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PËR 
EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS, 

“UNIFIKIMI I PIKAVE DOGANORE TË SHQIPËRISË ME KOSOVËN” 
 
 

Në zbatim të planit vjetor 2017, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të përmbushjes së 
funksionit të tij kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit (INTOSAI, EUROSAI, etj.), sipas programit nr. 635/7 datë 13.11.2017 të miratuar 
të auditimit, ndërmori auditimin e performancës me temë: “Unifikimi i pikave doganore të 
Shqipërisë me Kosovën”. 
 
Ky auditim u programua për t‟u ushtruar në subjektet: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
dhe subjektet në varësi të saj: Dega e Doganës Kukës - Morinë dhe Dega e doganës Durrës,  
duke u shtrirë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, që kanë si detyrim aktet nënligjore 
për konkretizimin dhe zbatimin e masave të përcaktuara në marrëveshjet e përbashkëta 
qeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, etj., duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve 
që lidhen me efektivitetin e funksioneve menaxhuese, monitoruese dhe performancën e 
strukturave përgjegjëse të DPD dhe MF, etj. 
Për mbledhjen e informacionit të nevojshëm grupi i auditimit ka realizuar intervista, konsulta, 
pyetësorë, raporte të subjekteve nën auditim, informacione të grupeve të interesit, etj., duke u 
përqendruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave (Kabineti, Drejtoria e Procedurave, 
Drejtoria e Vlerës, Drejtoria e Menaxhimit të Riskut, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë, 
Drejtoria e Informacionit, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, etj.) dhe njësitë e saj të 
varësisë (DD Kukës – Morinë, DD Durrës), si dhe tek Drejtoria e Përgjithshme e Politikave 
Makroekonomike dhe Fiskale në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.   
Një ndihmesë të çmuar në realizimin e këtij auditimi ka dhënë bashkëpunimi,  
shkëmbimi i informacioneve dhe intervistat e zhvilluara në Zyrën Kombëtare të 
Auditimit të Kosovës, Ministrinë e Financave të Kosovës dhe Odën Ekonomike të 
Kosovës. 
Në këtë auditim “ex-ante” në disa aspekte, fokusi ishte analiza e performancës të veprimtarisë së 
organeve qendrore doganore dhe Ministrisë së Financave e Ekonomisë në drejtim të unifikimit 
të pikave doganore me Kosovën, me qëllim që kjo veprimtari të ketë efektivitet të lartë dhe që 
ekonomia dhe në tërësi shoqëria të përfitojë maksimalisht nga përparësitë e këtij procesi. 
Bashkimi Doganor mes Shqipërisë dhe Kosovës, nisur nga hapësirat që lejon edhe Marrëveshja 
CEFTA (Central European Free Trade Agreement) apo edhe nga praktikat botërore mes  
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shteteve të ndryshme në këtë fazë, është niveli i tretë ose i mesëm i integrimit mes dy a më 
shumë shteteve (1.Marrëveshja e tregtisë prefenciale – 2.Zona e Tregtisë së Lirë – 3.Unifikimi 
Doganor – 4.Tregu i Përbashkët – 5.Bashkimi Ekonomik – 6.Bashkimi Politik1. 
Aktualisht, niveli tregtar mes dy vendeve është në stadin e Zonës së Tregtisë së Lirë dhe dallimi 
i këtij stadi me nivelin e Unifikimit Doganor, është se në të parën ndodh reduktimi me shkallë i 
detyrimeve doganore dhe heqja e barrierave tarrifore mes shteteve përkatëse, etj., ndaj ajo është 
quajtur se sjell tregtinë e lirë midis tyre, ndërsa në rastin e Unifikimit Doganor, ka edhe 
tregti të lirë mes shteteve anëtare, ashtu edhe detyrime doganore të unifikuara mbi 
mallrat e vendeve që nuk janë të përfshira në Unifikimin Doganor.  
 
Një qasje proaktive ndaj krijimit të një ekonomie më të madhe mbështetet në idenë që një 
integrim më i thellë midis dy vendeve me zhvillim socio - ekonomik të ngjashëm mund të 
përmirësonte mirëqenien e tyre duke krijuar ekonominë e shkallës, rritjen e investimeve dhe 
përmirësimin e konkurrencës në sektorët e biznesit, shfrytëzimin e kapaciteteve intelektuale në 
të dy vendet dhe përgatitjen e burokracive për të zgjidhur në mënyrë eficiente sfidat e 
paraqitura nga ballafaqimi me tregjet evropiane ose globale. 
Brenda hapësirave të integrimit rajonal dhe deklaratave të herëpashershme mes dy qeverive për 
Unifikim Doganor, objekti i këtij auditimi ishte pasqyrimi i nivelit në të cilën ndodhet Unifikimi 
i pikave Doganore të vendit tonë me Kosovën, duke analizuar faktorë të ndryshëm dhe 
vlerësuar veprimtarinë e institucioneve qendrore dhe bashkëpunimin me institucionet përkatëse 
të Kosovës, për të mundësuar një bashkim doganor real mes dy shteteve.  
 
Përveç kërkesave të Rregullores, Manualit të Auditimit të Performancës së KLSH-së, 
Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit - ISSAI, janë kërkuar dhe shfrytëzuar materiale të 
ndryshme: programe dhe raporte pune, përgjigje të pyetësorëve të grupeve të interesit si 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Konfindustria; të MF dhe Odës Ekonomike të Kosovës, 
studime nga Universiteti i Harvardit, studime përkatëse të subjekteve ku është shtrire auditimi, 
feedback-e nga ekspertë të ekonomisë, artikuj të medias së shkruar, konkluzione të 
informacioneve që lidhen me problemin e unifikimit të pikave doganore dhe të bashkimit 
doganor, studime dhe raporte të organizatave ndërkombëtare, etj.  
Pas përfundimit të punës paraprake audituese me shkresën nr. 635/7 datë 13.11.2017 u dërgua 
Programi i Auditimit të Performancës. Në përfundim të punës audituese në terren, me 
shkresën nr 635/8, datë 25.11.2017 iu dërgua Projekt-Raporti i auditimit subjekteve të 
audituara: Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Ministrisë së Financave e Ekonomisë. 
Raporti përfundimtar është hartuar pasi janë shqyrtuar komentet dhe shpjegimet e dërguara nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresën nr. 27 285/1 prot. datë 19.12.2017, ku 
vlerësohet maksimalisht puna audituese dhe mesazhi i këtij auditimi performance. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 fq. 88 -103 Raporti i Auditimit: “Një vështrim nga praktika ndërkombëtare mbi hapat e Unifikimit Doganor 

mes vendeve të ndryshme”  
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Në përfundim, pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe projekt-vendimin e 
paraqitur nga grupi i auditimit të Departamentit të Auditimit të Performancës, shpjegimet e 
dhëna nga subjektet e audituara, mendimin për cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit 
Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve, vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e 
auditimit nga Drejtori i Departamentit të Auditimit të mësipërm dhe Drejtori i Përgjithshëm, 
në mbështetje të nenit 10 dhe 15 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,  
 

K O N K L U D O V A: 
 
Për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 
 
Pritshmëria dhe ndjeshmëria e publikut ndaj kësaj teme është e lartë. Konkretisht, në aspektin 
tregtar kemi një pritshmëri të lartë të bizneseve të të dyja vendeve, e cila nxitet dhe frymëzohet 
nga potenciali i madh tregtar që ekziston mes Shqipërisë dhe Kosovës, që për shkak të 
barrierave burokratike nuk është në nivelin e potencialit të vet. Në aspektin politik të 
integrimeve, e si financuese e pikës së përbashkët doganore në Morinë-Vermicë, Bashkimi 
Europian është një tjetër aktor që ka një pritshmëri të lartë për të parë tek Shqipëria një 
ekonomi të fortë, me protagonizëm rajonal, si dhe institucionalisht të pjekur për t‟u bashkuar 
me tregun e përbashkët europian. Qartazi, çdo grup interesi i lartpërmendur reflekton 
karakterin multidimensional të temës. Risia që solli ky auditim i KLSH lidhet me faktin se 
u zgjerua grupi i palëve të interesit, me përfshirjen e bizneseve dhe organizatave 
ekonomike të Kosovës. 
Bashkimi Doganor është vetëm një nga elementët e procesit të integrimit ekonomik 
ndërmjet shteteve dhe në rastin e Shqipërisë dhe Kosovës i shtrinë efektet e tij në dimensionet 
politike, administrative dhe ekonomike. Pikësëpari është një hap vendimtar dhe përbën një 
prelud, një parapërgatitje të një bashkimi doganor me  BE-në. Samiti i Triestes i mbajtur në 12 
korrik 2017 vuri theksin tek angazhimi i përbashkët për të afruar më tej vendet e rajonit me 
Bashkimin Europian, nëpërmjet nismave të reja konkrete si “Zona Ekonomike Rajonale” 
dhe Traktati i Komunitetit të Transportit, si etapa e radhës e Procesit të Berlinit, në vazhdën e 
samiteve të organizuara në Berlin (2014), Vjenë (2015) dhe Paris (2016). Në këtë samit, 6 
vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë, miratuan Planin e Veprimit Shumëvjeçar për 
një Zonë Ekonomike Rajonale në Ballkanin Perëndimor2. Krijimi i Zonës Ekonomike Rajonale nuk 
është një alternativë ndaj Bashkimit Europian, por një angazhim i përbashkët i 6 vendeve për të 
plotësuar Kriterin Ekonomik të Kopenhagenit3. 
Në aspektin ekonomik, unifikimi i pikave doganore do të rrisë fluksin e shkëmbimit të mallrave 
midis dy vendeve, do të nxisë sipërmarrjen e lirë, do të ulë kostot për bizneset si dhe do të rrisë 
potencialet për thithjen e investimeve të huaja, etj. 
Në lëmin administrativ do të ulë kostot administrative e do të rrisë efiçiencën dhe efektivitetin 
e administratës, përmes kontrolleve të përbashkëta doganore, shkëmbimit të informacionit në 
kohë reale, analizës së përbashkët të riskut, duke sjellë një menaxhim të mirë të mbledhjes së të 
ardhurave doganore dhe forcimit të luftës ndaj kontrabandës, etj. 

                                                 
2http://www.rcc.int/news/291/trieste-six-western-balkans-leaders-endorse-regional-economic-area 
3https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en 
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Proceset e Integrimit Ekonomik4 

Në këtë auditim, KLSH është përpjekur t‟i japë përgjigje pyetjes: “A ka qenë efektive 

veprimtaria e autoriteteve shtetërore në drejtim të unifikimit të pikave doganore të 
Shqipërisë me Kosovën?”, duke konsideruar veçanërisht kuadrin rregullator e ligjor, 
marrëveshjet qeveritare dhe ato ndërmjet doganave të Shqipërisë dhe Kosovës si dhe zbatimin 
e tyre nga ana e strukturave përgjegjëse të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe 
Ministrisë së Financave e Ekonomisë me objektiv të afërt bashkimin doganor në mes të dy 
shteteve, duke arritur përfundimisht në këtë mesazh auditimi:  
 

 “Me gjithë përparimin e arritur në fushën e shkëmbimit tregtar dhe 
bashkëpunimit doganor, marrëveshjet e nënshkruara nuk përbëjnë një bazë të 
plotë rregullatore për unifikimin doganor me Kosovën, si në kuptimin teknik 
ashtu edhe në atë ekonomik. Marrëveshjet e nënshkruara karakterizohen nga një 
formë e shprehjes së vullnetit të mirë, por nuk janë pasqyruar në politika të 
mirëfillta qeveritare, të cilat do ta realizonin me përgjegjshmëri dhe me sukses 
bashkimin doganor me Kosovën. Konstatohet se nuk ka një angazhim të 
vazhdueshëm institucional, bazuar në një strategji të posaçme për unifikimin 
doganor me Kosovën, gjë e cila ka dëmtuar dukshëm besimin e bizneseve në dy 
anët kufirit.  
Veprimtaria e Ministrisë së Financave e Ekonomisë dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme e Doganave në unifikimin e pikave doganore si proces teknik e 
operacional është e mangët dhe nuk ka krijuar premisat për një bashkim 
doganor të shpejtë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk është hedhur hapi 
vendimtar, unifikimi i politikave fiskale, si parakusht për sigurimin e bashkimit 
doganor, i cili përbën një potencial për rritjen e shkëmbimit të mallrave, rritjen e 
ekonomisë për dy vendet, si dhe një parapërgatitje e proces maturimi për 
institucionet shqiptare për t’u bërë ballë sfidave që parashtron integrimi në 
tregun europian”. 

 
Nga dokumentacioni i analizuar dhe evidenca e auditimit gjatë punës në terren, grupi i auditimit 
ka konstatuar se për unifikimin e pikave doganore mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk ekziston 
një kuadër rregullator i posaçëm që të rregullojë marrëdhëniet mes dy vendeve, por vihet re një 
kuadër i shpërndarë në dispozitat e morive të marrëveshjeve të nënshkruara. Këto marrëveshje 

                                                 
4“Economic Progres and Reforms in Central America”, IMF 2008 
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e cekin në mënyrë tangente unifikimin e pikave doganore me Kosovën, por nuk përfaqësojnë 
në thelb, formë dhe përmbajtje, një bazë ligjore të posaçme për zbatim5. 
Rezulton se nuk ka një angazhim konstant për bashkimin doganor me Kosovën, por një 
angazhim sporadik dhe të fragmentarizuar që vjen fill pas deklaratave publike në këtë drejtim. 
Kjo ka sjellë një mungesë koordinimi të vazhdueshëm mes Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave si dhe mes këtyre dy fundit dhe 
homologeve përkatës në Kosovë. Në veçanti kjo u konstatua në çështjen e hapjes së pikës 
doganore të Kosovës në Portin e Durrësit. Me datën 20 janar 2017 është ngritur grupi i 
përbashkët për të shqyrtuar këtë çështje i cili ka dalë me një raport konciz e 
gjithëpërfshirës me 24.04.2017; nga kjo periudhë deri në dhjetor 2017 nuk është marrë 
asnjë masë për të plotësuar si bazën ligjore, ashtu edhe bazën logjistike, për të 
mundësuar operimin e zyrës së Doganës së Kosovës në Portin e Durrësit6.  
 
Në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020, ndonëse përmendet në 
mënyrë tangenciale bashkëpunimi me Kosovën, për rëndësinë që ka ky bashkëpunim midis 
Shqipërisë dhe Kosovës, nuk parashikohet në një kapitull të veçantë të kësaj Strategjie. Po 
ashtu, edhe në Planin Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Strategjisë Rajonale për Europën 
Juglindore 2014-2020 nuk parashikohet specifikisht ndonjë kapitull konkret apo objektiv i 
posaçëm për bashkim doganor me Kosovën. Për pasojë, mungon një strategji kombëtare e 
posaçme për bashkimin doganor, për ta veçuar Kosovën nga përgjithësimi i një bashkëpunimi 
si me gjithë vendet e tjera të Europës Juglindore. Ndaj një strategji e posaçme do të 
konturonte punën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ministrive të tjera dhe 
Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nën një angazhim institucional të 
vazhdueshëm dhe të shtrirë në afate kohore të mirëpërcaktuar, bazuar në objektiva të 
qartë që lidhen me këtë çështje interes kombëtar. 
Një hap konkret është ndërmarrë me nënshkrimin e „Marrëveshjes Kuadër Ndërmjet Këshillit të 
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për Bashkëpunimin në Nxitjen 
dhe Lehtësimin e Tregtisë’.  „Marrëveshja‟ përcakton ngritjen e grupeve të përbashkëta të punës në 
nivel teknik për eliminimin gradual të barrierave jotarifore në tregti: 

 Barrierat teknike në tregti; 

 Masat sanitare, fitosanitare dhe veterinare; 

 Barrierat administrative, veçanërisht ato doganore. 
 
Kjo marrëveshje nuk specifikon se cila do të jetë strategjia e implementimit dhe cilat do 
të jenë ministritë apo agjencitë përgjegjëse për të ndjekur procesin dhe nuk ka arritur 
të eliminojë barrierat burokratike, që has biznesi shqiptar dhe kosovar, sikurse vërejnë 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Oda Ekonomike e Kosovës7. 
Ndërkaq, përveç marrëveshjes së mësipërme dhe marrëveshjes për bashkëpunim dhe ndihmë të 
ndërsjellë në çështjet doganore, marrëveshjet e tjera të nënshkruara nuk janë ndër-qeveritare, 
por ndërinstitucionale midis ministrive të financave dhe doganave. Sipas këtij formati, 
ato përbëjnë një formë të shprehjes së vullnetit të mirë, duke mos u trupëzuar në politika të 
mirëfillta qeveritare. Në kategorinë e këtyre marrëveshjeve të “vullnetit të mirë‟ bën pjesë edhe 
gur-themeli i bashkimit doganor me Kosovën, harmonizimi fiskal, parashikuar në 
„Memorandumin e Mirëkuptimit për Forcimin e Bashkëpunimit mes Ministrisë së Financave të 

                                                 
5
 Për më gjerë në fq. 38-42 të raportit të auditimit 

6
 Për më gjerë në fq. 43-46 të raportit të auditimit 

7
 Për më gjerë në fq. 60-62 mbi barrierat burokratike të evidentuara nga anketa e Odës Ekonomike të Kosovës 
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Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë‟, nënshkruar në 
mars 2015. Për pasojë, harmonizimi fiskal nuk është konturuar si politikë qeveritare. 
 
Nga auditimi u konstatua mungesë efektiviteti: Strukturat institucionale të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Shqiptare nuk janë 
angazhuar në mënyrë të vazhdueshme e në koordinim me institucionet e Kosovës në këtë 
drejtim, për shkak të mungesës së një strategjie të posaçme. Në optikën e performancës, 
procesi është invers, nga inputet po shkohet tek një objektiv i vagullt e retorik, që ndryshon 
trajtë pas çdo deklarate publike, e jo nga një objektiv i qartë e strategjik tek inputet. Kjo ka 
krijuar një situatë ku DPD, por edhe Ministria e Financave e Ekonomisë po e gjejnë veten të 
papërgatitura dhe shumë prapa deklaratave publike në këtë rrafsh.  
 
Konkretisht, Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Shqipërisë nuk ka ende asnjë 
draft-ligj, studim, strategji, apo analizë paraprake, qoftë edhe të hartuar në 
bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, mbi unifikimin e pikave doganore si dhe mbi 
impaktin që mund të ketë bashkimi doganor në ekonominë e dy vendeve.  
Në kuadrin e bashkëpunimit doganor me Kosovën, Porti i Shëngjinit dhe Porti i Durrësit janë 
pikasur si nyje strategjike për sinkronizimin e aktivitetit doganor mes dy vendeve. Menjëherë 
pas shpalljes së pavarësisë, qeveria e Kosovës shprehu tek qeveria e Republikës së Shqipërisë 
një kërkesë për të përdorur një pjesë të Portit të Shëngjinit dhe për të bërë aty investime, me 
qëllim rritjen e qarkullimit të mallrave dhe qytetarëve nga Porti i Shëngjinit. 
 
“Zgjerimi i aftësisë përpunuese të Portit të Shëngjinit dhe vendosja në funksion të ekonomisë Kosovare, qeverisë 
së Kosovës dhe biznesit kosovar do të krijonte, hipotekonte, një portë shumë të mirë gjeoekonomike ndërmjet 
Kosovës dhe Perëndimit, Europës. Kjo do të sjellë përfitime ekonomike dhe politike të dyanshme si për Kosovën 
dhe Shqipërinë. Kosova do të ulte varësinë tregtare me vendet fqinje sidomos Serbinë dhe Maqedoninë dhe do ta 
orientonte Kosovën në volumet tregtare drejt vendeve të BE-së. Dhënia e portit nën administrimin e drejtpërdrejt  
Qeverisë Kosovare do ta kthente Shqipërinë jo thjesht në burim emancipimi, por ç’ka është më thelbësore në një 
burim stabiliteti dhe zhvillimi në Ballkanin Perëndimor e më gjerë, duke u bërë një faktor potent stabilizues 
ekonomik e politik. Në këtë rast racionaliteti ekonomik dhe racionaliteti politik shkojnë në kahje të 
përbashkëta pozitive për të dy vendet veçmas e së bashku. Anëtarësimi së shpejti i Shqipërisë në NATO dhe 
aspirata e Kosovës për anëtarësim në të ardhmen në këtë organizatë, ashtu si ambicia e njëjtë e të dy vendeve për 
t’u integruar në Bashkimin Europian, e bëjnë edhe më të dobishme e kuptimplotë këtë veprim, sa ekonomikë 
aq dhe politikë, sa kombëtarë aq dhe europian. Objektivat e njëjtë që ne kemi (si dy vende të pavarura) kanë 
nevojë për vështrim të përbashkët, për çështje të interesit të ndërsjelltë. Ashtu si investimi madhor Durrës-Kukës-
Prishtinë dhe dhënia në administrim e Portit të Shëngjinit, Qeverisë së Kosovës, dëshmon për një sinergjizim të 
politikave ekonomike të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Kosovës, si detyrime politike ndaj 
interesave të përbashkëta të kombit si një tërësi dhe të komplementaritetit (plotësimit) në fushat ekonomike. 
Përsa i përket Shqipërisë, porti i ri do të rriste investimet në vend të inkuadruara si investime të huaja apo 
vendase. Për më shumë këto do të realizoheshin në një zonë deri tani me zhvillim mesatar duke i dhënë një 
impuls të fuqishëm zhvillimit ekonomik të zonës. Pra, ky port nën një administrim të ri, të një vendi fqinjë si 
Kosova, jo vetëm do të sillte përfitime ekonomike për të, por do të ishte një mundësi e mire për zhvillimin e pjesës 
veriperëndimore e verilindore të Shqipërisë”8.   
Sot marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës zhvillohen nëpërmjet 35 marrëveshjeve dhe 
memorandumeve të bashkëpunimit ekonomik, por theksoj me bindje që ajo  për dhënien në dispozicion të Portit 
të Shëngjinit, për Kosovën, do të jetë një nga më të rëndësishmet politikisht e me efiçencë të plotë ekonomikisht. 

                                                 
8
 “Porti i Shëngjinit – Porti i integrimeve shqiptare” Fjala e deputetit Bujar Leskaj në Kuvendin e Shqipërisë, datë 02.03.2009,  

marrë nga botimi “Brenda dhe Jashtë...Parlamentit”, B. Leskaj, Tiranë 2009, fq.165 
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Shqipëri-Kosovë drejt një Tregu të Përbashkët, drejt një tregu unik, realizohet dhe do të realizohet vetëm me 
nisma të përbashkëta politike dhe ekonomike te këtij rangu”. 
 
Braktisja e projektit për kalimin e Portit të Shëngjinit në shërbim të Doganës së 
Kosovës, pa u kryer një studim i mirëfilltë për potencialet dhe përfitimet ekonomike që 
do të sillte për të dy vendet, ka shkaktuar një mungesë përgatitjeje institucionale e cila 
është reflektuar edhe në shtyrjen e operimit të doganës së Kosovës në Portin e Durrësit.   
Grupi i Auditimit është informuar në 10 nëntor 2017 nga Ministria e Financave të 
Shqipërisë se, operimi i doganës së Kosovës në Portin e Durrësit do të fillonte në 
dhjetor 2017, për të cilën është përgatitur edhe një projektvendim i Këshillit të 
Ministrave  “Për lejimin e kryerjes së kontrolleve fizike nga zyrtarët e zyrës doganore të Kosovës në Portin e 
Durrësit dhe Porto Romano dhe njohjen e liçencave të agjencive të përfaqësimit Doganor të Kosovës”.  
Në takimin përmbyllës me Drejtorinë e Politikave Markoekonomike të Ministrisë së Financave, 
grupi i auditimit është informuar se qeveria shqiptare ka hequr dorë nga miratimi i këtij 
projektvendimi, për një afat të pacaktuar.  
Kjo tërheqje konstatohet edhe nga fakti se zyra doganore e Kosovës nuk u hap në muajin 
dhjetor, sikurse qe parashikuar, për arsye se nga pala shqiptare nuk është marrë asnjë masë 
për të plotësuar kriteret bazike të operimit, siç vëren Dogana e Kosovës në “Raportin 
për Parakushtet e vendosjes së Doganës së Kosovës në Portin e Durrësit” dërguar në 
datën 23.10.2017 Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. 
Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganav, 90% e tranzitit dhe 30 % e 
mallrave që përpunohen në Portin e Durrësit kanë si destinacion Kosovën. Deklaratat 
publike në këtë rrafsh, të cilat shërbyen edhe si informacion për grupin e auditimit9, nuk 
rakordonin me gjendjen reale të konstatuar nga grupi auditues në fushën e ekzistencës së bazës 
ligjore, përgatitjeve administrative nga MF dhe DPD si dhe kapaciteteve infrastrukturore të 
Portit të Durrësit.  Nga operimi i plotë i doganës kosovare në Portin e Durrësit, bizneset 
do të përfitonin një ulje të kostos aktuale me rreth 2 milionë euro në vit, si rrjedhojë e 
shkurtimit të kohës së operimit.  
Auditimi nuk është kufizuar vetëm në punën e administratës doganore dhe proceseve 
doganore, por ka ndërthurur tematika të tjera, pjesë integrale të objektit të auditimit, si 
analizimin e pozicionit të Shqipërisë dhe Kosovës në CEFTA, shqyrtimin e bashkimit doganor 
si koncept juridiko-ekonomik sipas të drejtës ndërkombëtare, shqyrtimin e strukturave 
ekonomike dhe tregtare si dhe në analizimin e diferencave fiskale. 
 
 

I. Rruga e Kombit, rruga e bashkimit doganor 
 

Ekonomisti hollandez, Jan Timbergen10, përshtati logjikën e Ligjit të Njutonit të forcës 
gravitacionale në fushën ekonomike, për të analizuar fluksin e shkëmbimit tregtar midis dy 
vendeve.  
 

      

Ligji Gravitacional i Njutonit    Ligji Gravitacional i Tregtisë 
 

                                                 
9
 Grupi i Auditimit është informuar në 10 nëntor 2017 nga Ministria e Financave të Shqipërisë se operimi i doganës së 

Kosovës në Portin e Durrësit do të fillojë në dhjetor 2017. 
10

 https://www2.bc.edu/james-anderson/GravityModel.pdf, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, MA, USA, 
December 2010 

https://www2.bc.edu/james-anderson/GravityModel.pdf
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Distanca është shumë e rëndësishme në rrafshin e tregtisë dhe përfshin: 

 Kostot e transportit; 

 Kostot e transaksioneve; etj. 

Mes Shqipërisë dhe Kosovës barriera më e madhe ekonomike ka qenë mungesa e një rruge 
ndërlidhëse. Ndërtimi i Rrugës së Kombit ka pasur një impakt të drejtpërdrejtë në një rritje të 
theksuar të fluksit tregtar mes dy vendeve.  Para ndërtimit të Rrugës së Kombit, eksportet drejt 
Kosovës kanë ruajtur një vlerë modeste që arrinin deri në 7 miliardë lekë ndërsa pas ndërtimit 
të Rrugës së Kombit, eksportet kanë pësuar një hop duke kapur vlerën prej rreth 21 miliardë 
lekë, duke u trefishuar krahasuar me vitet 2008 - 2009 dhe duke u dhjetëfishuar krahasuar me 
vitet 2005 - 2006. 
Me ndërtimin e kësaj autostrade, koha e udhëtimit u reduktua nga 10 orë në 2.5 orë. Me 
ndërtimin e saj, qarkullimi mesatar ditor rrugor u parashikua nga 12,000 në 15,000 mjete 
(standardi europian për ndërtimin e autostradave). Qarkullimi mesatar ditor i mjeteve arrin në 
rreth 12,000 vetëm gjatë sezonit të verës. Në ditët jashtë këtij sezoni, numri mesatarisht arrin në 
rreth 5,000 mjete. Mesatarisht, në vit përgjatë Rrugës së Kombit qarkullojnë rreth 1.8 milionë 
mjete, nga të cilat rreth 20% janë mjete të transportit të mallrave. Në vitin 2015, sipas të 
dhënave të INSTAT, volumi i shkëmbimit tregtar midis dy vendeve arriti në 26 miliardë lekë 
duke shënuar një rritje prej gati tre herësh nëse krahasohet me nivelin e 2009-s dhe mbi 7 herë 
në raport me 2005-n. Në vitin 2010, Kosova u bë vendi i dytë më i rëndësishëm për eksportet 
shqiptare, duke zëvendësuar Greqinë dhe sërish në 2015 rimori këtë pozicion.  
Një tjetër avantazh i Rrugës së Kombit është se i dha dalje ne det Kosovës, duke u mundësuar 
sipërmarrjeve të Kosovës që të mos kishin vetëm një korridor furnizimi përmes Selanikut. 
Rruga ndihmoi në reduktimin e kostove të transportit me 2/311, me rreth 50% në krahasim me 
Greqinë dhe Malin e Zi.   
 
 

II. Pozicioni i Shqipërisë dhe Kosovës në CEFTA  
 

Shqipëria me Kosovën kanë lidhur një marrëveshje të tregtisë së lirë (MTL), tërthorazi përmes 
CEFTA-s, por bashkimi doganor është një shkallë më e lartë, jo vetëm si ndërveprim 
ekonomik, por edhe si një sinkronizim ekonomiko-fiskal.   
CEFTA, si format MTL, ofron një kuadër rregullator bazik dhe nga pikëpamja administrative, 
Shqipëria me Kosovën bashkëpunojnë përmes strukturave të saj si: 

 Komiteti i Përbashkët, i përbërë nga ministritë e tregtisë të vendeve anëtare, mblidhet 1 
herë në vit dhe është niveli më i lartë dhe i vetëm vendimmarrës i CEFTA-s; 

 3 nënkomitete në fushat (i) rregullave teknike dhe barrierave jo-tarifore, (ii) bujqësia dhe 
masat sanitare e fitosanitare, (iii) doganat dhe rregullat e origjinat. Këto struktura janë 
teknike dhe propozojnë zgjidhje teknike për Komitetin e Përbashkët; 

 3 gupe teknike në fushën e (i) tregtisë së shërbimeve, (ii) rregullave teknike, (iii) 
menaxhimit të riskut. 

Në aspektin e CEFTA-s, megjithë barrierat e shumta burokratike që ngrihen nga vendet 
anëtare karshi mallrave shqiptare, Shqipëria ka raportuar vetëm 3 raste (numrin më të vogël 
krahasuar me shtetet e tjera)12 në Komitetin e Përbashkët gjatë periudhës 2009-2016. Kjo 

                                                 
11

Studimi i Qendrës për Zhvillim Kombëtar, Universiteti i Harvardit:  Integrimi Ballkanik: Shqipëri-Kosovë, Robert Z. Lawrence, 

Ermal Frasheri, Maria Qazi 
12

 http://transparency.cefta.int/mabd/charts/reporting/?filter=ALL 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransparency.cefta.int%2Fmabd%2Fcharts%2Freporting%2F%3Ffilter%3DALL&h=ATOElLouQtO_GdGCPMHiyLVQN_2DBHdihaLcj1mI05W_w7qB-JA7VSUVNZBbw0JjaTpreqBs_d3zz0jOoAquJVFKiokk-Y-mSQtGqihrDqZhknJVRmJ7NrrED757lW91-yIndHBaSw
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tregon një nivel të dobët të komunikimit dhe aksesit që ka biznesi shqiptar tek 
instancat shtetërore për të adresuar problematikat që ndesh në kufijtë ballkanikë. 
CEFTA është një kuadër rregullator i përgjithshëm që në njëfarë mënyre favorizon vendet me 
industri e bujqësi më të zhvilluar dhe si i tillë ve në pozita inferiore ekonomitë e Shqipërisë dhe 
të Kosovës. Këtë e dëshmon tregtia e ulët e Shqipërisë me vendet e CEFTA. Bazuar në të 
dhënat e INSTAT, në periudhën 2012-2016 eksportet me vendet e BE kanë zënë mesatarisht 
76,6 % të totalit; ndërsa eksportet me CEFTA-n zënë 12,4 % të totalit.  
 
Në rastin e MTL-së, siç është CEFTA, shtetet anëtare tregtojnë pa tarifa doganore me njëri 
tjetrin, por ruajnë sovranitetin e politikave tregtare me shtetet e tjera jashtë CEFTA-s. Për 
shembull, përtej CEFTA-s, Shqipëria ka nënshkruar Marrëveshje të Tregtisë së Lirë me 
Turqinë. Pra, tarifat e vendosura karshi atyre vendeve jo anëtare do të ndryshojnë nga një shtet 
në tjetër. Kjo mund të çojë në atë fenomenin që në teorinë ekonomike quhet  “diversion tregtar” 
(Viner 1950) – një situatë ku të mirat nga jashtë MTL importohen në një vend anëtar me tarifë 
të ulët, nga ku mund të dërgohen patarifë në një vend brenda MTL-së që aplikon një tarifë të 
lartë për palët e treta. Ky “diversion” i mallrave që shfrytëzon ekzistencën e tarifave të 
ndryshme midis vendeve anëtare përbën praktikisht kontrabandë dhe prish ato ekuilibra 
ekonomike që synojnë të balancohen përmes MTL-së. 
Për të shmangur këtë aplikohet sistemi i origjinës së mallit, siç parashikohet nga CEFTA, ose 
unioni doganor. Edhe aplikimi i sistemit të origjinës së mallit nuk parandalon tërësisht 
diversionin tregtar. Kjo vlen për rastin kur një partner arrin të prodhojë një produkti që vjen 
nga jashtë MTL-së dhe eksporton një sasi të kësaj të këtij produkti tek anëtarët e MTL-së. Sipas 
një studimi të Bankës Botërore13, në rastin kur dy shtete të përfshira në MTL shqyrtojnë 
përfshirjen në një union doganor, ato duhet t‟i kushtojnë rëndësi harmonizimit të tarifave 
doganore me vendet jashtë unionit. Në këtë mënyrë minimizohet risku i diversionit tregtar dhe 
shmangen kostot për identifikimin e mallrave të origjinës.  
Në një plan makro kjo shënon një hap të rëndësishëm për integrim ekonomik dhe i paraprin 
krijimit të një tregu të vetëm, e cila sjell ato fenomene pozitive ekonomike si: 
 

 rritja e konkurrencës; 

 ekonomitë e shkallëve; 

 kosto të ulëta për  bizneset; 

 çmime të ulëta për konsumatorët. 
 
Vendosja e një tarife konsensuale dhe ekuilibruese është një proces kompleks, me shtrirje të 
gjerë në kohë. Bashkimit Europian iu deshën 11 vjet për të vendosur nivelin e tarifës së 
përbashkët, pas vendimit politik. Janë edhe dy çështje të tjera në aspektin administrativ që 
duhen adresuar gjatë një unioni doganor: Kush do t’i mbledhë detyrimet doganore? Si do 
të mblidhen  këto detyrime dhe si do të bëhet ndarja e të ardhurave doganore? 
Natyrisht, praktika ndërkombëtare ka përcaktuar formulat që shtetet mund të ndjekin 
për të formatuar administratat doganore sipas tipologjisë që kërkon një bashkim 
doganor. 
 
 
 
 

                                                 
13

Costums Union; Preferential Trade Agreement for Policy For Development: A Handbook, Jean-Pierre Chaufou,  Jean-Christophe 
Maur fq.111 
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III. Bashkimi Doganor sipas të drejtës ndërkombëtare 
 
Në aspektin ligjor dhe të drejtës ndërkombëtare, koncepti i Unionit Doganor përkufizohet në 
Marrëveshjen e Përgjithshme mbi Tregtinë dhe Tarifat (GATT), në Konventën e Rishikuar të 
Kjotos dhe Konventën e Stambollit. Qartazi, konventat e mësipërme vendosin një nivel 
dysheme të konceptit duke mos i elaboruar në hollësi teknikat e operimit. Kjo, për arsye se ato 
caktohen në marrëveshjet mes dy vendeve, sipas formatit që ato dëshirojnë të aplikojnë. Për 
shembull, në pikat kufitare SHBA-Kanada, doganat e të dyja vendeve ndajnë të njëjtën godinë 
dhe infrastrukturë, duke operuar në juridiksionin e njëri-tjetrit për të ofruar shërbime “one-
stop”14. Në bashkëpunimin doganor mes Komunitetit Europian dhe Mbretërisë së Norvegjisë (e 
cila nuk është anëtare e BE-së), për pika specifike kufitare, autoritetet norvegjeze janë të 
autorizuara për të kryer, për dhe në emër të autoriteteve doganore të Finlandës dhe Suedisë 
(anëtare të BE-së), të gjitha kontrollet dhe formalitetet doganore për mallrat e importit, 
eksportit, transitit brenda Komunitetit dhe ato të vendosura në regjimin  e procedurave 
doganore mes Komunitetit dhe Norvegjisë 
Në aspektin fiskal dhe administrativ, krijimi i një unioni doganor kërkon një marrëveshje 
ndërkombëtare që përfshin: 
 

 vendosjen e tarifave të përbashkëta; 

 transferimin e kompetencave doganore tek pikat kufitare të skajeve dalëse; 

 një regjim të përbashkët tregtar me vendet e tjera; 

 një mekanizëm për mbledhjen e të ardhurave doganore; 

 një Kod Doganor të Unionit; 

 një Gjykatë të Unionit Doganor dhe; 

 një Komision “ligjvënës”, që nxjerr norma rregulluese. 

Sipas Konventës Ndërkombëtare të Harmonizimit të Kontrolleve Kufitare të Mallrave, të 
ratifikuar nga Shqipëria në dhjetor të vitit 2004, në ngritjen e një pike të përbashkët doganore, 
shtetet duhet të nënshkruajnë një marrëveshje biletarale ose traktat që ndër të tjera duhet të 
ofrojë15: 

 Një bazë ligjore për angazhimin buxhetor të të dy vendeve për të ngritur dhe 
mirëmbajtur godinat e përbashkëta si dhe për ndarjen e kostove; 

 Një përcaktim të linjës kufitare; 

 Një bazë ligjore për punonjësit e të dy vendeve për të ushtruar masa shtrënguese dhe 
ndëshkuese (konfiskime, arrestime, etj.) në territorin e vendit fqinj, brenda kufijve të 
pikës së përbashkët doganore, përfshirë edhe ndjekjen.  

Sipas studimit të Universitetit të Harvardit16, pavarësisht regjimit të tregtisë së lirë dhe gjesteve 
të vullnetit të mirë nga zyrtarë publikë, nuk ka një lidhje solide mes ekonomive të dy vendeve. 
“Marrë parasysh numrin e lartë të bizneseve kosovare në Shqipëri dhe bizneseve shqiptare në Kosovë, si dhe 
numrin e lartë të punonjësve të Kosovës në Shqipëri dhe vice versa, nuk është e vështirë për të ardhur në 
përfundimin se të dyja vendet janë të vonuara në ndërmarrjen e hapave konkrete për të forcuar biznesin, të 
vonuara në krijimin e kushteve për qarkullimin e lirë të fuqisë punëtore dhe inaktive në rastet e konflikteve 
tregtare dhe të investimeve.  Është thelbësore për një bashkëpunim të ngushtë mes dy vendeve heqja e barrierave 

                                                 
14

 Accord on our Shared Border 1999 
15

http://tfig.unece.org/contents/joint-border-controls.htm 
16

Studimi i Qendrës për Zhvillim Kombëtar, Universiteti i Harvardit:  Integrimi Ballkanik: Shqipëri-Kosovë, Robert Z. Lawrence, Ermal 
Frasheri, Maria Qazi, Cambridge, MA, October 2014 
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burokratike, të cilat do t’i hapnin rrugë potencialit për një sinergji më të madhe mes  dy vendeve. Një qasje 
proaktive për krijimin e një ekonomie të madhe mbështetet në postulatin se përafrimi ekonomik mes dy vendeve 
me zhvillim të njëjtë socio-ekonomik mund të rrisë mirëqenien, duke krijuar ekonomitë e shkallëve, rritjen e 
investimeve, rritjen e konkurrencës, shfrytëzimin me efiçiencë të kapaciteteve intelektuale në të dyja vendet duke 
arritur një maturi institucionale për t’iu përballur sfidave që parashtron tregu i përbashkët evropiane”. 
 

IV.  Politikat Fiskale 
 

Ekonomisti i shquar, David Ricardo, në veprën e tij “Parimet e Politikave Ekonomike dhe 
Taksimit”17 (v. 1817) theksonte se eliminimi i tarifave mes vendeve do të sillte një përfitim neto 
në dobi të mirëqenies së përgjithshme sepse përftimet e konsumatorëve janë më të mëdha 
se humbjet e prodhuesve.  
Ndryshimet në sistemin fiskal mes dy vendeve përbëjnë një pengesë të qenësishme për rritjen e 
shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve dhe realizimin e bashkimit doganor. Ndonëse në 
marrëveshjen e bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave e Ekonomisë të Shqipërisë dhe 
Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës18, përmes kësaj marrëveshjeje palët marrin 
përsipër: 

 të përafrojnë nivelin e  taksave; 
  të bashkërendojnë punën e administratave fiskale dhe doganore si dhe organeve 

përgjegjëse për politikave fiskale për të ngushtuar dallimet që ekzistojnë në ambientin 
ekonomik të secilit vend; 

 përfafrimin dhe harmonizimin e ngarkesave doganore për mallrat që paguajnë akcizë, 
sidomos të duhanit dhe kafesë; 

 Eliminimin në mënyrë të plotë të dallimeve në procedurat tatimore dhe doganor. 
përpos disa arritjeve në harmonizimin e çmimeve të referencës për produktet fruta/perime, në 
aspektin fiskal nuk ka asnjë përafrim mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe të dyja vendet ndjekin 
politika të ndryshme fiskale. 
Akciza 
Në akcizat mes Shqipërisë dhe Kosovës vërehen ndryshime të qenësishme jo vetëm në normat 
e aplikuara të akcizës, por edhe në kategorizimin e mallrave që i nënshtrohen regjimit të 
akzicës.   
Mallrat të cilat kontribuojnë më shumë në të ardhurat doganore  të dy vendeve janë: 

 Derivatet e naftës (Hidrokarburet ); 

 Duhani dhe produktet e tij. 
Duhani dhe produktet e tij, 
Me ndryshimet e fundit fiskale në Shqipëri për vitin 2018, akciza për produktet e duhanit bëhet 
5850 lekë/1,000 copë nga 5500 lekë/1,000 copë që ishte deri në fund të v. 2017. Nga ana e saj 
edhe Kosova ka rritur  akcizën për duhanin, kështu që është arritur harmonizimi i akcizës së 
cigares në të dy vendet që është rreth 43 euro /1,000 copë.  
Hidrokarburet  
Përsa i përket hidrokarbureve, norma e akcizës në Kosovë është 0.36 euro ndërsa në Shqipëri 
0.26 euro. Shqipëria aplikon edhe dy taksa të tjera; taksën e qarkullimit dhe taksën e karbonit, e 
cila paguhet në import dhe prodhim brenda vendit të këtij produkti. Kjo taksë i rrit diferencat 
në çmim të naftës midis dy vendeve, duke e çuar barrën e taksës në Shqipëri për karburantin 
0.48 euro.  

                                                 
17

 On the Principles of Political Economy and Taxation, UK: Cambridge University Press, 1983 
18

Memorandum Mirëkuptimi Për Forcimin e Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës dhe 
Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë, nënshkruar në Tiranë më 23 mars 2015 
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TVSH dhe tatimi mbi fitimin për biznesin 
Në kontekstin fiskal, Shqipëria ka barrë më të lartë fiskale se Kosova. Shqipëria ka TVSH 20%, 
ndërsa Kosova ka sistemin dy nivelesh 18 dhe 10%. Gjithashtu tatimi mbi fitimin për bizneset 
me xhiro vjetore mbi 50 mijë euro në Kosovë është 10%, ndërsa Shqipëria për bizneset e 
mëdha me xhiro mbi 8 milionë lekë në vit taton me 15% fitimet. 
Po ashtu, vlen për t‟u theksuar se Kosova ka një sistem më të butë progresiv për pagat, 
sidomos për nivelet më të larta dhe i ka shumë më të ulëta se Shqipëria19. 
 

V. Struktura e eksporteve dhe importeve të Shqipërisë dhe Kosovës 
 

Partneri tregtar kryesor në eksporte me Shqipërinë, është Italia. Gjatë periudhës 2012-2016 
eksportet me Italinë zënë mesatarisht 51,0 %, ndjekur nga Kosova me 7,5 %, Spanja me 6,8 %, 
Greqia me 3,9 %.  
Në vitin 2016, eksportet e vendit tonë përbënin 74% të tregtisë me Kosovën dhe mbulimi i 

importeve nga eksportet 
në Kosovë është në 
nivelin 285%, nga 208% 
që i njëjti tregues ishte në 
vitin 2006. Kosova është i 
vetmi partner tregtar në 
rajon, me të cilin 
Shqipëria ka një bilanc 
tregtar pozitiv. Tregtia me 
Kosovën arriti vlerën më 
të lartë në vitin 2015, me 
26.4 miliardë lekë, kjo 

rritje është realizuar si në importe nga Kosova, ashtu edhe në eksporte drejt saj.  
 
Vlen për t‟u analizuar raporti midis produkteve industriale dhe bujqësore në shkëmbimet 
tregtare pasi lejon identifikimin e sektorëve nga ku ekonomitë e të dy vendeve mund të 
specializohen në fusha me impakt të ndërsjelltë. Materialet industriale të papërpunuara me vlerë 
të ulët zënë peshën kryesore të eksporteve shqiptare në Kosovë. Nga ana tjetër, tek Kosova 
dallohet grup malli “ushqim, pije, duhan” zë peshën kryesore të eksporteve. Kjo dëshmon se 
tregtia mes Shqipërisë dhe Kosovës përfiton nga avantazhi i komplementaritetit mes tyre, që do 
të thotë se Shqipëria mund të specializohet në produktet industriale ndërsa Kosova në 
produkte bujqësore. Problemi strukturor dhe paqëndrueshmëria e shkëmbimeve tregtare mes 
dy vendeve doli në pah gjatë vitit 2011, kur megjithëse Kosova mbylli kufirin me Serbinë për 
58 ditë, eksportet shqiptare nuk kontribuan as edhe në një nivel modest në zëvendësimin e 
mallrave serbe në Kosovë. Vendet që përfituan nga kjo bllokadë  duke zëvendësuar mallrat 
serbe ishin më së shumti Maqedonia dhe Greqia.20 
Struktura e import-eksportit vazhdon të jetë e padiversifikuar dhe e dominuar nga produkte 
parësore me vlerë të ulët të shtuar. Si pasojë, mungesa e aftësive prodhuese vendore, struktura 
e varfër e shkëmbimeve, vlera e shtuar e ulët e mallrave për eksport janë një alarm për politikën 
e të dy vendeve dhe vënë në pikëpyetje dhe vetë logjikën e një hapjeje tregu në të dyja vendet, 

                                                 
19

 Raport i përbashkët I Ministrive të Fiancave të Kosovës dhe Shqipërisë 
20

  “Rrugët drejt një Hapësire Ekonomike të Përbashkët Shqipëri – Kosovë”, publikuar Curia Web Forum, prej 1 Shtator 2013 – 30 
Nentor 2013. 
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të pashoqëruara me masa mbështetëse dhe mbrojtëse përkundrejt kapaciteteve prodhuese 
vendore. 
Deri më sot, modeli i bashkimit doganor është prezantuar si një propozim politik dhe jo 
si një rrjedhojë natyrale e realitetit të zhvillimeve ekonomike në rajon, ndërkohë që mungojnë 
planet konkrete në fushën e bashkëpunimit ndërmjet dy qeverive. Megjithëse pjesë të të njëjtit 
komb, gjeografikisht afër, me infrastrukturë lidhëse të përmirësuar veçanërisht pas 
investimit madhor me hapjen e Rrugës së Kombit që ndihmon tregtinë mes dy 
vendeve.   
Megjithë vullnetin te përbashkët politik e shtetëror midis dy vendeve për të thelluar 
bashkëpunimin ekonomik, ende marrëdhëniet tregtare me Kosovën përbëjnë një pjesë 
tepër të vogël të tregtisë së jashtme të Shqipërisë (rreth 3 % në v. 2016)! 
Dy shtetet kanë strukturë të ngjashme të ekonomisë. Bujqësia zë 10% të strukturës së PBB-së 
në Kosovë dhe në Shqipëri mbi 23%. Sektori i industrisë zë më shumë se 10% të PBB-së së 
Kosovës, ndërsa në Shqipëri 11%. Sektori i tregtisë zë 12% në Kosovë dhe po kaq zë edhe në 
PBB-në e Shqipërisë. Edhe sektorët e tjerë kanë peshë të ngjashme.  
Një tjetër faktor që ndikon në kufizimet e tregtisë Shqipëri-Kosovë lidhet jo vetëm me 
ngjashmërinë, por edhe me nivelin real të zhvillimit të ekonomisë së dy vendeve, e cila 
bazohet kryesisht në biznese të vogla dhe të mesme, përgjithësisht me natyrë aktiviteti lokal dhe 
pa ambicie të dukshme eksportuese.  Hapja e tregut të brendshëm, promovimi i konkurrencës 
së shëndetshme për bizneset vendase dhe të huaja si dhe mbështetja e produktivitetit të 
kompanive që zgjerojnë gjeografikisht aktivitetin në rajon, do ta bënte më efektive edhe 
bashkëpunimin në fushën e doganave dhe suksesin e bizneseve në të dy vendet. 
Nëse do të unifikoheshin rregullat e tregtisë dhe taksat dhe politikat ekonomike, tregu 
i përbashkët do të kishte rreth 5 milionë konsumatorë në një territor prej 39 mijë 
kilometrash katrorë. Në këtë mënyrë, shqiptarët do të krijonin bashkësinë më të madhe 
në rajon pas Serbisë.  
Sipas të dhënave të INSTAT, rritjen më të lartë në 2016 e kanë shënuar sipërmarrjet 
nga Kosova, duke e çuar numrin total në 556. Megjithatë, bizneset nga Kosova zënë 
vendin e tretë pas atyre nga Italia dhe Greqia. Me rritjen e aktivitetet të bizneseve 
Kosovare dhe bazuar në risinë e Kodit të Ri Doganor për Operatorët e Autorizuar 
Ekonomikë, certifikimi i kompanive të përfshira në shkëmbimet tregtare Shqipëri-Kosovë si 
Operatorë Ekonomikë të Autorizuar do të rriste fluksin tregtar mes dy vendeve.  
Mungesa e dhënies së këtij statusi vjen edhe nga si pasojë e pasivitetit të Ministrisë së 
Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave për ta njohur biznesin me risitë 
e Kodit të Ri Doganor, përmes një fushatë konsultuese. 
 
Duke pasur ende forcën e punës në kulmin e produktivitetit, Kosova dhe Shqipëria në një treg 
unik do të ishin një ofertë joshëse për kompanitë e huaja, si në aspektin e tregtar ashtu dhe në 
prodhim e manifakturë.  

Ndërmarrja e këtyre hapave do të krijonte përparësi në ekonomitë e dy vendeve tona siç janë: 

 Nxitja e tregtisë mes dy vendeve; 

 Zmadhimin tregun, si për prodhuesit e brendshëm ashtu dhe për investitorët e huaj si 

dhe rrit potencialin në mardhëniet tregtare me të tretët; 

 Mbrojtja e prodhuesve vendas nëpërmjet një tarife të përbashkët doganore; 

 Kontribon me të ardhura doganore shtesë për Kosovën meqenëse ka aktivitet tregtar 

më të ulët; 
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 Rritja e konkurencës midis prodhuesve të dy vendeve vendore, duke nxitur prodhimet 

më eficiente; 

 Pengimin e monopoleve, sepse është më e vështirë për të lobuar dy qeveri, se sa një 

qeveri;  

 Tendenca drejt njësimit të rrogave, çmimeve, normave të fitimit e interest; 

 Eliminon kontrollin doganor në kufijtë e brendshëm (qe tanimë me marrëveshjen e 
tregtisë së lirë kryhet kryesisht për të rregullat e origjines, normat fito-sanitare, etj); 

Përparësitë e kësaj politike nuk janë vetëm ekonomike: nëse zbatohen me sukses, një politikë e 
tillë do t'u ofronte politikanëve hapësirë për manovrim për të zbatuar reforma të mëtejshme në 
të ardhmen, në forcimin e ekonomisë së dy vendeve dhe rezultateve në rritjen e mirëqenies. 
 

VI.  Një dritare “Shqipëri-Kosovë” 
 

Ngritja e Single - Window në Shqipëri dhe ndërlidhja e saj me Single - Window të Kosovës,  në 
këndvështrimin e botës dixhitale dhe të përdorimit të big-datave, do të përbënte konceptin 
dixhital të unifikimit doganor. Unifikimi i pikave doganore me Kosovën kërkon jo thjesht një 
infrastrukturë fizike, një bashkim të godinave, por duhet të shtrihet në krijimin e një rrjeti të 
përbashkët ndërveprimi mes institucioneve dhe bizneseve, një Dritare e Vetme (Single 
Window). Në rekomandimin nr. 33 të Qendrës së Kombeve të Bashkuara për Lehtësimin e 
Tregtisë dhe Biznesin Elektronik UN/CEFACT theksohet se: “Në shume shtete, kompanitë e 
përfshira në tregtinë ndërkombëtare duhet të përgatisin rregullisht një volum të madh 
informacionesh dhe dokumentesh për autoritetet qeveritare për t‟u pajtuar me rregullat e 
importit, eksportit dhe të tranzitit. Këto informacione dhe dokumente duhet të dorëzohen në 
agjenci të ndryshme qeveritare, ku secila ka një sistem apo format dokumentacioni të veçantë. 
Kërkesa të tilla, përfshirë kostot e tyre, mund të përbëjnë një barrierë serioze për tregtinë 
ndërkombëtare. Një nga qasjet për të adresuar këtë problem është krijimi i një Single Window, 
ku informacionet apo dokumentet e kërkuara mund të dorëzohen në një dritare të vetme. 
                                     

  Skema operacionale e Single - Window 

          
Punoi Grupi i Auditimit 

 
Kjo lehtëson shqyrtimin e shpejtë të informacionit, transmetimin e informacionit midis 
sipërmarrësve dhe qeverisë dhe ndarjen e të dhënave, duke sjellë përfitime për të gjitha palët e 
përfshira në tregtinë ndërkufitare. Përdorimi i një mekanizmi të këtillë rezulton në 
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përmirësimin e efiçiencës dhe efektivitetit të kontrollove dhe mund të reduktojë kostot 
administrative”.21 
 
Një tjetër praktikë e mirë në vjen nga Holanda, ku platforma Singel Window është ngritur në 
bashkëpunim me shumë agjenci qeveritare, në të cilin rolin primar e luajnë doganat. Agjencitë e 
tjera të përfshirë janë Inspektori i Kujdesit Shëndetësor, Inspektorati i Transportit të 
Veterinarisë, Inspektorati Kombëtar për Gjënë e Gjallë dhe Mishin, etj. Ky sistem menaxhohet 
nga doganat. 
Sipas një studimi të kryer nga DPD, kostoja e ngritjes së një Single Window në 
Shqipëri është 500.000 Euro, me një afat realizimi 3 vjeçar, megjithatë ky projekt ka 
mbetur në letër dhe nga ana e qeverisë shqiptare nuk është ndërmarrë asnjë hap 
konkret në krijimin e një Single Window. 
Sipas këtij skenari, bizneset, institucionet që përfshihen në proceset import-eksport dhe bankat 
e të dyjave vendeve mund të ndërveprojnë në një sistem të përbashkët, pa qenë nevoja të jenë 
të pranishëm në të njëjtën ambient. 
UN/CEFECAT me rekomandimin nr. 36, ofron një udhëzim mbi ndërlidhjen e dy ose më 
shumë Single Window-ve Ndërkohë, qeveria e Kosovës e ka parashikuar ngritjen e platformës së 
Single Window, puna për të cilët parashikohet të fillojë në 201822. Madje Kosova është më e 
përparuar në përdorimin elektronik të dokumenteve. Sipas raportit vjetor të Organizatës 
Botërore të Doganave për vitin 2016-2017, 51.9% e deklaratave doganore të eksporteve të 
Kosovës dhe  59.7% e deklaratave të importeve janë elektronike.23 

 
VII. Barrierat burokratike 

 
Eliminimi i barrierave jotarifore përbën kryefjalën e marrëveshjeve të bashkëpunimit Shqipëri-
Kosovë, e parashikuar në Marrëveshjen për Nxitjen dhe Lehtësimin e Tregtisë. Në këtë kuadër 
janë ngritur edhe grupe pune, por biznesi vazhdon të ndeshet me tilla pengesa. Sipas një ankete 
të kryer nga Oda Ekonomike e Kosovës me temë “Barrierat tregtare në mes të Shqipërisë 
dhe Kosovës” rezulton se barrierat burokratike kanë krijuar një mur ndarës në shkëmbimin 
tregtar mes dy vendeve. “Koncepti i barrierave tregtare është shume i gjerë dhe do të ishte e nevojshme që të 
bëhej një vlerësim i detajuar i barrierave tregtare ekzistuese midis Kosovës dhe Shqipërisë, studim i cili më pas 
mund të kthehet në një plan konkret masash. Ky studim do te mbulojë barrierat jo – tarifore si masat 
mbrojtëse, rregullat teknike dhe masat sanitare e fito-sanitare, kontrolli i çmimeve, çmimet dumping, barrierat 
administrative, rregullat e origjinës, etj. Ekzistimi i barrierave jo-tarifore, në të vërtet paraqet një neglizhencë të 
qeverive respektive. Andaj duhet siguruar kushte që incidentet e shpeshta që paraqiten në sektorë të ndryshëm të 
mos ndodhin, duke krijuar kështu kushte për fuqizimin e marrëdhënieve tregtare24”. 
Sipas anketës, mosmarrja për bazë e çmimit të faturës nga Dogana Shqiptare dhe zhdoganimet 
me çmimin e referencës përbën një problem të mprehtë.  Si rrjedhojë, kjo po ndikon në rritjen 
e ngarkesës së klientit me TVSH në doganë dhe e pamundëson biznesin kosovar të ketë një 
çmim konkurrent në tregun shqiptar.  
Tre janë format kryesore të barrierave të hasura nga biznesi i Kosovës: 

 Burokracia e tepruar; 

 Certifikata e origjinës; 

 Dokumenti fitosanitar. 
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https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/EC/Ponten_SW_Best_Practice_and_the_Way_Forward.pdf 
22

 Burimi: Dogana e Kosovës 
23

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/wco_ar_2016_2017_en.pdf 
24

 Raporti i Odës Ekonomike e Kosovës “Barrierat tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë” , Prishtinë, Tetor 2017 
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Sipas anketës së kryer nga Oda Ekonomike e Kosovës, bizneset kosovare paraqesin disa ankesa 

si më poshtë: 

 Në disa pika të zhdoganimit si p.sh. Elbasan, Vlorë, Fier etj. (edhe pse i kanë kontratat 

dhe çmimet e kompanive të bashkangjitur si aneks kontratë) nuk i pranojnë çmimet e 

faturave, por zbatojnë çmimet e referencës (që janë më të larta) edhe pse me çmim të 

njëjtë eksportohet si në Shqipëri, Maqedoni, Bullgari, Mal të Zi etj. 

 Procedura e dyfishtë e rregullimit të dokumentacionit: a) në pikën kufitare rregullohen 

dokumentet tranzit për në pikën e zhdoganimit që nganjëherë për shkak të procedurave 

të dyfishta humbasin nga 2-3 orë, e si pasojë e kësaj humbasin mundësinë e përmbylljes 

së një procedure të eksportit brenda ditës. Po të njëjtat procedura të zhdoganimit 

përdoren edhe në pikën zhdoganuese p.sh. në Tiranë duke humbur përsëri 2-3 orë. 

 Zhdoganimi i mallit mund të bëhet vetëm në vendin prej nga është klienti jonë: p.sh. në 

rast se klienti jonë e ka selinë në Shkodër edhe zhdoganimi patjetër duhet të bëhet në 

terminalin doganor në Shkodër, ndërsa pika e shkarkimit të mallit është në Vorë 

(ndërkohë që dogana e Tiranës është vetëm 1 km larg dhe zhdoganimi nuk mund të 

bëhet në këtë pikë). 

 Aspekte lidhur me pagesën (prej 20 € për çdo ngarkesë) fitosanitare për mallrat që 

destinanacion kanë Kosovën, pra janë mallra për treg dhe konsum kosovar, ndërsa 

transit kalojnë territorin e Shqipërisë. Kërkesa e kompanive që përballen me këtë 

problem është që të kërkohet prej autoriteteve shqiptare që të kenë konfirmim zyrtar, 

se a është e domosdoshme të paguhet kjo vlerë gjithmonë. 

Kompanitë pjesëmarrëse në këtë anketë, të pyetura nëse kanë ndonjë problem në marrjen e 

dokumentacionit që shoqëron mallrat që eksportojnë/importojnë tranzit nga Shqipëria, rreth 

88% e tyre deklaruan se nuk kanë ndonjë problem me këtë çështje, ndërsa 12% e tyre theksuan 

të kenë probleme të kësaj natyre. Ato kompani që deklaruan se kanë probleme me marrjen e 

dokumentacionit që i shoqëron mallrat gjatë eksport/importit, specifikuan se gjithmonë 

kërkohen dokumentet origjinale për analizat e produkteve edhe po të jenë dy eksporte në të 

njëjtën ditë nga ta kërkohet që të kenë 2 analiza origjinale të produkteve. Lidhur me pyetjen 

nëse janë ndeshur me situatën ku nuk u janë njohur disa nga dokumentet që kanë dorëzuar, 

rreth 63% e bizneseve deklaruan se nuk janë përballur me një situatë të tillë, ndërsa rreth 38% e 

tyre theksuan se kjo në fakt është problem i theksuar. Ata biznese që kanë pohuar se janë 

ndodhur në një situatë të tillë, respektivisht mosnjohja e dokumenteve të dorëzuara theksuan se 

kjo ka ndodhur për këto arsye: 

 Në pikën kufitare kërkojnë noterizimin e analizave të kualitetit të lëshuara nga IKSHP 

ose Instituti Bujqësor; 

 Në pikën kufitare nuk e njohin dokumentin fitosanitar dhe është i vetmi vend që kërkon 

dokumente të ndryshme, madje edhe krahasuar me të gjitha shtetet e BE-së, etj. 

Konkluzionet dhe rekomandimet e këtij auditimi performance, synojnë të kontribuojnë e të ndihmojnë 
menaxhimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave e Ministrisë së Financave e Ekonomisë, në përmirësimin 
e situatës dhe marrjen e masave konkrete, në realizimin e unifikimit doganor mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke 
paraqitur dinamikën e shkëmbimit të mallrave ndërmjet dy vendeve dhe më tej duke propozuar masat kryesore 
për arritjen bashkimit doganor.    
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Nisur nga konkluzionet dhe rezultatet e punës audituese, duke synuar adresimin dhe 
përmirësimin e mëtejshëm të këtij problemi: 
 
 

V E N D O S A: 
 
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit të Performancës, “Unifikimi i pikave 
doganore të Shqipërisë me Kosovën”, të ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave 
dhe në Ministrinë e Financave, të shtrirë edhe në institucione të tjera.  
II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa vijon: 
 
 

 Në drejtim të kuadrit rregullator në fuqi për realizimin e unifikimit të pikave 
doganore me Kosovën ? 

 
Konkluzione: 
 

a) Për unifikimin e pikave doganore nuk ekziston një kuadër rregullator i posaçëm që të 
rregullojë marrëdhëniet mes dy vendeve, në marrëveshjet e shumta të nënshkruara mes 
palëve ka shumë fjalë të përgjithshme dhe përsëritje. Këto marrëveshje e cekin në 
mënyrë tangjente unifikimin e pikave doganore me Kosovën, por nuk përfaqësojnë në 
thelb, në formë dhe përmbajtje, një bazë ligjore të posaçme. 

b) Në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020, ndonëse përmendet në 
mënyrë tangenciale bashkëpunimi me Kosovën, megjithë rëndësinë që ka për vendin 
tonë, ky bashkëpunim nuk parashikohet në një kapitull të veçantë. 

c) Nuk ka një angazhim konstant për këtë çështje, por një angazhim sporadik dhe të 
fragmentarizuar që vjen fill pas deklaratave publike për këtë çështje. Kjo ka sjellë një 
mungesë të një koordinimi të vazhdueshëm mes Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë 
së Përgjithshme të Doganave si dhe mes këtyre dy fundit dhe homologeve përkatëse në 
Kosovë. Kjo është konstatuar në çështjen e hapjes së pikës doganore të Kosovës në 
Portin e Durrësit. Në 20 janar 2017 është ngritur grupi i përbashkët25 për të shqyrtuar 
këtë çështje i cili ka dalë me një raport konciz e gjithëpërfshirës në  24.04.2017, nga kjo 
periudhë deri në nëntor nuk është marrë asnjë masë për të plotësuar jo vetëm bazën 
ligjore, por edhe bazën logjistike për të mundësuar operimin e doganës në Portin e 
Durrësit.  

d) Marrëveshja për Nxitjen dhe Lehtësimin e Tregtisë nuk parashikon strategjinë e 
implementimit të punës për evidentimin e barrierave jotarifore, organet dhe ministritë 
përgjegjëse për të ndjekur procesin dhe nuk kanë arritur të eliminojë barrierat 
burokratike. 

e) Harmonizimi fiskal, si gur-themeli i unionit doganor, nuk është konturuar si politikë 
qeveritare, bazuar në një marrëveshje ndër-qeveritare, por është shtruar në formë 
aspirate. 

f) Mungon koordinimi ndër-ministror për marrëveshjet e nënshkruara, të cilat prekin 
fushëveprimin e ministrive të tjera. 

g) Nga intervistat e realizuara nga grupi i auditimit në Ministrinë e Financave të Shqipërisë 
dhe Ministrinë e Financave të Kosovës si dhe në institucionet qendrore të doganave të 
të dyja vendeve është konstatuar se nuk është ndërmarrë asnjë masë konkrete në drejtim 

                                                 
25

Urdhri Nr. 1318, datë 18.01.2017 “Për ngritjen e grupit të përbashkët të punës për vlerësimin e mundësisë dhe efektivitet të 
hapjes së Zyrës së Operimit të Doganës Kosovare pranë Degës së Doganës Durrës” 



 

18 

të bashkimit doganor dhe se deklaratat e qeverisë janë shumë më para sesa përgatitjet e 
institucioneve shtetërore. Konkretisht Ministria e Financave të Shqipërisë nuk ka ende 
asnjë studim, strategji, plan pune apo analizë paraprake, qoftë edhe të hartuar në 
bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, mbi unifikimin e pikave doganore si dhe mbi 
impaktin që mund të ketë bashkimi doganor në ekonominë e dy vendeve.  

h) Mungesë efektiviteti: Objektivat e shpallura nuk janë strategjike e institucionale. Të 
paveshura me formatin zyrtar si objektiva strategjikë, ingranazhet institucionale të 
Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Shqiptare nuk kanë 
lëvizur në mënyrë konsistente e në koordinim me institucionet e Kosovës në këtë 
drejtim. Paradoksi që është krijuar është se në optikën e performancës, procesi është 
invers, nga inputet po shkohet tek një objektiv i vagullt e retorik, që ndryshon trajtë pas 
çdo deklarate politike, e jo nga një objektiv i qartë e strategjik tek inputet. Kjo ka 
shkaktuar një situatë ku Dogana shqiptare por edhe Ministria e Financave po e gjen 
veten të papërgatitur dhe shumë prapa përballë deklaratave politike në këtë rrafsh. 

i) Për operimin e doganës së Kosovës në Portin e Durrësit mungon baza ligjore. Për 
pasojë, grupi i auditimit arriti në konkluzionet se nuk përcaktohen:  
 Detyrat dhe përgjegjësit e Policisë kufitare të Kosovës në fushën e sigurisë. Pra 

duhet qartësuar se Policia Kufitare do të jete prezent ose jo prezent në Portin e 
Durrësit për krijimin e kushteve te sigurisë dhe  trajtimin e rasteve te  zbulimit te  
mallrave te ndaluara qe i përkasin domenit policor, hetimeve etj. (armët, drogat 
etj.)  

 Detyrat dhe përgjegjësitë e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë AUV, duke 
qenë se sipas dispozitave ne fuqi, AUV është përgjegjës për kontrollin kufitar 
dhe lejen ne import/eksport te produkteve me origjinë bimore dhe shtazore. 

 Detyrat dhe përgjegjësitë Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje 
Medicinale (AKPM), duke qenë se sipas dispozitave në fuqi AKPM janë 
përgjegjës për kontrollin dhe lejimin në import/eksport të produkteve 
farmaceutike, duhet parashikuar se si do të kryhet ky kontroll.  

 Detyrat dhe përgjegjësitë që bartin Agjencitë Doganore në rastet e shkeljeve 
ligjore gjatë  tranzitit të mallrave.   

 Mungon harmonizimi i procedurave standarde për të përcaktuar se ku fillon dhe 
ku përfundon mbikëqyrja doganore e mallrave nga autoritetet respektive, në 
mënyrë që mos të ndërhyhet në detyrat dhe përgjegjësit e njëra tjetrës. 

j. Me shpalljen e pavarësisë e Kosovës, megjithëse është kërkuar nga qeveria kosovare 
përdorimi i Portit të Shëngjinit, kërkesë kjo e mbështetur nga politikanë shqiptarë, nuk 
është marrë në konsideratë si alternativë, që porti i Shëngjinit të vihet në shërbim të 
Doganës së Kosovës. 

 
Për sa më sipër, rekomandoj:  
 

1. Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të ndërmerren studime, bazuar tek 
feedback-et e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë e Industrisë të Shqipërisë dhe Odës 
Ekonomike të Kosovës, dhe të hartohet një Strategji Kombëtare e posaçme për 
bashkimin doganor me Kosovën, për ta veçuar Kosovën nga përgjithësimi i një 
bashkëpunimi me Europën Juglindore. Një strategji e tillë, do të konturonte punën e 
Ministrisë së Financave, ministrive të tjera dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
nën një angazhim institucional të vazhdueshëm dhe të shtrirë në afate kohore të 
mirëpërcaktuara, bazuar në objektiva të qartë.  

     Në vijimësi 
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2. Ministria e Financave dhe Ekonomisë t‟i propozojë Këshillit të Ministrave që në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015 – 2020, të përfshihet një kapitull 
i veçantë për bashkëpunimin e Shqipërisë me Kosovën. 

Menjëherë  

 

3. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Doganave, Bashkimin e Dhomave të Tregtisë e Industrisë të Shqipërisë dhe Odën 
Ekonomike të Kosovës të hartojnë një plan veprimi, për identifikimin dhe eliminimin e 
barrierave burokratike me të cilat ndeshet biznesi i të dy vendeve.   
                                                                       Brenda 3 mujorit të parë të vitit  2018 

 

4. Harmonizimi fiskal, si proces ekonomiko-politik, që kërkon një vendimmarrje politike 
bazuar në shqyrtimin e faktorëve makro-ekonomikë, të parashikohet në një marrëveshje 
ndërshtetërore mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.  

                           Në vijimësi 
                   

5. Në grupet e përbashkëta të punës midis Shqipërisë dhe Kosovës, të parashikuara në 
marrëveshjet midis dy vendeve, të përfshihen edhe Bashkimi i Dhomave të Tregtisë e 
Industrisë të Shqipërisë dhe Oda Ekonomike e Kosovës, si organizata që përfaqësojnë 
bizneset e të dy vendeve. 

                           Në vijimësi                  

6. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Doganave, të koordinojë punën me ministritë e tjera për marrëveshjet e nënshkruara me 
Kosovën, për identifikimin dhe adresimin e atyre problematikave, të cilat janë 
kompetencë e këtyre ministrive. 

           Në vijimësi   
 

7. Me qellim të ndarjes së përgjegjësive,  rregullimit dhe krijimit të funksionalitetit brenda 
zonës doganore në Portin e Durrësit për të dy administratat doganore Kosovë – 
Shqipëri, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Doganave të merren masa për hartimin e procedurave standarde të 
operimit në mënyrë që të qartësohet ku fillon dhe ku përfundon mbikëqyrja doganore e 
mallrave nga autoritetet respektive, në mënyrë që mos të interferohet në detyrat dhe 
përgjegjësit e njëra tjetrës. 

     Në vijimësi  
 

8. Të merren masat e nevojshme për njohjet reciproke të licencave, certifikatave, analizave 
dhe rezultateve të laboratorëve, etj., për të mundësuar funksionalitetin e kontrollit të 
Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës në Portin e Durrësit. 

    Në vijimësi  

 
9. Në konsultim me komunitetin e biznesit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave të marrë masat e nevojshme 
për të finalizuar procesin e operimit të zyrës së doganës së Kosovës në Portin e 
Durrësit. 

       Brenda 6 mujorit të parë të vitit  2018 
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10. Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave të marrin masa për hartimin e një studimi dhe zbatimin e tij mbi vendosjen e 

Portit të Shëngjinit në shërbim të Doganës së Kosovës. 

                                                                           Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2018 

 

 

 Në drejtim të infrastrukturës së nevojshme për unifikimin e pikave 
doganore me Kosovën ? 

 
Konkluzione: 
 

a) Unifikimi i pikave doganore nuk është shtrirë edhe në dy pikat e tjera doganore, të 
Qaftë Prushit dhe të Qafë Morinës, por vetëm në Morinë-Vërmicë (financuar nga  
Bashkimi Europian). 
 

b) Sa i përket infrastrukturës së portit të Durrësit ka një mungesë të theksuar 

hapësirash  që e kufizon operimin në mënyrë të plotë të doganës së Kosovës: 

 Hapësira për zyre,  

 Hapësira te ndara për parkimin e mauneve,  

 Hapësira te mbyllura  për ekzaminim fizik te maunave me mall(s‟disponon as 
pala shqiptare, 

 Depo për strehim të mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara, 
 

Po ashtu, evidentohen vështirësi të ndryshme për operim të agjencive tjera në Port, si: 

 Agjencia e Kontrollit Sanitar dhe Fitosanitar (Ushqimit dhe Veterinarisë); 

 Agjencia e Kontrollit të Barnave  

 Autoritetet e ndryshme shtetërore të përfshira në procesin e zhdoganimit. 
 
Për sa më sipër, rekomandoj: 
 

11. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të 

marrin masa për shtrirjen e unifikimit të pikave doganore me Kosovën edhe në dy pikat 

e tjera doganore, të Qaftë Prushit dhe të Qafë Morinës.  

            Në vijimësi 
 

12. Ministria e Financave dhe Ekonomisë të marrë masa që në administratën doganore të 
instalohet një platformë Single Window (sikurse do të implementohet nga pala kosovare 
në vitin 2018) dhe të shqyrtojë rekomandimin 36 të UN/CEFECAT për të krijuar një 
Single Window (Dritare të Vetme) Shqipëri - Kosovë. 

    Në vijimësi 
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 Në drejtim të zbatimit të procedurave të parashikuara të kuadrit rregullator 
të miratuar, në ndërmarrjen e hapave për unifikimin e pikave doganore me 
Kosovën? 

 
Konkluzione: 
 

a) Në aspektin fiskal nuk ka asnjë përafrim mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe të dyja vendet 
ndjekin politika të ndryshme fiskale. Harmonizimi fiskal është guri i themelimit i 
bashkimit doganor me Kosovën dhe ndonëse është nënshkruar Momerandumi i 
Mirëkuptimit mes dy Ministrive, nuk  janë ndërmarrë hapa konkretë për këtë qëllim.  

b) Kodi i Ri Doganor ka sjell si risi licencimin e bizneseve si Operatorë Ekonomikë të 
Autorizuar, por mungon nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave një fushatë 
promovuese dhe konsultuese me biznesin për ta njohur me këtë risi të kodit doganor. 
Certifikimi i kompanive si Operator të Autorizuar që eksportojnë apo importojnë nga 
Kosova do të rriste fluksin tregtar mes dy vendeve dhe do të eliminonte barrierat 
burokratike. 

c) Burokracia e tepruar, certifikata e origjinës dhe dokumenti fitosanitar janë tre format 
kryesore të barrierave burokratike që ndesh biznesi i Kosovës (anketa e Odës  
Ekonomike të Kosovës “Barrierat tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë”) 
 

Për sa më sipër, rekomandoj: 
 

13. Nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të merren masa për të zbatuar 
angazhimet e Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar me Kosovën për të përafruar 
dhe harmonizuar nivelin e taksave dhe tarifave doganore për mallrat që i nënshtrohen 
akcizës.                                                                                                                    
                           Menjëherë 

 

14. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në bashkëpunim me Doganën e Kosovës të nisë një 
fushatë ndërgjegjuese me bizneset e Shqipërisë dhe Kosovës për t‟i njohur e nxitur për 
marrjen e statusit të Operatorëve të Autorizuar Ekonomikë.                                                                                                                                            

             Menjëherë 
 

15. Raporti i Odës Ekonomike të Kosovës “Barrierat tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë” dhe 
rekomandimet përkatëse të tij të merren në analizë nga Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për të eliminuar barrierat 
burokratike që ndesh biznesi kosovar në doganat shqiptare.                                                                                                                                  

              Menjëherë 

 

 

 Në drejtim të masave të marra që sigurojnë realizimin e unifikimit të 
pikave doganore të Shqipërisë me pikat doganore të Kosovës, si një hap 
vendimtar drejt bashkimit doganor mes dy shteteve ? 

 
Bazuar në evidencat e mbledhura përgjatë auditimit, intervistat me personat përgjegjës të subjekteve të audituara, 
grupet e interesit, konsulta me ekspertë të fushës si dhe përvojën pozitive ndërkombëtare të bashkimit doganor 
dhe atë të BE me vendet anëtare, grupi i auditimit arriti në konkluzionet e mëposhtme: 
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a) Një bashkim i mundshëm doganor ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës favorizon 

mbrojtjen dhe forcimin e hapësirës ekonomike midis dy shteteve, lëvizjen e lirë të 
mallrave, shërbimeve dhe profesioneve. 

b) Bashkimi doganor do të krijonte kushte të favorshme për zhvillimin e tregtisë midis dy 
vendeve, do të siguronte mbarëvajtje të plotë me llojet e nevojshme të energjisë, 
materialeve bruto, prodhimin e makinerive dhe teknikës, mallrave ushqimore dhe atyre 
të konsumit, si një hap vendimtar drejt krijimit të një tregu të përbashkët mallrash, 
shërbimesh dhe kapitalesh.  

c) Kufizimet në tregtinë Shqipëri - Kosovë lidhen jo vetëm me ngjashmërinë, por edhe me 
nivelin real të zhvillimit të ekonomisë së dy vendeve, e cila bazohet kryesisht në biznese 
të vogla dhe të mesme, përgjithësisht me natyrë aktiviteti lokal dhe pa ambicie të 
dukshme eksportuese. Sa më tepër hapet tregu, aq më shumë theksohen prirjet e 
bizneseve me fuqi të ulët konkurruese, të cilat e kufizojnë aktivitetin e tyre brenda zonës 
lokale ku ndihen më të sigurta dhe të izoluara nga risqet e konkurrencës. 

d) Ekonomia e Shqipërisë sikurse dhe ajo e Kosovës, dominohen në shumë sektorë nga 
kompani vendase apo të huaja me pozita kontrolluese në treg, gjë që jo vetëm shmang 
konkurrencën e sjell pasoja për konsumatorët, por njëkohësisht paraqet një ndër 
pengesat e hyrjes në treg të bizneseve nga të dy vendet.  

e) Hapja e tregut të brendshëm, promovimi i konkurrencës së shëndetshme për bizneset 
vendase dhe të huaja dhe reduktimi i pozitave monopoliste, si dhe mbështetja e 
produktivitetit të kompanive që zgjerojnë gjeografikisht aktivitetin në rajon, do të bënte 
më efektive edhe bashkëpunimin në fushën e doganave. 

 
Për sa më sipër, rekomandoj:  
 

16. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe DPD të ndërmarrin hapat e nevojshëm 
administrativë dhe ligjorë për t‟i propozuar qeverisë hartimin e një plani strategjik për 
ekonomi kombëtare të harmonizuar me ekonominë e Kosovës, si dy ekonomi 
komplementare. 

Menjëherë 

17. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe DPD të ndërmarrin hapat e nevojshëm 
administrativë dhe ligjorë për t‟i propozuar qeverisë hartimin e një drafti të një Kodi 
Doganor uniform mes Shqipërisë dhe Kosovës. 

Në vijimësi 

 

18. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe DPD të ndërmarrin hapat e nevojshëm 
administrativë dhe ligjorë për ngritjen e grupeve të punës për identifikimin dhe vlerësimin 
e rregullave të origjinës dhe për vendosjen e tarifës së përbashkët doganore në të dy 
vendet. 

Menjëherë 

 

19. Ministria e Financave dhe Ekonomisë të ndërmarrë hapat e nevojshëm administrativë dhe 
ligjorë për hartimin dhe ndërmarrjen e masave për implementimin e sistemit fiskal të 
unifikuar mes dy vendeve. 

Në vijimësi 
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20. Ministria e Financave dhe Ekonomisë t‟i propozojë Qeverisë ndërmarrjen e hapave të 
nevojshëm administrativë dhe ligjorë për ngritjen dhe funksionimin e një strukture të 
perbashket të të dy vendeve për të monitoruar progresin e bërë në realizimin e bashkimit 
doganor. 

Në vijimësi 
 

21. Ministria e Financave dhe Ekonomisë të nxisë dialogun ndërmjet Bashkimit të Dhomave 
të Tregtisë dhe Industrisë dhe Odës Ekonomike të Kosovës, për krijimin e besueshmërisë 
së produkteve dhe bashkëpunimit ekonomik. 

Në vijimësi 

 

22. Ministria e Financave dhe Ekonomisë të marrë masa që krahas mbledhjeve të përbashkëta 
ndërqeveritare apo ndërministrore, të koordinohet dialogu ndërmjet organeve shtetërore 
dhe Dhomave të Tregtisë, me axhendë transparente duke raportuar periodikisht si është 
realizuar kjo axhendë. 

Në vijimësi 

 

23. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe DPD të ndërmarrin hapat e nevojshëm 
administrativë dhe ligjorë për përgatitjen e procedurave lidhur me produktet që duhet të 
përjashtohen nga bashkimi doganor i dy vendeve. 

Në vijimësi 

 

24. Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe DPD të ndërmarrin hapat e nevojshëm 
administrativë  për krijimin e një regjistri elektronik të përbashkët për bizneset që operojnë 
në Shqipëri dhe në Kosovë. 

       Menjëherë 

- Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 
ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës. 
- Raporti i auditimit i përcillet Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Kuvendit të 
Shqipërisë(Komisionit për Ekonominë dhe Financat dhe Komisionit për Integrimin Europian), 
Ambasadës të Republikës së Kosovës në Republikën e Shqipërisë, Doganës së Kosovës, Zyrës 
Kombëtare të Auditimit të Kosovës dhe Odës Ekonomike të Kosovës. 
 
Shënim i Kryetarit: Kontrolli i Lartë i Shtetit do të zhvillojë një auditim të përbashkët me Zyrën 
Kombëtare të Auditimit të Kosovës në vitin 2018, me fokus edhe më të gjerë mbi këtë çështje të rëndësishme për 
interesin publik, si në Shqipëri dhe në Kosovë, për të plotësuar aspekte të tjera të integrimit ekonomik që nuk 
ishin objekt i këtij auditimi. 
 
 

 

Bujar LESKAJ             
            
                      
                    
K R Y E T A R                                                                        


