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Gëzim Gjikolli 

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, 

ka nis të shpërfaq frikën dhe frustrimin e 

tij me taksën; ai po aludon se masa prej 

100% që Kosova i vendosi produkteve 

serbe, ka si qellim rrëzimin e tij nga 

pushteti – duke paraparë një të ardhme të 

zymtë për Serbinë, me protesta nëpër 

rrugë… e tëra si rezultat i krizës që do ta 

kërcënojë vendin e që burimin do ta ketë 

në këtë masë. 

Si duket ekspertët e tij të ekonomisë me 

të drejtë e kanë informuar për skenarin e 

mundshëm, se pamundësia e eksportit në 

Kosovë do t’i detyrojë kompanitë serbe 

të zvogëlojnë prodhimin. E, teoria në 

ekonomi thotë se nëse bie prodhimi, 

çmimi duhet të ngritet në mënyrë që këto 

kompani të mund të mbulojnë 

shpenzimet dhe të gjenerojnë një fitim 

normal. Pra, epilogu i kësaj mase është 

se pamundësia e tregtimit me Kosovën, 

për Serbinë, do të thotë ngritje të 

çmimeve të të njëjtave produkte edhe në 

dyqanet nëpër Serbi dhe, si rezultat, edhe 

pakënaqësitë sociale atje. 

Ndërsa sa i përket Kosovës, referuar po 

nga kjo teori, del se: në një periudhë 

afatshkurtër, konsumatori do të 

zëvendësoj produktet serbe me ato të 

vendeve tjera, duke duruar një çmim 

relativisht më të lartë se ai që kishte deri 

më tash me produktet serbe (supozohet 

se çmimi i produktit zëvendësues do të 

jetë më i lartë, meqë po mos të ishte 

ashtu ai do ta zgjidhte produktin e vendit 

joserb të parin). Sidoqoftë, në një 

periudhë më afatgjatë, prodhuesit 

kosovarë do të rrisin prodhimin që t’i 

bëjnë ballë kërkesës së shtuar për 

produkte e tyre në tregun kosovar. Si 

rezultat, në Kosovë pritet të ndodhë e 

kundërta e asaj çfarë pritet të ndodhë në 
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Serbi: prodhuesi kosovar do të jetë në 

gjendje të gjenerojë një fitim normal 

edhe duke pranuar një çmim më të ulët 

se ai që aktualisht ofron në treg. Pra, 

çmimet e produkteve në shportën e 

konsumatorit kosovar pritet të bien prapë 

në një të ardhme të afërt. Se sa do të jetë 

kjo rënie e çmimeve në të ardhmen, e që 

supozohet të mund të jetë edhe më e ulët 

se çmimet e importeve nga Serbia (shkak 

kostoja e transportit), varet edhe nga 

faktorë tjerë specifikë për industri të 

caktuara, siç mund të jenë ekonomizimet 

e shkallës, rritja e produktivitetit të 

punëtorëve në prodhim, avancimet në 

teknologji etj. 

Mbi të gjitha, një fitim më i madh për 

prodhuesit kosovarë do të rezultojë në 

investime më të mëdha në sigurinë dhe 

kualitetin e produkteve kosovare, duke e 

adresuar kështu edhe një ndër 

shqetësimet e vëra në pah, së fundmi, 

nga konsumatori i Kosovës për 

prodhimet tona. 

Pra, siç po e shohim, një treg i humbur 

një herë, lehtësisht humbet përgjithmonë. 

Ndaj, jo edhe pa të drejtë Vuçiqi ka nis të 

shqetësohet! 

(Autori është menaxher në Shërbimin e 

Këshillave Financiare pranë Deloitte 

Kosova Llc.) 
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Gjergj Erebara 

 

Tarifat doganore të vendosura së fundmi 

në masën 100% mbi importet nga Serbia 

dhe Bosnjë Hercegovina janë një politikë 

e rëndë, e luajtur nga qeveria e Kosovës 

në një situatë dukshëm gjithnjë e më të 

dëshpëruar. 

Kosova importoi 15% të mallrave të saj 

nga Serbia dhe 2.7% nga Bosnja. Kosova 

eksportoi 12.8% të mallrave të veta në 

Serbi dhe 2.3% në Bosnjë. Në terma 

parash, Kosova eksportoi 48 milionë 

euro mallra në Serbi dhe importoi 450 

milionë euro. 

Kosova importoi në total 3 miliardë euro 

mallra dhe eksportoi 378 milionë euro. 

Vendosja e tarifave në masën 10% pak 

javë më parë nuk ishte ndonjë masë me 

pasoja të rënda. Vendosja e tarifave 

100% është një masë me pasoja të rënda. 

Konsumatorët e Kosovës do të duhet të 

paguajnë më shtrenjtë, qofshin mallrat që 

do të vijojnë të importohen nga Serbia 

dhe Bosnja, ashtu edhe mallrat 

zëvendësuese që do të importohen nga 

vende të tjera. Duke qenë se këto mallra 

përbëjnë bashkërisht rreth 18% të të 

gjitha importeve të Kosovës, dhimbja për 

konsumatorët kosovarë nga çmimet e 

rritura ka gjasa do të jetë e 

konsiderueshme. 

Kuptohet që dhimbja do të jetë edhe për 

eksportuesit e Serbisë e Bosnjës por 

pyetja është sa e madhe do të jetë kjo 

vuajtje. 

Barrierat tregtare njihen zakonisht si 

“luftë tregtare”. Lufta tregtare është një 

formë dhune që shoqëron luftën në 

tërësi. Gjasat janë që në një luftë tregtare 

të dyja palët të dalin të humbura, por 

pyetja është se cila palë do të humbasë 

më shumë. 

Serbia eksportoi 15 miliardë euro mallra 

gjatë vitit 2017 dhe eksportet drejt 

https://telegrafi.com/author/gjergj_erebara/
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Kosovës përbëjnë 3% të totalit të 

eksporteve. 

Me Bosnjën situata duket e ngjashme. 

Eksportet totale të Bosnjës ishin rreth 5.5 

miliardë euro në vitin 2017, nga të cilat 

82 milionë ose 1.5% kishin për 

destinacion Kosovën. Megjithatë Bosnja 

ka peshë të dobët dhe rrjedhimisht ka 

pak rëndësi. 

Lufta tregtare nuk është 

domosdoshmërisht e keqe, veçanërisht 

në situatën në të cilën gjendet sot 

Kosova. Më shumë se një dekadë pas 

shpalljes së pavarësisë, Serbia vijon të 

sabotojë Kosovën për çdo gjë, nga 

integrimi në institucionet ndërkombëtare 

te bllokimi i aksesit në rrjetin e 

telekomunikacionit apo te rrjeti i 

energjisë elektrike. Një linjë 

interkonjeksioni mes Shqipërisë dhe 

Kosovës vijon të mbetet e papërdorur që 

nga ndërtimi i saj dy vjet më parë, me 

kosto të mëdha për të dyja vendet, si në 

formën e fitimeve të munguara ashtu 

edhe në formën e kredive që vijojnë të 

paguhen për një investim që nuk është 

vënë në punë. 

Megjithatë, tarifat e vendosura nga ana e 

Kosovës ngjajnë si një veprim prej të 

dëshpëruari. Bashkimi Evropian, i cili 

teorikisht duhet të ndërmjetësojë për 

normalizimin e marrëdhënieve, për 

momentin thjeshtë ka bërë thirrje për 

anulimin e tarifave por nuk ka ofruar 

ndonjë zgjidhje për problemet e vjetra 

dhe të reja të Kosovës. 

Shifrat e volumit të tregtisë mes Serbisë 

dhe Kosovës sugjerojnë se Kosova do të 

vuajë shumë më tepër tarifat e vendosura 

ndaj Serbisë nga sa do të vuajë Serbia 

nga humbja e eksporteve drejt Kosovës. 

Do të ishte mirë që Qeveria e Kosovës të 

kishte menduar se si do të mund të 

përballojë kostot e një lufte të tillë, 

veçanërisht në termat e ndihmës që duhet 

të ofrohet për pjesën e varfër të 

popullsisë së Kosovës, e cila do të vuajë 

një rritje të çmimeve të disa mallrave 

bazë. /BIRN/ 
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 Tirana të mbështesë Prishtinën: Të ulë traun për produktet serbe 

 
  

 

Ilir Babaramo 

Më në fund qeveria Haradinaj ndërmori 

hapin që një qeveri e Kosovës duhet të 

kishte bërë të paktën dhjetë vjet më parë. 

Qeveria e Prishtinës vendosi të zbatojë 

një taksë prej 100 për qind për çdo 

produkt serb që hyn në territorin e 

Kosovës. Ky veprim energjik përbën të 

vetmen përgjigje ndaj agresionit 

shumëplanësh të Serbisë. Në mënyrë 

konstante Beogradi po përdor çdo mjet 

politik dhe diplomatik për ta kthyer 

Kosovën një shtet të dështuar dhe për ta 

mbajtur atë një koloni ekonomike të saj. 

Vendimi i qeverisë së Prishtinës erdhi 

vetëm një ditë pas dështimit spektakolar 

që pësoi ajo dhe Perëndimi në Dubai, ku 

u rrëzua për të katërtën herë kërkesa e 
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Kosovës për t’u anëtarësuar në Interpol. 

Ky rrëzim u shoqërua me një festë deliri 

në Beograd. Situatë vërtet cinike, madje 

skizofrenike. Në kohën që nuk e pranon 

Kosovën si shtet, Beogradi përdor 

CEFTA-n, marrëveshjen e tregtisë së 

listë mes shteteve të rajonit për të fituar 

çdo vit të paktën 500 milionë euro 

pikërisht nga ky shtet që nuk e njeh, 

pikërisht nga shteti i cili importet më të 

mëdha i ka nga Serbia. 

Sigurisht qeveritë pasuese të Kosovës e 

kanë ditur këtë realitet. E kanë pranuar, 

janë dorëzuar në heshtje nga presioni që 

bëjnë në Prishtinë ata që rëndom thirren 

si oligarkë, të cilët janë bërë të tillë 

përmes statusit si importues të 

produkteve serbe. Përmes këtij 

korruptimi politik Kosova është kthyer 

në një koloni ekonomike serbe, ku 

thuajse çdo gjë që konsumohet është 

Made in Serbia. Tentakulat e këtij 

kolonizimi kanë filluar të shtrihen deri 

dhe në Shqipëri, ku ashtu si në Kosovë 

ka vërshuar mielli serb i cilësisë së ulët 

që në vendet evropiane përdoret si 

ushqim për kafshët, miell që vjen nga 

stoqet e vjetruara të ushtrisë serbe. 

Vendimi i qeverisë Haradinaj ka 

shkaktuar reagime negative në Bruksel. 

Mogerini ka kërkuar që qeveria e 

Prishtinës ta anulojë këtë vendim, 

ndërkohë që Thaçi hesht dhe oligarkët 

kanë filluar të deklarojnë se është një 

vendim i marrë në gjaknxehtësi. Qeveria 

Haradinaj nuk duhet lënë e izoluar në 

këtë nismë. Rrethanat janë të tilla sa 

shqiptarëve nuk ju kishte ngelur tjetër 

rrugë ndaj agresionit të Beogradit: vetëm 

ulja e traut. Madje aparati shtetëror 

kosovar duhet të trajtojë si 

kolaboracionist këdo që importon nga 

Serbia. Zgjidhje ekstreme, por e vetmja 

në situatën esktreme të krijuar. 

Dhjetë vjet nga shpallja e pavarësisë së 

Kosovës strategjia e Beogradit është e 

qartë: të imponojë ndarjen ose 

boshnjakëzimin e Kosovës si dhe ta 

mbajë Kosovën koloni ekonomike të saj. 

Ka vetëm dy mënyra për t’i ushtruar 

presion Serbisë ta njohë pavarësinë e 

Kosovës. E para është procesi i 

anëtarësimit të saj në Bashkimin 

Evropian. Thënë më teknikisht kapitulli 

35 i negociatave Bruksel – Beograd. 

Përmes këtyre negociatave Beogradi 

duhet të njohë kufijtë me vendet fqinjë, 

në të kundërt anëtarësimi i saj ngec. 

Çelësin e dytë e kanë në dorë shqiptarët. 

Ti prekin nervin e zbuluar, strategjinë e 

saj për ekspansion ekonomik. Pikërisht 
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për këtë arsye çdo qeveri në Prishtinë 

nuk duhet të tërhiqet nga vendimi i 

fundit i qeverisë Haradinaj deri në 

njohjen e pavarësisë nga Beogradi, 

pavarësisht presionit që mund të bëhet. 

Mjet tjetër nuk kanë në dorë. Nuk ka 

përse t’i druhet presionit. Beogradi ka 

dhjetë vjet që është nën presion për të 

njohur pavarësinë dhe nuk ka lëshuar pe. 

Në të kundërt, nëse vendimi i qeverisë 

Haradinaj bie do ishte kapitullim. 

Presioni i Brukselit do ishte alibi. 

Rrethanat korruptive do ishin ulëritëse. 

Qeveria e Prishtinës nuk duhet lënë 

vetëm në këtë nismë. Vendimit të saj 

duhet t’i bashkohet dhe qeveria e 

Tiranës. Ka dhjetëra arsye. Marrëveshja 

e CEFTA- mes Moldavisë, Serbisë, 

Kosovës , Malit të Zi dhe Bosnjës nuk 

është e patjetërsueshme si dhjetë 

urdhëresat e Dhiatës së Vjetër. Ajo nuk 

mund të bjerë ndesh me interesim 

ekonomik dhe kombëtar të çdo shteti 

aderues. 

Qeveria Rama e ka një shkak të qartë. 

Beogradi ka bllokuar linjën e 

intekonjeksionit Shqipëri-Kosovë për 

vite me radhë, ndonëse për ndërtimin e 

saj Gjermania ka dhënë një kredi me 

vlerë mbi 100 milionë euro. Vetëm për 

këtë arsye Tirana duhet të ulë traun për 

produktet serbe deri në momentin 

zhbllokimit të interkonjeksionit. Ca më 

tepër që nuk bëhet fjalë për një konflikt 

të Serbisë me Moldavinë. Është konflikt 

me Kosovën me të cilën qeveria 

shqiptare po përgatit marrëveshjen e 

bashkimit doganor. 

Historikisht Beogradi është përpjekur ta 

zgjidhë konfliktin e Kosovës duke 

negociuar me Tiranën. Në kanalet e tyre 

të komunikimit mund ta bëjnë këtë 

demarsh: zhbllokoni interkonjeksionin 

ose në Shqipëri nuk hyjnë mallra serbe. 

Ndërkohë që Thaçi hesht dhe Rama nuk 

ndërmerr këtë hap për të gjithë bëhet e 

qartë se kryeministri shqiptar mbështet 

negociatat e dy presidentëve për ndarjen 

e Kosovës, krejt ndryshe nga çfarë 

mendojnë të gjithë në të dyja anët e 

Drinit. 
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Këto do të jenë efektet e taksës mbi Serbinë 

e Bosnjen 

 

Muhamet Mustafa  

Eksperti i çështjeve ekonomike, 

 Muhamet Mustafa, profesor universitar 

e ish-deputet në Kuvendin e Kosovës, ka 

bërë një analizë mbi efektet e taksës në 

importe nga Serbia dhe Bosnjë e 

Hercegovina në buxhet dhe më gjerë, 

duke thënë se këtë e bën pa dramatizim. 

Eksperti i çështjeve ekonomike, 

Muhamet Mustafa, profesor universitar e 

ish-deputet në Kuvendin e Kosovës, ka 

bërë një analizë mbi efektet e taksës në 

importe nga Serbia dhe Bosnjë e 

Hercegovina në buxhet dhe më gjerë, 

duke thënë se këtë e bën pa dramatizim. 

Si fillim ai ka nxjerr dy pika kyçe. Ka 

thënë se “deficiti tregtar me Serbinë nga 

viti 2005 deri në fund të vitit 2017 është 

rritur nga 104 milionë euro në 401 

milionë euro ose 2.8 herë (280%)”. Si 

pikë e dytë, sipas tij, “CEFTA, BE-ja dhe 

ata që e mbështesin tregtinë e lirë më së 

paku mund ta akuzojnë Kosovën për 

qëndrimin dhe përkushtimin ndaj tregtisë 

së lirë”. 

“Problemet duhet t’i kërkojnë gjetiu”, ka 

thënë ai. 

Lexojeni të plotë analizën e Muhamet 

Mustafës: 

Pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për 

të vënë një taksë 100% në importet nga 

Serbia dhe Bosnja e Hercegovina pati 

edhe brenga lidhur me efektet negative të 

kësaj mase në Buxhetin e Kosovës, për 

ndikimet në çmimet e konsumit dhe tek 

prodhuesit që importojnë lëndë të parë 

nga këto vende. 

Ndonëse kam qene mjaft aktiv me 

postime për aspekte të ndryshme të këtij 

problemi, pasi pati edhe ca ftesa që të 

elaboroj pak më gjatë këto probleme 

(sidomos nga miku im e analisti 

Nexhmedin Spahiu) po e adresoj shkurt 

dimensionin ekonomik të masave, edhe 

pse mendoj se edhe aspekti politik ishte 

po ashtu, në mos ma shumë relevant 

prapa vendimit të Qeverise. Pa e 
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nënçmuar këtë aspekt po përqendrohen 

në aspektet ekonomike. 

Në një debat qe patëm në njërin nga 

televizionet tona ditën kur u vu taksa një 

bashkëbisedues aty e koleg imi 

parashikoi ndikime të renda në buxhetin 

e Kosovës. Prandaj po merrem së pari 

me këtë aspekt ngase këtë çështje nuk 

mundëm ta eksplorojmë aty. Tema 

shumë ishim pese bashkëbisedues dhe 

koha ishte gjithsejte një ore. Nuk mendoj 

se te ardhurat e Buxhetit te Kosovës do 

të duhej të dëmtoheshin nga kjo masë. 

Kjo do të ndodhte vetëm në rastin se 

rreth 450 milionë importe që tani vijnë 

nga Serbia, nuk do te zëvendësoheshin 

nga prodhimi vendor ose importe nga 

vende te tjera. Për importet nga Serbia 

dhe BeH importuesit edhe ashtu nuk 

kanë paguar doganë, por vetëm TVSH. 

Kjo do të paguhet edhe tash edhe nëse 

importi vie nga vendet e tjera e edhe për 

prodhimet vendore. Nëse çmimet e 

mallrave te importuara do të jenë më të 

larta se sa ato në Serbi, për arsye te 

transportit e edhe te tjera ta zëmë 5 apo 

10 % ose diçka më tepër për aq do të 

rritet edhe TVSH që do të vie në buxhet 

dhe rrjedhimisht edhe të ardhurat në 

buxhet (për shembull për importet nga 

Turqia, me te cilën ende nuk e kemi 

nënshkruar marrëveshjen për tregti te 

lirë). Nëse importojmë jashtë vendeve të 

CEFTA do të paguhet edhe doganë dhe 

edhe kjo do të rrisë buxhetin. Ndaj kjo 

ishte një brenge kryesisht e paarsyeshme. 

Cili do të jetë ndikimi potencial tek 

konsumatorët, apo ndikimi inflator, me 

rritjen e çmimeve të prodhimit ose 

konsumit. Kjo do të mund të llogaritej 

përafërsisht saktë nga ASK nëse shohim 

ndikimet në shportën e konsumatorëve, 

përkatësisht peshën specifike te mallrave 

te importuara nga Serbia ne shportën 

konsumuese ne baze te cilës ASK 

llogarite inflacionin. Ne mungese te 

kësaj po marr një model të të 

thjeshtësuar. Nëse nisemi nga statistika e 

publikuar (ASK, Tregtia e jashtme, 

2017) shohim se importet nga Serbia 

përbejnë rreth 15% të importeve të 

gjithëmbarshme. Nëse supozojmë se 

importi nga vendet e tjera qe i 

zëvendëson këto produkte do te jete me i 

shtrenjte 10%, dhe kjo transponohet 

linearisht tek niveli çmimeve (e kjo nuk 

ngjet ne realitet) atëherë niveli i 

përgjithshëm i çmimeve te këtyre 

produkteve do të mund të rriteshin me 

këto përqindje, por efekti në shportën e 

konsumit do duhej të ishte më i vogël, 

pasi kjo % do te vlente vetëm, për këto 
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produkte e jo edhe për te tjerat. Pra 

vetëm çmimi i 1/5 e importeve do te 

rritej me 10 %. Sipas supozimit tone. 

Thash qe këto janë supozime vetëm për 

ta ilustruar problemin,. Llogarite e sakta 

mund te behën ne baze te shportës me te 

cilën llogariten çmimet e konsumit ne 

Kosove dhe peshën specifike qe kane 

mallrat e caktuara ne te. Sipas te njëjtit 

burim te te dhënave (ASK 2017) shohim 

se Kosova importon nga Serbia 21 

milionë euro pije joalkoolike (thuaja të 

gjitha të zëvendësueshme me produkte 

vendore); 17 milionë sheqerna, melasë 

mjaltë (zëvendësohet kryesisht nga 

importi), 14 milionë grurë e misër ( 

zëvendësohet kryesisht nga importi, me 

çmim më të lartë ndoshta 10-20%), 

varësisht nga situata këtu Qeveria duhet 

të shikojë një intervenim me 

subvencionim te çmimeve te bukës; nga 

Serbia importohen edhe 14 milion 

përgatitje nga drithi dhe mielli (i 

zëvendësueshme nga importi dhe 

prodhime vendore dhe gjithashtu edhe 14 

milion vajra dhe yndyra ushqimi 

vegjetbel e te papërpunuara e qe 

gjithashtu zëvendësohen lehte nga 

importi dhe edhe nga prodhimi vendor. 

Ke to janë grupacionet kryesore te 

importit për shportën e konsumatorëve 

ne Kosove, dhe ndikimi tyre ne çmimet e 

kësaj shporte qe nuk do te duhej te ishte 

me ndikimi te papërballueshëm dhe te 

ndikonte ne ndonjë spirale inflatore. 

Hiperbolizimi këtij ndikimi është i 

dëmshëm ne këtë situate. Megjithatë 

Qeveria nuk duhet as ta nënçmoje. Duhet 

nxjerr llogari të sakta dhe duhet 

përshtatur buxhetin për neutralizim të 

këtij ndikimi. 

Një ndikim tjetër ndoshta më seriozi që 

do trajtim urgjent është neutralizimi i 

efekteve tek prodhuesit e Kosovës që 

lëndën e parë dhe inputet e tjera i 

importojnë nga Serbia në një përqindje të 

lartë. Para dy tri ditësh isha në Fabrikën 

e radiatorëve ENRAD nga Gjilani. Ata 

janë furnizuar me llamarinë e çelik nga 

Smedereva për të prodhuar radiatorë dhe 

kaldaja. Në këtë moment ata nuk mund 

ta përballojnë assesi shtrenjtimin e 

lendes se pare 100%. Ju duhet edhe kohe 

për riorientim ne tregje alternative. Këtu 

Qeveria duhet te bie një vendim urgjent 

qe taksa qe paguajnë ata kur importojnë 

lenden e pare te ju evidentohet dhe aty 

për aty te neutralizohet me kthim te saj 

për një kohe derisa te sigurojnë 

alternative furnizimi, ose derisa Serbia 

nuk korrigjon politikat e veta. Ndikimi 

këtij operacionin për buxhetin është 
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neutral ne krahasim me gjendjen para 

masave. 

Përndryshe ndikimet pozitive te këtyre 

masave krahas uljes se varësisë nga 

importi nga Serbia , mund te jene edhe 

tek edhe ne rritje e prodhimit vendor dhe 

konsumimin e produkteve vendore. Ne 

ekonomi është i njohur efekti i 

ashtuquajtur i i multiplikatorit. Çdo Euro 

e shpenzuar ne blerjen produkteve 

vendore dhe inputeve vendore te 

prodhimit ka një efekt multiplikues 3-5 

here , varësisht nga struktura e produktit 

, pra ajo euro bën një xhiro ne vend duke 

i kontribuar rritjes ekonomike dhe 

vendeve te reja te punës. Eurot qe 

shpenzojmë për importe e bartin ketë 

efekt tek vendi ku importojmë. 

(Natyrisht kjo nuk vlen vetëm për 

importet nga Serbia). Mu për ketë tani 

edhe ne diskutimet teorike, po 

korrigjohet nje eufori qe erdhi gjate 

viteve 90, dhe dekadën e pare te këtij 

shekulli, si pasoje e te cilës ishin 

neglizhuar politikat aktive industriale për 

ri industrializim te ekonomive ne 

tranzicion, ose ekonomive qe janë 

ballafaquar me nevoje te rikonstruktimit 

pas luftës dhe sanimit te një 

dezinsutrializimi brutal siç është rasti me 

ekonominë e Kosovës. Pra nga 

ekonomistë e nobeliste shumë eminente 

po sugjerohen politikat qe rrisin ofertën 

vendore dhe aftësinë e saj konkurruese 

(supply – side policies). Kosova nuk 

mund të akuzohet se është kudër 

parimeve të CEFTA-s e tregut të lirë. 

Ajo është, krahas Shqipërisë, respektuese 

rigoroze e atyre primeve më shumë se 

gjithë vendet e tjera të CEFTA e sidomos 

me shume se Serbia e BeH. Ajo me këtë 

vendim nuk po e suspendon ekonominë 

lire. Ka problem vetëm me dy vende dhe 

15% , përkatësisht 3% ( Be H) te 

importeve. Pra nga vende qe godasin 

pozitën e saj ndërkombëtare dhe 

sovranitetin e saj. Përndryshe po te ishte 

fjala për suspendim te tregtisë se lire dhe 

konkurrencës fer përkrahja ime ndaj 

vendimit te Qeverise do te dallonte 

shume nga ajo qe kam bere si udhëheqës 

i Riinvest ose deputet. Unë besoj se 

vetëm tregu i lire, konkurrenca fer dhe 

politikat aktive zhvillimore dhe 

industriale për rritje te ofertës vendore 

janë çelësi i prosperitetit ekonomike te 

Kosovës dhe ekonomive te ngjashme si 

kjo e Kosovës. 

Përndryshe ,për te ilustruar se gjithsesi 

ka qene e nevojshme te ndermirën mase 

për te rregulluar, midis tjerash edhe 

tregtinë me Serbinë ( pavarësisht 
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aspekteve politike) mjafton te kemi ne 

vëmendje se deficiti tregtar me Serbinë 

nga viti 2005 deri ne fund te vitit 2017 

është rritur nga 104 milion Euro ne 401 

milion Euro ose 2.8 here, ndërkohe qe 

deficiti i përgjithshëm ne këmbimin 

tregtar I Kosovës ne këtë periudhe është 

rritur rreth 2.4 here, ( 40% me pak). E 

kam thëne edhe ne raste te tjera se 

Kosova ka nënçmuar gjate këto 

probleme dhe ka injoruar rekomandimet 

qe ti adresoje. Një kthese pozitive është 

bere këto tri vitet e fundit me pakon 

fiskale 1 e 2 dhe gjithashtu edhe me disa 

masa qe janë marre në vazhdim të tyre 

vitin e fundit. CEFTA , BE dhe ata qe e 

mbështesin tregtinë e lirë më së paku 

mund ta akuzojnë Kosovën për 

përkushtimin ndaj tregtisë së lirë. 

Problemet duhet t’u kërkojnë gjetiu. 
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Një plan ”B” për t’i shmangur pengesat diplomatike nga 

Beogradi 
  
 

Jeta Krasniqi 

Pas dështimit të Kosovës që të pranohet 

në INTERPOL, çka shihet edhe si 

rezultat i një ofensive të ashpër 

diplomatike të Serbisë kundër këtij 

anëtarësimi, u shtrua sërish çështja e 

nevojës së arritjes së një marrëveshjeje 

normalizimi ndërmjet Kosovës dhe 

Serbisë për eliminimin e këtyre 

pengesave. 

Aktualisht, te spektri politik në Kosovë 

ka mendime të ndryshme nëse Kosova 

duhet të fokusohet në dialogun për 

normalizimin e raporteve me Serbinë, si 

çështje kryesore të politikës së saj, apo 

duhet të fokusohet në çështje tjera që 

ndërlidhen me fuqizimin e shtetit dhe 

subjektivitetit të brendshëm. 

Politologët dhe analistët politikë thonë se 

politika kosovare në një masë e ka 
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faktorizuar vetë rolin e Serbisë në raport 

me shtetin e Kosovës. 

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka 

thënë se pa një marrëveshje finale me 

Serbinë, Kosova do të vazhdojë të ketë 

pengesa dhe bllokada. Me qasjen e 

presidentit nuk pajtohen jo vetëm 

opozita, por edhe kryeministri dhe një 

pjesë e Qeverisë së Kosovës. Kjo e 

fundit, si masë kundërveprimi ndaj 

politikës serbe, vendosi që të rritë taksën 

ndaj importeve me origjinë nga Serbia 

dhe Bosnja nga 10 në 100 për qind. Një 

masë e tillë, jo vetëm që nuk besohet se e 

ndihmon dialogun, por edhe e 

pamundëson atë, përderisa presidenti 

serb, Aleksandar Vuçiq kishte deklaruar 

se pa heqjen e taksës, nuk do të ketë më 

bisedime. 

Politologu Ramush Tahiri, thotë se 

Kosova është shtet i pavarur dhe sovran 

dhe me Serbinë duhet të sillet dhe të ketë 

marrëdhënie normale si me shtetet tjera. 

“Elitat politike të Kosovës në arenën 

ndërkombëtare, jashtë syve të opinionit, i 

kanë dhënë kompetenca shtesë Serbisë 

dhe kanë pranuar që pikërisht 

marrëveshja përfundimtarë me Serbinë, e 

zgjidh përfundimisht çështjen”, thekson 

Tahiri. 

Tahiri thotë se ka mendime në rrafshin 

ndërkombëtar se pavarësia e Kosovës, 

ende nuk është e përmbyllur dhe kjo 

varet prej marrëveshje që Kosova do të 

bëj me Serbinë në dialogun politik që 

është duke u zhvilluar. 

“Udhëheqja e Kosovës ka disa vite që ka 

hy në dialog me Serbinë i ka dhënë një 

status të veçantë Serbisë dhe tash Serbia 

e ka shfrytëzuar këtë propagandë që në 

botë të paraqitet që çështja e Kosovës 

është çështje e brendshme e Serbisë dhe 

duhet të zgjidhet mes shqiptarëve dhe 

shtetit serb. Nga një gjendje e tillë, 

Kosova qe pesë gjashtë vjet është 

bllokuar në çdo takim ndërkombëtare 

sepse po kërkohet edhe deklarimi i 

Serbisë dhe po trajtohet si çështje e cila 

mund të marrë rrugë edhe për shtete të 

tjera dhe kështu na ndodhi edhe në 

INTERPOL”, tha Tahiri. 

Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti 

Demokratik i Kosovës, tha për Radion 

Evropa e Lirë, se procesi i normalizimit 

të raporteve Kosovë Serbi është një 

çështje shumë e rëndësishme për 

Kosovën. 

Ajo thotë se Kosova duhet të investojë 

në dialogun me Serbinë, por në radhë të 

partë duhet ta qartësojë pozicionin e saj. 
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“Në të njëjtën kohë, Kosova duhet të 

ndërtojë paralelisht edhe një politikë të 

saj të jashtme, qoftë politike të jashtëm 

apo të brendshme. Do të thotë nuk duhet 

të ndalet shteti dhe çdo gjë të fokusohet 

në dialogun Kosovë-Serbi. Dialogu është 

vetëm një proces dhe Kosova nuk duhet 

ta ndërlidh as subjektivitetin e saj 

ndërkombëtar, as legjitimitetin e 

brendshme vetëm me këtë proces dhe e 

dyta është që edhe mund të mos arrihet 

një marrëveshje. Prandaj, Kosova sipas 

KDI-së duhet ta ketë edhe një plan B”, 

tha Krasniqi. 

Megjithatë, Krasniqi thotë se çështjet e 

hapura me Serbinë duhet të zgjidhen, 

ngase kjo është edhe kërkesë e Bashkimit 

Evropian, por pa prekur në çështjen e 

sovranitetit të Kosovës. 

“Duhet të shprehet përkushtim për të 

përmbyllur çdo çështje që kemi me 

Serbinë, por ne kemi shtet dhe si të tillë 

duhet të sillemi në arenën 

ndërkombëtare. Duhet të dimë si të 

lobojmë, duhet të dimë se si të bëjmë 

politikë të jashtme më të mirë e më të 

koordinuar, si brenda apo edhe me 

aleatët ndërkombëtarë dhe të mësojmë 

edhe nga disfata të cilat jemi duke i 

përjetuar”, tha Krasniqi. 

Ndryshe, bisedimet politike ndërmjet 

Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e 

Bashkimit Evropian ka nisur që nga viti 

2011, dhe ka për qëllim normalizimin e 

raporteve mes dy shteteve. 
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Lufta ekonomike Kosovë – 

Serbi 

  
 

 

Luljeta Krasniqi 

Vendosja e taksës mbrojtëse prej 10 për 

qind për produktet e importuara nga 

Serbia, si dhe ndalimi i shitjes dhe 

importit të produkteve që nuk i referohen 

Kosovës si shtet, pritet të mos jenë masat 

e fundit që Kosova do t’iu vë produkteve 

të Serbisë. 

Një grup i deputetëve kanë dorëzuar në 

Kuvendin e Kosovës kërkesën për një 

debat parlamentar lidhur me nevojën 

urgjente për vendosjen e sanksioneve 

ekonomike dhe politike kundër Serbisë, 

si masë reciprociteti. 

Deputeti i pavarur në Kuvendin e 

Kosovës, Korab Sejdiu, tha se Kosova si 

shtet duhet të përgjigjet ndaj çfarëdo 
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agresioni nga një shteti tjetër, në këtë rast 

nga Serbia. 

Deputeti Korab Sejdiu, iniciues i kësaj 

nisme, thotë se “Serbia kohëve të fundit 

ka ndërmarrë një fushatë shumë të egër 

ndaj Kosovës” dhe kjo e ka nxitur atë që 

të kërkojë masa reciprociteti. 

“Të fillojmë të veprojmë si shtet dhe këtë 

ide e kanë përkrahur edhe deputetë të 

tjerë. Synimi ynë është që ne të mos jemi 

financues të kësaj fushate të ashpër të 

Serbisë përmes 400 milionë euro në vit 

që ne ia dhurojmë ekonomisë serbe dhe e 

cila pastaj i përçohet Qeverisë serbe për 

të investuar në destabilizim të Kosovës, 

përfshirë edhe në betejën në 

mosanëtarësimin e Kosovës në 

INTERPOL”, thekson Sejdiu. 

Kosova vazhdon të importojë nga Serbia 

produkte në vlerë prej mbi 400 milionë 

euro në vit, ndërkohë produktet e 

Kosovës në shtetin e Serbisë në 

vazhdimësi hasin në barriera të shumta, 

ku edhe vlera e eksportit të produkteve të 

Kosovës në Serbi është jo më shumë se 

48 milionë euro në vit. 

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në 

Qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, thotë 

se në rast të një vendimi të Kuvendit të 

Kosovës për embargo ndaj produkteve të 

Serbisë, do ta procedonin atë. 

Shala shton se Kosova do të mund të 

zëvendësonte të gjitha produktet të cilat 

importohen nga Serbia. 

“Kosova ka produkte edhe vendore, por 

edhe bizneset kosovare në mënyrë shumë 

të lehtë mund që produktet nga Serbia t’i 

zëvendësojnë me produkte fillimisht 

vendore, që janë edhe nga kualiteti më të 

mirë sesa produktet nga Serbia, por edhe 

nga çmimet. Po ashtu, edhe produktet të 

cilat Kosova nuk i ka bizneset kosovare, 

shumë lehtë mund t’i marrin nga vendet 

tjera”, thotë Shala. 

Vendimi i ministrit Shala për vendosjen 

e taksës 10 për qind për produktet që 

vijnë nga Serbia dhe Bosnja e 

Hercegovina, kishte nxituar shqetësime 

në Bruksel se po shkelet Marrëveshja për 

tregti të lirë, CEFTA. 

Por, një vendim i tillë, është përkrahur në 

Kosova nga të gjithë përfaqësuesit e 

bizneseve dhe ekspertë të fushës. 

Eksperti i çështjeve ekonomike, Naim 

Gashi thotë se vendosja e një embargoje 

për produktet e Serbisë do të kishte 

efekte jashtëzakonisht të vogla në 
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ekonominë e Kosovës, pasi sipas tij, 

ekonomia e Kosovës pjesën kryesore të 

lëndës së parë e ka nga Bashkimi 

Evropian. 

“Përderisa Serbia me gjithë mekanizmat 

e saj politikë, institucionalë dhe 

ekonomikë e lufton shtetin e Kosovës 

edhe shteti i Kosovës duhet të përdorë 

mekanizmat që i ka në dispozicion për 

t’iu kundërvënë këtij sulmi të egër që po 

bën Serbia, e i cili fatkeqësisht po bëhet 

edhe me heshtjen e Bashkimit Evropian”, 

thekson Gashi. 

Ndërkohë Deputeti Korab Sejdiu shton 

se në vazhdimësi nga Kosova është 

kërkuar që të jetë pala më mirëkuptuese 

karshi Serbisë, por, kjo që është duke 

ndodhur tani, shton Sejdiu, është që 

miqësia e Kosovës është duke u trajtuar 

si dobësi. 

“Jemi në një situatë që nuk kemi zgjidhje 

që të ndërrojmë qasjen tonë ndaj 

Qeverisë së Serbisë dhe një fillim i 

mbarë do të ishte që ne mos të 

furnizojmë me mbi 400 milionë euro në 

vit ekonominë serbe. Unë besoj fuqishëm 

që në momentin që do të impononim një 

embargo të tillë, do të rritej presioni në 

Qeverinë e Serbisë që të ndalojë sulme 

dhe agresion të hapur që po bën ndaj 

Kosovës, jo vetëm në sferën 

ndërkombëtare, por edhe brenda shtetit 

tonë, në veçanti në katër komunat 

veriore”, thekson Sejdiu. 

Marrëdhëniet tregtare të Kosovës me 

Serbinë, janë përcjellë në vazhdimësi me 

probleme të shumta. 

Serbia vetëm pak muaj pas shpalljes së 

pavarësisë në vitin 2008, pati ndaluar 

produktet e Kosovës në tregjet e saj, për 

shkak të ndërrimit të vulës së doganave 

nga ato të UNMIK-ut në Doganat e 

Kosovës. 
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