjtën kohë 

janë shumë më të ulëta se shumica e vendeve evropiane. Në këtë drejtim, rezultatet e 

indeksit të mjedisit fiskal tregojnë se duhet të punohet në ofrimin e mundësive më të mira 

për këshilla dhe sqarime për biznese, si dhe në aktivizimin apo krijimin e mekanizmave 

administrativë për zgjidhjen e kontesteve. 

Infrastruktura mbështetëse, ku rezultati mesatar është 4.988, në të njëjtën kohë ka 

variancën më të madhe mes faktorëve të matur. Përderisa në njërën anë infrastruktura 

rrugore është elementi me vlerësimin më pozitiv në mesin e të gjitha elementeve të 

vlerësuara në kuadër të indeksit, në të njëjtën kohë infrastruktura hekurudhore ka 

vlerësimin më negativ. Prandaj është e qartë se kompletimi i infrastrukturës hekurudhore 

do të ishte hap i mirëseardhur për kompanitë prodhuese. Krahas kësaj, mungesa e burimeve 

alternative të energjisë është theksuar si problematike në kuadër të infrastrukturës, gjë që 

jep të nënkuptohet se është një fushë së cilës duhet t’i kushtohet rëndësi e shtuar. 

Rezultati prej 4.886 sa i përket indeksit të fuqisë punëtore apo tregut të punës është në 

veçanti dëshmi e sfidave që ndërmarrjet në këtë sektor kanë në gjetjen e fuqisë së 

kualifikuar punëtore. Krahas kësaj, vonesat në ndryshimin e ligjit të punës në mënyrë që i 

njëjti të jetë në linjë me nevojat dhe kërkesat e sektorit privat janë të paarsyeshme, 

meqenëse iniciativat për ndryshimin e tij kanë filluar para më shumë se 6 viteve. Përkundër 

kësaj, një pjesë e konsiderueshme e kompanive në sektor të prodhimit e shohin koston e 

lirë të fuqisë punëtore si një faktor konkurrueshmërie.  

Dy indikatorët e vlerësuar me notat më negative në kuadër të indeksit janë tregtia e 

brendshme - 4.384 dhe sundimi i ligjit – 4.194. Në kuadër të tregtisë së brendshme, vonesa 

në pagesa dhe mundësitë e kufizuara për qasje dhe ekspozim në pika të shitjes janë 

konsideruar si sfidat kryesore të kompanive të prodhimit. Në anën tjetër, vlerësimi më i ulët 

në kuadër të sundimit të ligjit ka të bëjë me mungesën e progresit në luftimin e korrupsioni 

dhe joefikasiteti i gjykatave. 
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Figura 13 Vlerësimi i performancës krahas rëndësisë së indikatorit 

 

Krahas vlerësimit për situatën aktuale në indikatorë specifik, ky publikim ka për qëllim edhe 

që të nxjerrë indeksin e përgjithshëm të prodhimit, që do të shërbejë si pikënisje e 

krahasimeve të zhvillimit të industrisë përgjatë viteve. Me qëllim që të mundësohet një gjë 

e tillë, në përfundim të anketës respodentët janë pyetur edhe mbi vlerësimin e tyre sa i 

përket rëndësisë që indikatorët e ndryshëm kanë në afarizmin e tyre, në mënyrë që 

indikatorët më të rëndësishëm të kenë peshë më të madhe në gjenerimin e indeksit të 

prodhimit. 

 

Figura 14 Indeksi i konkurrueshmërisë së prodhimit 
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Bazuar në rezultatet e siguruara në indikatorët specifik, dhe bazuar në rëndësinë e 

vendosur nga vetë respodentët në secilën indikator, rezultati i indeksit të 

konkurrueshmërisë së prodhimit në Kosovë për vitin 2019 është 44 nga 100 (vlera 

maksimale). Ky numër (44.00379) paraqet mesataren e mesatareve të indikatorëve 

specifik krahas vlerësimit të rëndësisë. 

 

4. Rekomandimet e politikave 
 
Pikëpamja se ekziston një korrelacion ndërmjet prodhimtarisë dhe rritjes ekonomike e 

zhvillimit është njëra ndër pikëpamjet më të vjetra dhe më të përhapura ekonomike, që 

daton që nga koha e fillimit të revolucionit industrial. Pavarësisht rritjes së rolit të sektorit 

të shërbimeve, roli i prodhimtarisë nuk është zbehur asnjëherë. Në fakt, fuqizimi i 

vazhdueshëm i sektorit të prodhimtarisë, zëvendësimi i importeve dhe rritja e eksporteve 

mbeten në fokus kryesor të përpjekjeve të shteteve anembanë botës, e rrjedhimisht edhe 

i “luftërave” tregtare, të cilat rezultojnë në vendosje të barrierave tarifore e jotarifore, të 

cilat shtetet i vendosin njëra tjetrës. 

Ekonomisti Nicholas Kaldor kishte sajuar pikëpamjen teorike se kishte një korrelacion 

pozitiv ndërmjet aktivitetit kombëtar industrial dhe rritjes ekonomike. Po ashtu, 

hulumtuesi William G. Tyler, në një punim të tijin për rritjen ekonomike dhe zgjerimin e 

eksporteve, duke u bazuar në të dhënat empirike nga 55 shtete me nivel mesatar të të 

ardhurave për periudhën 1960-1977, gjen se ka ndërlidhje pozitive ndërmjet rritjes 

ekonomike dhe rritjes së rendimenteve prodhuese dhe eksporteve11. 

Periudha e masave të dhunshme përgjatë viteve të 90-ta të shekullit të kaluar dhe lufta e 

viteve 1998-99 ka pasur ndikim rrënues në industrinë prodhuese të Kosovës. Mundësitë e 

kufizuara për revitalizimin e ndërmarrjeve prodhuese në pronësi shoqërore, si dhe 

investimet e kufizuara të sektorit privat pas vitit 1999 nuk kanë arritur të ndihmojnë në 

krijimin e një industrie konkurruese prodhuese. Përfshirja e pakushtëzuar dhe plotësisht e 

hapur e Kosovës në Marrëveshjen për Tregti të Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) do të 

kritikohej nga ekonomistë e përfaqësues të bizneseve, të cilët mes tjerash kanë bërë thirrje 

të kohëpaskohshme që Kosova të tërhiqet nga kjo marrëveshje dhe të nisë me negocimin 

e saj që nga fillimi. Përgjigjet nëse kjo është e mundur ose jo dhe e duhur apo jo, nuk janë 

pjesë e këtij studimi, e as e kësaj analize, dhe rrjedhimisht as nuk do të jetë pjesë e 

rekomandimeve të mëposhtme.  

Më 1 prill 2016, ka hyrë në fuqi edhe Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) me 

Bashkimin Evropian, e cila ka mundësuar tregtimin e lirë të produkteve të Kosovës në 

tregjet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Shfrytëzimi i kësaj marrëveshje nga ana 

e bizneseve në Kosovë, megjithatë është çështje që lë shumë për të dëshiruar. Pulsi i 

                                                           
11 1981, Tyler, William G., Growth and export expansion in developing countries: Some empirical evidence, 
Journal of Development Economics 
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Sektorit Privat mbi MSA-në i Odës Amerikane12, gjen se më pak se rreth 50% e bizneseve 

të anketuara prodhuese përfitojnë nga MSA në mënyrë të plotë ose të pjesshme, përderisa 

gjysma tjetër ose nuk përfiton fare ose nuk është e vetëdijshme për përfitimet e 

mundshme. 

Fuqizimi i këtij sektori përmes reformimit të mjedisit fiskal dhe masave të tjera ka qenë 

objekt i vazhdueshëm i shqetësimeve dhe rekomandimeve të organizatave ekonomike në 

Kosovë, e kjo edhe për shkak të deficitit të lartë tregtar me të cilin është përballë vendi. Që 

në vitin 2014, Oda Ekonomike Amerikane kishte kërkuar nga Qeveria, respektivisht 

Ministria e Financave që të prezantonte politike që përmirësojnë mjedisin fiskal, duke 

përfshirë lirimin nga detyrimet doganore të mallrave të caktuara, posaçërisht të lëndëve të 

para, me besimin se kjo do të inkurajonte zhvillimin e sektorit të prodhimit, zëvendësimin 

e importeve dhe rritjen e eksporteve13. Oda Amerikane kishte propozuar edhe pushime 

tatimore të cilat do të aplikoheshin varësisht nga numri i vendeve të punës që do të 

krijoheshin dhe/ose shuma e investimeve14. Nga sa u cek në kapitujt paraprak, një pjesë e 

masave të reja fiskale që janë zbatuar nga qeveria janë përgjigje e këtyre kërkesave të Odës 

Amerikane dhe organizatave të tjera që përfaqësojnë interesat e sektorit privat.  

Kjo pjesë e Indeksit të Prodhimtarisë 2019, do të fokusohet në hapat që institucionet e 

Kosovës, Qeveria dhe Kuvendi, mund të ndërmarrin për të fuqizuar më tej sektorin e 

prodhimtarisë në vend.  

Në shtator të vitit 2018, Komiteti i Prodhimit i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka 

identifikuar katër prioritete që reflektonin çështjet me të cilat përballeshin prodhuesit në 

Kosovë. Këto prioritete përfshinin: 1) Furnizimin e qëndrueshëm dhe të favorshëm me 

energji elektrike, 2) Fuqinë e mjaftueshme dhe të shkathët të punës, 3) Fuqizimin e 

Diplomacisë Ekonomike, si dhe 4) Prezantimin e mekanizmave për mbështetje financiare 

për prodhuesit. 

Duke u mbështetur në prioritetet e sipërcekura të komitetit, por edhe gjetjet dhe 

rekomandimet e bizneseve nga ky studim dhe disa studime të Odës Amerikane, por edhe 

në dokumente të organizatave ndërkombëtare për praktika të aplikuara në shtete të 

ndryshme, propozohen masat në vijim për përmirësimin e pozitës së prodhuesve. 

 

4.1. Tregu i punës 

 
4.1.1. Adresimi i boshllëkut të shkathtësive 

 

                                                           
12 2018, Zeka, Hapçiu, Omani, Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-në, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë 
13 2014, Zeka, Hapçiu, Krasniqi, Gjendja e Biznesit në Kosovë: Sfidat dhe Mundësitë e të Bërit Biznes, Oda 
Ekonomike Amerikane në Kosovë 
14 Ibid 
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Gjetja e kuadrove të duhura të punës mbetet njëra ndër sfidat më të mëdha të bizneseve 

në Kosovë, ndërsa institucionet duhet të adresojnë me urgjencë dhe në mënyrë strukturore 

dhe holistike boshllëkun e shkathtësive. Analiza e Boshllëkut të Shkathtësive e Odës 

Ekonomike Amerikane në Kosovë15 ka gjetur se është sektori i prodhimit ai i cili përballet 

me më shumë vështirësi në gjetjen e kuadrit të duhur të punës. Një zgjidhje për këtë, është 

rekomanduar promovimi i trajnimeve profesionale dhe certifikimeve profesionale. 

Pavarësisht se kjo çështje është ngritur shumë herë edhe nga organizata të tjera përgjatë 

viteve të fundit, pak është bërë për adresimin e këtij boshllëku. Po ashtu është 

rekomanduar edhe sistemi dual gjerman/zviceran i edukimit, si një model i përshtatshëm i 

tranzicionit shkollë-vend pune, megjithatë që ky sistem të ketë sukses nevojitet edhe 

gatishmëria e bizneseve për të bashkëpunuar me institucionet trajnuese16. Ky 

bashkëpunim do të duhej demonstruar qoftë përmes ofrimit të mundësive të punës 

praktike ose edhe përmes pjesëmarrjes në bordet industriale17. 

 

4.1.2. Ndryshimi i ligjit të punës 

 
Ligji i punës paraqet bazën kryesore ligjore për rregullimin e marrëdhënieve të punës mes 

punëdhënësve dhe punëtorëve. Megjithatë, në praktikë janë evidentuar shumë mangësi 

në këtë ligj, gjë që kanë vështirësuar zbatimin e tij në sektor privat. Procedurat e punësimit 

dhe largimit nga puna, rregullimi i orarit të punës dhe shifteve të ndryshme përgjatë ditës 

si dhe dispozita tjera shpeshherë janë evidentuar si shumë të komplikuara dhe jo në linjë 

me dinamikat e punës në sektor privat, e në veçanti në sektor të prodhimit. Oda Amerikane 

është e besimit se legjislacioni i punës duhet të jetë sa më i thjeshtë dhe më i kuptueshëm, 

në mënyrë që të nxitet krijimi i një tregu fleksibil të punës ku vlerësohet produktiviteti dhe 

efikasiteti. Një treg fleksibil i punës në aspekt afatgjatë vetëm sa do të përmirësonte 

situatën e punëtorëve në vend, për shkak që ndërmarrjet do të garonin në ofrimin e 

kushteve sa më të mira që të tërheqin punëtorët më të mirë. Poashtu, largimi i rregullimit 

të tepërt dhe thjeshtëzimi i proceseve vetëm sa do të ndihmonte në luftimin e 

informalitetit që është tejet i lartë në këtë fushë. 

 

4.2. Mjedisi fiskal 
 

4.2.1. Politikat nxitëse për rritjen e eksportit 

 
Institucionet e vendit duhet të implementojnë politika nxitëse për rritjen e eksportit, të 

tilla që zbatohen edhe nga shtetet e rajonit dhe më gjerë. Për shembull, me qëllim të nxitjes 

së eksportit, shteti i Turqisë ka paraparë lirime nga tatimi në të ardhurat e korporatave që 

                                                           
15 2017, Hapçiu, Visar, Analiza e Boshllëkut të Shkathtësive, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë 
16 Ibid 
17 Ibid 
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kanë eksportuar më shumë se 65% të prodhimit të tyre në tregjet e jashtme. Implementimi 

i politikave të ngjashme në Kosovë do të nxiste kompanitë prodhuese që të rrisin përpjekjet 

për depërtim në tregje të jashtme. Kjo pa dyshim se do të ndikonte në përmirësimin e 

bilancit të pagesave. Zhvillimi i zonave të ardhshme ekonomike, zonave industriale apo 

parqeve të biznesit, si dhe ndarja e parcelave brenda tyre do të duhej të kishte në fokus 

bizneset me plane specifike të eksportit. Funksionalizimi i Qytetit Ekonomik Kosovar-

Amerikan (gjithashtu i njohur si Zona e Veçantë Ekonomike Amerikane) do të ishte një 

mundësi e mirë për tërheqjen e investitorëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët 

të vetëm ose në partneritet me bizneset nga Kosova, do të investonin në biznese 

prodhuese ose përpunuese, duke shfrytëzuar qasjen e lirë të Kosovës në tregje të jashtme, 

si në CEFTA, Bashkimin Evropian, e të tjera. 

 

4.2.2. Riaktivizimi i Bordit për Shqyrtimin e Ankesave 

 
Kërkesa për riaktivizim të Bordit të Pavarur për Shqyrtimin e Ankesave padyshim se nuk 

është e re, dhe është një fushë që gjen vend në përpjekjet avokuese të Odës Amerikane që 

nga viti 2014. Ekzistimi i mekanizmave efektive për zgjidhjen e kontesteve fiskale jo 

rastësisht ka shënuar vlerësimin më të dobët të respodentëve, për vetë faktin se në 

situatën e tanishme të njejtit adresën e vetme në rast të ndonjë kontest fiskal e kanë 

gjykatën. Duke njohur joefikasitetin e sistemit gjyqësor, mirëpo edhe duke qenë të 

vetëdijshëm për rëndësinë që kontestet e kësaj natyre të trajtohen nga ekspertë të fushës, 

nevoja për riaktivizimin e këtij bordi është evidente. Meqenëse në projektligjin aktual për 

ATK dhe procedurat parashihet riformimi i një bordi të tillë, Ministria e Financave dhe 

Kuvendi i Kosovës duhet të sigurohen që një iniciativë të kompletohet, dhe përfundimisht 

bizneseve të ju ofrohet mundësia e zgjedhjes së kontesteve në shkallë të dytë 

administrative. 

 

4.2.3. Ekipet e specializuara për sektor të prodhimit në ATK 

 
Krijimi i ekipeve të specializuara në kuadër të Administratës Tatimore të Kosovës për të 

adresuar kërkesat e sektorit të prodhimit do t'i hapte rrugë krijimi të një bashkëpunimi më 

të sinqertë dhe më të frytshëm në këtë fushë. Marrë parasysh se sfidat dhe paqartësitë me 

të cilat bizneset prodhuese ballafaqohen janë shumë më specifike krahasuar me sektorët 

e tjerë, pasja e specialistëve të kësaj fushe në këtë institucion padyshim se do të shihej si 

një hap shumë i mirë. Për shembull, në aspekt tatimor bizneset prodhuese shpesh shprehin 

pakënaqësitë e tyre për mos-njohjen e humbjeve në procese të prodhimit. Krijimi i ekipeve 

të specializuara do të mundësonte kuptimin më të plotë të problemeve të sektorit, dhe do 

t'i hapte rrugë zgjidhjes së këtyre sfidave që cenojnë rritjen e sektorit. 
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4.3. Infrastruktura mbështetëse 
 

4.3.1. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike 

 
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë vazhdimisht ka mbështetur iniciativat për ndërtimin 

e kapaciteteve të reja për gjenerimin e energjisë elektrike, duke e ditur se Kosova vazhdon 

të mbetet e varur nga energjia e importuar. Në këtë aspekt, Oda Amerikane mbështet 

ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”, i cili do të relativizonte varësinë aktuale të 

Kosovës nga importet. Furnizimi jostabil me energji elektrike përgjatë viteve i ka shkaktuar 

dëme shumëmilionëshe industrisë vendore si dhe ka penguar fuqizimin e sektorit të 

prodhimit në vend. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë shpreh besimin që një pjesë e 

konsiderueshme e sfidave me të cilat bizneset, e posaçërisht ato prodhuese, janë përballur 

në fushën e energjisë do të gjente adresën e zgjidhjes përmes ndërtimit të termocentralit 

“Kosova e Re”. Në të njëjtën kohë, duhet të promovohet dhe përkrahet edhe ndërtimi i 

kapaciteteve energjetike nga burimet alternative, si dhe investimet në rritjen e efikasitetit 

të energjisë. 

 

4.3.2. Përshtatshmëria e furnizimit me energji elektrike 

 
Bizneset prodhuese janë ankuar përgjatë viteve për çmimin e energjisë elektrike. Derisa 

tarifat e energjisë në Kosovë janë më të ulëta në Kosovë krahasuar me vendet e tjera të 

rajonit, bizneset megjithatë paguajnë tarifa më të larta, për shkak të subvencionimit prej 

bizneseve të tarifave të energjisë së konsumuar nga amvisëritë. Një rekomandim në këtë 

aspekt do të ishte që tarifat e energjisë për bizneset, e posaçërisht tarifat për bizneset 

prodhuese të ishin më të ulëta se tarifat për konsumatorët e tjerë, praktikë kjo e zbatuar 

edhe në shtete të zhvilluara. Kjo do të arsyetohej edhe për shkak të burimeve të kufizuara 

të energjisë në Kosovë. Për të dalluar bizneset prodhuese nga bizneset e tjera. 

 

4.3.3. Qasja në rrjet të gazit natyror 

 
Kosova duhet të ndërmarrë hapa konkret dhe serioz drejtë procesit të gazifikimit. Për 

momentin, vendi ynë qëndron më së keqi në këtë aspekt në aspekt rajonal, dhe e gjithë 

industria vendore është e varur nga furnizimi me energji elektrike. Përderisa Oda 

Amerikane fuqishëm mbështet nevojën e krijimit të kapaciteteve të reja të energjisë, 

paralelisht duhet të punohet edhe në qasjen në gaz natyror, që në shumë shtete përdoret 

si një burim tejet i rëndësishëm i energjisë për sektorin e prodhimit. Marrë parasysh 

rëndësinë si dhe madhësinë e një projekti të tillë, duhet që puna në këtë drejtim të fillojë 

sa më shpejtë. 
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4.3.4. Infrastruktura hekurudhore 

 
Investimet në infrastrukturën hekurudhore shihen si shumë të rëndësishme për 

ardhmërinë industriale të vendit. Përderisa në këtë fazë të zhvillimit të ndërmarrjeve, 

transporti rrugor është alternativë shumë e mirë, me rritjen e mëtejmë të industrisë, do të 

shtohet nevoja për të diversifikuar mundësitë e transportit të mallrave. Infrastruktura 

hekurudhore mundëson një lidhje më të mirë të ndërmarrjeve kosovare me tregun e 

jashtëm, dhe rrjedhimisht investimet në këtë fushë duhet të fillojnë sa më shpejtë të jetë 

e mundur. Me industrializimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme prodhuese, 

transporti hekurudhor do të jetë i rëndësishëm si në aspekt të reduktimit të kostos, ashtu 

edhe në rritjen e konkurrueshmërisë së këtyre ndërmarrjeve. 

 

4.4. Tregtia ndërkombëtare 
 

4.4.1. Njohja ndërkombëtare e dokumenteve dhe certifikatave 

 
Fatkeqësisht ende jemi dëshmitar të padrejtësive dhe vështirësive që i paraqiten Kosovës 

në arenën ndërkombëtare në shumë fusha. Në këtë drejtim nuk bën përjashtim as njohja 

e dokumenteve të tregtisë të lëshuara nga institucionet e Kosovës, të cilat shpeshherë nuk 

merren në konsideratë nga vendet e destinaciont të eksportit, duke iu kërkuar 

ndërmarrjeve tona eksportuese që të kryejnë testime dhe certifikime të ndryshme për të 

dytën herë. Meqenëse ka sfida të shumta në njohjen ndërkombëtare të certifikatave 

fitosanitare dhe të ngjashme të Kosovës, institucionet përgjegjëse duhet të punojnë në 

lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit për njohjen reciproke të 

certifikatave me partnerët kryesor tregtar. MEgjithatë, krahas kësaj duhet krijuar edhe 

ekipe monitoruese që do të jenë përgjegjëse dhe do të shërbejnë si pika të kontaktit për të 

parë nivelin e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, bazuar në informatat e pranuara nga 

kompanitë eksportuese. Këto ekipe do të ishin përgjegjëse të raportojnë për nivelin e 

zbatimit të certifikatave dhe për rekomandimin e hapave të reciprocitetit në rast të 

shkeljeve të vazhdueshme nga shtetet partnere. 

 

4.4.2. Fuqizimi i diplomacisë ekonomike 

 
Fuqizimi i kapaciteteve të zyrtarëve të misioneve diplomatike të Kosovës për promovimin 

e produkteve të Kosovës, si dhe shtimi i aktiviteteve në koordinim me Agjencinë e Kosovës 

për Mbështetje të Ndërmarrjeve dhe Investimeve (KIESA), odave ekonomike dhe bizneseve 

individuale. Ekzistojnë praktika mjaft më të mira të cilat aplikohen edhe nga misionet e 

huaja diplomatike në Kosovë që lehtazi mund të replikohen edhe nga diplomatët kosovarë. 

Me përjashtim të iniciativave individuale dhe sporadike të ndërmarra nga përfaqësitë 

diplomatike të Kosovës në vende të ndryshme, nuk ka një plan dhe vizion të qartë se si 

diplomacia ekonomike mund të ndihmojë rritjen e eksporteve të Kosovës. Promovimi i 
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eksportit duhet të shihet si prioritet nacional, dhe rrjedhimisht të kryesojë listën e 

prioriteteve të misioneve diplomatike të Kosovës. Në këtë drejtim, përpjekje më të shtuara 

duhen bërë në vendet me të cilat Kosova veçse ka marrëdhënie të mira diplomatike, por 

edhe ku ka misione më të gjera diplomatike, e natyrisht me shtetet me të cilat Kosova ka 

aranzhime të tregtisë së lirë, ose përfiton nga skema preferenciale tregtare, siç është rasti 

edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç promovimit të produkteve, roli i 

diplomacisë ekonomike do të duhej fokusuar edhe në gjetjen e partnerëve potencialë 

tregtarë për prodhuesit nga Kosova. Kjo për shkak se nga Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-

në rezulton se mbi 65% e kompanive të anketuara prodhuese kanë përmendur vështirësinë 

në gjetjen e partnerëve tregtarë si sfidën kryesore për eksport në shtetet e Bashkimit 

Evropian18. Po ashtu misionet diplomatike kosovare do të duhej të kontribuonin në 

përmirësimin e imazhit për Kosovën, meqë rreth 35% të kompanive të anketuara në të 

njëjtin hulumtim të Odës Amerikane, rendisin imazhin negativ të Kosovës, si sfidë tjetër në 

përpjekjet e tyre për eksport në BE19. 

 

4.5. Infrastruktura e cilësisë 
 

4.5.1. Ngritja e cilësisë së produkteve 

 
Mbështetja për kompanitë prodhuese gjatë viteve të ardhshme duhet të orientohet në 

hapa që ndihmojnë në rritjen e cilësisë së produkteve. Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-në 

gjen se për sa i përket hapave që duhen ndërmarrë për ngritjen e cilësisë së produkteve, 

rreth 70% e bizneseve të anketuara rekomandojnë grante dhe subvencione për ngritje të 

cilësisë20. 

 

4.5.2. Investimet në infrastrukturën e cilësisë 

 
Krahas mbështetjes financiare nga thesari i shtetit në ndërmarrje, duhen bërë investime, 

qoftë nga burimet e brendshme apo edhe nga fondet e instrumenteve të paraanëtarësimit 

në Bashkim Evropian, për të kompletuar infrastrukturën e cilësisë në vend, si hap i 

domosdoshëm për të lehtësuar qasjen e produkteve kosovare në tregjet e huaja. Ky 

rekomandim ka të bëjë jo vetëm me nevojën për ndërtimin e laboratorëve testues, mirëpo 

edhe me ngritjen e kapaciteteve njerëzore në këtë fushë dhe anëtarësimin e organizatave 

nacionale në trupat evropianë dhe botëror në fushën e infrastrukturës së cilësisë. Rreth 

48% e bizneseve të anketuara nga Oda Amerikane se krijimi i laboratorëve të akredituar 

për certifikimin e produkteve do të duhej të ishte njëri nga hapat për përmirësimin e 

                                                           
18 18 2018, Zeka, Hapçiu, Omani, Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-në, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, fq. 
15 
19 Ibid 
20 Ibid, fq. 22 
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infrastrukturës së cilësisë në vend, derisa 30% e tyre besojnë se në këtë aspekt do të 

ndihmonte adoptimi i direktivave përkatëse të Bashkimit Evropian21. 

 

4.6. Tregu i brendshëm 
 

4.6.1. Përmirësimi i rrjedhës së parasë së gatshme 

 
Problemet e ndërlidhura me rrjedhën e parasë së gatshme nuk janë specifike vetëm për 

sektorin e prodhimit, mirëpo paraqesin një barrë të theksuar për këtë sektor në raport me 

tregun e brendshëm. Bizneset prodhuese raportojnë për vonesa të pagesave të cilat nëse 

kombinohen me burimet e kufizuara të financimit, u shkaktojnë telashe të mëdha në tërë 

zinxhirin e operimit, duke përfshirë pagesën e furnitorëve, punonjësve, e rrjedhimisht edhe 

të realizimit maksimal të kapaciteteve të tyre. Vonesat në pagesa i detyrojnë ndërmarrjet 

t’u drejtohen institucioneve financiare për financim të likuiditetit të tyre, investime këto 

që në kushte normale do të duhej të orientoheshin në rritjen e kapaciteteve dhe 

përmirësimin e cilësisë së produkteve. Institucionet duhet të punojnë ngushtë me 

organizatat e bizneseve për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për të adresuar sfidat e 

shumta që dalin nga rrjedha e parasë së gatshme. Institucionet përkatëse do të duheshin 

analizuar dhe replikuar praktikat e shëndosha të aplikuara në shtetet e tjera, e që kanë 

ndikuar në përmirësimin e çështjes së kohës së pagesave, pa cenuar praktikat e 

konkurrencës së lirë. 

 

4.7. Qasja në financa 
 

4.7.1. Lehtësimi i qasjes në financa 

 
Lehtësimi i qasjes në financa do të mundësonte rritjen e investimeve në sektorin e 

prodhimit në vend. Në praktikë janë evidentuar sfida të shumta për financimin e projekteve 

në sektorin e prodhimit, si rezultat i statusit juridik të patundshmërive në pronësi të 

bizneseve dhe pamundësisë së regjistrimit të këtyre patundshmërive për qëllime 

hipotekare, e veçanërisht për objektet dhe tokat në zonat ekonomike, apo parqet e 

bizneseve. Derisa është e kuptueshme që tokat mbesin në pronësi të komunave ku 

ndodhen këto zona ekonomike, apo edhe në pronësi publike në përgjithësi, një zgjidhje 

mund të gjendet për objektet të cilat do të mund të regjistroheshin si hipoteka, për qëllime 

të kredimarrjes. Në një situatë, kur kjo nuk është e mundur, ka rezultuar një situatë kur 

sektori i prodhimit përbën afërsisht vetëm 13.20% të kredive të lëshuara nga sektori bankar 

për sektorin privat. Marrë parasysh suksesin e dëshmuar të Fondit Kosovar për Garanci 

Kreditore, duhet të shqyrtohen mundësitë që në kuadër të këtij fondi të krijohet një dritare 

                                                           
21 Ibid 
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e veçantë, apo të ketë një fokus më të madh për projektet investive në sektorin e 

prodhimit, me fokus të veçantë në ato projekte me potencial të rritjes së eksportit. 

 

4.7.2. Nxitja e kreditimit të aktiviteteve të prodhimit 

 
Meqenëse pjesëmarrja e kredive për sektorin e prodhimit është ende shumë e vogël 

krahasuar me sektorët e tjerë, institucionet duhet të mendojnë politika konkrete për të 

nxitur bankat komerciale që të kthejnë fokusin e tyre nga industria. Në këtë drejtim, duhet 

të diskutuar me vetë sektorin për të kuptuar mënyrën më të mirë për të arritur një gjë të 

tillë, dhe rrjedhimisht të caktohen objektiva specifike për t'u arritur (si për shembull të 

synohet që deri në vitin 2022, kreditë për sektorin e prodhimit të përbëjnë 25%  të 

portfolios kreditore për sektorin privat). 

 

4.8. Sundimi i ligjit 
 

4.8.1. Krijimi i Gjykatës Komerciale 

 
Joefikasiteti i sistemit gjyqësor vazhdon të jetë një barrë e madhe për sektorin privat në 

vend, duke shtuar pasigurinë në treg dhe duke vështirësuar investimet e reja tek bizneset. 

Krahas çështjes së joefikasitetit, bizneset shpeshherë janë ankuar edhe për mungesën e 

ekspertizës së gjyqtarëve dhe stafit mbështetës në adresimin e kontesteve të natyrave të 

ndryshme komerciale. Gjykata komerciale për dallim prej departamentit për çështje 

komerciale në kuadër të gjykatave themelore do të funksiononte si njësi e ndarë në kuadër 

të sistemit gjyqësor. Stafi i tyre do të specializonte vetëm në çështje të natyrës komerciale 

dhe do të mund të siguronte mbështetje teknike dhe profesionale për trajtimin efikas të 

kontesteve. 

 

4.8.2. Rritja e dinamikës së luftimit të korrupsionit 

 
Fakti se mungesa e progresit në luftimin e korrupsionit radhitet në elementet më negative 

të analizës nuk është shumë befasuese. Ngecjet në këtë proces veçse i kanë kushtuar 

Kosovës në shumë aspekte përgjatë viteve. Përderisa pritet që të ketë ndyshime legjislative 

për të rritur dinamikën e luftimit të korrupsionit, studimi i Odës Amerikane mbi këtë fushë 

i publikuar në vitin 2018 tregon se bizneset e shohin si shkaktarë kryesor të gjendjes 

ekzistuese mungesën e vullnetit politik për ta trajtuar këtë temë. Padyshim se një rritje e 

efikasitetit në luftimin e korrupsionit do të sjellte një frymë të re në komunitetin e biznesit 

dhe do të rriste optimizmin për investime të reja. 
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4.9. Hulumtimi dhe zhvillimi 
 

4.9.1. Inkurajimi i investimeve në hulumtim dhe zhvillim 

 
Në një botë të zhvillimit të shpejtë, aftësia e prodhuesve për inovacione dhe përshtatje me 

kërkesat e konsumatorëve është jashtëzakonisht e rëndësishme. Për inovacion më të 

madh, ose thënë ndryshe për produkte, shërbime a procese të reja, apo dukshëm të 

përmirësuara, nevojitet një investim më i madh në aktivitete të hulumtimit dhe zhvillimit. 

Buxheti i hulumtimit në Kosovë nuk tejkalon 0.2% të Bruto Produktit Vendor, ndërsa përveç 

rritjes së buxhetit, nevojitet edhe rritja e kapaciteteve administrative për hulumtim dhe 

inovacion22. Kompanitë prodhuese të cilat investojnë më shumë në hulumtim dhe zhvillim 

ia dalin të depërtojnë më suksesshëm në tregjet ndërkombëtare, ndërsa për të inkurajuar 

bizneset kosovare që të shpenzojnë më tepër në hulumtim dhe zhvillim, e rrjedhimisht 

edhe në produkte, shërbime a procese inovative, duhet të ketë lehtësira tatimore, por 

edhe grante specifike, të tilla si ato që ndahen nga Ministria e Inovacionit dhe 

Ndërmarrësisë.  

Në kushte të një konkurrence të ashpër, investimi në inovacion do t’u mundësonte 

kompanive kosovare të krijonin përparësi unike konkurruese, krahasuar me konkurrentët 

e tyre rajonalë dhe të tjerë ndërkombëtarë. Përveç përkrahjes financiare, do të duhej të 

kishte edhe një bashkëpunim më të madh me institucionet akademike, Qendrën e 

Inovacionit të Kosovës dhe institutet e tjera hulumtuese. Sipas Organizatës për 

Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), stimujt tatimor në hulumtim dhe zhvillim po 

përdoren për promovimin e hulumtimit dhe zhvillimit nga bizneset brenda OECD-së por 

edhe ekonomitë partnere, ku Qeveritë në disa shtete përkrahin investimet në hulumtim 

dhe zhvillim duke ofruar trajtim preferencial tatimor për shpenzimet e tilla23. Sipas OECD, 

në vitin 2017, 85% e shteteve të OECD-së, respektivisht 30 nga 35, ofrojnë lehtësime 

tatimore për shpenzimet e bëra për qëllime të hulumtimit dhe zhvillimit24. Kjo praktikë 

zbatohet edhe në 21 nga 28 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, si edhe disa ekonomi të 

tjera që nuk janë pjesë e OECD-së25.  

Përqindja e lehtësirave dallon nga shteti në shtet, nga raste kur lejohet rimbursimi i plotë 

për shpenzimet e bëra në hulumtim dhe zhvillim, deri në raste kur ofrohen përqindje të 

caktuara të kreditimit tatimor për shpenzimet e bëra në periudhat përkatëse tatimore. Kina 

përbënë një rast eklatant të lehtësirave për hulumtim dhe zhvillim, ku deri para vitit 2017, 

Kina u ka lejuar ndërmarrjeve një super zbritje të tatimit në të ardhurat e korporatave në 

                                                           
22 2016, BTI Project, https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/RKS/ 
23 2018, OECD, OECD review of national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates, 2017, fq.5, 

OECD review of national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates, 2017 

24 Ibid 
25 Ibid 
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normë prej 150%, ku 50% paraqet zbritje bonusi për shpenzimet e pranueshme për 

hulumtim dhe zhvillim26. Nga viti 2017 e tutje, zbritja bonus është ngritur në 75%.  

Studimet e ndryshme vërtetojnë ndërlidhjen ndërmjet investimeve (materiale dhe 

jomateriale) në hulumtim dhe zhvillim dhe performancës së kompanive. Ndërsa aplikimi i 

lehtësimeve në tatimin në të ardhurat e korporatave për shpenzimet në hulumtim dhe 

zhvillim, do të lehtësonin faturën tatimore të bizneseve. Pavarësisht ndikimeve me efekt 

afatshkurtër në të hyrat buxhetore, ngjashëm si edhe me aplikimin e masave të reja fiskale 

përgjatë viteve të shkuara, boshllëqet e krijuara do të mbulohen shpejtë për shkak të 

shtimit të aktivitetit ekonomik tek bizneset prodhuese, e rrjedhimisht edhe të rritjes së 

bazës tatimore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 2018, R&D 2.0: Taking tax incentives to the next level in China, International Tax Review, 
https://www.internationaltaxreview.com/Article/3848514/R-D-20-Taking-tax-incentives-to-the-next-level-in-
China.html?ArticleId=3848514 

35



 

5. Referencat 
 
Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2018, qershor). Statistikat e Tregtisë së Jashtme 2017. 

Prishtinë, Kosovë: Agjencia e Statistikave të Kosovës. 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. (2019, mars). Kreditë e KTD-ve sipas sektorëve 

në ekonomi. Prishtinë, Kosovë: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. 

Bertelsmann Stiftung. (2016). Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index- Kosovo 

Country Report. Gütersloh, Germany: Bertelsmann Stiftung. 

Hapçiu, V. (2017, shtator). Analiza e Boshllëkut të Shkathtësive. Prishtinë, Kosovë: Oda 

Ekonomike Amerikane në Kosovë. 

Hapçiu, V. (2018, korrik). Tregtia dhe Investimet në vendet e CEFTA. Prishtinë: Oda 

Ekonomike Amerikane në Kosovë - Instituti për Hulumtime Ekonomike. 

Koha Vision. (2019, mars 31). Kosova po merr gjithnjë e më shumë mallra përmes portit të 

Durrësit. Prishtinë, Kosovë. 

KosovaPress. (2016, dhjetor 2). Oda Amerikane kërkon fuqishëm rifunksionalizimin e 

Bordit të Pavarur për Rishqyrtime. Prishtinë, Kosovë: A.P.L. KosovaPress. 

Kuvendi i Republikës së Kosovës. (2015, gusht 17). Ligji Nr. 05/L-028 për Tatimin në të 

Ardhurat Personale. Prishtinë, Kosovë: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 

Kuvendi i Republikës së Kosovës. (2015, gusht 17). Ligji Nr. 05/L-029 për Tatimin në të 

Ardhurat e Korporatave. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 

Kuvendi i Republikës së Kosovës. (2015, gusht 17). Ligji Nr.05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën 

e Shtuar. Prishtinë: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 

Kuvendi i Republikës së Kosovës. (2016, nëntor 21). Ligji Nr. 05/L-110 për Kamatë-Vonesat 

në Transakcionet Tregtare. Prishtinë, Kosovë: Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). OECD review of 

national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates. OECD. 

Qeveria e Republikës së Kosovës. (2017, tetor). Vendim Nr.13/07. Prishtinë, Kosovë: 

Qeveria e Republikës së Kosovës. 

Qeveria e Republikës së Kosovës. (2018, nëntor). Vendim Nr.01/76. Prishtinë, Kosovë: 

Qeveria e Republikës së Kosovës. 

Radio Evropa e Lirë. (2012, korrik 28). Fillon ndryshimi i ligjit të punës. Prishtinë, Kosovë: 

Radio Evropa e Lirë. 

Hashani, A. (2019, mars 31). Që nga hapja e pikes doganore, malli me destinim Kosovën në 

portin e Durrësit është rritur për 40%. Koha.net 

36



Mavraj S., A. (2018, shkurt 5). Neglizhencat politike dhe interesat biznesore pamundësuan 

kyçjen e Kosovës në TAP. Epoka e Re. 

Tyler, W. G. (1981). Growth and export expansion in developing countries: Some empirical 

evidence. Journal of Development Economics, 121-130. 

United Nations Industrial Development Organization. (n.d.). Quality Infrastructure: Building 

trust for trade. Vienna, Austria: UNIDO. 

Yang, B., Benjamin, L., & Wu, L. (2018, dhjetor 10). R&D 2.0: Taking tax incentives to the 

next level in China. International Tax Review. 

Zeka, A., & Hapçiu, V. (2018, mars). Studim mbi Perceptimin e Korrupsionit. Prishtinë, 

Kosovë: Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. 

Zeka, A., Hapçiu, V., & Krasniqi, N. (2014, qershor). Gjendja e Biznesit në Kosovë. Prishtinë, 

Kosovë: Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. 

Zeka, A., Hapçiu, V., & Osmani, V. (2018, shtator). Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-në. 

Prishtinë, Kosovë: Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. 

37





 

 

 




