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Abstrakt  

Ekonomia e Kosoves varet shume nga masat fiskale qe i aplikon shteti. Permes Institucionit te 

doganes se Kosoves realizohet zbatimi i politikes fiskale dhe tregtare ne vend, aplikimi i takses 

doganore luan nje role shume te rendesishem ne trendet zhvillimore ekonomike te Kosove. Taksa 

doganore ne Kosove ka rol fikal, nga analiza e kryer (permes intervistave te kryera me respondent te 

ndryshem) per kete punim vijm ne perfundim se roli fiskal duhet qe ne menyr graduale te ndryshoj ne 

rolin ekonomik. 

Kosova bene pjese ne kategorin e vendeve qe ende jane ne tranzicion, ajo ka nje zhvillim te 

ngadalshem ekonomik. Politika fiskale është pjesë e rëndësishme e politikës ekonomike, edhe ne 

Kosove ajo përfshin: politikën e sigurimit të të ardhurave buxhetore, politikën e shpenzimeve 

buxhetore dhe  politikën e administrimit të borxhit shtetëror. 

Qëllimi i punimit-është qe te identifikoj rolin e takses doganore si instrument i politikes fiskale te 

Kosoves dhe ndikimi i saj ne zhvillimin ekonomik, qe eshte e nderlidhur me tregun ndërkombëtar dhe 

si te arrihen objektivat për depërtim ne tregun e jashtëm duke përdorur ne menyre te drejt taksen 

doganore si instrument te politikes fiskale. 

Metoda-do te përdoret metoda deduktive, analizuese, duke përshkruar dhe analizuar te gjeturat nga 

intervistat e kryera ne kete hulumtim. 

Kosova ka politiken e vet fiskale qe funksionon ne kuadër te sistemit fiskal te vendi. Qeveria e 

Kosoves përmes masave të politikës zhvillimore ekonomike me instrumentet e politikes fiskale duhet 

te ndikon në zhvillimin ekonomik te vendit, ne baze te hulumtimit te realizuar keto masa per zhvillim 

ekonomik ne Kosove lene per te deshiruar. 

Fjalët kyçe: politika fiskale, taksa doganore, sistemi fiskal, zhvillim ekonomik, masat  politikes 

zhvillimore, etj. 

Abstract  

Kosovo's economy is highly dependent on fiscal measures that the state applies. Through the 

Institution of Kosovo Customs, is performed the implementation of fiscal and trade policy in the 

country. Application of customs tax plays a very important role in the economic development of 

Kosovo. Customs duty in Kosovo has fiskal role. The conducted analysis (conducted through 

interviews with different respondents), for this paper, we coming in the conclude, that the fiscal role  

need  gradually change in the economic role. 

Kosovo is listed in the category of countries that are still in transition, it has a slow economic 

development. Fiscal policy is an important part of economic policy in Kosovo and it includes: 
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insurance policy of budget revenues, budget expenditure policy and debt management policy of the 

state. 

The purpose of this paper is to identify the role of customs tax as an instrument of fiscal policy in 

Kosovo and its impact on economic development. This is linked with the international market, and 

how to achieve targets for foreign market insight using the straight way of customs tax as an 

instrument of fiscal policy.  

Method - will be used heuristic methods, analytical, describing, and analyzing, the findings from the 

interviews conducted in this research. 

Kosovo has its own fiscal policy, which operates within the fiscal system of the country. The Kosovo 

government through economic development policy measures with fiscal policy instruments must 

affect the economic development of the country. On the basis of research to realize these measures 

for economic development in Kosovo, left much to be desired. 

Key words: fiscal policy, customs duties, fiscal system, economic development, development policy 

measures, etc 

1. Taksa doganore si instrument i politikes fiskale ne Kosove 

Marrëdhëniet ekonomike midis shteteve të ndryshme ne shkëmbimin e mallrave dhe 

shërbimeve varen nga ndërhyrja dhe aplikimi i sistemit fiskal, nëpërmjet aplikimit të 

takses doganore. Taksat doganore vilen në çastin kur importohet një prodhim apo 

lloj i caktuar i mallit (tagër importimi), atëherë kur ai eksportohet (tagër eksporti) 

ose kur mallrat kapërcejnë territorin kombëtar (tagër kalimi apo transiti), dy taksat e 

fundit (ne eksport dhe ne transit) mund te themi se tanimë nuk inkasohen sepse 

qëllimi i çdo vendi është stimulimi i eksporti dhe njëkohësisht me konventa 

ndërkombëtare i është dhënë rëndësi lëvizjes se lire te mallrave dhe shërbimeve 

prandaj edhe taksa ne transit është e panevojshme. 

Politika fiskale përfaqëson tërësinë e metodave dhe të veprimeve të përdorura nga 

qeveria dhe organet e saj, për gjetjen, grumbullimin  dhe përdorimin efiçent të 

burimeve të nevojshme për plotësimin e programeve të saj gjatë një periudhe të 

caktuar kohore. Politika fiskale është pjesë e rëndësishme e politikës ekonomike dhe 

përfshin politikën e sigurimit të të ardhurave buxhetore, politikën e shpenzimeve 

buxhetore dhe politikën e administrimit të borxhit shtetëror. 

Kosova bene pjese ne kategorin e vendeve qe ende jane ne tranzicion, ajo ka nje 

zhvillim te ngadalshem ekonomik, “rritja e shpejtë ekonomike nuk është një çështje 

e aritmetike, dhe nuk ndodh vetvetiu”
3
. Ekonomia e Kosoves varet shume nga masat 

fiskale qe i aplikon shteti, “sovraniteti fiskal është e drejta dhe fuqia e pakufizuar e 

shtetit për të vendosur mbi shpenzimet publike”
4
, ne kete kontest institucioni i 

doganes se Kosoves si instrument i zbatimit te politikes fiskale dhe tregtare  luan nje 

role shume te rendesishem.  

                                                 
3 Branko Horvat – “Dinamican ekonomski razvoj”, ECPD, United Nations University for Peace, Beograd 2007, 

faqe 144, 
4 Jovan Gorcic – “Fiskalni federalizam, lokalna samouprave i buxhetske politike”, ECPD, Beograd, 2013, faqe 

11, 
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Për rolin e politikes fiskale dhe për përdorimin e taksës doganore si instrument me 

rëndësi ne sistemin fiskal te Kosovës kam kryer përmes Intervistës një analizë me 

tre respondent te ndryshëm te cilët janë ne kontakt te drejtpërdrejt apo te tërthoret 

me Institucionin e Doganës, njeri është tregtar, tjetri është ekonomist dhe njeri është 

prodhues i mobileve. 

2. Analiza e  Intervistav 

Jane 3 intervista me respondent te ndryshem, intervistat jane realizuar duke mbajtur 

shenime:  

- Nje respondent eshte Tregtar – per te cilin kane qene tri pytje: 

o Sa jeni i knaqur me institucionin e doganes? - Pergjigjia: Dogana e Kosoves 

eshte nje nga institucionet qe funksionon mire dhe i zbaton deri dikun ligjet e 

aplikueshme ne Kosove, nuk jam i knaqur me menyren e vlersimit te mallit 

sepse ne shumicen e rasteve nuk na pranohet vlera fakturale e mallit qe une e 

importoj nga Kina, po ashtu kemi veshtersi me ankesat qe i parashtrojm ne 

Dogane sepse nuk marim pergjigje me kohe dhe lenda na vonohet, problem 

tjeter kemi kur une e fitoj kontekstin me Doganen dhe kemi vones ne kthimin 

e mjeteve. Kur me vjen malli ne Terminal ka vonese te zhdoganimit te mallit 

deri ne tri dite per shkak te problemeve teknike qe ekzistojn ne Dogane – nga 

nje here nuk punon rrjeti  i internetit, nga nje here malli duhet te kontrollohet 

detalisht, kemi probleme edhe me certifikata te konformitetit te mallit, etj. 

o Taksa doganore prej 10 %  a ndikon ne afarizmin tuaj? - Pergjigja: normal qe 

sa me e madhe taksa doganore aq do te jete me i larte edhe qmimi i mallit qe 

del ne treg dhe kjo ndikon ne afarizem, mirpo kjo taks eshte e njejte per te 

gjithe dhe ne fund konsumatori i fundit e paguan, sikur taksa doganore te ishte 

me ulet edhe shitjet do te ishin me te medha sepse qmimi i mallit tim do te 

ishte me i lire. 

o Qka kishe ndryshuar ne institucionin e doganes? - Pergjigja: mendoj se 

procedurat per shqyrtim te ankesave duhet te shpejtohen, puna ne terminal te 

kryhet me shpejt, te eleminohet burokracia, etj. 

- Nje respondent eshte ekonomist – per te cilin ka qene nje pyetje e 

pergjithshem: 

o Sa ndikon institucioni i doganes ne trendet zhvillimore ne Kosove? - 

Pergjigja: dogana ka nje rol mjaft te madhe ne trendet zhvillimore ne Kosove, 

roli i saj eshte 90% fiskal, sepse 60 deri 70% e buxhetit te Kosoves eshte 

grumbulluar nga te hyrat ne Dogane, por une konsideroj se ky role duhet te 

ndryshoj dhe shteti duhet te mendoj per rritje te rolit ekonomik dhe kjo ne 

menyr graduale ne menyr qe mos te ndikoj ne financat publike te vendit, pra 

duhet te mendohet per prodhuesit vendor duke ju krijuar lehtesira per pune dhe 

duke stimuluar ata sektor ekonomik per te cilat ka resurse Kosova. 

Role, Competences and Responsibilities of Public Institutions on Generating new Scope Towards European Integration 
Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në krijimin e hapësirave të reja drejt integrimit Evropian 

Page 213



 

 

- Nje respondent eshte prodhues i mobileve – per te cilin kane qene dy pyetje: 

o A konsideroni se institucioni i doganes duhet te mbroj prodhuesin vendor? - 

Pergjigje: dogan nuk po bene asgje per prodhuesin vendor, vetem po na 

rendon me taksa doganore, nuk po na mbron nga importi i mobileve, ka shume 

importe te mobileve kurse ne kemi te punesuar 23 puntor qe marin rrog dhe 

mbajn familje, neve po na ngarkon me taksa doganore per lende te pare, nuk 

kemi asnje lirim dhe kjo po na veshterson afarizmin tone, kjo nuk po na lejon 

me investu ne teknik te re dhe per kete arsye nuk po mund te dalim ne treg me 

produkte dhe modele me te mira dhe me te reja. 

o A duhet qe taksa doganore te ndryshoj ne perqindje per lenden e pare dhe 

gjysemprodukte? - Pergjigja: taksa doganore per lende te pare dhe 

gjysemprodukte duhet te hiqet krejt e jo veq te ndryshoj ne perqindje, nese 

shteti deshiron me mbrojt prodhuesin vendor sepse ne te kunderten ne nuk do 

te mund te mbijetojm nga importi i madhe i mobileve, nese nuk hiqet taksa 

doganore per lende te pare ne duhet te mendojm per ta zvoglu numrin e 

puntorve sepse nuk mund te mbijetojm me keto taksa, prandaj  kerkoj qe kjo te 

ndryshohet shpejt. 

Analiza e te dhenave nga intervistat: nga pergjigjet e respondnteve verejm se 

dogana ka nevoj per rritje te transparences, per rritje te efikasitetit, respektim te 

dispozitave ligjore, po ashtu nga pergjigjet ne intervist verejm se eshte momenti qe 

duhet te mendohet edhe per aspektin ekonomik perveq atij fiskal, dogana me shume 

duhet te jete ne mbrojtje te prodhuesve vendor dhe te shqyrtohet mundesia e lirimit 

te mallit lende e pare dhe gjysemprodukte nga pagesa e takses doganore, te gjitha 

keto perfundime qe jane nxjer nga keto intervista duhet te pasqyrohen te organet me 

te larta qeveritare ne menyr qe ato organe te marin vendime meritore qe jane ne 

interes te vendit dhe te komunitetit te biznesi, sepse vetem ne kete menyre – duke 

degjuar edhe brengat e biznesit – arrihet deri te nje ngritje e performances dhe 

pergjegjsis se dyanshme qe ndikon pozitivisht edhe ne mbrojtje ekonomike per 

subjektet vendore por ndikon edhe per institucionin e doganes qe te rrit 

besueshmerin para komunitetit te biznesit dhe me gjere. 

Ekonomia kombëtare e Kosoves duhet te hartoj politika ekonomike per ti 

shfrytëzuar burimet dhe kapacitetet e saj “njerëzore, natyrore, kapitale dhe 

teknologjike”
5
, eshte me rendesi qe keto burime dhe kapacitete te kordinohen edhe 

me politiken tregtare te vendit dhe me aplikimin e drejt te taksave doganore ne 

import dhe taksave tjera te brendshme, “problemi për vendet në zhvillim qëndron në 

faktin se, është në mënyrë të skajshme e vështirë të akumulohen faktorët  e 

prodhimit, kapitali fizik dhe human, me një nivele të ulët të të ardhurave, 

karakteristikë kjo për këto vende”
6
. 

                                                 
5 Paul Samuelson & William D. Nordhaus: “Ekonomia”, Zagreb 1992, fq. 697, 
6 Rudiger Dornbusch & S. Fischer: “Makroekonomia”, Botim ndërkombëtar, shtëpia botuese „Dituria“, fq. 268, 

Seventh International Conference 
Konferenca e shtatë Ndërkombëtare 

Page 214



 

 

3. Politika fiskale ne raport me tregtinë e jashtme 

Tregtia e jashtme paraqet një veprimtari të rëndësishme të ekonomisë në përgjithësi, 

e cila meret me marrëdhëniet ekonomike të një vendi me vendet e tjera të botës në 

sferën e shitjes dhe të blerjes së mallrave dhe kryerjen e shërbimeve “në kushtet e 

zhvillimit bashkëkohor ekonomik ndërkombëtar nuk mund të ketë ekonomi 

autarkike (të mbyllur në vete) 
7
. Ekziston nevoja, që çdo vend pa marrë parasysh 

rregullimin ekonomik – social dhe nivelin e zhvillimit ekonomik të përgjithshëm, të 

ketë marrëdhënie ekonomike me vendet tjera. Kjo ndodh për faktin se, burimet 

zakonisht paraqiten në trajtën e pamjaftueshmërisë, prandaj për t’i plotësuar nevojat 

e veta shtetet krijojnë ura bashkëpunimi me shtetet tjera të pavarura. Sistemi Fiskal 

si pjesë e sistemit ekonomik në përgjithësi ka një ndikim te madhe ne përcaktimin e 

dinamikes se zhvillimit te tregtis se jashtme. 

Liberalizimi gjithnjë më i madh i ekonomisë globale padyshim se kërkon, në njërën 

anë bashkërenditjen dhe harmonizimin e sistemeve dhe mekanizmave fiskal të 

vendeve të ndryshme dhe në anën tjetër ruajtjen e sovranitetit fiskal nacional, në 

përputhje me specifikat e caktuara të vendeve përkatëse, 

Zhvillimi i tregtisë ndërkombëtare krijon avantazhe ekonomike dhe politike të 

shumta, të cilat kushtëzohen nga rrjedhat e ekonomisë globale. Për këtë arsye, njëri 

prej faktorëve kyç për përmirësimin e rrjedhave ekonomike globale është interferimi 

apo ndërhyrja e sistemit fiskal kombëtar. Siç dihet nga praktika sistemi fiskal përbën 

boshtin e krijimit të të hyrave publike që plotësojnë buxhetin e shtetit përkatës. 

Politikebërësit i orientojnë politikat qeveritare fiskale në varësi të nevojave publike, 

strukturës së përgjithshme të zhvillimit ekonomik, nivelit të punësimit, shkallës së 

zhvillimit të tregtisë me jashtë etj. 

Qeveria e vendit, përveç masave të politikës ekonomike që ndikon në zhvillimin e 

gjithmbarshëm ekonomik, ajo duhet të ndërmerr edhe masa tjera, qëllimi final i të 

cilave të jetë përmirësimi i bazës materiale të qytetarëve, përkatësisht zhvillimi 

ekonomik. Këto masa janë, aplikimi i instrumenteve dhe mekanizmave të  financave 

publike. Qeveria përmes aplikimit të instrumenteve të financave publike mund të 

ndikoj në nxitjen e rritjes ekonomike. Këto masa të financave publike jane: 

 Rritja e investimeve përmes uljes së deficitit të buxhetit për të dhënë shtysë 

në investimet private dhe nëpërmjet nxitjeve fiskale (taksore), 

 Nxitja e investimeve në kapitalin human, që donë të thotë të shpenzosh më 

shumë burime dhe përpjekje në edukim dhe trajnim, 

 Rritja e investimeve të infrastrukturës, 

 Sigurimi i mjeteve fiskal për shpenzime per kërkim dhe zhvillimi.
8
 

Instrumentet e politikës fiskale duhet përdorur dhe përshtatur konform ambientit 

ekonomik dhe biznesor. Përmes  politikes fiskale ndikohet në tejkalimin e krizave 

                                                 
7 Musa Limani, “Makroekonomia Aplikative”, Prishtinë, 2003, 
8 Rudiger Dornbusch & S. Fischer: “Makroekonomia”, Botim ndërkombëtar, shtëpia botuese „Dituria“, fq 267 
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ekonomike afatshkurta, si përdorimi i politikës “fiskale anticiklike, politikës fiskale 

ekspansioniste, restriktive, pastaj multiplikatorit dhe akcelatorit”
9
 etj. Përmes këtyre 

masave ndikohet në zbutjen e varfërisë dhe uljen e nivelit të papunësisë, në periudha 

të krizës ekonomike inflatore dhe deflatore, efekte këto makroekonomike. 

4. Taksa doganore si instrument i politikes fiskale ne raport me 

integrimet nderkombetare 

Taksa doganore si instrument i politikes fiskale qe aplikohet me rastin e importit te 

mallit ka disa qëllime: 

 qëllimi fiskal, për t’i siguruar shtetit të hyra;  

 mbrojtës, që te mbrojnë prodhuesit e vendit;  

 të përmirësojnë bilancin e pagesave;  

 të balancojnë subvencionet apo lehtësitë e tjera të akorduara nga vendet e 

huaja prodhuesve të vet;  

 si reprezalje ndaj një vendi të caktuar. 

Por, “duhet vënë ne dukje menjëherë se është vështirë të gjykohet nëse një tagër ka 

natyrë fiskale apo mbrojtëse, sepse, me përjashtim të rasteve të veçanta, ajo sjellë në 

të njëjtën kohe:  

 shtimin e të hyrave fiskale;  

 pakësimin e sasisë së importit, 

 përmirësimin e bilancit të pagesave” 
10

. 

Në kohën e sotme e cila quhet koha e “integrimeve”, shtetet përmes marrëveshjeve 

ndërkombëtare synojnë të rregullojnë sfera të interesit të përbashkët, dhe tu 

përshtatën nevojave të përbashkëta. Me harmonizim të sistemeve fiskale duhet 

nënkuptuar veprimtarinë legjislative të një shteti, që konsiston në miratimin e ligjeve 

në fushën e tatimeve, taksave, dhe formave tjera fiskale, ashtu që sistemet fiskale 

përkatëse të shteteve sovrane të jenë të njëllojta apo tu përgjigjen objektivave të 

njëjta të përbashkëta qe funksionojnë ne tregjet e tyre. Në mënyrë që tregjet të 

funksionojnë me sa më shumë efektivitet, ekonomia dhe politika duhet të ndahen sa 

më shumë që të jetë e mundur nga njëra – tjetra: domethënë tregjet duhet të jenë të 

lira. Megjithëse “qeveria duhet të sigurojë rendin bazë në shoqëri, institucionet e 

saja duhet të zhvillohen së tepërmi për të lehtësuar lëvizjen e lirë të mallrave dhe për 

të lehtësuar ndërveprimin ekonomik, i cili në fund të fundit do të garantojë çmime 

më të favorshme (ekuilibër) dhe qëndrueshmëri ekonomike
11

.Meqë ekonomia, 

përkatësisht zhvillimi ekonomik është boshti i zhvillimit të përgjithshëm shoqëror, 

shtetet duhet të tejkalojnë barrierat politike dhe shoqërore duke eliminuar 

                                                 
9 Sabri Kadriu: “Financa Publike”, Fakulteti Juridik i Univeristitetit të  Prishtinës, 2011, fq. 87, 
10 Rudiger Dornbusch & S. Fischer: “Makroekonomia”, Botim ndërkombëtar, shtëpia botuese „Dituria“, fq. 608, 
11 Karen A. Mingst: “Bazat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare”, Albanian Institute for International Studies,  

Tiranë, 2008, fq. 301, 
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nacionalizmat ekstrem të shfaqur për dekada më radhë ku secili të bartë mbi supe 

përgjegjësinë që i takon dhe të fokusohemi drejt një të ardhme më të mirë të 

përbashkët. Në këtë aspekt mendojmë se duhet te kihen parasysh disa kritere siq 

jane: 

 Duke respektuar parimet e OBT-së, dëshmojmë demokraci dhe përkushtim 

bashkëpunues me të gjitha vendet e rajonit dhe botës, 

 Formimi i një tregu të përbashkët rajonal, që së bashku ti plotësojmë kriteret 

dhe si rajon, në paket të anëtarësohemi në Bashkimin Evropian,  

 Formimi i Tregut të Përbashkët për bashkërendim të politikave fiskale, 

 Formimi i Tregut të Përbashkët duhet të përcjellët edhe  me bashkërendim të 

politikave makroekonomike,  

 Me vendet e Bashkimit Evropian të krijojmë partneritet institucional, të 

përfitojmë nga të arriturat e tyre, dhe tregtia me këto vende të zhvillohet në 

frymën liberale, 

 Përmes politikave të brendshme ekonomike ti ndihmohet komunitetit të 

biznesit për ngritjen e kapaciteteve prodhuese, ngritjen e cilësisë së 

prodhimit, dhe të ndikohet në nxitjen e eksportit, në këtë mënyrë ulet edhe 

deficiti i madh në bilancin tregtar, kjo vlen edhe për Kosovën qe është një 

vend me zhvillim ekonomik te ulet dhe si vend ne tranzicion,  

 Duhet të eliminohen pengesat tregtare që kanë të bëjnë me barrierat sasiore 

dhe masat administrative për importimin e mallrave, etj. 

Përmes strategjisë zhvillimore, qeveria duhet të përdor kapacitetet dhe burimet e 

nevojshme për nxitjen e zhvillimit  ekonomik. Operatori publik duhet tu jepe 

përparësi atyre burimeve që i ka në dispozicion, dhe te beje zgjedhjen në mes tyre, 

ato burime të cilat gjenerojnë të ardhura dhe sigurojnë zhvillim ekonomik të 

qëndrueshëm në vazhdimësi duhet te jene pjesë e zhvillimit strategjik afatgjate, në 

mënyrë që të mos ketë variacione apo luhatje në mes të rritjes dhe uljes ekonomike 

në përgjithësi. 

Ne kete kontekst Republika e Kosoves gjegjesisht qeveria e saj duhet te kene 

parasysh qe te identifikojne ato burime qe kane qendrueshmeri dhe qe kane baze me 

te madhe dhe me te fort, qe garantojn zhvillim ekonomik afatgjate dhe ne ato burime 

duhet te bazohet strategjia zhvillimore qe duhet te hartohet. Kosova nuk ka industri 

te zhvilluar dhe nuk ka as kunader te pregaditur profesional per fusha industriale, 

dhe ne kete drejtim nuk ka kapacitete per te prodhuar teknologji te avansuar si psh 

fabrik per prodhimin e kompjuterve, te TV, te telefonis mobile, etj, po ashtu nuk ka 

kapacitete per prodhim te automobilave, per prodhjim te industris kimike, te 

industris ushtarake, etj. Mirpo ka mundsi qe me shume ti kushtohet rendesi 

zhvillimit te bujqesis, eksploatimit me te mire te pasurive nentoksore, te zhvillimit te 

blegtoris, ti kushtohet rendesi rivitalizimit te fabrikave per prodhimin e gjerave 

ushqimore per te cilat lenda e pare ekziston ne Kosove, etj, ne kete drejtim duhet te 

behet me shume, eshte shume e rendesishme qe nje vend te arrij ti plotsoj nevojat e 
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popullsis se saj me gjera ushqimore dhe te ndalet importi i ketyre mallrave, deri me 

tani Kosova “mallin” qe me se shumti e eksporton eshte paraja e gatshme, kjo duhet 

te ndryshoj shume shpejt, ne te kunderten do te kemi probleme shume te medha 

ekonomike qe do te sjellin edhe trazira qytetare. 

5. Konkluzione: 

Taksa doganore ne Kosove eshte instrumenti kryesor ne hartimin e politikes tregtare 

te vendit, taksa doganore duhet te ndryshoj rolin dhe duhet te perdoret si instrument 

i mbrojtjes se prodhuesve vendor. Duhet te rishqyrtohet politika fiskale e Kosovës 

duke zvogëluar ne menyr graduale rolin fiskal nga importi dhe duke rritur dhe 

stimuluar rolin ekonomik, politika fiskale e Kosoves duhet te jete ne funksion te 

hartimit te stratexhis zhvillimore me qellim te shfrytzimit te burimeve dhe 

kapaciteteve vendore per zhvillim ekonomik. Taksa doganore duhet te perdoret ne 

funksion te stimulimit te prodhuesve vendor per te depertuar ne tregun 

nderkombetar. Kosova duhet te beje perpjekje per tu antarsuar ne organizatat 

ekonomike nderkombetare, nga te cilat do te perfitonte pervoja pozitive dhe do te 

zgjeronte tregun per prodhimet e veta. Permes takses doganore duhet te stimulohen 

ato burime të cilat gjenerojnë të ardhura dhe sigurojnë zhvillim ekonomik të 

qëndrueshëm dhe në vazhdimësi, duhet te kete koordinim ne shfrytzimin e faktorve 

ekonomik te cilet ndikojn ne ekonomin e Kosoves, 

Te intervistuarit: IG - tregtar nga Mitrovice, pronar i biznesit importues, BH - 

ekonomist nga Vushtrria, ligjerues ne Universitet dhe BV - prodhuesi mobileve, 

pronar i biznesit ne Vushtrri. 
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