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1. HYRJE 

Në këtë diskutim do të koncentrohemi në dy tema të 

rëndësishme. Në të parën do të ofrohen argumentet se përse 

studiohet ekonomiksi ndërkombëtar dhe cilat janë temat e kësaj 

dege të ekonomiksit. Pjesë e këtij diskutimi do të jetë edhe 

sfida kryesore bashkëkohore, procesi i globalizimit. Në pjesën 

e dytë do të ofrojmë një përshkrim të shkurtë të trendeve në 

tregtinë e jashtme të Kosovës. Pjesa e parë koncentrohet në 

këto lëvizje sa ishte Kosova pjesë e ish jugosllavisë, ndërsa 

pjesa tjetër analizon këmbimet tregtare të pas-luftës.          

 

 

2. RËNDËSIA DHE OBJEKTI I STUDIMIT TË EKONOMIKSIT 

NDËRKOMBËTAR1 

Kur një qytetar i Kosovës blen një TV Sony, fotokopijues 

Canon, automobil Citroën, shishe të birrës Becks, goma 

Michelin, çantë Dolche & Gabana, xhaketë Benetton, ai/ajo blen 

produkt të huaj. Këta janë vetëm disa shembuj të produkteve të 

shumta të cilat u janë në dispozicion konsumatorëve në Kosovë. 

Edhe vet produktet e përmendura më lart nuk kanë origjinë 

vendore. Për shembull, televizorët e Sony-t nuk janë në tërësi 

Japonez sepse pjesa më e madhe e komponenteve të tyre janë të 

importuara nga jashtë. E njëjta gjë vlen edhe për automjetet 

franceze Citroën, apo për veshjet Benetton.  

Në anën tjetër, si turist (kur të udhëtojmë jashtë Kosove) 

duhet të konvertojmë eurot tona në lira Turke, apo dollar 

Amerikan nëse destinacioni ynë është Turqia respektivisht SHBA-

të. Të njëjtën gjë duhet bërë kur udhëtojmë në Britani të 

Madhe, Japoni, Egjipt, e kështu me radhë. Eurot tona duhet t’i 

konvertojmë në valutën e vendit sepse na duhet të shpenzojmë 

për ushqim, hotel, suvenire, etj.  
                                                 
1 Bazuar në Krugman & Obstfeld (2003) dhe Salvatore, D. (2007).  
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Për më tepër, në Kosovë shpesh dëgjojmë zëra për 

protekcionizëm të industrive të vendit. Këto kërkesa kryesisht 

vijnë nga komuniteti i biznesit. Argumentet e tyre janë se 

liberalizimi i tregtisë në Kosovë po u bën dëm industrive të 

vendit të cilat janë në fazën iniciale të zhvillimit (psh. 

bujqësia). Në botë ka kërkesa të mëdha për protekcionizëm; 

globalizimi ka bërë që një numër i industrive në vende të 

ndryshme të humbin rëndësinë e tyre për shkak të zhvendosjes së 

aktivitetit të kompanive në vende ku kostot e prodhimit janë më 

të ulta. Industritë intensive në fuqinë punëtore (tekstili, 

bujqësia, çelikut, etj.) në vende të zhvilluara kanë shënuar 

rënie drastike të aktivitetit me humbje të mëdha të vendeve të 

punës. Përkundër kësaj, ekonomia globale po ecën drejt 

liberalizimit të plotë. Grupe të ndryshme vendesh po integrohen 

vazhdimisht në aspektin ekonomik. Për shembull, Kosova në vitin 

2006 është bërë pjesë e CEFTA-s.  

Problemet bashkëkohore në ekonominë botërore janë të 

mëdha. U potencua që globalizimi ka ndikuar në humbjen e 

vendeve të punës për një numër të konsiderueshëm të punëtorëve. 

Mundësitë për të lëvizur përtej kufijve për të gjetur një jetë 

më të mirë janë rritur kohëve të fundit. Kjo ka ngritur zërat 

se vendet e punës në vendet e zhvilluara po zaptohen nga të 

huajt. Në këto kontekst duhet potencuar se Kosova ka një numër 

të konsiderueshëm të qytetarëve të vet jashtë ndikimi i të 

cilëve në ekonominë e vendit është i jashtëzakonshëm. Për më 

tepër, Kosova ka një bilanc tejet negativ tregtar që tregon 

pozitën e dobët konkuruese të Kosovës në tregun bëtëror. Niveli 

i Investimeve të Jashtme direkte është ende i ulët; IJD-të 

konsiderohet se do të ndikonin në rritjen e konkurueshmërisë së 

industrive Kosovare në tregun e jashtëm. 

Të gjitha aspektet që u potencuan më lart janë pjesë e 

lëndës së ekonomiksit ndërkombëtar. Për më tepër, ekonomiksi 

ndërkombëtar është i lidhur në mënyrë direkte apo indirekte 
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edhe me çështjet si në vijim: stabilitetin financiar dhe krizat 

financiare, varfërinë dhe pabarazinë, jostabilitetin politik, 

zhvillimin institucional, e tema të tjera. Duhet potencuar për 

fund se për të trajtuar këto tema duhen njohuri paraprake së 

paku bazike të lëndës së ekonomiksit. 

Ekonomisi ndërkombëtar studion ndërvarshmërinë ekonomike 

dhe financiare në mes të vendeve. Faktikisht, ekonomiksi 

ndërkombëtar analizon këmbimet e produkteve dhe shërbimeve, 

pastaj lëvizjet e parasë ndërmjet vendeve, politikat ekonomike 

të cilat rregullojnë këto këmbime apo lëvizje, si dhe efektin e 

të gjitha këtyre në mirëqenien e vendit. Kjo ndërvarshëri varet 

nga raportet politike, sociale, kulturore, e bile edhe 

ushtarake në mes të vendeve.  

Në mënyrë specifike, ekonomiksi ndërkombëtar mirret me 

teoritë e tregtisë ndërkombëtare, politikën e jashtme tregtare, 

bilancin e pagesave dhe tregun e këmbimit të valutave, si dhe 

të ashtuquajturën makroekonomi të ekonomisë së hapur. Teoritë e 

tregtisë ndërkombëtare studiojnë bazën dhe përfitimet nga 

tregtia ndërkombëtare. Politika e jashtme tregtare analizon 

arsyet dhe efektet e kufizimeve tregtare. Bilanci i pagesave 

përmbledh të gjitha të hyrat si dhe pagesat që realizohen me 

botën, përderisa tregu i këmbimeve valutore është korniza 

institucionale për këmbimin e valutës vendore me valutat tjera. 

Në fund, makroekonomia e ekonomisë së hapur studion mekanizmat 

për korrigjimin e disekuilibriumeve në bilancin e pagesave, pra 

të deficiteve apo tepricave në këtë bilanc. Për më tepër, kjo e 

fundit analizon raportet në mes të sektorëve të brendshëm dhe 

të jashtëm dhe si këta janë të lidhur me ekonomitë e ndryshme 

botërore të cilat operojnë me sisteme të ndryshme monetare 

ndërkombëtare.  

Studimi i teorive dhe politikave të tregtisë ndërkombëtare 

konsiderohet si ana mikroekonomike e lëndës së ekonomiksit 
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ndërkombëtar sepse këto aspekte i trajtojnë vendet/shtetet 

individualisht si njësi të vetme si dhe studiojnë çmimet relative 

të të mirave individuale. Në anën tjetër, pasi që bilanci i 

pagesave përmbledh të gjitha të hyrat dhe pagesat që ekonomia e 

vendit i realizon me botën, përfshirë këtu edhe korigjimet në 

bilancin e pagesave, pastaj politikat tjera të cilat ndikojnë në 

nivelin e përgjithshëm të të ardhurave të vendit, si dhe niveli i 

përgjithshëm të çmimeve, atëherë kjo pjesë e lëndës mund të 

konsiderohet si pjesa makroekonomike e ekonomiksit ndërkombëtar.  

Me aspekte të ndryshme të ekonomiksit ndërkombëtar janë marrë 

emra të mëdhenj të fushës së ekonomisë si: Adam Smith, David 

Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, 

dhe Paul Samuelson. Temat që do t’i trajtojmë gjatë gjithë procesit 

mësimor reflektojnë kontributin e këtyre ekonomistëve.               

 

2.1 Globalizimi dhe ekonomitë botërore2                            

Globalizimi i referohet tendencave drejt një ekonomie globale 

më të integruar dhe të ndërvarur. Sot, ekonomitë botërore po 

lëvizin prej sistemeve relativisht të izoluara nga kufizimiet/ 

barrierat në tregti dhe investime, pastaj nga distanca, zonat 

kohore, gjuha, si dhe dallimet në sistemin ligjor si dhe kulturë.  

në ekonomi të hapura ku barrierat në tregti dhe investime po 

zvoglohen; distanca po zvoglohet si rezultat i zhvillimeve në 

teknologji; kultura po njësohet; dhe ekonomitë nacionale janë 

duke u shkrirë në ekonomi të ndërvarura dhe integruara, duke 

krijuar kështu një sistem unik global. 

 

 

                                                 
2 Bazuar në Hill, C. W. L. (2007), International Business: Competing in the 
Global Marketplace, edicioni i gjashtë, New York: McGraw-Hill; dhe, 
Carabaugh, R. J. (2005), International Economics, edicioni i dhjetë, Mason: 
Thomson. 
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2.2.1 Valët e globalizimit 

Globalizimi nuk është dukuri që i takon vetëm të sotmes. Në 

literaturë trajtohen tri valë të globalizimit, secila me 

specifikat e veta karakteristike: e para përfshin vitet 1870 – 

1914; e dyta përfshin vitet 1945 – 1980; ndërsa e fundit përfshin 

vitet nga 1980. Vala e parë është nxitur nga zvoglimi i barierave 

tarifore dhe zhvillimit të teknologjisë – sidomos kalimi nga 

anijet me vela në ato me avull si dhe funksionalizimi i 

hekurudhave – të cilat rezultuan në rënien e shpenzimeve të 

transportit. Fazës së fundit të globalizimit i erdhi fundi me 

fillimin e Luftës së Parë Botërore. Gjithashtu gjatë periudhës së 

Depresionit të Madh të viteve tridhjetë vendet reaguan me masa 

protekcioniste. Qeveritë e vendeve aplikuan tarifa në import të 

cilat presupozohej se do të kishin ndikim në promovimin e 

shitjeve të kompanive vendore dhe me këtë të gjenerimit të 

vendeve të reja të punës. Këto përpjekje nuk dhanë rezultate. 

Vala e dytë e globalizimit fillon me mbarimin e Luftës së 

Dytë Botërore. Qeveritë e vendeve u detyruan të marrin masa drejt 

liberalizimit si pasoje e efekteve negative të masave 

protekcioniste të aplikuara në vitet para luftës. Shpenzimet e 

transportit vazhduan të bien ndërsa vendet e ngjeshën 

bashkëpunimin në mes vete që rezultoi në zvoglimin e barierave 

tregtare. Mirëpo, liberalizimi ishte diskriminues si në aspekt 

vendeve të përfshira në proces ashtu edhe të kategorive të 

produkteve të liruara nga barierat tregtare. Deri në vitin 1980, 

barierat tregtare për produkte në mes të vendeve të zhvilluara 

gati sa ishin eliminuar në tërësi. Këtë fat nuk e kishin vendet 

në zhvillim produktet e të cilave ballafaqoheshin me bariera nga 

më të ndryshmet tregtare. Për vendet në zhvillim, vetëm produktet 

bujqësore ishin të liruara, dhe atë vetëm për produktet të cilat 

nuk ishin konkurencë për sektorin e bujqësisë të vendit ku 

eksportoheshin. Edhepse vala e dytë e globalizimit kishte efekt 

të madh në mirëqenien e gjithëmbarshme të njerëzve, kjo valë 
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gjithashtu e rriti diferencat zhvillimore në mes të vendeve të 

zhvilluara dhe atyre në zhvillim. 

Vala e tretë përfshin vitet pas 1980. Disa aspekte janë 

karakteristike për valën e tretë; së pari, një numër i madh i 

vendeve në zhvillim depërtuan thellë në tregun e produkteve. 

Vendet si Kina, Malezia, Turkia, Indonezia, Tajlanda, 

Filipinet, e të tjera u bënë aktorë të rëndësishëm në tregun 

botëror të produkteve. Kjo u bë e mundur si rezultat i 

zvoglimit të tarifave në import nga vendet e zhvilluara. 

Gjithashtu, edhe vendet në zhvillim krijuan kushte për 

depërtimin e kapitalit të huaj. Për më tepër, zvoglimi i 

vazhdueshëm i shpenzimeve të transportit u krijoi vendeve në 

zhvillim të marrin pjesë në rrjetet prodhuese ndërkombëtare.     

Një karakteristikë tjetër e valës së fundit të globalizimit 

është zhvendosja e aktivitetit të firmave në lokacione ku 

kostoja e prodhimit është më e ulët. Pasi që shpenzimet e 

transportit u zvogluan në masë të madhe si dhe barierat në 

depërtimin e kapitalit të huaj gjithashtu u reduktuan, kjo u 

mundësoi kompanive të realizojnë aktivitetet e tyre prodhuese 

në më shumë vende. Për shembull, kompanitë Amerikane të 

prodhimit të automobilave i zhvendosën aktivitete e montimit në 

vende ku fuqia punëtore ishte e lirë. Këto lëvizje kanë 

implikime të ndryshme për ekonomitë e dy vendeve, si për vendin 

nga buron investimi ashtu edhe për vendin mikpritës të 

investimit. Këto implikime do të diskutohen më vonë.  

 

2.2.2 Globalizimi i tregut dhe i prodhimit                     

Siç iu referuam më parë, procesi i globalizimit ka 

përfshirë tregjet si dhe prodhimtarinë. Globalizimi i tregjeve 

përfshin tendencat për bashkimin dhe unifikimin e tregjeve 

nacionale historikisht të ndryshme në një treg të madh global. 
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Dallimet në mes të tregjeve ende janë prezente, edhe pse 

tendencat drejt unifikimit të tyre janë mëse evidente, si në 

shije e preferenca të konsumatorëve, kanale të distribuimit, 

sistem të vlerave (kulturat e ndryshme), sistemet në të cilat 

operojnë bizneset, e veçanërisht në sistemin ligjor. Në anën 

tjetër, globalizimi i prodhimit nënkupton zhvendosjen e 

prodhimit në lokacione me kosto më të ulët dhe kualitet më të 

lartë të faktorëve të prodhimit (fuqia punëtore, kapitali, dhe 

toka). Më këtë kompanitë synojnë të zvoglojnë shpenzimet e 

përgjithshme dhe të rrisin kualitetin e produkteve dhe 

shërbimeve që ofrojnë në treg të cilat do t’i mundësonin firmës 

të jetë më konkurente në treg. 

Globalizimi i tregjeve dhe i prodhimit rrit nevojën për 

institucione formale të cilat do ta menaxhojnë, rregullojnë, 

mbikqyrin tregun global, si dhe të promovojnë marrëveshje 

multilaterale me qëllim të funksionimit të sistemit global të 

prodhimit. Këto institucione përfshijë Marëveshjen e 

Përgjithshme mbi Tarifat dhe Tregtinë (GATT) apo pasardhësin e 

saj nga viti 1994 Organizatën Botërore të Tregtisë (WTO). 

Funksioni kryesor i këtij institucioni është mbikqyrja e 

sistemit botëror të tregtisë, ndërsa objektivë kryesore e saj 

është ulja e barrierave për tregti dhe investime. Tjera 

institucione të rëndësishme janë Fondi Monetar Ndërkombëtar 

(IMF) dhe Banka Botërore (WB). Funksioni i së parës është 

stabiliteti i sitemit monetar ndërkombëtar ndërsa i të dytës 

është ofrimi i ndihmës për zhvillimin ekonomik të vendeve më 

pak të zhvilluara. Për fund, institucion tjetër jo më pak i 

rëndësishëm se ata paraprakët janë Kombet e Bashkuara (UN), 

funksion primar i së cilës është sigurimi i paqës përmes 

bashkëpunimit ndërkombëtar si dhe sigurisë kolektive. 

Dy janë faktorët kryesorë të cilët kanë ndikuar në 

globalizimin e tregjeve dhe të prodhimit. I pari është i lidhur 

me zvoglimi i barrierave në qarkullimin e lirë të mallrave, 
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shërbimeve dhe kapitalit. Rol të veçantë në këtë proces ka 

luajtur GATT-i fillimisht e pastaj WTO-ja. Deri më tani ky 

institucion ka organizuar tetë raude negociatash në mes të 

vendeve anëtare për liberalizim të tregtisë. Në axhendën e 

raundit të fundit të negaciatave, që ka filluar në vitin 2001 

në Doha të Katarit (për këtë njihet si raundi i Dohas), është 

ulja e tarifave në produkte industriale, shërbime, dhe produkte 

bujqësore; zvoglimi i subvencioneve në produktet bujqësore, 

zvoglimi i barrierave në investime, dhe limitimi i shfrytëzimit 

të ligjit antidamping. Faktori i dytë më me ndikim janë 

ndryshimet teknologjike, sidomos në teknologji komunikimi, 

përpunim informatash, dhe teknologji transporti. 

Si ndikuan zvoglimi i barrierave tregtare dhe atyre për 

invesime si dhe të arriturat teknologjike në globalizimin e 

prodhimit dhe atë të tregjeve? Sa i përket globalizimit të 

prodhimit, rënia e barierave ndikoi në uljen e shpenzimeve të 

transportit duke bërë kështu më ekonomike shpërndarjen 

gjeografike të prodhimit. Ndërsa, përsosshmëria teknologjike 

ndikoi në gjenerimin e inovacioneve teknologjike të cilat 

ndikuan në uljen e shpenzimeve reale të informacioneve, gjë që 

mundësoi krijimin dhe menaxhimin e lehtë të sistemeve prodhuese 

të shpërndara gjeografikisht. Implikimet e këtyre dy faktorëve 

në rritjen e tendencave për krijimin e një tregu global janë si 

në vijim: së pari, inovacionet teknologjike ndikuan në krijimin 

e rrjeteve komunikuese globale të lira (si psh. ‘www’) duke 

gjeneruar kështu tregje globale elektronike. Së dyti, ulja e 

shpenzimeve të transportit lehtësoi krijimin e tregjeve globale.        

 

2.2.3 Debati mbi globalizimin 

Cili është efekti i globalizimit? Shumë ekonomist me 

influencë, politikan, udhëheqës të bizneseve të suksesshme 

mendojnë se globalizimi është një gjë e mirë për ekonomitë 
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nacionale. Ata argumentojnë se ulja e barierave në tregti dhe 

investime janë dy forcat motorike të cilat e çojnë botën drejt 

prosperitetit. Ata gjithashtu thonë se rritja e këmbimit tregtar 

dhe e investimeve në mes të vendeve do të rezultojë në çmime më 

të ulta për produkte dhe shërbime. Ata besojnë se globalizimi 

stilumon rritjen ekonomike, rritë të hyrat e konsumatorëve, dhe 

ndihmon në gjenerimin e vendeve të reja të punës në të gjitha 

vendet të cilat janë pjesë e sistemit global tregtar.  

Mirëpo, jo të gjithë mendojnë kështu. Një pjesë e 

konsiderueshme shohin efektet e globalizimit përmes humbjes së 

vendeve të punës në industri të caktuara si rezultat i 

presioneve nga konkurenca e firmave të jashtme dhe presioneve 

për uljen e pagave të punëtorëve pakualifikuar. Ulja e 

barierave për investime ka ndikuar në zhvendosjen e 

aktiviteteve të kompanive në lokacione ku kostot e prodhimit 

janë të ulta. Kundërshtarët e globalizimit insistojnë se vendet 

e zhvilluara po ‘eksportojnë vendet e punës’ në vendet me fuqi 

punëtore të lirë duke i kontribuuar shkallës më të lartë të 

papunësissë dhe standardit më të ultë të jetesës në vendin amë. 

Në anën tjetër, përkrahësit e globalizimit potencojnë se 

përfitimet i tejkalojnë kostot e procesit të globalizimit. Ata 

insistojnë se tregtia e lirë (liberalizimi i tregtisë) do t’u 

mundësojë shteteve të specializohen në prodhimin produkteve dhe 

shërbimeve në të cilat kanë përparësi krahasuese. Këta të 

fundit janë të vetëdijshëm se kur një ekonomi i përkushtohet 

liberalizimit të tregtisë, me siguri se do të ketë dislokim të 

aktivitetit ekonomik që nuk do t’i përgjigjet sicilit sektor të 

ekonomisë së saj mirëpo ekonomia në tërësi do të përfitojë. 

Një tjetër faktor i përdoret nga antiglobalistët është 

fakti se tregtia e lirë dhe mundësitë për investime i 

stimulojnë kompanitë e vendeve të zhvilluara të zhvendosin 

aktivitetet e tyre në vende tjera me qëllim të përfitimit nga 

mungesa e ligjeve për mbrojtje të punëtorëve dhe për mbrojtjen 
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e ambientit. Duhet të kihet parasysh në këtë kontekst se 

aplikimi i standardeve strikte të punës dhe të mbrojtjes së 

ambientit rrit koston e firmës. Në anën tjetër, globalistët 

kundërshtojnë këto argumente. Sipas tyre mbrojtja e punëtorëve 

dhe ambientit është në raport të drejtë me zhvillimin ekonomik 

të një vendi. Ata argumentojnë se tregtia e lirë ndikon 

pozitivisht në rritjen ekonomike të një vendi; ky zhvillim 

pastaj do të ndikonte në zbatimin e rregullave më strikte në 

vendin e punës dhe mbrojtjen e ambientit. 

Argumenti tjetër i rëndësishëm i përdorur nga 

antiglobalistët është fakti se në procesin e globalizimit 

vendet po humbin një pjesë të sovranitetit të tyre. Sipas tyre 

fuqia e qeverive nacionale po bie vazhdimisht dhe një pjesë të 

kompetencave të tyre po transferohen të organizatat si UN, WTO, 

EU, e të tjera. Përkrahësit e globalizimit kundërshtojnë këtë 

argument duke potencuar se këto institucione janë të krijuara 

për realizimin e interesave kolektive (pra, të vet anëtarëve të 

tyre). Fuqia e këtyre institucioneve është e limituar nga ajo 

çfarë pajtohen vet qeveritë nacionale të vendeve, dhe si 

rezultat, fuqia qëndrore mbetet me qeveritë nacionale e jo me 

organizatat supranacionale.                      

3. SEKTORI I EKSPORTIT NË KOSOVË DHE TRANZICIONI NË 
EKONOMINË E TREGUT3 

Kosova ka qenë pjesë integrale e Jugosllavisë, dhe si e 

tillë ekonomia e saj që nga vitet pas Luftës së II Botërore 

deri në mbarim të viteve nëntëdhjetë duhet studiuar në kontekst 

të ekonomisë Jugosllave. Ky seksion është deskriptiv dhe ka për 

qëllim ofrimin e një perspektive historike mbi tregtinë e 

jashtme të Kosovës që nga vitet e pesëdhjeta deri në ditët e 

                                                 
3 Bazuar në Gashi, P. (2007), Export behaviour and the Small and Medium Enterprise 
Sector in South Eastern Europe, with Special Reference to Kosova, disertacion i 
doktoratës. Për më tepër ky leksion bazohet edhe në të dhëna dhe materiale të tjera 
zyrtare. 
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sotme. Mirëpo, para se të hulumtojmë më thellë këto raporte ne 

do të sqarojmë kontekstin në të cilin ka funksionuar ekonomia e 

Kosovës në këtë periudhe. Nuk duhet harruar se prej viteve të 

pas Luftës së II Botërore e deri më sot ekonomia Kosovare është 

ballafaquar me tri realitete të ndryshme. Periudha e parë – 

Kosova pjesë e ekonomisë Jugosllave – konsiderohet deri në 

mbarim të viteve tetëdhjeta; e dyta përfshinë në tërësi vitet 

nëntëdhjetë, kur Kosovës iu privuan në tërësi të drejtat më 

bazike gjë e cila u reflektua edhe në raportet ekonomike; dhe i 

treti pas vitit 1999 kur Kosova realisht edhe u pavarësua, 

veçanërisht në aspektin ekonomik. 

Seksioni është i ndarë në dy pjesë themelore. Pjesa e parë 

shqyrton ekonominë e Kosovës në vitet sa ishte pjesë e 

Jugosllavisë. Fillimisht do të koncentrohemi në të arriturat 

dhe dështimet e ekonomisë Jugosllave dhe reflektimin e tyre në 

ekonominë e Kosovës, me theks të veçantë në tregtinë e jashtme. 

Më pas, në pjesën e dytë, do t’i analizojmë zhvillimet pas 

viteve 1999. Në veçanti do të analizojmë bilancin tregtar nëpër 

vite, strukturën e këmbimeve tregtare, partnerët kryesorë para 

dhe pas viteve 1999, dhe dimensione tjera të rëndësishme në 

kontekst të tregtisë së jashtme. 

 

3.1 Sektori i eksportit në Kosovë para vitit 1999 

Sistemi Jugoslav i vetëqeverisjes është krijesë e viteve 

pesëdhjetë (para këtyre viteve Jugosllavia aplikoi sistem tipik 

komunist me fokusim në industrinë e rëndë dhe mungesë totale të 

iniciativës private). Ky system konsiderohet si sistem në mes 

të dy botëve, nga njëra anë e sistemit të bazuar në tregun e 

lirë dhe në anën tjetër në sistemin e komanduar të tipit 

Sovjetik. Kështu, prodhimi dhe këmbimet brenda dhe jashtë 

vendit janë bazuar në mekanizmat e tregut, ndërsa elementi 

socialist i përfshirë në këtë kombinim kishte të bënte me 
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strukturën pronësore, e cila në Jugoslavi ka qenë ndryshe 

krahasuar me vendet tjera të bllokut Lindor. Përderisa në 

vendet tjera komuniste pronësia mbi mjetet e punës ishtë në 

dorë të shtetit, në Jugosllavi pronësia mbi mjetet e punës 

njihej si pronë shoqërore, që nënkuptonte së punëtorët ishin 

pronarë të këtyre mjeteve. Asetet në fakt i takonin shoqërisë, 

mirëpo u ishin lënë në ‘besë’ punëtorëve të kompanive të cilët 

kishin rolin kryesor në strukturat vendimarrëse të ndërmarrjeve 

(të njohura atëherë si Organizata të Punës së Bashkuar).  

Kjo qasje liberale në ekonominë Jugosllave ishte prezente 

deri në të shtatëdhjetat e vonshme kur mekanizmat e tregut u 

eliminuan gati në tërësi, dhe aktiviteti i pavarur i ndërmarrjeve 

u kufizua në masë të madhe. Roli i shtetit në ekonomi u rrit me 

këto masa. Këto ndryshime u fuqizuan sidomos me Kushtetutën e 

vitit 1974 (si dhe me disa ligje tjera të aprovuara të kohës). Në 

atë kohë këto lëvizje u arsyetuan me faktin se si rezultat i 

mekanizmave të tregut ekonomia e Jugosllavisë ballafaqohej me 

cikle ekonomike të shpeshta, se mekanizmat e tregut ishin 

shkaktarë të nivelit të lartë dhe në rritje të papunësisë, dhe 

ato gjithashtu krijonin disparitet të brendshëm dhe të jashtëm. 

Këto ndryshime rezultuan gjithashtu edhe si përpjekje për të 

parandaluar rritjen enorme e borxhit të jashtëm. 

Studiuesit e ndryshëm e lidhin performansën e ekonomisë 

Jugosllave pikërisht me këto dy faza. E para fillon nga vitet 

pesëdhjetë e deri në fund të shtatëdhjetave, dhe e dyta fillon 

aty ku përfundon e para, pra në gjysmën e dytë të viteve 

tetëdhjeta. Faza e parë e zhvillimit ekonomik u fokusua në 

zhvillimin rapid industrial me norma të larta të investimeve në 

industrinë prodhuese. Kjo periudhë u përshkrua me rritje 

impresive të ekonomisë (rritje të produktit shoqëror që ishte 

ekuilaventi i GDP-së së sotme edhepse nuk përfshinte disa sektorë 

të cilët në kuadër të GDP-së konsiderohet se krijojnë vlerë të 

re), ulje të papunësisë, dhe zbutje të varfërisë. Mirëpo, edhe 
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gjatë kësaj periudhe jo gjithçka shkonte si duhet në ekonominë 

Jugosllave. Jugosllavia ballafaqohej me deficit tregtar në 

rritje, borxhi të jashtëm rritej vazhdimisht, si dhe diferencat 

në paga në kuadër të sektorëve ekonomik rriteshin vazhdimisht. 

Kjo gjendje eskaloi në fund të viteve ’70 sidomos me ndryshimet 

kushtetuese dhe të tjera masa të aplikuara në atë kohë. Pas 

këtyre viteve bilanci tregtar rritej në mënyrë drastike dhe 

borxhi i jashtëm kapi shifrën prej 19 milardë dollarë. Për më 

tepër këto probleme u shoqëruan me pengimin e themelimit të 

ndërmarrjeve të reja në tregun Jugoslav. Në këtë kontekst, duhet 

shënuar edhe rënien e produktivitet dhe mungesën e disciplinës 

financiare në firma. Si resultat i të gjitha këtyre fakteve 

ekonomia Jugosllave kishte stagnuar në vitet tetëdhjetë. 

Fazat e zhvillimit ekonomik u reflektuan edhe në pozitën 

ndërkombëtare të Jugoslavisë. Edhepse bilanci tregtar i 

Jugosllavisë ishte negativ gati gjatë tërë periudhës së 

pasluftës, diferenca u rrit sidomos pas mesit të viteve 

shtatëdhjetë për të arritur nivelin më të lartë në vitin 1979 

kur bilanci negativ arriti vlerën $7.2 miliardë (shih figurën 

më poshtë).4 Prej vitit 1965 deri në fillim të tetëdhjetave 

eksportet shënuan rritje mesatare për 15.4 përqind, mirëpo pas 

kësaj periudhe mbetën të pandryshuar në vitet në vijim. Mirëpo, 

niveli i importeve gjatë të njëjtës periudhë shënoi rritje edhe 

më të madhe; mesatarisht norma e rritjes së importeve arriti 

nivelin afër 20 përqind percent në vit, me një rënie 

substanciale pas vitit 1981.   

Eksportuest kryesor në Jugosllavi ishin regjionet/ 

republikat e zhvilluara, si Sllovenia, Kroacia, dhe Sërbia. 

Gjatë viteve 1971 - 1988 këto tri Republika, së bashku me 

Vojvodinën, kanë gjeneruar së bashku rreth 80 përqind të 

eksportit total të Jugosllavisë. Nga regjionet më pak të 

zhvilluara, vetëm Bosnja dhe Hercegovina ishte më aktive në 

                                                 
4 Të dhënat [ku mund të aplikohen] janë të bazuara në çmimet aktuale.   
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aktivitetet eksportuese, duke arritur shifrat në mes 8 dhe 14 

përqind të totalit të eksportit Jugosllav për të njëjtën 

periudhë. Kontributi i tri regjioneve tjera (Kosovës, Malit të 

Zi dhe Maqedonisë) ishte shumë i vogël – Maqedonia: 5.1 

përqind; Kosova: 2.0 përqind; dhe, Mali i Zi: 1.8 përqind 

mesatarisht për periudhën 1971 – 1988. 
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Sa i përket Kosovës së kësaj periudhe, bilanci tregtar i 

saj tregon tendenca të njëjta sikur ai i Jugosllavisë, 

veçanërisht deri në të tetëdhjetat. Deri në të shtatëdhjetat e 

vonshme Kosova kishte pozitë relativisht të mirë me botën (shih 

figurën në vijim), mirëpo, pas këtyre viteve situata ndryshoi 

në mënyrë drastike. Niveli i ekportit shënoi rritje deri në 

vitin 1980, mirëpo pastaj mbeti i pandryshuar. Mirëpo, importi 

shënoi rritje enorme duke arritur nivelin më të lartë në vitin 

1979 kur bilanci negativ tregtar tejkaloi shumën prej $200 

milion. Prej vitit 1984 bilanci tregtar u stabilizua pjesërisht 

dhe atë si rezultat dy faktorëve: së apri, i një vale të re 

reformash që u inicuan në këtë kohë; dhe së dyti, si rezultat i 

rënies të vazhdueshme të aktivitetit ekonomik. 
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Viti 1989 ishte momenti i ndryshimeve të mëdha në 

Jugosllavi. Kosova u ndikua thellë si nga aspekti ekonomik dhe 

ai politik. Edhepse të dhënat janë të pakta (pas vitit 1989 

pjesa më e madhe e indikatorëve ekonomik u prezentuan të 

agreguar me ata të Sërbisë), ndikimet e këtyre zhvillimeve në 

aktivitetet eksportuese të bizneseve Kosovare mund të 

evidentohen lehtë. Bazuar në statistikat Sërbe, vetëm për tre 

vjet (1990 – 1992) eksportet nga Kosova shënuan rënie për 81 

përqind, dhe mbetën në të njëjtin nivel në vitet në vijim. Në 

këtë kohë, pasi që importet rriteshin me një përqindje të madhe, 

në vitin fund të vitit 1997 deficiti tregtar ishte enorm.          

Analiza e eksporteve të Kosovës sipas llojit të produkteve 

tregon oscilime të caktuara (shih tabelën në vijim). Në pjesën 

e dytë të viteve shtatëdhjetë metalet dominuan në strukturën e 

eksportit të Kosovës. Në këtë periudhë, boksiti, plumbi, zinku, 

nikëli, kromi, dhe magneziumi kanë gjeneruar afër 50 përqind të 

totalit të eksportit të Kosovës. Mirëpo, pjesëmarrja e metaleve 

në strukturën e përgjithshme të eksportit Kosovar fillon të bie 

në mënyrë graduale duke gjeneruar vetëm 20 përqind të totalit 

të eksportit në mes të tetëdhjetave. Prej kësaj periudhe 
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dominues në ekportin e Kosovës ishin kategoria e mjeteve dhe 

paisjeve; prej 10 përqind sa merrnin pjesë në totalin e 

eksportit në të shtatëdhjetat e vonshme, kjo kategori mbulonte 

afërsisht 40 përqind të totalit të eksportit në vitin 1986. Në 

kuadër të kësaj kategorie produktesh, bateritë dhe pjesët 

rezervë të automjeteteve ishin më të përfaqësuarat.  

Struktura e eksportit Kosovar sipas industrive, 1976 – 86, në % 
 

 1976-78 1979-81 1982-84 1985-86

Prodhimet ushqimore, pijet, 
dhe duhani 5.09 5.89 3.38 1.25

Produktet e tekstilit 25.46 21.07 15.52 12.18

Prodhimi i energjisë 0.00 0.32 2.11 6.81

Metalet 45.79 30.34 23.62 23.85

Prodhimi i makinerisë dhe i 
paisjeve 9.92 14.52 33.36 36.82

Të tjera 13.75 27.87 22.01 19.09

TOTALI 100.00 100.00 100.00 100.00

Një komponentë tjetër e rëndësishme në totalin e eksportit 

të Kosovës ishin produktet e tekstilit dhe të veshëmbathjeve, 

edhepse me një trend rënës. Eksporti i shtofrave, fijeve, 

produkteve të gatshme të tekstilit, dhe prodhimi i këpucëve 

shënoi rënie nga 25 përqind në të shtatëdhjetat e vonshme në 

mbi 12 përqind në të tetëdhjetat e vonshme. Sa u përket 

produkteve tjera, duhet potencuar se produktet ushqimore nuk 

kishin pjesëmarrje signifikante në strukturën e eksportit të 

Kosovës; përgjatë periudhës nën observim eksporti i produkteve 

ushqimore nuk kaloi shifrën 1 përqind. Edhe industria e duhanit 

kishte një pozitë të përafërsisht të njëjtë si edhe produktet 

ushqimore. Industria e pijeve kishte një pjesëmarrje më të 

madhe në eksportet e përgjithshme, duke arritur nivelin më të 

lartë në vitin 1979 kur arriti nivelin prej 5.77 përqind. 

Eksporti i energjisë nuk ishte komponentë e rëndësishme e 

eksportit të Kosovës. Ekzistojnë indikacione se energjia 

elektrike tepricë e prodhuar në Kosovë u është shpërndarë 
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regjioneve tjera në Jugosllavi. Për fund, një tjetër komponentë 

e rëndësishme e eksportit Kosovar ishte industria e gomës dhe e 

produkteve kimike. Pjesëmarrja e këtyre industrive në eksportin 

total shënoi rritje veçanërisht pas vitit 1980.   

Në këtë kontekst, është e rëndësishme të thuhet dicka 

edhe për strukturën e eksportit Kosovar në bazë të nivelit të 

përpunimit të produkteve (tabela në vijim). Trended tregojnë 

një përmirësim kualitativ të eksportit të Kosovës. Përderisa 

në vitet e shtatëdhjeta eksportet Kosovare ishin të dominuara 

nga produktet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, situata 

ndryshon që nga fillimi i viteve tetëdhjet kur eksportet 

dominohen nga produktet e përfunduara. 

 

Eksportet e Kosovës bazuar në nivelin e përpunimit, 1972 – 86, në % 
 

 1972-74 1975-77 1978-80 1981-83 1984-86

Produktet e 
papërfunduara 8.46 3.99 5.76 3.53 3.53

Produktet gjysmë 
të përfunduara 82.77 67.98 54.78 37.40 34.40

Produktet finale 8.77 28.02 39.46 59.07 62.08

TOTALI 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nga viti 1972 deri në vitin 1986 parnerët kryesorë të 

Kosovës ishin vendet socialiste, të cilat absorbuan në mënyrë 

konstante mbi 50 përqind të eksportit të Kosovës. Është 

interesante se përderisa eksportet e Jugosllavisë në këtë 

periudhë shkonin në drejtim të vendeve të zhvilluara të 

Perendimit, eksportet e Kosovës drejt vendeve të OECD-së (pra 

të Perëndimit) shënonin rënie. Përqindja më e madhe e eksportit 

Kosovar në drejtim të vendeve socialiste u shënua në vitin 

1982, duke tejkaluar 70 përqind të totalit të eksportit. 

BRSS-ja ishte partneri kryesor i Kosovës, e përcjellur nga 

Çekosllovakia. Në periudhën 1972 – 1986, këto dy vende 

absorbuan mesatarisht 90 përqind të totalit të eksportit 
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Kosovar në drejtim të vendeve socialiste: 65 përqind shkuan 

mesatarisht në drejtim të BRSS-së ndërsa në drejtim të 

Çekosllovakisë u eksportuan mesatarisht pak mbi 20 përqind. 

Vendet tjera të Lindjes si Shqipëria, Bullgaria, dhe Romania, 

nuk ishin destinacione të rëndësishme për ndërmarrjet Kosovare.  

Partnerët kryesor tregtar të Kosovës, 1972 – 86, in % 

 1972-74 1975-77 1978-80 1981-83 1984-86

Vendet e OECD-së       

Gjermaniaa 16.60 8.20 11.13 8.51 9.67

Italia 4.03 5.19 6.23 4.39 4.07

SHBA-të 10.01 14.15 10.48 4.07 1.55

Totali 30.64 27.54 27.84 16.97 15.29

Vendet socialiste     

BRSS 24.57 43.57 36.94 47.24 39.59

Çekosllovakia 18.40 8.35 7.49 17.17 13.21

Shqipëria 0.80 0.55 2.15 1.68 0.90

Bullgaria 4.71 0.58 1.70 1.35 0.49

Rumania 4.41 4.11 2.52 2.32 5.38

Totali 52.89 57.16 50.80 69.76 59.57

Vendet tjera 16.47 15.29 21.37 13.27 25.14

TOTALI 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Vërejtje: a – Të dhënat janë të agreguara për Republikën Demokratike të 
Gjermanisë (GDR) dhe për Republikën Federale të Gjermanisë (FRG)  

Treg i rëndësishëm për produktet e Kosovës ishin edhe vendet 

e OECD-së. Gjermania ishte partneri kryesor tregtar i Kosovës në 

mesin e vendeve të zhvilluara, duke apsorbuar mesatarisht mbi 10 

përqind të eksporteve vjetore të Kosovës për periudhën 1972 – 1986 

(eksportet në Republikën Federale të Gjermanisë ishin mesatarisht 

dy herë më të larta se në Gjrmaninë Demokratike). Niveli më i 

lartë i eksportit në këtë vend u shënua në vitet 1972 dhe 1973, 

kur arriti 20 përqind të totalit të eksportit të Kosovës. Tjetër 

destinacion i rëndësishëm eksportues ishin SHBA-të; mesatarja e 

eksportit në këtë vend për periudhën nën konsideratë ishte rreth 8 
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përqind e totalit. Gjatë viteve 1973 deri në 1980 eksportet në 

SHBA arrinin nivelin prej 10 përqind. Të tjera destinacione të 

rëndësishme të eksportit në vendet e zhvilluara ishin Greqia dhe 

Franca. Për kompanitë Kosovare, tregjet e tjera botërore nuk 

kishin rëndësi të veçantë.         

Siç është e ditur, në vitin 1989 Kosova humbi pozitën e 

saj kushtetuese brenda Jugosllavisë Socialiste. Të gjitha 

aktivitetet në Kosovë, si politike ashtu edhe ekonomike, u 

morën në duar nga Beogradi. Përveç të tjerash, kjo ndikoi në 

rënien drastike të aktivitetit ekonomik në Kosovë. Informatat 

mbi situatën ekonomike në Kosovë të krijuar pas vitit 1989 janë 

të pakta. Një nga raportet e rralla që analizon efektet e 

ndryshimeve të vitit 1989 në Kosovë është publikuar nga 

Instituti Riinvest në vitin 1998 i njohur si Aktivitetet 

Ekonomike dhe Zhvillimi Demokratik i Kosovës. Raporti tregon se 

ndryshimet ndikuan në rënie drastike të produktit social, 

rënien e madhe të nivelit investimeve, largimin e pjesës më të 

madhe të të punësuarve, bashkimin e firmave Kosovare me ato të 

Sërbisë, instalimin e menaxhmentit të ri në ndërmarrje, dhe 

përfundimisht humbjen gati të tërësishme të tregjeve të 

eksportit. Nuk ka informacione tjera (së paku në dispozicion të 

autorit) mbi sektorin e eksporteve në Kosovë gjatë viteve 

nëntëdhjetë. Në vijim do të shohim se si u reflektua lufta e 

vitit 1998 – 1999 në sektorin e eksporteve, cilat janë 

problemet për zhvillimin e mëtejmë të këtij sektori, dhe cilat 

industri kanë potencial për eksport.  

 

 
3.2 Tranzicioni dhe aktivitetet eksportuese të Kosovës pas 

vitit 1999 

Kosova është ekonomi e hapur; raporti në mes totalit të 

këmbimeve me botën e jashtme dhe GDP-së (apo faktori i hapjes së 

tregut) ishte mbi 0.6 në vitin 2007 (edhe për vitet paraprake 
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gjendja nuk ndyshon shumë).5 Tregtia e jashtme është e dominuar nga 

importet; niveli i eksportit është i vogël duke rezultuar me një 

deficit të lartë tregtar. Kjo pjesë do të fokusohet në disa aspekte 

të veçanta të tregtisë së jashtme të Kosovës në periudhën e 

pasluftës. Fillimisht do të paraqiten të dhënat mbi këmbimet 

tregtare të Kosovës. Në vazhdim shkurtimisht do të diskutohen 

problemet si rezultat i të cilave në përgjëthsi ekonomia Kosovare 

nuk është duke funksionuar deri në potencialin e vet e në veçanti 

sektori i eksporteve. Dhe në fund do të ndalemi në ofertën e 

ekonomisë Kosovare (duke u fokusuar kryesisht mbi përparësitë 

krahasuese) dhe potencialin absorbues të vendeve tjera (duke 

diskutuar tregjet potenciale) për produktet Kosovare.     

 

3.2.1 Veçori të këmbimeve tregtare të Kosovës 

Ekonomia Kosovare ka shënuar rritje relativisht të ulët në 

periudhën e pas-luftës (duke mos përfshirë këtu rritjen shumë 

të madhe në vitin e parë të pas-luftës mirëpo prej një baze 

shumë të ulët). Edhepse në këtë periudhë hapa të rëndësishëm 

makroekonomik janë ndërmarrë në konsolidimin e ekonomisë 

Kosovare pas stagnimit shumëvjeqar, një pjesë e madhe e 

indikatorëve makroekonomik tregojnë një pasqyrë jo të favorshme 

të ekonomisë nacionale. Një ndër ta është edhe bilanci tregtar 

i Kosovës, diferenca e të cilit tregon nivelin e ultë të 

konkurueshmërisë së produkteve Kosovare në tregun e jashtëm. 

Kosova është ekonomi e varur në masë të madhe nga importet 

(importet përbëjnë afër 50 përqind të GDP) dhe trendet tregojnë 

se në afat të shkurtë nuk pritet ndonjë ndryshim drastik. 

Studimet tregojnë se ky nivel i ultë i konkurueshmërisë së 

Kosovës mund të përmirësohet vetëm përmes zhfleftësimit real të 

monedhës, pra përmes çmimeve më të ulta relative se partnerët e 

jashtëm, pasi që Kosova shfrytëzon euron si monedhë këmbimi. 

                                                 
5 Ky indikator është llogaritur bazuar në formulën si në vijim: 
exporti+importi/GDP. 
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Kjo ulje e çmimeve relative mund të realizohet përmes zvoglimit 

të pagave apo përmes rritjes së efiçiencës.      

 Eksportet në periudhën e pasluftës kanë shënuar rritje 

impresive (mbi 60 perqind mesatarisht në vit për periudhën 

2001-2007) mirëpo nga një nivel shumë i ultë fillestar. Në anën 

tjetër, për të njëjtën periudhë, edhe importet kanë shënuar 

rritje signifikante prej 15 përqind mesatarisht në vit. Kjo 

rritje e madhe e importeve ka pamundësuar mbulimin edhe 

simbolik të importeve nga eksportet. Në vitin 2007 importet 

arrijnë shifrën prej mbi 1.5 miliardë euro ndërsa eksporti 

është dhjetë herë më i ultë. Një pasqyrë më premtuese do të 

shfaqej po që se mirret në konsideratë edhe i ashtuquajturi 

eksport virtuel – që përfshinë konsumin e ndërkombëtarëve në 

Kosovë – sipas të cilit eksporti mbulon 20 përqind të importit 

(në llogaritë kombëtare kjo pjesë e eksportit konsiderohet si 

‘eksport në shërbime’). Figura në vijim tregon diferencën 

enorme në mes të importeve dhe eksporteve në Kosovë.           

Bilanci tregtar i Kosovës (2001-2007; në mil. euro)
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Sa i përket strukturës së eksporteve (shih figurën më poshtë), 

ato kryesisht janë në formë të lëndës së parë dhe produkteve të 

papërfunduara. Eksportet janë të dominuara nga metali i 

papërpunuar (apo mbeturinat metalike) dhe produkete minerare, të 
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cilat në periudhën 2003-2007 kanë mbuluar mesatarisht rreth 60 

përqind të totalit të eksportit. Këtu duhet potencuar rritjen e 

rëndësishme të produkteve minerare në strukturën e eksporteve nga 

1 përqind në vitin 2003 në 15 përqind në vitin 2007. Mirëpo, 

mbeturinat metalike mbeten ende dominuese në eksportet e Kosovës. 

Nga viti 2003 deri në pesë muajt e parë të vitit 2008 Kosova ka 

eksportuar shkart të metaleve në vlerë prej 215 milion euro. Ky 

produkt shitet kryesisht në Maqedoni, Greqi, Itali dhe në vende 

tjera. Shkarti është më së tepërmi në formë të hekurit dhe 

qelikut, pastaj bakër, zink dhe metaleve tjera. Makineritë dhe 

pajisjet përbëjnë një komponentë në rritje të eksporteve të 

Kosovës, sidomos pas vitit 2005. Gjithashtu edhe produktet 

ushqimore mbulojnë një përqindje të rëndësishme të eksportit 

(mesatarisht mbi 10 përqind prej 2003 deri në 2008). Në këtë 

kontekst duhet veçuar verën e cila eksportohet në Gjermani dhe 

vendet e rajonit. Më tutje, lëkurat dhe produktet e ngjajshme si 

dhe industria e gomës kanë pjesëmarrje të rëndësishme në 

strukturën e eksporteve të Kosovës.     

 

Në anën tjetër, në vitet e pasluftës, të mirat e konsumit 

kanë përbërë pjesën më të madhe të importeve të Kosovës. 

Pjesëmarrja e produkteve ushqimore ka dominuar importet nga 

mbarimi i 1999, duke mbuluar mesatarisht 21 përqind të totalit 
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(për periudhën 2002-2008). Kjo pjesëmarrje ka qenë edhe më e 

madhe në vitet e para të pasluftës, gjë që është e kuptueshme 

duke pasur parasysh nevojat e popullatës pas lufte dhe kolapsin 

ekonomik të Kosovës. Viti 2004 shënon ndryshim substancial në 

strukturën e importeve me ç’rast të mirat tjera zëvendësojnë 

produktet ushqimore si më të kërkuarat nga tregu i importit. 

Vendin e tyre e zënë produktet minerare si dhe makineritë dhe 

paisjet. Në stukturën e importeve të Kosovës viteve të fundit 

pjesëmarrje signifikante kanë edhe mjetet transportuese, 

produktet pjesë e industrisë së gomës si dhe ato kimike. Ky 

ndryshim është indikativ për një tendencë të re të ngjalljes 

dhe forcimit të sektorit prodhues në Kosovë, edhepse efekti 

imediat i tyre nuk mund të ndihet për arsye se kthimi nga 

investimet për aktivitetet për të cilat po flasim kërkon kohë. 

 

Struktura e eksportit dhe e importit sipas partnerëve 

tregtar është dhënë në Tabelën 1. BE-ja dhe vendet anëtare të 

CEFTA-s janë partnerët kryesor të Kosovës në tregtinë e jashtme. 

Mbi ¾ e importeve dhe eksporteve janë realizuar me këto grupe 

shtetesh gjatë periudhës 2003 – 2008 (situata është e njëjtë edhe 

në vitet para 2003). Sa i përket tregtisë me vendet e CEFTA-s, 

nga struktura shihet se lidhjet me ish vendet Jugosllave mbesin 
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të ngushta. Në periudhën e lartëpërmendur, Maqedonia dhe Sërbia 

janë partnerët kryesor regjional duke mbuluar kështu rreth ⅓ e 

eksporteve respektivisht importeve të Kosovës. Vendet tjera kanë

pjesëmarrje më të ultë; rëndësia e Shqipërisë si partner tregtar 

është në rritje sidomos pas ratifikimit dhe funksionalizimit të 

Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të vitit 2004. Eksporti me 

Shqipërinë ka shënuar rritje prej 3.2 përqind në totalin e 

eksporteve në 2003 në mbi 13 dhe 8.6 përqind në 2006 dhe 200

tjerat vende të rajonit nuk kanë pjesëmarrje signifikante në 

këmbimet tregtare me Kosovën.  

Eksporti dhe importi sipa

 

7. Të 

s partnerëve kryesorë (në %) 

 

Sa i përket këmbimit me vendet e BE-së, Italia prinë si 

vendi më atraktiv për eksport duke mbuluar afër 30 përqind të 

 

or 

r 

e 

  

eksporteve të Kosovës në BE, mesatarisht nga 2003 deri në 2008.

Pas Italisë, Gjermania dhe Greqia rankohen si e dyta dhe e 

treta. Po të njëjtat vende janë gjithashtu edhe burimi kryes

i importeve (po flasim për të njëjtën periudhë si më lartë), 

mirëpo me një renditje ndryshe; Gjermania është vendi i BE-së 

nga i cili importohet më së tepërmi, e pasuar nga Greqia dhe 

Italia. Në kategorinë e vendeve të tjera (shih Tabelën më 

lart), edhepse me pjesëmarrje më të vogël, partnerët kryeso

janë Turqia dhe Zvicrra sa u përket eksporteve, ndërsa Kina dh

Turqia prej nga importohet. 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eksporti 41.7 29.3 38.8 38.2 42.6 51.9
BE-ja 

CEFTA 

Tjera 
2 2

Importi 28.4 39.9 38.0 34.8 35.2 35.1

Eksporti 51.3 41.6 53.0 46.7 41.3 29.5

Importi 45.6 34.7 38.0 41.1 36.7 38.7

Eksporti 7.0 29.1 8.2 15.1 16.1 18.6

Importi 6.0 25.4 4.0 24.1 28.1 26.2
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3.2.2 Identifikimi i barrierave në tregtinë e jashtme 

 të 

shumta dhe të të gjitha natyrave, si politike, historike dhe 

es 

 

 

e. 

ë 

t kanë qenë të lidhura me 

realitetin specifik të Kosovës së pasluftës, në konstelacion me 

                                                

Arsyet për nivel të ulët të eksportit në Kosovë janë

ekonomike.6 Shumica e këtyre defiçiencave janë të lidhura në m

veti; për shembull statusi i pazgjidhur politik për një kohë të 

gjatë ka rezultuar në një numër të madh komplikimesh ekonomike. 

Në këtë kontekst, disa janë faktorët që duhet veçuar të cilët 

kanë ndikuar në zhvillimin e sektorit të ndërmarrjeve, dhe si 

rrjedhojë edhe të sektorit të eksporteve: Kosova e pasluftës ka

trashëguar industri dhe kompani gati në kolaps total pas 

shaktërrimeve dhe vjedhejeve; vonesat dhe komplikimet e shumta në

procesin e privatizimit të kompanive e kanë vështërsuar shumë 

ringjalljen e tyre. Në anën tjetër, për shumë vite Kosova ka qenë 

jashtë iniciativave regjionale për liberalizimin e tregtisë, dhe 

kjo si rezultat i statusit të padefinuar. Për më tepër, 

Investimete  Jashtme Direkte (IJD) kanë qenë tepër të ulta, 

faktor ky i cili ka ndikuar në shumë vende në tranzicion të 

ringjallin ekonominë, e si rezultat edhe sektorin e eksportev

Përqindja e madhe e ekonomisë joformale është gjithashtu një 

dimension problematik që duhet cekur.7 Dhe në fund po e potencojm

mungesën e energjisë elektrike dhe infrastrukturën e kufizuar 

rrugore si pjesë të realitetit Kosovar. 

Këto probleme, të cilat në fundamen

politikat ekonomike të pjesshme dhe institucionet joefiçiente 

kanë ndikuar në moszhvillimin e sektorit privat të ndërmarrjeve, 

sektor ky i cili do të duhej të bartte barrën kryesore të 

eksportit. Momentalisht, sektori privat është gati në tërësi i 

 
6 Në asnjë mënyrë nuk pretendojmë të identifikojmë të gjitha barrierat për 
të bërë biznes në Kosovën e pasluftës. Qëllimi i kësaj pjese është të 
identifikojë kontekstin aktual në të cilin bëhet dhe është bërë biznes në 
Kosovë si dhe implikimet e këtyre pengesave në aktivitetet e ndërmarrjet 
eksportuese.  
7 Një pjesë e kufirit të Kosovës në veri ende mbetet i pa mbuluar në tërësi. 
Ky është një kanal i rëndësishëm i evazionit fiskal. 
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përbërë nga Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) jo edhe 

efiçiente. Mosekzistenca gati totale e ndërmarrjeve të mëdha në 

strukturën e tërësishme të ndërmarrjeve në Kosovë ka ndikuar 

drejtëpërdrejtë në nivelin e ultë të eksportit sepse janë këto të

fundit të cilat realizojnë kryesisht aktivitete eksportuese në

shumicën e vendeve si rezultat i potencialit dhe resurseve të 

cilat i posedojnë. Në anën tjetër, mungesa e tyre në mënyrë 

specifike ka ndikuar edhe në zhvillimin e NVM-ve sepse 

ndërmarrjet e mëdha janë ato nga të cilat gjenerojnë një pjes

kërkesës për produktet dhe shërbimet e NVM-ve. Ky fakt k

që një pjesë e madhe e NVM-ve të mos të kalojnë ciklin jetësor 

dinamik të zhvillimit dhe rritjes në ndërmarrje të mëdha të cilat 

do të ishin pastaj një burim shtesë potencial i eksportit. 

Aty ku duhet ndalur janë politikat ekonomike të aplikuara dhe 

institucionet në Kosovë. Politika e tatimeve ka ngjallur 

aq 

 

 

ë të 

a ndikuar 

vazhd

r 

, dhe 

nksionimi 

ë tjera. 

tjera; këtyre u është dashtë të ballafaqohen edhe me kufizimet 

revalente, 

imisht pakënaqësi te komuniteti i biznesit, edhe pse faktet 

shpesh kanë qenë jo mirë të argumentuara. Sistemi financia

gjithashtu ka tërhequr vemendjen si stopues i zhvillimit të 

biznesit në Kosovë. Në kontekst të zhvillimit të ndërmarrjeve

e lidhur me sistemin financiar, ka qenë zbatimi i ligjit (në 

veçanti zbatimi i kontratave) i cili ka qenë pengesë e rëndësishme. 

Pastaj, në kontekst të sektorit eksportues duhet cekur 

mosefiçiencën e administratës doganore, kompleksiteti i 

reimbursimit të Tatimit në Vlerën e Shtuar (TVSH), mosfu

si duhet i institucioneve për sigurimin e cilësisë, dhe t

Eksporti i Kosovës është penguar edhe nga masat dhe 

instrumentet e aplikuara në politikat tregtare të vendeve 

tarifore (psh. taksat tranzite) dhe jo-tarifore (si 

subvencionet) të aplikuara në vendet në të cilat është synuar 

të eksportohet. Veçanërisht këto të dytat kanë qenë p

dhe kanë marrë forma nga më të ndryshmet. 
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Në fund, edhe kompanitë e bartin një pjesë të barrës të 

performancës së dobët në 

krijimin 

3.2.3 Tregjet potenciale të Kosovës 

ndustri apo sektorë Kosova 

ka përparësi krahasuese, bazuar në të dhënat zyrtare është e 

tregun e jashtëm. Mungesa e strategjisë 

për të bërë biznes jashtë vendi, qasja inovative si në prodhim 

ashtu edhe në procesin e punës (përmes së silës do të arrinin 

diferencim e produkteve në treg si dhe do të ngritnin 

efektivitetin e organizimit brenda kompanisë) lidhjet e 

kufizuara me partnerë jashtë, hulumtimi i mundësive për 

e rrjetave të bizneseve (në të cilat kompani të ndryshme do të 

bartnin sipër procesin prej prodhimit deri te hudhja në treg e 

produktit) dhe aspekte të tjera janë disa nga mangësitë (apo 

faktorë të rëndësishëm në konkurueshmërinë e tyre në tregun 

global) e bizneseve Kosovare që synojnë tregun e jashtëm. 

 

Të definohet qartë se në cilat i

vështirë. Struktura e eksportit në 10 vitet e fundit nuk na jep 

ndonjë pasqyrë mbi të cilën do të arrinim në përfundime të 

caktuara në këtë drejtim. Në anën tjetër as të dhënat historike 

mbi raportet tregtare në të Kosovës së paraluftës nuk tregojnë 

shumë më tepër, qofshin ato me botën apo me republikat e tjera 

(shih diskutimin e mëhershëm). Mbi përparësitë krahasuese të 

Kosovës pjesërisht mund të arrihet duke analizuar potencialin e 

përgjithshëm të faktorëve prodhues që ka Kosova, pra pasuritë 

natyrore dhe faktorin njeri. Në këtë kontekst, xehet dhe 

mineralet si dhe energjetika mbeten si industritë me përparësi 

të theksuar krahasuese.8 Kosova ka një përparësi të theksuar 

sidomos në sektorin energjetik si rezultat i kërkesës së madhe 

                                                 
8 Në këtë kontekst do të duhej të përmendej edhe bujqësia, duke pasë 
parasysh bonitetin e tokës dhe përqindjen e madhe të fuqisë punëtore me 

 të 

t 

aftësi jo të mjaftueshme në Kosovë. Mirëpo, pasi që ky sektor në masë
madhe është i subvencionuar në vendet tjera dhe faktin që Kosova është e 
përkushtuar në tërësi për tregti të lirë, atëherë gjasat janë relativisht 
të vogla që ky sektor të jetë konkurues në tregun e jashtëm së paku në afa
të shkurtë.    
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dhe në rritje për energji në tregun rajonal dhe më gjerë, dhe 

kostos së ulët me të cilën mund të prodhohet energjia nga 

linjiti. Edhe burimet tjera minerare kanë potencial të thek

sidomos duke pasur parasysh trendet në rritje të çmimeve në 

tregun botëror për këto produkte. 

Mirëpo, Kosova nuk mund ta orientojë në tërësi zhvillin e 

suar 

ekonomisë së saj mbi industritë ekstraktive, e si rezultat edhe 

ër të 

ituar nga 

të thuhet se potenciali kryesor mbetet ai i tregut të BE-së. Të 

hen 

Kosova 

 

rëndësinë e tregut rajonal. Faktorët e lidhur me gjuhën, 

sektorin e eksporteve. Kosova ka edhe potenciale tjera 

ekonomike, dhe duhet të gjejë mekanizma të tjerë tregu p

zgjeruar eksportin (jo vetëm të bazohet në përparësitë 

krahasuese). Tregtia ndërkombëtare rezulton edhe nga 

diferencimi i produkteve dhe nga mundësitë për të përf

ekonomitë e shkallës. Që të arrihet diçka e tillë do të duhej 

ndërmarrë masa në krijimin e kushteve për biznes. Pra me një 

fjalë do të duhej të zhvillohej sektori i ndërmarrjeve brenda 

Kosovës, dhe më pas të arrihen suksese edhe në tregun e 

jashtëm.                           

Sa u përket tregjeve potenciale, me siguri të madhe mund 

dhënat e këmbimeve tregtare të Kosovës për vitet e fundit 

tregojnë tendencë në rritje të bizneseve Kosovare të drejto

drejt tregut të BE-së. Zhvillimi i mardhënieve me BE-në është 

kritik në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për arsye të 

madhësisë dhe potencialit absorbues të tregut të BE-së, 

do të përfitonte nga rritja e kërkesës për produkte të saj nga 

vendet e BE-së dhe raportet potenciale investive të cilat do të 

mund të rezultonin. Më pas, nga investimet do të rezultonte 

transferi i dijes dhe inovacionet të cilat do të kishin efekt

akcelerues dhe multiplikues në ekonominë e Kosovës në tërësi. 

Mirëpo kjo çfarë u tha në asnjë mënyrë nuk e nënvlerëson 

kulturën e historinë e përbashkët do të mbesin të rëndësishëm 
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për k

e 

hshme 

ëmbimet tregtare në rajonin e Ballkanit. Pastaj, 

shpenzimet e transportit relativisht të ulta, pjesëmarrja 

përbashkët në iniciativat integruese, rruga e përbashkët për 

BE, janë faktorë që duhet konsideruar në raportet e ard

tregtare të Kosovës me vendet e rajonit.  
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