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1. Përmbledhja ekzekutive 

 

Në të dytin vit me radhë, Indeksi i Konkurrueshmërisë së Prodhimit i Odës Ekonomike 
Amerikane në Kosovë ka për synim të analizojë mjedisin e të bërit biznes për sektorin 
e prodhimit në kuadër të 8 fushave të ndryshme, duke përfshirë: (1) Fuqinë punëtore, 
(2) Mjedisin fiskal, (3) Infrastrukturën mbështetëse, (4) Lehtësimin e tregtisë, (5) 
Infrastrukturën e cilësisë, (6) Tregtinë e brendshme, (7) Qasjen në financa, (8) 
Sundimin e ligjit, dhe krejt në fund dhe si risi nga studimi i vitit 2019, edhe (9) Ndikimin 
e pandemisë COVID19 në ndërmarrjet prodhuese. 
 
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 në fushat e lartpërmendura 
përgjatë viteve. Në këtë mënyrë të gjeturat e vitit 2021 krahasohen me ato të vitit 
2019. Për shkak të çrregullimeve të shkaktuara nga pandemia COVID19, Oda 
Amerikane nuk ka realizuar studimin në vitin 2020. 
 
Hulumtimi përfshin të dhënat primare të mbledhura nga anketimi i 83 ndërmarrjeve 
prodhuese të madhësive të ndryshme, që operojnë në rajonet kryesore të Kosovës: 
Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Gjakovë. Kjo mostër e të 
anketuarve është dyfish më e madhe krahasuar me studimin e parë të kryer në vitin 
2019. 
 
Seksioni në vijim jep informata më të detajuara për sa i përket shtrirjes gjeografike të 
ndërmarrjeve të anketuara, ashtu si edhe informatave të tjera për metodologjinë. 
 
Sipas Indeksit të vitit 2021, indikatorët që lidhen me lehtësinë e tregtisë 
ndërkombëtare janë vlerësuar më së larti me një mesatare prej 5.61 pikësh, derisa 
indikatorët që lidhen me sundimin e ligjit janë vlerësuar më së ulëti me mesatare prej 
4.19 pikësh. 
 
Respondentët kanë vlerësuar indeksin e fuqisë punëtore me 5.03 pikë, ndërsa 
indikatori më i vlerësuar në këtë grup indikatorësh është ai i përballueshmërisë së 
kostove të punës me 6.04 pikë. 
 
Me 5.03 pikë është vlerësuar edhe indeksi i mjedisit fiskal, ndërsa indikatori me 
vlerësimin më të lartë është ai i për procedurat transparente dhe fer të ATK-së gjatë 
inspektimeve dhe interpretimit të legjislacionit tatimor me 5.38 pikë. 
 
Me mesatare prej 5.05 pikësh janë vlerësuar të gjtihë indikatorët e infrastrukturës 
mbështetëse, ndërsa indikatori individual më i vlerësuar në këtë grup është ai i 
infrastrukturës rrugore me 6.59 pikë. 
 
Jo shumë kënaqshëm krahasuar me indikatorët e tjerë është vlerësuar indeksi i 
infrastrukturës së cilësisë me 4.84 pikë, pasuar nga indeksi i tregtisë së brendshme i 
vlerësuar me 4.64 pikë. Indikatorët e përfshirë në ty indekset e sipërcekura duhen 
trajtuar me prioritet nga vendimmarrësit. E në këtë grup pashmangshëm përfshihen 
edhe indikatorët që lidhen me qasjen në financa i vlerësuar me 4.35 pikë nga 
respondentët. 
 



 

2. Metodologjia 

 

Ky studim është realizuar përmes një ankete të zhvilluar me 83 ndërmarrje prodhuese 
në lokacione të ndryshme në Kosovë. Dy grafikonet e mëposhtme paraqesin përbërjen 
e mostrës së anketuar sipas lokacionit të kompanive dhe numrit të punëtorëve. Për 
pjesën dërmuese të të gjeturave është përdorur modeli i mesatares së ponderuar. 
 
Duke pasur parasysh që shumica e ndërmarrjeve private janë të regjistruara dhe 
operojnë në rajonin e Prishtinës, është e kuptueshme që shumica e ndërmarrjeve 
respodente të jenë me seli në Prishtinë, megjithatë mostra e ndërmarrjeve është 
dizajnuar në atë mënyrë që në anketë të ketë pjesëmarrje të kënaqshme të 
ndërmarrjeve prodhuese edhe në rajonet e tjera të Kosovës. Në këtë mënyrë, 38% e 
ndërmarrjeve respondente kanë selinë e tyre në rajonin e Prishtinës, 13% në rajonin e 
Ferizajit, nga 11% në rajonet Prizren, Pejë dhe Gjilan, 10% në Gjakovë dhe 6% në 
Mitrovicë. 
 

 
Figura 2.1. Mostra sipas lokacionit 

 

Sa i përket ndarjes së mostrës sipas numrit të punëtorëve, pjesa më e madhe e 
ndërmarrjeve të anketuara, respektivisht 76% e tyre punësojnë deri në 10 punonjës, 
pasuar nga 19% e tyre që punësojnë ndërmjet 11-50 punonjës, 3% që punësojnë 
ndërmjet 50-250 punonjës, dhe 2% që punësojnë mbi 250 të punësuar. 
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Figura 2.2. Mostra sipas numrit të punëtorëve 

 

 

 

3. Indeksi i Konkurrueshmërisë së Prodhimit 2021 

 
Indeksi i Konkurrueshmërisë së Prodhimit i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë 
vlerëson disa aspekte të rëndësishme që e ndërtojnë mjedisin e të bërit biznes për 
sektorin e prodhimit. Indeksi i përgjithshëm përfshihet nga tetë indekse të fushave 
specifike si: (1) Fuqia punëtore, (2) Mjedisi fiskal, (3) Infrastruktura mbështetëse, (4) 
Lehtësimi i tregtisë, (5) Infrastruktura e cilësisë, (6) Tregtia e brendshme, (7) Qasja në 
financa, (8) Sundimi i ligjit, dhe këtë vit edhe (9) Ndikimin e pandemisë COVID19 në 
ndërmarrjet prodhuese. 
 
Secili indeks specifik përfshin nga pesë indikatorë që lidhen me secilën fushë specifike. 
Ndërsa, indeksi i Konkurrueshmërisë së Prodhimit mat edhe nivelin e optimizmit të 
ndërmarrjeve prodhuese për tri vitet e ardhshme. 
 

3.1. Indeksi i fuqisë punëtore 

 
Në këtë aspekt, për sa i përket vlerësimit të Kosovës në indikatorët që lidhen me fuqinë 
punëtore, rezulton që koston e fuqisë punëtore si elementin me performancën më të 
mirë brenda indikatorit të tregut të punës me mesatare prej 6.04 pikësh, i cili ka 
shënuar një rënie fare të lehtë krahasuar me mesataren prej 6.4 pikësh në Indeksin e 
Konkurrueshmërisë së Prodhimit të vitit 2019. 
 
Ndërsa indikatori me vlerësimin më të ulët sipas ndërmarrjeve prodhuese është 
indikatori i ndërlidhjes së arsimit me tregun e punës me një mesatare prej 4, indikator 
ky që ka pasur vlerësimin më të ulët edhe në Indeksin e vitit 2019. Në përgjithësi 
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mesatarja e indeksit të fuqisë punëtore ka shënuar një rritje në 5.03 në vitin 2021 
krahasuar me 4.88 në 2019. 
 

 
Figura 3.1. Performanca e Kosovës në indikatorët e fuqisë punëtore 

 

 

Krahasuar me Indeksin e vitit 2019, ka një rënie në vlerësimin për punën profesionale 
dhe efikasitetin e inspektoratit të punës, ndërsa ka një ngritje në vlerësimin e 
indikatorit të ligjit të punës në të qenit i përshtatshëm dhe nxitës për bizneset 
prodhuese krahasuar me Indeksin e Konkurrueshmërisë së Prodhimit të vitit 2019, ani 
pse duhet theksuar se nuk ka pasur asnjë ndryshim të Ligjit të Punës. 
 
Mesatarja jo e kënaqshme e indeksit të fuqisë punëtore që përsëritet edhe nga Indeksi 
i vitit 2019, vijon si shqetësues për ndërmarrjet prodhuese, ashtu si është shqetësim i 
përgjithshëm për tërë sektorin privat. Ngjashëm si në vitin 2019, Oda Ekonomike 
Amerikane në Kosovë kërkojnë nga Qeveria e Republikës së Kosovës që të shtojë 
përpjekjet për ndërlidhjen më të mirë të kërkesës me ofertën në tregun e punës, që 
mes tjerash do të ndikonte në ngritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve 
prodhuese.  
 
Ajo çfarë mund të theksohet po ashtu është që vetëm përballueshmëria e kostove të 
fuqisë punëtore nuk është e mjaftueshme për të siguruar një përparësi të lartë 
konkurruese të ndërmarrjeve prodhuese, sidomos në aspektin e tregut të punës. 
Zvogëlimi i hendekut të shkathtësive, respektivisht ndërlidhja e institucioneve 
arsimore dhe të aftësimit profesional me kërkesat e tregut, do të përmirësonte edhe 
aftësinë e ndërmarrjeve për gjetjen e fuqisë punëtore të shkathët, të kualifikuar dhe 
produktive. 
 

 

3.2. Indeksi i mjedisit fiskal 

 
Edhe indikatorët e lidhur me mjedisin fiskal janë të rëndësishëm në 
konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve në përgjithësi, e edhe atyre prodhuese në veçanti. 
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Indikatorët e vlerësuar në kuadër të këtij indeksi përfshijnë: (1) Përshtatshmërinë dhe 
arsyeshmërinë e normave tatimore, (2) Lehtësinë dhe efikastitetin e procedurave për 
rimbursim të TVSH-së, (3) Efikasiteti i sistemit për zgjidhjen e kontesteve me ATK dhe 
Doganën, (4) Transparencën dhe qasjen fer të ATK në inspektime dhe interpretim të 
legjislacionit tatimor, dhe (5) Mekanizmat për marrjen e këshillave dhe ofrimin e 
qartësimeve për biznese. 
 

 
Figura 3.2. Performanca e Kosovës në indikatorët e mjedisit fiskal 

 

 
Në këtë aspekt, ndërmarrjet prodhuese japin vlerësimin më të lartë për Administratën 
Tatimore të Kosovës si transparente dhe fer në inspektime, si dhe në interpretimin e 
legjislacionit tatimor me një mesatare prej 5.38, pasuar nga vlerësimi prej 5.13 për 
normat e përshtatshme dhe të arsyeshme tatimore dhe për procedurat e lehta dhe 
efikase për rimbursim të TVSH-së. 
 
Duhet theksuar se indikatori i normave tatimore ka shënuar një përkeqësim në 
vlerësim nga mesatarja prej 6.55 në 2019 në 5.13 në 2021, ani pse nuk ka pasur asnjë 
ndryshim për të keq në normat tatimore që aplikohen për ndërmarrjet prodhuese nga 
viti 2019 deri më tani. 
 
Vlerësimi më i ulët në indeksin e mjedisit fiskal është dhënë për mekanizmin për 
marrjen e këshillave dhe qartësimeve për bizneset me një mesatare prej 4.59, 
indikator ky i cili po ashtu ka shënuar rënie në vlerësim në vitin 2021, nga mesatarja 
prej 5.1 në 2019. 
 
Ngjashëm si te mesatarja e indeksit të fuqisë punëtore, edhe mesatarja e indeksit të 
mjedisit fiskal me vlerësim prej 5.03 tregon për përpjekjet e vazhdueshme që duhen 
bërë në aspekt të avancimit të mjedisit fiskal, për të fuqizuar pozitën konkurruese të 
ndërmarrjeve prodhuese në Kosovë. 
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3.3. Indeksi i infrastrukturës mbështetëse 

 

 
Figura 3.3. Performanca e Kosovës në indikatorët që lidhen me infrastrukturën 

mbështetëse 

 

Tek indeksi i infrastrukturës mbështetëse janë përfshirë për vlerësim indikatorët në 
vijim: (1) Infrastruktura rrugore, (2) Infrastruktura hekurudhore, (3) Qasja në energji 
elektrike, ujësjellës dhe shërbime të tjera komunale, (4) Qasja dhe afërsia në portet 
detare, dhe (5) Ekzistenca e burimeve alternative të energjisë për qëllime të prodhimit. 
 
Kur bëhet fjalë për indeksin e infrastrukturës mbështetëse, ndërmarrjet e vlerësojnë 
këtë indeks me një mesatare prej 5.05, ku indikatori më i vlerësuar është ai i 
infrastrukturës rrugore me mesatare prej 6.59, derisa infrastruktura hekurudhore 
është indikatori me vlerësimin më të ulët prej 3.59. Vlerësim të lartë, bizneset 
prodhuese i kanë dhënë edhe indikatorit të qasjes në energji elektrike, ujësjellës dhe 
shërbime komunale. 
 
Krahasuar me Indeksin e Konkurrueshmërisë së Prodhimit të vitit 2019, nuk ka një 
ndryshim drastik në mesataren e vlerësimit të indeksit të infrastrukturës mbështetëse, 
me 5.05 në 2021 dhe 4.98 në 2019. 
 

3.4. Indeksi i lehtësimit të tregtisë 

 

Indikatorët në vijim janë përfshirë në kuadër të indeksit të lehtësimit të tregtisë: (1) 
Procedurat e importit për lëndët e para, (2) Procedurat e importit për makineri, linja 
të prodhimit dhe pjesë rezervë, (3) Procedurat e eksportit, (4) Njohja e dokumenteve 
të Kosovës në nivel ndërkombëtar, dhe (5) Thjeshtësia dhe efikasiteti i transportimit 
të produkteve finale në shtetet e tjera. 
 

6.59

3.59

6.14

4.84

4.09

5.05

Infrastruktura
rrugore

Infrastruktura
hekurudhore

Qasja në energji
elektrike,

ujësjellës dhe
shërbime të tjera

komunale

Qasja dhe afërsia
në portet detare

Ekzistenca e
burimeve

alternative të
energjisë për

qëllime të
prodhimit

Mesatarja e
indeksit të

infrastrukturës
mbështetëse

0

1

2

3

4

5

6

7



 

 
Figura 3.4. Performanca e Kosovës në indikatorët që lidhen me lehtësimin e tregtisë 

 

Në kuadër të këtij indeksi, vlerësim mesatar prej 5.61 i është dhënë indeksit të 
lehtësimit të tregtisë, i cili ka shënuar një rënie krahasuar me vitin 2019, kur i njëjti 
indikator është vlerësuar më së larti me mesataren prej 6.42 pikësh. Në këtë grup 
indikatorësh prijnë procedurat e importit për makineri, linja të prodhimit dhe pjesëve 
rezervë me 6.52, pasuar nga indikatori i procedurave të eksportit që ka marrë 
vlerësimin mesatar prej 5.95 pikësh. 
 
Kur bëhet fjalë për një procedurë tjetër doganore, lartë është vlerësuar edhe indikatori 
i procedurave të importit për lëndët e para që është vlerësuar me mesatare prej 5.86. 
Ndërsa indikatori që është vlerësuar më së ulëti është ai që lidhet me njohjen e 
dokumenteve të Kosovës në nivel ndërkombëtar, i vlerësuar me mesatare prej 4.5, dhe 
i cili ka shënuar rënie krahasuar me Indeksin e Konkurrueshmërisë së Prodhimit të vitit 
2019. 
 

3.5. 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 rregullojne 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.  
 
Indeksi i infrastrukturës së cilësisë përfshin indikatorët në vijim: (1) Institucionet për 
akreditim të laboratorëve, (2) Laboratorët për certifikimin e produkteve, (3) 
Mundësinë e marrjes së standardeve, (4) Kuadrot e kualifikuara në këtë fushë, dhe (5) 
Njohjen ndërkombëtare të certifikatave nga institucionet e Kosovës. 
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Figura 3.5. Performanca e Kosovës në indikatorët që lidhen me infrastrukturën e 

cilësisë 

 

 
Kompanitë nga sektori i prodhimit nuk janë shumë të kënaqur me njohjen 
ndërkombëtare të certifikatave nga institucionet kosovare (4.43) dhe ekzistimin e 
institucioneve për akreditim të laboratorëve (4.56). Krahas kornizës ligjore dhe 
infrastrukturës fizike në këtë fushë, padyshim se ekzistimi i kuadrove të kualifikuara në 
këtë fushë është i domosdoshëm. Këtë faktor, respondentët nga sektori i prodhimit e 
kanë vlerësuar me 5.3 pikë. Vlerësim mesatar prej 4.8 pikë i është dhënë indeksit të 
infrastrukturës së cilësisë.  
 

3.6. Indeksi i tregtisë së brendshme 

 

Jo aq mirë vlerësohet performanca e Kosovës në indikatorët që lidhen me tregtinë e 
brendshme me një mesatare prej 4.64 pikësh, por i cili megjithatë ka shënuar një 
ngritje të lehtë në vlerësim krahasuar me Indeksin e Konkurrueshmërisë së Prodhimit 
të vitit 2019, i cili kishte marrë një vlerësim mesatar prej 4.38. 
 
Në kuadër të këtij indeksi janë përfshirë të gjithë këta indikatorë si në vijim: (1) 
Konkurrenca e drejtë në treg, (2) Mundësitë e prodhuesve që të plasojnë produktet në 
pikat e shitjes me pakicë, (3) Mbrojtja e pronësisë intelektuale tregtare, (4) 
Profesionalizmi dhe efektshmëria e inspektoratit të tregut, dhe (5) Kryerja me kohë 
dhe pa papengesa e pagesave. 
 
Te ky indeks, indikatori i vlerësuar më së larti është ai që ka të bëjë me mundësitë që 
prodhuesit kanë për lansimin e produkteve tek shitësit me pakicë i vlerësuar me 
mesatare prej 5.64, e gjetur kjo befasuese marrë në konsideratë ankesat përgjatë 
viteve të kaluara të prodhuesve në Kosovë për vështirësitë në plasimin e produkteve 
të tyre në pikat e shitjes me pakicë në vend. Indikatori me vlerësimin më të ulët 
mesatar prej 4.29 pikësh në këtë grup indikatorësh është ai që lidhet me kohën e 
pagesave. Vonesat në pagesa është një ndër çështjet e cila vijon të jetë ndër çështjet 
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më problematike në Kosovë, edhe pavarësisht miratimit të Ligjit për Kamat-vonesat në 
Transkasionet Tregtare në vitin 2016. 
 

 
Figura 3.6. Performanca e Kosovës në indikatorët që lidhen me tregtinë e 

brendshme 

 

 
Vlerësim relativisht i lartë krahasuar me indikatorët e tjerë është dhënë edhe për 
mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale me 4.55. Për krahasim, ky indikator 
është vlerësuar më së larti me mesatare prej 4.84 pikësh në vitin 2019. Po ashtu një e 
gjetur e befasishme duke e ditur që nevojiten përpjekje më të mëdha institucionale 
për zbatim më të madh të legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
intelektuale. 
 

3.7. Indeksi i qasjes në financa 

 

 
Figura 3.7. Performanca e Kosovës në indikatorët që lidhen me qasjen në financa 
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Qasja në financa është një faktor kyç që ndikon në mundësitë e këtij sektori për t’u 
zhvilluar, për të rritur kapacitetet dhe për të përmirësuar cilësinë e prodhimit. Duke 
pasur parasysh mungesën e sigurisë juridike në treg, gjë që ka ndikuar në mundësinë 
e sektorit 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. 
 
Në kuadër të këtij indeksi janë përfshirë këta indikatorë: (1) Procedurat dhe kushtet e 
favorshme për të marrë kredi, (2) Thjeshtësia e regjistrimit të klateralit, (3) Burimet 
alternative të financimit), (4) Programet qeveritare për grante dhe subvencione, dhe 
(5) Arsyeshmëria dhe përshtatshmëria e kostove të transaksionit. 
 
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 e thjeshta 
të regjistrimit të pronës si kolaterale dhe është vlerësuar me 5.7 pikë. Ndërsa, 
vlerësimin më të ulët, në kuadër të indeksin për qasjen në financa e kanë dhënë për 
ekzistimin e burimeve financiare alternative (3.38). Këtu shohim se kemi një ulje, 
krahasuar me vitin 2019, kur është vlerësuar se ekzistimi i po të njëjtit burim ka qenë 
4.21.  
 
Ekzistimi i programeve qeveritare për grante dhe subvencione është vlerësuar në 
shkallën prej 3.76 nga ana e respondentëve, duke vërejtur kështu një ulje të madhe 
nga studimi i vitit 2019, ku shkalla e programeve qeveritare për grante dhe 
subvencione është vlerësuar me 4.46. Rëndësia e burimeve të tilla të financimit 
ndoshta është më e madhe për kompanitë apo ndërmarrësit e ri, të cilët nuk kanë 
pasuri apo patundshmëri që të ofrojnë për qëllime të kolateralit. Megjithatë, 
programet e 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.  
 

3.8. Indeksi i sundimit të ligjit 

 

Indeksi i sundimit të ligjit përfshin indikatorët në vijim: (1) Procedurat efektive, të 
drejta dhe transparente gjyqësore, (2) Thjeshtësinë dhe efektshmërinë e procedurave 
të përmbarimit, (3) Mekanizmat alterantivë për zgjidhjen e kontesteve, (4) 
Efektshmërinë dhe transparencën e raportimit dhe luftimit të korrupsionit, dhe (5) 
Efektshmërinë dhe transparencën e sigurimit të lejeve të ndërtimit. 
 
Grafiku i mëposhtëm tregon performancën e Kosovës në indeksin e sundimit të ligjit, 
gjithnjë sipas ndërmarrjeve prodhuese. Ndër vlerësimet me mesataret më të ulëta në 
tërë këtë studim me vetëm 4.14 për të gjithë indikatorët e përfshirë në indeksin e 
sundimit të ligjit, dhe me rënie fare të lehtë krahasuar me Indeksin e 
Konkurrueshmërisë së Prodhimit të vitit 2019, i cili kishte një vlerësim mesatar prej 
4.19 pikësh. 
 



 

 
Figura 3.8. Performanca e Kosovës në indikatorët që lidhen me sundimin e ligjit 

 

 

Luhajtje megjithatë ka pasur në indikatorët specifikë të përfshirë në këtë grup të 
indikatorëve përgjatë kësaj periudhe dyvjeçare. Vlerësimi më i lartë është dhënë për 
mekanizmat alternativë për zgjidhjen e kontesteve me një mesatare prej 4.69, pasuar 
nga procedurat e thjeshta dhe të efektshme të përmbarimit të vlerësuara me 4.5.  
 
Vlerësim dukshëm më i ulët është bërë për indikatorin e procedurave të efektshme, të 
drejta dhe transparente gjyqësore. Vlerësimi më i ulët është dhënë për efektshmërinë 
dhe transparencën e raportimit dhe luftimit të korrupsionit me një mesatare prej 3.44, 
që së bashku me indikatorin paraprak ulin edhe mesataren e indeksit të sundimit të 
ligjit në përgjithësi. 
 

3.9. Indeksi i optimizmit 

 

Për sa i përket vlerësimit të optimizmit në indikatorë të caktuar, për tri vitet e 
ardhshme, prin besimi se infrastruktura e cilësisë do të vlerësohet në mënyrë 
signifikante me mesatare prej 6.47 pikë, kjo me siguri edhe për shkak se përmirësimi i 
infrastrukturës së cilësisë, përfshirë edhe mbrojtjen e konsumatorit, është përfshirë si 
objektiv në Programin e Qeverisë 2021-2025 në kuadër të pikës 2.8.6. Ndër të tjera, 
me Programin e saj, Qeveria e Republikës së Kosovës zotohet të përafrojë politikat dhe 
legjislacionin me direktivat e BE-së për infrastrukturën e cilësisë, mbrojtjen e 
konsumatorit dhe sigurinë e përgjithshme të produkteve, të përmirësojë legjislacionin 
e akreditimit dhe metrologjisë dhe do të fuqizojë kapacitetet e metrologjisë, 
akreditimit dhe standardizimit. 
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Figura 3.9. Indeksi i optimizmit për tri vitet e ardhshme 

 

 

Indikatori tjetër që ka nxitur shkallë të lartë të optimizit është vlerësimi se prodhuesit 
në Kosovë do të jenë më konkurruesë në tri vitet e ardhshme me një mesatare prej 
6.45 pikësh. Shkallë të lartë optimizmi vërehet edhe te rritja e eksporteve në mënyrë 
signifikante në tri vitet e ardhshme me mesatare prej 6.26 pikësh. Rangim i ngjashëm 
për këtë indikator është bërë edhe në vitin 2019, ndërsa duhet theksuar se përtej 
optimizmit, ka pasur një rritje të ndjeshme të eksporteve nga vitet 2018 dhe 2019 në 
vitin 2020, ndërsa një rritje më e madhe e eksporteve pritet edhe gjatë vitit 2021. Rritje 
jashtëzakonisht të kënaqshme të eksporteve ka pasur sidomos në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës gjatë vitit 2020, si sinjal që eksportuesit nga Kosova më në fund po 
shfrytëzojnë edhe të ashtuquajturin Sistem i Përgjithësuar i Preferencave (GSP), i cili 
mundëson eksportimin e mbi 3,000 produkteve nga Kosova pa iu nënshtruar 
detyrimeve doganore në SHBA. 
 
Nuk duket se ka shumë optimizëm për sa i përket përmirësimit signifikant të situatës 
së rrjedhës së parasë së gatshme, i cili është vlerësuar me mesatare prej 5.48, me një 
rënie të ndjeshme në vlerësim nga viti 2019 kur për të njejtin indikator ishte dhënë 
vlerësimi mesatar prej 5.7. 
 

3.10. Ndikimi i pandemisë COVID-19 në ndërmarrjet prodhuese 

 

Sipas Indeksit të këtij viti rezulton se 61.29% e ndërmarrjeve të anketuara besojnë se 
pandemia COVID-19 ka pasur ndikim substancial në biznesin e tyre, përderisa afro 33% 
e tyre janë përgjigjur se pandemia ka pasur ndikim deri në një masë. Një numër i vogël 
i bizneseve të anketura, rreth 7% e tyre, besojnë se nuk ka pasur aspak ndikim përgjatë 
kohës së pandemisë. 
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Figura 3.10.1. Ndikimi i pandemisë në biznese 

 

 

Nga sa mund të vërehet në grafikun e mëposhtëm gati 60% e ndërmarrjeve të 

anketuara vlerësojnë se ndikimi më i madh i pandemisë COVID-19 ka qenë në të hyrat 

e tyre, pasura nga përqindje të njëjta prej 15.63% për aspektet e pjesëmarrjes në treh 

dhe porosive, të cilat në thelb përbëjnë aspekte të ndërlidhura ngushtë. 6.25% e 

ndërmarrjeve të anketuara besojnë se pandemia COVID-19 ka ndikuar më së shumti 

në fuqinë e tyre punëtore. 

 

 
Figura 3.10.2. Aspektet operacionale në të cilat pandemia COVID-19 ka pasur 

ndikim më të madh 
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4. Rekomandimet 

 

Në vijim të Indeksit të parë, edhe në këtë edicion të Indeksit, rekomandimet do të 

jepen për secilin grup indikatorësh veç e veç, dhe atë për indikatorët me vlerësimin më 

të ulët, në të cilin kërkohen vëmendje dhe veprime prioritare, ani pse realisht asnjëri 

prej indikatorëve specifikë, a indekseve kolektive nuk ka marrë vlerësim të kënaqshëm 

maksimal nga ana e respondentëve. 

 

4.1. Rekomandimet për indikatorët e fuqisë punëtore 

 

Fuqia punëtore është njëra ndër aspektet më të rëndësishme të operimit të 
ndërmarrjeve, prandaj shqetësimet që kanë ndërmarrjet në përgjithësi dhe ato të 
sektorit të prodhimit në veçanti, për sa i përket indikatorëve që përfshihen në indeksin 
e fuqisë punëtore duhet të trajtohen më vëmendje prioritare nga ana e institucioneve 
përgjegjëse. 
 
Si indikatori specifik me vlerësimin më të ulët në Indeksin e vitit 2021, institucionet 
arsimore duhet të angazhohen për të zvogëluar boshllëkun ndërmjet kërkesës dhe 
ofertës në tregun e punës, duke përmirësuar ndërlidhjen në këtë aspekt. 
 
Angazhim më i madh duhet bërë edhe në rritjen e profesionalizmit të inspektoratit të 
punës, ndërsa ky i fundit duhet të shërbejë si palë neutrale në trajtimin e raporteve 
punëdhënës-punëmarrës, meqë ka shqetësime të arsyeshme se inspektorati anon kah 
interesat e punëmarrësve. Dhe krejt në fund si indikator me vlerësim po ashtu të ulët, 
duhet promovuar rëndësia e karrierave profesionale brenda sektorit privat dhe 
ndërmarrjeve prodhuese në veçanti, meqë ka vështirësi në gjetjen e fuqisë së duhur 
punonjëse. 
 

4.2. Rekomandimet për indikatorët e mjedisit fiskal 

 

Rekomandimet në kuadër të këtij indeksi jepen për indikatorët me vlerësimin më të 
ulët e që lidhen me procedura të punës së institucione tatimmbledhëse.  
 
Meqë vlerësimi më i ulët është dhënë për mekanizmat për marrjen e këshillave dhe 
qartësimeve për biznese nga ana e ATK-së. Është folur gjatë për rëndësinë që qasja 
ndëshkuese e Administratës Tatimore të transformohet në qasjen këshilluese, 
natyrisht duke mos cenuar funksionin e mbledhjes së tatimeve. Përmirësimi i 
raporteve të ATK-së dhe institucioneve shtetërore në përgjithësi me ndërmarrjet 
private është parakusht për krijimin e klimës së mirëbesimit dhe rritjes së 
përputhshmërisë vullnetare, dhe kjo është dëshmuar edhe me përmirësimet e shumta 
që janë shënuar në punën e ATK-së dhe Doganës. Për çka edhe ndërmarrjet 
respondente të përfshira në këtë studim vlerësojnë me pikët më të larta transparencën 
dhe trajtimin fer në inspektime dhe interpretim të legjislacionit tatimor.  
 
Vazhdimi i edukimit të vazhdueshëm të bizneseve do të përmirësonte edhe më tej 
perceptimin e bizneseve për ATK-në. 



 

 
Shqetësim i përsëritur tash e disa vite nga ana e ndërmarrjeve private është ai që lidhet 
me mekanizmat për zgjidhjen e kontesteve të bizneseve me ATK-në dhe Doganën. 
Derisa themelimi i Gjykatës Komerciale do të duhej të ndihmonte në këtë aspekt, është 
me rëndësi që të fuqizohen edhe mekanizmat ankimorë brenda dy institucioneve të 
sipërcekura tatimmbledhëse. Kjo vetëm sa do ta rriste besimin e ndërmarrjeve private 
në këto institucione si dhe në mjedisin e të bërit biznes në përgjithësi. 
 

4.3. Rekomandimet për indikatorët e infrastrukturës mbështetëse 

 
Te ky grup indikatorësh, nevojiten investime afatgjata të Qeverisë së Republikës së 
Kosovës për përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore, e cila do të ndikonte në 
përmirësimin, gjegjësisht rritjen e efikasitetit në transportin e mallrave, e me këtë 
edhe në uljen e kostove të transportit. Marrëveshja e Uashingtonit për normalizimin 
ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përmban zotimin e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës për të mbështetur financiarisht zotimin e Kosovës dhe Serbisë për zhvillimin 
e rrjetit hekurudhor ndërshtetëror, i cili në anën tjetër do të mundësonte edhe qasjen 
e Kosovës në korridoret ndërkombëtare. E njëjta marrëveshje flet edhe për lidhjen e 
këtij rrjeti hekurudhor me një port të thellë detar në Detin Adriatik. Realizimi i këtyre 
zotimeve do të mundësonte avancimin e mëtejmë të infrastrukturës transportuese të 
Kosovës, pas investimeve disavjeçare në rrjetin rrugor. Lidhja hekurudhore me ndonjë 
port detar, do të përmirësonte edhe vlerësimin e ndërmarrjeve prodhuese për 
indikatorin e qasjes dhe afërsisë me portet detare, si njëri prej indikatorëve me 
vlerësim të ulët në këtë Indeks. 
 
Krejt në fund, në kuadër të këtij indeksi, rekomandohet edhe investimi i 
menjëhershëm në burimet alternative të energjisë për qëllime të prodhimit. Ky 
indikator lidhet edhe me atë që është njëri ndër shqetësimet kryesore të ndërmarrjeve 
në Kosovë, e që është siguria e furnizimit me energji elektrike. Diversifikimi i burimeve 
të energjisë do të ndihmonte edhe në uljen e kostove të përgjithshme të operimit të 
ndërmarrjeve prodhuese, e edhe ky është një zotim që buron nga Marrëveshje e 
sipërcekur, për të cilën financimi po ashtu do të sigurohet përmes institucioneve 
financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
 

4.4. Rekomandimet për indikatorët e lehtësimit të tregtisë 

 
Te ky indeks, rekomandimi për institucionet përgjegjëse është për një angazhim më të 
madh për njohjen e dokumenteve të Republikës së Kosovës në nivel në ndërkombëtar, 
edhe pse ky proces lidhet edhe me fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës 
si dhe rritjen e njohjeve ndërkombëtare, si dhe të anëtarësimit të mëtejmë në 
organizatat ndërkombëtare. Pra, përtej vullnetit dhe angazhimit konkret që Qeveria e 
Kosovës mund të ketë në aspekt, arritja e rezultateve konkrete, megjithatë, janë përtej 
kontrollit të saj. 
 

 



 

4.5. Rekomandimet për indikatorët e infrastrukturës së cilësisë 

 
Te indeksi i infrastrukturës së cilësisë nevojitet një angazhim më i madh në njohjen 
ndërkombëtare të certifikatave që lëshohen nga institucionet kosovare. Kjo lidhet 
edhe me rekomandimin nga pika e mësipërme 4.4. më sipër. 
 
Institucionet përgjegjëse duhet të funksionalizojnë laboratorët në të cilat tashmë 
është investuar dhe të investojnë në laboratorë të tjerë për certifikimin e produkteve, 
dhe krejt në fund të fuqizohen kapacitetet institucionale për akreditimin e 
laboratorëve. 
 

4.6. Rekomandimet për indikatorët e tregtisë së brendshme 

 
Te ky grup indikatorësh, shumica e indikatorëve janë të vlerësuar ulët. Ngjashëm si 
edhe vitin e kaluar përsëritet rekomandimi për gjetjen e një mekanizmi ligjor për 
përmirësimin e vonesës në pagesa në transaksionet ndërmjet bizneseve, por sërish 
shembull këtu duhet të jenë institucionet shtetërore, të cilat po ashtu raportohen për 
vonesa të gjata në kryerjen e pagesave.  
 
Po ashtu duhet të fuqizohen kapacitetet njerëzore që kanë autoritet për inspektime të 
tregut. Dhe kjo përfshin edhe rritjen e numrit të inspektorëve përkatës por edhe të 
trajnimit e zhvillimit të vazhdueshëm të tyre. Kjo është e lidhur ngushtë edhe me 
indikatorin tjetër, për të cilin tash e sa vite ka kërkesa të vazhdueshëm edhe nga Oda 
Ekonomike Amerikane në Kosovë, e që është funksionalizimi i ekonomisë së tregut dhe 
garantimi i konkurrencës së drejtë në treg. Shpeshherë konkurrenca e drejtë cenohet 
edhe përmes favorizimit në forma të ndryshme të ndërmarrjeve publike në raport me 
ato private.  
 
Angazhim shumë më serioz duhet të demonstrohet nga ana agjencisë përkatëse në 
mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale. Pavarësisht legjislacionit të 
harmonizuar vendor me atë të Bashkimit Evropian, niveli dhe cilësia e zbatimit të ligjit 
kërkon angazhim më të madh. Gjendja aktuale ndikon në rritjen e pasigurisë juridike, 
dhe dekurajimin e investimeve të brendshme dhe tërheqjen e investimeve të jashtme. 
 

4.7. Rekomandimet për indikatorët e qasjes në financa 

 
Edhe indeksi i qasjes në financa me vlerësimin mesatar prej 4.35 pikësh, tregon që 
nevojiten përmirësime radikale në të gjithë indikatorët që e përbëjnë indeksin e qasjes 
në financa. Prioritet duhet dhënë përmirësimit të bazës ligjore për burimet alternative 
të financimit, qoftë të ligjit për funksionimin e tregjeve të kapitalit, ose edhe financimet 
alternative. 
 
Po ashtu, e sidomos në periudhën e rimëkëmbjes ekonomike, rekomandohet edhe 
rritje e mbështetjes financiare përmes granteve dhe subvencioneve për ndërmarrje të 
caktuara me potencial për rritje të eksporteve dhe krijim të vendeve të qëndrueshme 
të punës. 
 



 

Rekomandimet e tjera vlejnë për lehtësimin e mëtejmë të kushteve dhe procedurave 
për dhënie të kredive për ndërmarrjet prodhuese, edhe pse duhet potencuar që 
megjithatë edhe në këtë aspekt ka pasur përmirësim të kushteve viteve të fundit, e rol 
të rëndësishëm në këtë aspekt ka luajtur edhe krijimi i Fondit Kosovar për Garanci 
Kreditore. Prezantimi i formave alternative të financimit që shkojnë përtej financimit 
të bazuar në kolateral, siç janë financimi i kontratave dhe financimi i eksporteve, do të 
ndikonin në ngritjen e vlerësimit nga ana e ndërmarrjeve prodhuese për këtë indikator 
të caktuar. 
 
E po ashtu, institucionet financiare rekomandohet të rishikojnë edhe kostot e 
transaksioneve, meqë vlerësimi jo i lartë për këtë indikator duket se ndikohet edhe nga 
arsyeshmëria dhe përshtatshmëria e nivelit të këtyre kostove. 
 

4.8. Rekomandimet për indikatorët e sundimit të ligjit 

 
Meqë indikatorët që lidhen me sundimit e ligjit janë vlerësuar me më së paku pikë nga 
ana e respondentëve duhet të punohet me prioritet në fuqizimin e këtyre indikatorëve. 
Themelimi i Gjykatës Komerciale është një hap i duhur në këtë drejtim. Bashkë me 
themelimin e një mekanizmi të ri duhet të rritet trajtimi i drejtë dhe transparenca për 
procedurat gjyqësore, por edhe thjeshtësi dhe efektshmëri në procedurat 
përmbarimore. 
 
Në këtë aspekt duhen bërë përpjekje për rritje të efikasitetit në luftimin e korrupsionit, 
por edhe në garantimin e procedurave efektive, të drejta dhe transparente gjyqësore. 
Është kruciale që të gjitha hallkat në zinxhirin e luftimit të korrupsionit të jenë po aq 
efikase sa vetëm njëra ose disa nga këto hallka, duke përfshirë pra të gjitha: 
mekanizmat e raportimit të korrupsionit, hetimit të rasteve të pretenduara të 
korrupsionit, ndjekjes penale dhe nxjerrjes së verdikteve të plotfuqishme për rastet e 
vërtetuara të korrupsionit. 
 
Me rëndësi është edhe garantimi i efektshmërisë dhe transparencës nga ana e 
komunave i procedurave për aplikim dhe marrje të lejeve të punës. Edhe në raportet 
e organizatave ndërkombëtare kjo çështje kërkon adresim prioritar. Për shkak të 
përfitimeve që ofrojnë për bizneset në aspektin e efikasitetit e zgjidhjes së kontesteve 
të natyrës komerciale, nevojitet promovim i vazhdueshëm i mekanizmave alternativë 
për zgjidhjen e kontesteve, siç janë arbitrazhi dhe ndërmjetësimi. 
 

4.9. Rekomandimet për pasojat e pandemisë COVID19 

 
Pandemia COVID19 ka pasur ndikim të paprecedentë në ekonominë globale, e 
rrjedhimisht edhe atë të Kosovës, për shkak të kufizimit të aktivitetit ekonomik, por 
edhe rënies së kërkesës agregate, e të zbërthyer në forma të ndryshme tek shumica e 
ndërmarrjeve prodhuese, të anketuara për qëllime të këtij studimi. Për shkak të saj, 
nevojiten programe të tjera të mbështetjes financiare të ndërmarrjeve prodhuese në 
kuadër të fazës së ringjalljes ekonomike. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë i ka 
ofruar Qeverisë së Republikës së Kosovës një sërë rekomandimesh që kanë për synim 
mbështetjen e ndërmarrjeve prodhuese dhe atyre eksportuese. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




