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Një oficer policie patrullon kufirin Kroaci – Serbi afër Tovarnikut. © Antonio Bronic/Reuters përmes Alamy Stock Photo



Ballkani Perëndimor është një udhëkryq për trafikimin e shumë mallrave të 
paligjshme dhe një qendër gjeografike për kontrabandën e emigrantëve që 
përpiqen të hyjnë në Evropën Perëndimore. Ndërsa këto fakte janë të njohura 

mirë, informacioni mbi madhësinë e tregjeve dhe fitimet e mundshme është më pak i 
dukshëm. Dhe megjithëse Ballkani Perëndimor ka një reputacion të keq për pastrimin 
e të ardhurave të paligjshme, nuk ka shumë informacione mbi qytetet ose sektorët ku 
ekziston një problem.

Ky raport hedh dritë mbi shifrat e errëta të flukseve të përziera të emigrantëve nëpër 
Ballkanin Perëndimor, çmimet që ata paguajnë për t’u kontrabanduar, si dhe koston 
e drogave në rajon. Për ta bërë këtë, ai përdor një qasje të iniciuar në dy raportet e 
mëparshme të Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) mbi 
krimin e organizuar në Ballkanin Perëndimor, përkatësisht identifikimin dhe shikimin e 
asaj që po ndodh në pikat e nxehta të zgjedhura, veçanërisht rrugët hyrëse dhe dalëse 
me volum të lartë përmes të cilave kontrabandohen emigrantët dhe nyjet kryesore 
të trafikut të drogës. Përqendrimi në aktivitetin e paligjshëm në këto pika të nxehta 
ofron një pamje nga afër të faktorëve nxitës dhe mundësues të krimit të organizuar. 
Në të njëjtën kohë, një analizë e këtyre pikave të nxehta në një kontekst rajonal jep një 
tregues të volumit të tregtisë së paligjshme dhe fitimeve të mundshme që po nxirren. 

Pasi trajton shumat e parave që bëhen në këto pika të nxehta dhe tregon se ku dhe si 
po ndodh kontrabandimi i emigrantëve dhe i drogës, raporti trajton një fluks të tretë - 
paratë. Seksioni i tretë i raportit shpjegon se si funksionon pastrimi i parave në rajon 
si në drejtim të pastrimit të sasive të vogla në ekonominë informale ashtu edhe në 
volume më të mëdha të gjeneruara nga krimi i rëndë i organizuar dhe korrupsioni në 
shkallë të gjerë. Identifikon sektorët dhe industritë si dhe pikat e nxehta të veçanta  
në Ballkanin Perëndimor që janë veçanërisht vulnerabël ndaj pastrimit të parave. 

Ky raport përmban një mori informacionesh që u mblodhën në tremujorin e katërt të 
vitit 2020 - me gjithë pandeminë e COVID-19. Konstatimet bazohen në hulumtime 
në terren dhe intervista të kryera me zyrtarë aktualë dhe të mëparshëm të zbatimit 
të ligjit; gazetarë investigativë; hulumtuesit; zyrtarë lokalë; azilkërkues dhe emigrantë; 
përdorues të drogës; agjenci humanitare; organizata ndërkombëtare dhe përfaqësues 
të shoqërisë civile në pikat e nxehta. Ai gjithashtu mbështetet në burime dytësore, të 
tilla si raporte analitike dhe mediatike, dhe informacionet zyrtare të qeverisë. Për ta 
bërë këtë informacion më të lehtë për t’u përdorur nga përdoruesi, për këtë raport 
janë prodhuar posaçërisht një numër hartash dhe grafikësh. 

Shpresojmë që ky raport të mund të sjellë një kuptim më të madh të ekonomive të 
paligjshme në Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që të merren masa më efektive për  
të zvogëluar stimujt dhe fitimet e krimit të organizuar. 
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Anëtarët e një familjeje nga Afganistani bëjnë një pushim në verilindje të Bosnjë e Hercegovinës përpara  
se të përpiqen të kalojnë kufirin me Kroacinë. © Damir Sagolj/Getty Images



Kjo pjesë trajton kontrabandën e emigrantëve përmes Ballkanit Perëndimor. 
Ajo shpjegon kontekstin, veçanërisht ndikimin në këtë treg të paligjshëm të 
mbylljes së të ashtuquajturit “Itinerari Ballkanik” në vitin 2016 pas fluksit të 

madh të emigrantëve të vitit 2015. Ajo jep një përmbledhje të itinerareve kryesore, 
jep një profil të azilkërkuesve dhe emigrantëve dhe pastaj përqendrohet në pikat 
e nxehta ku po kryhet kontrabandimi i emigrantëve në gjashtë vendet e Ballkanit 
Perëndimor (BP6). Në veçanti, ajo përqendrohet në pikat kryesore të hyrjes në  
rajon (përmes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë) dhe pikat kryesore të daljes  
(në kufirin midis Bosnjë e Hercegovinës dhe Kroacisë, dhe midis Serbisë dhe 
Hungarisë). Përfshihet gjithashtu një profil i kontrabanduesve, si dhe një përmbledhje e 
çmimeve që ata tarifojnë. Ky informacion mbi çmimet, i kombinuar me të dhënat dhe 
përllogaritjet mbi numrin e njerëzve në lëvizje, janë faktorizuar në një llogaritje unike 
që jep një tregues të madhësisë dhe vlerës së tregut, veçanërisht në pikat kryesore  
të kalimit të kufirit. 

Konteksti: faktorët nxitës,  
pengesat dhe stimujt
Që prej viteve 1970, itinerari ballkanik ka qenë një shteg famëkeq për kontrabandën 
e drogës (kryesisht heroinës) nga lindja në perëndim. Por në vitin 2015, ai mori një 
kuptim të ri pasi rreth 1,5 milion azilkërkues dhe emigrantë - të shkaktuar pjesërisht 
nga lufta në Siri - kaluan nëpër Turqi dhe Greqi në Ballkanin Perëndimor dhe më pas 
në Evropën Perëndimore. 
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2009 3090

2010 2370

2011 4650

2012 6 390

2013 19 950

2014 45 557

2015 764 033

2016 130 325

2017 12 179

2018 5 869

FIGURA 1 Kalimet e paligjshme të kufirit në itinerarin ballkanik në numra, 2009–2018.

BURIMI: Frontex, Itineraret e emigrimit, https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-routes/
western-balkan-route.

Disa persona nga Ballkani - veçanërisht nga Kosova1 - shfrytëzuan kaosin për t'u 
bashkuar me turmat që kalonin nëpër rajon dhe për të kërkuar azil në Perëndim. 
Shumica u dërguan shpejt në shtëpi. Ndërsa qeveritë në Evropën Perëndimore 
fillimisht u kapën të papërgatitura, pesha e madhe e numrave dhe frika populiste se 
do të mbingarkoheshin nga “turmat” e të huajve çuan në mbylljen e itinerarit ballkanik 
në mars 2016. Kjo u arrit duke ngritur gardhe përgjatë pikave kyçe të kufirit, duke 
rritur kontrollet kufitare - duke përfshirë vendosjen e Frontex - dhe përshpejtimin  
e procedurave të azilit.2 

Megjithëse numri i azilkërkuesve dhe emigrantëve ra ndjeshëm në vitin 2016, fluksi 
i njerëzve nuk u ndal, pasi shumë prej faktorëve nxitës të kësaj lëvizjeje mbetën, si 
lufta në Siri, Afganistan dhe Libi; paqëndrueshmëria në Bririn e Afrikës dhe pabarazia 
Veri-Jug. Për më tepër, ndërsa azilkërkuesit dhe emigrantët ishin në gjendje të lëviznin 
lirshëm në të gjithë Evropën në vitin 2015, ngritja e barrierave në vitin 2016 krijoi një 
treg për kontrabandën e emigrantëve. Pasi disa itinerare të njohura, të tilla si ato nga 
Greqia në Maqedoninë e Veriut dhe nga Serbia në Hungari, u bënë më të vështira për 
t’u kaluar, emigrantët kërkuan rrugë alternative, për shembull përmes Shqipërisë. 

Pandemia e COVID-19 nuk e zvogëloi fluksin. Përkundrazi, numri i azilkërkuesve dhe 
emigrantëve që vinin në Ballkanin Perëndimor u rrit në vitin 2020.3 Për më tepër, 
deklarimet e emergjencave dhe mbylljet e kufijve kanë krijuar emergjenca humanitare 
në disa vende (veçanërisht afër pikave kyçe të kufirit) dhe liri të kufizuar të lëvizjes 
brenda dhe midis vendeve, duke rritur stimujt për kontrabandën. 
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Shteti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 kombësitë kryesore

Shqipëri 2 047 915 1 049 5 730 10 561 11 971 Siria, Afganistani, 
Maroku, Iraku

Bosnjë e 
Hercegovinë

133 766 4 489 23 902 29 196 16 211 Pakistani, Afganistani, 
Maroku, Bangladeshi

Kosovë N/A 16 147 590 2 081 1 910 Siria, Afganistani, 
Algjeria, Iraku

Mali i Zi N/A 167 807 4 753 8 695 2 898 Maroku, Afganistani, 
Irani, Algjeria

Maqedonia  
e Veriut

428 597 127 358 4129 16 895 40 887 41 257 Afganistani, Pakistani, 
Bangladeshi, Siria

Serbi 579 518 më shumë 
se 60 000

69 900 45 400 30 419 39 648 Afganistani, Pakistani, 
Bangladeshi, Siria

FIGURA 2 Numri i emigrantëve dhe azilkërkuesve në secilin nga gjashtë vendet e Ballkanit 
Perëndimor midis vitit 2015 dhe 2020.

BURIMET: Raportet e UNHCR-së mbi refugjatët, azilkërkuesit dhe lëvizjet e tjera të përziera  

në Ballkanin Perëndimor, 2015-2020.4 

Siç tregohet në Figurën 2, në disa vende numri i emigrantëve dhe azilkërkuesve  
në fund të vitit 2020 ishte më i lartë se në fund të vitit 2019. 

Itineraret 
Në vitin 2015, itinerari kryesor i ndjekur nga azilkërkuesit dhe emigrantët ishte 
përmes Turqisë dhe Greqisë për në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, drejt Hungarisë 
dhe më pas drejt Bashkimit Evropian (BE). 

Itinerari filloi të zhvendosej kur Hungaria ngriti një pengesë kufitare me Serbinë 
midis korrikut dhe shtatorit 2015.5 Hungaria gjithashtu përfundoi një gardh përgjatë 
kufirit të saj me Kroacinë në tetor 2015.6 Më tej në jug, kontrollet kufitare u forcuan 
në Maqedoninë e Veriut. Në nëntor 2015, ushtria maqedonase filloi të ndërtonte 
një gardh përgjatë kufirit me Greqinë. Ky gardh tani është i gjatë mbi 30 kilometra. 
Menaxhimi i kufirit është përmirësuar gjithashtu falë bashkëpunimit me Frontex.7 

Pas mbylljes së itinerarit ballkanik në Mars 2016, e cila u lehtësua nga një marrëveshje 
midis Turqisë dhe BE, rruga u zhvendos drejt Bosnjë dhe Hercegovinës. Në vitin 2017, 
pati një rritje të dukshme të azilkërkuesve dhe emigrantëve në Bosnjë e Hercegovinë 
dhe, në një masë më të vogël, në Malin e Zi.8 Meqenëse ishte më e vështirë për 
njerëzit të lëviznin në veri duke kaluar kufirin midis Serbisë dhe Hungarisë, ata u 
kthyen në perëndim në vend që të kalonin përmes Serbisë dhe Malit të Zi në Bosnjë e 
Hercegovinë. Ata u inkurajuan të lëviznin nëpër Republika Srpska, por shpesh ngecnin 
në Bosnjë e Hercegovinën veriperëndimore për shkak të kontrolleve të forta kufitare 
nga Kroacia. Kjo ka krijuar një krizë humanitare në kampet e refugjatëve dhe rreth  
tyre në kantonin Una-Sana të Bosnjë e Hercegovinës, afër kufirit me Kroacinë.

Që nga viti 2019, ka pasur një rritje të qartë të numrit të azilkërkuesve dhe 
emigrantëve që hyjnë në Shqipëri.9 Ka gjithashtu shenja që emigrantët po përpiqen 
të hyjnë në BE duke lëvizur në lindje sesa në perëndim, duke shkuar nga Serbia në 
Bullgari dhe Rumani. 
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Azilkërkuesit dhe emigrantët 
Shumica e azilkërkuesve dhe emigrantëve që lëvizin nëpër Ballkanin Perëndimor janë 
nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut. Disa u largohen konflikteve, ndërsa të tjerët 
janë emigrantë ekonomikë. Shumica janë nga Siria, Afganistani, Pakistani, Irani, Iraku 
dhe Maroku.10 Azilkërkues dhe emigrantë janë raportuar gjithashtu nga Algjeria,  
Etiopia dhe Eritrea, ndërsa të tjerët janë kurdë nga Turqia. 

Për një periudhë të shkurtër, mjaft persona nga Irani, India dhe Bangladeshi u 
raportua se do të vinin përmes Malit të Zi dhe Bosnjë e Hercegovinës - ndoshta për 
shkak të marrëveshjes së lëvizjes pa viza që Serbia kishte bërë me Iranin dhe Indinë. 
Të tjerë thuhet se po fluturojnë nga rajoni i Gjirit (ku ata po punonin ilegalisht)  
për në Turqi, përpara se të përpiqeshin të hynin në Ballkanin Perëndimor. 

Shumica e emigrantëve janë burra të rinj nga mosha 15 deri në 30 vjeç, ndërsa 
gratë dhe fëmijët janë më të zakonshëm në mesin e azilkërkuesve.11 Këto të fundit, 
veçanërisht ata nga Siria, kanë tendencën të udhëtojnë si familje. Megjithatë, ka raporte 
të grave dhe të miturve që udhëtojnë vetëm, gjë që i bën ata shumë vulnerabël. 

Afganistan
32 497

Gjeorgji
1181

Kamerun
1099
Irak
8418

Iran
3620

Siri
21 395

Shqipëri
10 203

Somali
3265

Algjeri
2057

Palesti në
3866

Pakistan
10 481

Bangladesh
3547

Marok
2814

Kongo
3203
Turqi
8017

Të tjera
8047

FIGURA 3 Vendet e origjinës dhe numri i emigrantëve të paligjshëm të arrestuar  
në Greqi në vitin 2019.

BURIMI: Raporti vjetor i policisë greke mbi krimin 2020, http://www.astynomia.gr/index.
php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=93710&Itemid=2443&lang=. 
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Pikat e nxehta të kontrabandës së qenieve njerëzore
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FIGURA 4 Pikat e nxehta të kontrabandës së qenieve njerëzore në Ballkanin Perëndimor.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.



Një nga pikat e nxehta më kritike për kontrabandimin e 
emigrantëve përmes Ballkanit Perëndimor është në të 
vërtetë jashtë rajonit, konkretisht Selaniku në Greqinë 
fqinje. Azilkërkuesit dhe emigrantët kanë tendencën të 
mblidhen në këtë qytet nëse janë duke lëvizur në veri 
nga kampet në ishujt grekë ose duke udhëtuar në rrugë 
tokësore nga Turqia. Qendra kryesore në Selanik për të 
bërë ujdi kontrabande është stacioni i trenit, ku mund të 
gjendet një shofer për kalimin në Ballkanin Perëndimor, 
të paktën deri në kufirin grek me Maqedoninë e Veriut. 
Seksioni i mëposhtëm ndjek pikat e nxehta përgjatë 
trajektores kryesore të udhëtimit nga jugu në veri. 

Maqedonia e Veriut
Ndërsa siguria kufitare midis Greqisë dhe Maqedonisë 
së Veriut është forcuar, kjo e fundit mbetet një 
itinerar kryesor tranziti për flukset e emigracionit të 
përzier.12 Itinerari përmes Maqedonisë së Veriut është 
veçanërisht e preferuar për emigrantët nga Pakistani 
dhe Afganistani, të cilët mbështeten në shërbimet e 
kontrabandistëve vendas dhe bashkatdhetarëve. Pikat 
kryesore të hyrjes janë rreth Gjevgjelisë dhe Star Dojran 
afër kufirit grek. Emigrantët zakonisht lihen pak para 
kufirit, të cilin e kalojnë përmes një zone të pyllëzuar. 
Ata merren nga kontrabandistët në anën tjetër dhe 
drejtohen në veri përgjatë Korridorit 10, i cili kalon  
nga Gjevgjelia përmes Veles për në Shkup. 

Sipas policisë, autoritetet kufitare parandaluan gati  
25 000 përpjekje të emigrantëve për të hyrë ilegalisht 
në Maqedoninë e Veriut nga Greqia nga janari deri 
në shtator 2020.13 Sipas statistikave zyrtare për atë 
periudhë, 27 445 emigrantë u vendosën në kampe 
të regjistruara në Maqedoninë e Veriut - 1801 në 
Tabanovce dhe 25 644 në Vinojug - para se të 
deportoheshin përsëri në Greqi. 

Emigrantët që kalojnë nëpër Maqedoninë e Veriut 
zakonisht shkojnë drejt Serbisë ose Kosovës. Ata 
kryesisht dalin nga Maqedonia e Veriut përmes Staro 
Nagoričane ose Kumanovës në veri të vendit gjatë rrugës 
për në Serbi ose përmes Čučer-Sandevo, Jegunovce ose 
Gostivarit gjatë rrugës për në Kosovë. Disa emigrantë që 
hyjnë në Ballkanin Perëndimor në Shqipëri lëvizin përtej 
kufirit me Maqedoninë e Veriut rreth Stenjes ose Strugës 
ose më larg në veri në Dibër. Emigrantët gjithashtu hyjnë 
në Maqedoninë e Veriut nga Bullgaria përreth Strumicës, 
Berovës, Delçevës dhe Kriva Pallankës. 

Shqipëri 
Numri i emigrantëve të paligjshëm në Shqipëri u rrit nga 
1978 në vitin 201314 në 11 971 në vitin 2020.15 Rritja ka 
qenë veçanërisht dramatike që nga viti 2018, kur u bë më 
e vështirë për azilkërkuesit dhe emigrantët të kalonin nga 
Greqia në Maqedoninë e Veriut, duke i shtyrë ata më larg 
në perëndim të Shqipërisë. Pikat më të njohura të hyrjes në 
Shqipëri për azilkërkuesit dhe emigrantët janë Kakavija në 
Gjirokastër dhe Kapshtica në Korçë. Sapo hyjnë në vend, 
ata kanë tendencën të drejtohen drejt kryeqytetit, Tiranës 
(ku ka një kamp në periferi në Babrru), dhe pastaj në veri 
përmes Shkodrës për në pikën kufitare Hani i Hotit/Bozaj 
në Malin e Zi ose për në Morinë në kufirin e Kosovës. Një 
alternativë më e shtrenjtë udhëtimi për në Durrës ose 
Vlorë dhe përpjekja për të mbërritur në Itali me skaf. 

Kosovë 
Azilkërkuesit dhe emigrantët hyjnë në Kosovë nga 
Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kryesisht në këmbë 
afër pikave zyrtare të kufirit në Vermice16 dhe Hani i 
Elezit.17 Ata zakonisht marrin taksi në kufirin me Kosovën 
dhe më pas nga kufiri më tej në brendësi, për shembull 
në qendrat pritëse në Magurë, Lipljan, Vranidoll ose 
Prishtinë. Brenda shtatë ditëve, ata pajisen me një kartë 
identiteti që u mundëson atyre lëvizjen e lirë në vend. 
Shumica e azilkërkuesve nuk qëndrojnë gjatë. Disa 
drejtohen për në Mal të Zi ose Serbi. Por kontrollet 
e shtuara të kufirit me sa duket kanë shkaktuar një 
zhvendosje në itinerar, duke bërë që emigrantët të 
drejtohen drejt qytetit të vogël të Vushtrrisë në komunën 
e Mitrovicës në veri të Kosovës. Nga atje, ata marrin  
taksi drejt qytetit të Mitrovicës dhe më pas udhëtojnë  
në Serbi, duke u drejtuar në veri për në Suboticë.

Mali i Zi 
Mali i Zi ka qenë në itinerarin ballkanik për emigrantët 
që nga viti 2018. Numri i emigrantëve të regjistruar 
në vend u rrit nga 807 në vitin 2017 në 7593 në vitin 
2019. Sidoqoftë, kishte një rënie në vitin 2020 në 2832 
(më 10 dhjetor 2020), mbase pjesërisht për shkak të 
pandemisë COVID-19. Pikat e nxehta janë zona kufitare 
me Shqipërinë pranë pikës kufitare Hani i Hotit - Bozaj, 
afër Podgoricës dhe zonës kufitare përreth Pljevlja, ku 
emigrantët largohen nga Mali i Zi dhe hyjnë në Bosnjë 
e Hercegovinë.18 Gjithashtu janë raportuar raste të 
emigrantëve që hyjnë në Mal të Zi nga Serbia. 
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Disa azilkërkues dhe emigrantë vendosin të qëndrojnë 
për një kohë në qendrat e pritjes në Spuz ose Bozaj afër 
Podgoricës. Të tjerët drejtohen drejt Niksic dhe Pljevlja 
gjatë rrugës për në Bosnjë e Hercegovinë. Nga Niksic, 
emigrantët vazhdojnë drejt pikës kufitare Scepan Polje 
pranë Foca ose pikave kufitare Bileca dhe Trebinje. Ata 
kanë tendencën të përdorin rrugë malore për të hyrë 
në Bosnjë e Hercegovinë dhe më pas të kalojnë lumin 
Drin rreth Focës. Një tjetër mundësi e preferuar është 
udhëtimi nga Podgorica për në Pljevlja me autobus të 
rregullt. Ata më pas marrin një taksi afër pikës kufitare 
Metaljka afër Cajnice dhe përpiqen të hyjnë në Bosnjë 
duke ndjekur një shteg përtej maleve. Në disa raste, 
emigrantët janë larguar nga Mali i Zi përmes Herceg  
Novi nëpërmjet Prevlaka për në Dubrovnik në Kroaci.

Bosnjë e Hercegovinë 
Emigrimi në Bosnjë e Hercegovinë është rritur që nga 
viti 2018.19 Intervistat e kryera me emigrantë, autoritetet 
e zbatimit të ligjit dhe gazetarët tregojnë se kufijtë jugorë 
të Bosnjës janë mjaft të depërtueshëm.20 Në pjesën 
juglindore të vendit, azilkërkuesit dhe emigrantët vijnë 
nga Mali i Zi drejt Trebinje, Bileca dhe Foca. Prej andej, 
ata shpesh drejtohen - ose sillen në - Mostar. Kufiri 
midis Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës është i gjatë 
363 kilometra, 261 kilometra prej të cilave janë përgjatë 
lumit Drin, i cili është një itinerar i vjetër i kontrabandës 
së paligjshme. Pasi kalojnë lumin, grupet e përziera 
të emigrantëve zakonisht lëvizin drejt Cajnice, Rudo, 
Visegrad, Zvornik dhe Bijeljina dhe më tej për në Tuzla. 
Ata nuk qëndrojnë gjatë, por lëvizin drejt Sarajevës ose 
në kantonin Una-Sana në veriperëndim të vendit, afër 
kufirit me Kroacinë. Aktualisht, ka më shumë se 3500 
emigrantë në kampet përreth Sarajevës.21 

Sidoqoftë, pika e nxehtë më e madhe për kontrabandimin 
e emigrantëve në Bosnjë e Hercegovinë është në 
kantonin Una-Sana, veçanërisht qytetet Bihac dhe Velika 
Kladusa dhe, në një shkallë më të vogël, Cazin. Sipas të 
dhënave nga Shërbimi për Çështjet e të Huajve, deri 
në dhjetor 2020 kishte më shumë se 3200 emigrantë 
në qendrat e pritjes së përkohshme në këtë zonë.22 
Vullnetarët llogarisin se 1500 emigrantë të tjerë jetojnë 
jashtë ambienteve të akomodimit, shpesh në ambiente 
të hapura, gjë që po krijon një katastrofë humanitare.23 
Pothuajse të gjithë azilkërkuesit dhe emigrantët në vend 
janë në territorin e Federatës së Bosnjës e Hercegovinës, 
pasi Republika Srpska refuzon t’i ketë ata. 

Nga kantoni Una-Sana, azilkërkuesit dhe emigrantët 
ose përpiqen të kalojnë kufirin me Kroacinë në këmbë 
ose paguajnë kontrabandistët për t’i marrë me kamion 
në Kroaci ose Slloveni. Për shembull, më 24 shkurt 
2021, policia në Slloveni gjeti 13 emigrantë nga Iraku, 
duke përfshirë dy fëmijë, të fshehur në një kamion me 
targa nga Bosnjë e Hercegovina. Emigrantët ishin të 
dehidratuar dhe u mungonte oksigjeni.24 

Që nga mesi i vitit 2020, policia ka vërejtur përpjekje 
të shtuara nga kontrabandistët për t’i lëvizur njerëzit 
përtej kufirit verior të Bosnjë e Hercegovinës në 
Kroaci, veçanërisht rreth Odzak, Derventa, Gradiska 
dhe Brod, si dhe përmes distriktit Brcko, që është njësi 
administrative brenda Bosnjë e Hercegovinës. 

Serbi 
Serbia është një destinacion popullor për azilkërkuesit 
dhe emigrantët pasi kufizohet me katër vende të 
BE-së: Kroacia, Hungaria, Rumania dhe Bullgaria. 
Sipas UNHCR-së, në vitin 2019, në Serbi hynë 30 216 
emigrantë - pothuajse dy herë më shumë se në vitin 2018. 
Ministri i Brendshëm tregoi se në vitin 2020 më shumë 
se 8500 emigrantë ishin ndaluar ndërsa përpiqeshin të 
kalonin kufirin serb në mënyrë të paligjshme.25 

Shumica e azilkërkuesve dhe emigrantëve që përpiqen 
të hyjnë në Serbi vijnë përmes Maqedonisë së Veriut. 
Ata e kalojnë kufirin pranë qyteteve të Preshevës dhe 
Trgoviste. Familjet zakonisht drejtohen drejt qendrave të 
pritjes në Vranje, Preshevë dhe Bujanovc, ndërsa burrat 
e pamartuar shpesh vazhdojnë udhëtimin e tyre drejt 
Beogradit. Ka gjithashtu raste të emigrantëve që hyjnë 
në Serbi nga Kosova, veçanërisht veriu i Kosovës, dhe 
nga Mali i Zi përmes komunave Tutin, Djerekare dhe 
Pljevlja. Emigrantët janë parë gjithashtu duke hyrë në 
Serbi nga Bullgaria pranë qyteteve Bosilegrad, Surdulica, 
Dimitrovgrad dhe Zajecar. 

Pasi janë në Serbi, emigrantët zakonisht 
kontrabandohen në një nga tre drejtimet e mundshme: 
në veri drejt kufirit hungarez; në perëndim drejt Bosnjë 
e Hercegovinës (përtej lumenjve Sava ose Drin në 
Republika Srpska); ose në veriperëndim për në Kroaci 
(veçanërisht përmes Sid ose Sombor). Ndërsa Hungaria 
dikur ishte destinacioni më i popullarizuar, siguria më 
e ashpër e kufirit që nga viti 2016 e ka bërë më të 
vështirë hyrjen. Megjithatë, disa emigrantë drejtohen 
në veri përmes Suboticës drejt pikës kufitare në Horgos 
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ose përpiqen të kalojnë Danubin për të mbërritur në Hungari. Të tjerët drejtohen drejt 
lindjes për në Rumani përmes komunës së Novi Knezevac (veçanërisht përreth fshatrave 
Majdan dhe Rabe) dhe më pas përpiqen që andej të kalojnë në Hungari. Raportet e fundit 
sugjerojnë se disa emigrantë po përpiqen të hyjnë në Rumani nga Serbia më larg në jug 
rrotull Kikinda.26 Policia ka zbuluar gjithashtu disa tunele (3-7 metra të thellë dhe 15-30 
metra të gjatë) nën gardhin me tel përgjatë kufirit serbo-hungarez në afërsi të Szeged, 
Ásotthalom dhe Kelebija. Këto tunele konsiderohen relativisht të rrezikshme për shkak të 
mundësisë së kapjes ose rrezikut të shembjes së tunelit.27 Në varësi të sigurisë së tunelit 
dhe gjasave të suksesit, çmimet variojnë nga 500 € deri në 5000 €.28 

Kontrabandistët 
Ndërsa disa azilkërkues dhe emigrantë përpiqen ta gjejnë rrugën vetë, shumica 
mbështeten te kontrabandistët. Ekzistojnë afërsisht tre kategori të kontrabandistëve: 
ndërmjetësit, portierët dhe tregtarët e paketave. 

Ndërmjetësit
Pjesa më e madhe e kontrabandës së emigrantëve në Ballkanin Perëndimor duket 
relativisht në shkallë të vogël. Për shembull, ka shumë raporte për taksi (disa prej tyre 
të improvizuara ose të palicencuara) që çojnë emigrantë nga fshatrat në qytete të mëdha, 
nga qytetet në vendbanime afër kufijve ose i marrin ata në kufi. Ato rrallë i kalojnë kufijtë. 

është gjithashtu mjaft e zakonshme që qytetarët privatë ose shoferët e kamionëve të 
lëvizin një numër të vogël azilkërkuesish ose emigrantësh kundrejt një tarife. Një tendencë 
e fundit është punësimi i “personelit shoqërues” për shoferët e kamionëve. Emigrantëve 
u jepet një letër e vërtetë nga një kompani me qendër në Evropën Perëndimore dhe 
dokumente udhëtimi për një person që i ngjan atij që i përket dokumenti, por që nuk 
është ai. Këto dokumente mund t'i paraqiten policisë si provë që emigranti “po kthehet 
në shtëpi”. Ndërmjetësit gjithashtu i vendosin emigrantët në kontakt me kontrabandistët 
ose shoferët e taksive, sugjerojnë itinerare dhe shtëpi të sigurta dhe i paralajmërojnë 
ata për patrullat e policisë. Disa ndërmjetës veprojnë gjithashtu si vëzhgues ose zbulues. 
Ata presin në stacionet e autobusëve dhe trenave për t'u takuar me emigrantët që presin 
të mbërrijnë. Kur grupe të reja emigrantësh mbërrijnë në një qytet, ndërmjetësit u kalojnë 
informacion kontrabandistëve për madhësinë dhe përbërjen e grupit. Nëse ndërmjetësit 
kanë të njëjtën etni si anëtarët e grupit të emigrantëve, ata mund të veprojnë si një 
ndërmjetësues midis grupit dhe kontrabandistëve. 

Ndërmjetësit zakonisht veprojnë brenda kufijve të një vendi, ndryshe nga rojet 
që ndihmojnë njerëzit të kalojnë kufijtë. Ata karakterizohen nga nivele të ulëta 
të sofistikimit operacional. Fakti që ka një rol kaq të spikatur për të gjithë llojet e 
ndërmjetësve tregon që tregu i kontrabandës së emigrantëve është relativisht i hapur.

Figura 5 tregon një shembull të çmimeve që kërkohen për transportin e azilkërkuesve 
dhe emigrantëve brenda gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, zakonisht me taksi. 
Çmimet variojnë nga një minimum prej 20 € për person që është regjistruar në Malin 
e Zi për transportin nga fshati në vendbanimet afër kufirit me Bosnjë e Hercegovinën, 
në një maksimum prej 500 € deri 700 € për automjet për të kaluar të gjithë territorin 
e Maqedonisë së Veriut nga Zona e Gjevgjelisë (afër kufirit me Greqinë) deri në 
Kumanovë, në kufi me Serbinë. 

Ndërsa disa 
azilkërkues dhe 

emigrantë përpiqen 
ta gjejnë rrugën vetë, 
shumica mbështeten 

te kontrabandistët.
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Shteti Nga Përmes Në Çmimi (euro) Kushtet

Shqipëri Pogradec Tiranë kufiri me Malin 
e Zi

70 për person

Bosnjë e 
Hercegovinë

brenda për brenda, 
Federata

brenda për brenda, Federata brenda për brenda, 
Federata

200–500 për person

Bosnjë e 
Hercegovinë

Trebinje, Bileca dhe Foca 
(kufiri malazez)

Mostar, Sarajevë, Travnik,  
Prozor ose Jajce

Kantoni  
Una-Sana

100–300 për person

Bosnjë e 
Hercegovinë

Foca, Cajnice, Rudo, 
Visegrad

Sarajevë Kantoni  
Una-Sana

100–300 për person

Bosnjë e 
Hercegovinë

Zvornik, Bijeljina Tuzla, Banja Luka ose Sarajevë Kantoni  
Una-Sana

100–300 për person

Bosnjë e 
Hercegovinë

brenda për brenda 
Republika Srpska

brenda për brenda,  
Republika Srpska

brenda për brenda, 
Republika Srpska

20–100 për person

Bosnjë e 
Hercegovinë

Republika Srpska, fshat brenda për brenda, Federata Sarajevë 150–200 për person

Mali i Zi Metaljika 15 km pyll Kufiri serb 100 për automjet 
(taksi)

Mali i Zi Pljevlja N/A Kufiri boshnjak 50–150 për person

Mali i Zi brenda për brenda,  
Mali i Zi

N/A fshatra afër  
kufirit të Bosnjë  
e Hercegovinës

20 për person

Maqedonia  
e Veriut

Zonat e Gjevgjelisë  
dhe Star Dojran

Velesh Zona e 
Kumanovës

500–700 i panjohur

Serbi brenda për brenda,  
Serbi

Vendbanimet Djala,  
Srpski Krstur dhe Banatsko 
Arandjelovo ose vendbanimet 
Vrbica dhe Majdan

kufiri me 
Hungarinë dhe/
ose Rumaninë

50–100 për person

Serbi Preshevë N/A Beograd 200 për person

Serbi Beograd N/A Suboticë 200–250 për person

Serbi brenda për brenda,  
Serbi

N/A kufiri me 
Hungarinë

50–200 për person

FIGURA 5 Lista e çmimeve për lëvizjen brenda për brenda, brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.

Çmimet ndryshojnë në varësi të distancës së përshkuar dhe numrit të udhëtarëve 
(fëmijët që shoqërojnë prindërit e tyre shpesh udhëtojnë falas). Udhëtimet më të 
rrezikshme mund të kushtojnë më shumë. Për shembull, disa emigrantëve në Mal të 
Zi u janë kërkuar 100 € për të udhëtuar 15 kilometrat e fundit në një pyll afër kufirit 
serb. Në përgjithësi, çmimet janë relativisht të ulëta, pasi në shumë raste  
ka konkurrencë nga linjat e rregullta të trenave dhe autobusëve.

Megjithëse kontrabanda e emigrantëve është e paligjshme, ne kemi dëgjuar shumë 
histori nga emigrantë dhe njerëz që jetojnë ose janë të njohur me pikat e nxehta të 
kontrabandës së emigrantëve rreth asaj se si policia dhe rojet e kufirit shpesh veprojnë 
si ndërmjetës. Kundrejt një tarife, ata mund të bien dakord që ose të mos jenë në një 
vend të caktuar në një kohë të caktuar ose të transportojnë azilkërkues dhe emigrantë 
përtej kufirit. Punonjës të korruptuar policie dhe të kufirit janë arrestuar në një numër 
vendesh. Për shembull, në nëntor 2020, shefi i pikës kufitare në Zvornik, Bosnjë e 
Hercegovinë, u arrestua për kontrabandë emigrantësh.29 Në mënyrë të ngjashme, 
në gusht të vitit 2020 një polic nga Tirana u arrestua në Pogradec, afër kufirit me 
Maqedoninë e Veriut, ndërsa transportonte dy shtetas sirianë me makinën e tij për  
70 € secili.30 Disa raste janë raportuar gjithashtu në Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut.31 
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Shumë emigrantë, veçanërisht burra të rinj, përpiqen të lëvizin vetë nëpër rajon. © Sakis Mitrolidis/AFP përmes Getty Images

Një avokat në Shqipëri që ndihmon klientët të aplikojnë 
për azil vuri në dukje: “është e pamundur të lëvizësh 
emigrantë nga një vend në tjetrin ose të sigurosh 
transportin e tyre brenda vendit pa mbështetjen e 
policisë lokale. Duke marrë parasysh faktin që ka pika 
kontrolli policie në të gjitha autostradat kryesore, si mund 
të ndodhë që këta emigrantë, të cilët mund të njihen 
jo vetëm nga gjuha, por edhe nga pamja e tyre fizike, 
të mos ndalen gjatë rrugës? Ky është një tregues dhe 
konfirmim se zyrtarët e lartë të drejtorive lokale të policisë 
informohen paraprakisht nga trafikantët dhe marrin masa 
për të pastruar rrugën për në destinacionin e tyre.”32 Në 
fakt, në një moment të caktuar i gjithë zinxhiri komandues 
i Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Emigracionit në Tiranë 
u pushua nga puna; katër punonjës të policisë u arrestuan 
nën dyshimin e përfshirë në trafikimin e emigrantëve të 
paligjshëm në bashkëpunim me agjencitë e udhëtimit.33

Portierët 
Format më të organizuara dhe fitimprurëse të 
kontrabandës duket se janë rreth kufijve që janë më të 
vështirët për t’u kaluar: midis Greqisë dhe Maqedonisë 
së Veriut; Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë; Serbisë dhe 
Hungarisë; dhe Kroacisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Këto 
vendkalime kryesore kufitare janë relativisht të mbrojtura 
mirë dhe për këtë arsye janë më të rrezikshëm për t’u 
kaluar. Kjo e bën fitimprurëse që kontrabandistët të marrin 
para nga njerëzit për kalim të sigurt. Grupet kriminale 
në këto pika duket se janë një përzierje e vendasve me 
njohuri për terrenin dhe lëvizjet e policisë, si dhe shtetas të 
vendeve nga e kanë origjinën azilkërkuesit dhe emigrantët 
(si Afganistani, Pakistani, Maroku dhe Siria). Ata përshtaten 
me përshkrimin e një grupi të krimit të organizuar, 

ndonjëherë edhe me rrjete kriminale ndërkufitare. Disa 
kontrabandues janë të pajisur mirë dhe të lidhur mirë, duke 
përfshirë kontaktet në polici dhe shërbimet kufitare. Ata 
janë gjithashtu shumë të adaptueshëm; edhe gjatë krizës 
së COVID-19, kontrabandistët kanë gjetur mënyra për të 
arritur te emigrantët dhe për të organizuar operacione 
kontrabande. 

Portierët hapin derën për në vendin tjetër përgjatë 
itinerarit, më kryesorja është hyrja në një vend të BE-së, 
si Kroacia ose Hungaria. Në disa raste, hyrja fitohet 
në këmbë: portierët veprojnë si guida, duke çuar një 
grup të bashkatdhetarëve të tyre përtej një kufiri të 
gjelbër dhe më pas duke u kthyer përtej kufirit për të 
ndihmuar grupin tjetër. Për shembull, në kantonin Una-
Sana, ku shumë njerëz mbahen në kampe refugjatësh, 
kontrabandistët që janë vetë emigrantë, infiltrohen 
në kampe dhe negociojnë detajet e një përpjekje për 
kontrabandë. Ata më pas veprojnë si guida për grupe 
të vogla me afërsisht pesë emigrantë për të lëvizur në 
këmbë përmes pyllit për në Kroaci. Këta kontrabandistë 
kthehen më pas në Bosnjë e Hercegovinë, duke 
shpresuar të fitojnë mjaft para që të jenë në gjendje të 
paguajnë kontrabandistët e tjerë për t'i transportuar ata 
në mënyrë të sigurt në një vend të Evropës Perëndimore. 
Një shembull tjetër janë afganët ose pakistanezët që 
lëvizin bashkatdhetarët nga Maqedonia e Veriut në 
Serbinë e Jugut.

Portierët gjithashtu rregullojnë transportin duke 
përdorur tragete dhe barka përtej kufijve blu, të tilla si 
nga Serbia në Bosnjë e Hercegovinë përtej lumenjve 
Drin dhe Sava, ose nga Sombor në Serbinë Veriore 
përtej lumit Danub deri në Hungari. Kalimi i një lumi 
mund të kushtojë nga 100 € deri 500 € për person. 
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Portierët gjithashtu kontrollojnë hyrjen në tunele,  
si ai midis Serbisë dhe Hungarisë. Kontrabandistët u 
dërgojnë koordinata GPS emigrantëve për të identifikuar 
pikat e hyrjes në tunele. Kontrabandistët që kontrollojnë 
këtë hyrje zakonisht vijnë nga vendet e origjinës së 
emigrantëve.34 Ata gjithashtu mund të kenë disa makina 
të përdorura ose të vjedhura, si dhe targa nga vende 
të ndryshme në mënyrë që të bien më pak në sy. 
Operacioni “Riviera” në Greqi në janar 2021 shkatërroi 
një rrjet kontrabande që zotëronte një flotë prej  
130 automjetesh.35

Çmimet e paguara për këtë kategori kontrabandistësh 
janë zakonisht më të larta se ato që u paguhen 
ndërmjetësve, sepse portierët i ndihmojnë azilkërkuesit 
dhe emigrantët të lëvizin përtej kufijve, duke përfshirë 
barriera natyrore sfiduese si lumenjtë dhe malet. 
Kostoja mund të përfshijë përfitime të tjera, të 
tilla si strehimi i përkohshëm i sigurt. Për shembull, 
emigrantët paguajnë afërsisht 2500 € për të udhëtuar 

nga Subotica në Serbinë veriore në një vendbanim 
afër kufirit hungarez, ku ata akomodoheshin në shtëpi 
të braktisura të fermerëve dhe fabrika përpara se të 
futeshin kontrabandë në Hungari. Për të kaluar nga 
Greqia në Shqipëri, emigrantët paguajnë nga 1000 € 
deri në 2500 €: këto çmime përfshijnë shërbime 
transporti nga zonat jugore të Korçës dhe Gjirokastrës 
ose në portet e Adriatikut të Vlorës dhe Durrësit ose 
në qytetet veriore të Shkodrës dhe Kukësit. Edhe 
udhëtimet e shkurtra mund të jenë relativisht të 
kushtueshme, veçanërisht për të kapërcyer kufijtë 
e menaxhuar mirë. Emigrantët thuhet se paguajnë 
afërsisht 700 € për person për t’u kontrabanduar nga 
Greqia ose Bullgaria në këmbë mbi vargmalin Belasica 
në Strumica, në jug të Maqedonisë së Veriut. Çmimet 
mund të ndryshojnë në varësi të sezonit, madhësisë së 
grupit dhe perceptimit të kontrabandistëve për aftësinë 
paguese të grupit. 

Figura 6 tregon çmimet që kontrabandistët kërkojnë  
për të kaluar kufijtë ndërkombëtarë. 

Nga Përmes Në Çmimi (euro) Kushtet

Korça dhe Gjirokastra 
(kufiri Greqi/Shqipëri)

Tiranë Vlorë, Durrës, Shkodër, 
Kukës (Veri)

3 000-5 000 përfshin ryshfete për 
zyrtarët e kufirit

Pljevlja (Mali i Zi) N/A Foca (Bosnjë  
e Hercegovinë)

350–400 për person

Zona e Niksic (Mali i Zi) N/A Trebinje (Bosnjë  
e Hercegovinë)

350 për person

Veles (Maqedonia e Veriut) N/A Kumanovë, pastaj Serbi 800-1000 për person  
(përfshin makinën)

Veles (Maqedonia e Veriut) N/A Kumanovë, pastaj Serbi 1000–2500 për automjet

Beograd (Serbi) Lumi Drin Bihac 1 500 çmim paketë (grup/familje)

Selanik (Greqi) N/A Kumanovë, pastaj Serbi 700 për person

Suboticë (Serbi) N/A Hungaria 2 500 përfshin akomodimin  
në vende të fshehura

Horgos (Serbi) Lumi Tisa Mórahalom (Hungari) 100–300 për person

Novi Knezhevaq (Serbi) Rabe, Majdan, Banatsko Arandjelovo, 
Mokrin, Nakovo, Banatsko Veliko 
Selo dhe Novi Kozarci

Rumani, Hungari 200–500 për person

Serbia e brendshme Vendbanimet Djala, Srpski Krstur 
dhe Banatsko Arandjelovo ose 
vendbanimet Vrbica dhe Majdan

vendbanime të banuara 
në Hungari ose Rumani

150–200 për person

Serbi Lumi Drin Bosnjë e Hercegovinë 500 për person

Kumanovë  
(Maqedonia e Veriut)

N/A Serbi (përreth Vranje) 500–600 për person

Kukës (Shqipëri) N/A Kosovë (zona e Prizrenit) 200 për person

Mitrovicë (Kosovë) N/A Serbi 300 për person

Kelebija (Serbi) N/A Szeged dhe Ásotthalom 
(Hungari)

800–2400 tarifë tuneli

FIGURA 6 Kostoja e kontrabandimit përtej një kufiri ndërkombëtar.
BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.
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Tregtarët e paketave 
Paratë e mëdha nga kontrabanda bëhen përmes 
ofertave paketë. Zbatimi i ofertave të tilla kërkon një 
shkallë të lartë sofistikimi dhe planifikimi, si dhe rrjete 
transnacionale, dokumente dhe akses në automjete. 
Për disa mijëra euro, emigrantëve në Greqi ose Turqi u 
premtohet një ofertë pakete që do t'i çojë ata në Evropën 
Perëndimore. Kalimi i kufijve të shumtë ndërkombëtarë 
në rajon mund të kushtojë diku nga 600 deri në 20 000 € 
për person, në varësi të pikës së fillimit dhe destinacionit 
(shih Figurën 3). Në këtë mënyrë, emigrantët mund të 
arrijnë Kroacinë, Slloveninë ose idealisht Austrinë nga 
ndonjë prej vendeve të hyrjes në Ballkanin Perëndimor, 
duke përfshirë Kakavijën dhe Kapshticën në Shqipërinë e 
Jugut, Strumicën dhe Gjevgjelinë në Maqedoninë Jugore 
të Veriut dhe Nishin në Serbinë Jugore. Çmimi i paguar 
për të shkuar nga Irani ose Afganistani në ndonjë vend 
të BE-së varion nga 3000 € deri në 3500 € për person. 
Emigrantët e intervistuar në Bosnjë e Hercegovinë që 
po përpiqeshin të shkonin në Kroaci raportuan se kishin 
paguar rreth 6000 € nga Pakistani. 

Ofertat shpesh bëhen në Greqi ose Turqi. 
Kontrabandistët përdorin kontakte në kampe refugjatësh 
ose qytete të mëdha (shpesh përreth porteve) ku 
azilkërkuesit dhe emigrantët mblidhen ose emigrantët 
vijnë tek ata (për shembull, rreth stacioneve të trenave 
dhe autobusëve ose porteve).36 Ata u ofrojnë të 
rregullojnë udhëtimin ose në kufirin e njërit prej gjashtë 
vendeve të Ballkanit Perëndimor ose deri në Evropën 
Qendrore ose Perëndimore. Tregtarët e paketave veprojnë 
si konsulentë udhëtimesh, duke shpjeguar itinerarin, 
akomodimin dhe transportin. Në disa raste, për një tarifë 
shtesë, oferta e paketës mund të përfshijë gjithashtu 
prokurimin e dokumenteve të udhëtimit. Këto mund të 
jenë falsifikime ose dokumente legjitime të dikujt që i ngjan 
përdoruesit. Pagesat shpesh rregullohen paraprakisht. 

Kontrabandistët në Greqi ose Turqi mbështeten te 
kontaktet në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në vendet 
e destinacionit. Një raport i Ministrisë së Brendshme 
të Shqipërisë vuri në dukje se “rrjete të organizuara 
trafikantësh, të përbërë nga shtetas grekë dhe shqiptarë, 
përfshihen shpesh në organizimin e kalimit të tyre në Itali 
ose në kufirin me Shqipërinë, në këmbim të pagesës”.37 

Rrjetet me bazë në Turqi pretendohet se luajnë një 
rol të rëndësishëm në kontrabandë. Gjatë viteve, 
Turqia ka pritur një numër të madh azilkërkuesish 
sirianë dhe irakianë të cilët shpesh janë mbështetur te 
kontrabandistët turq të cilët kërkojnë nga 6000 € deri 
në 20 000 € për të arritur në Evropën Perëndimore 

përmes Greqisë dhe itinerarit ballkanik, në varësi të 
numrit dhe përbërjes së grupit të individëve që do të 
kontrabandohen.38 Kohët e fundit, ka pasur gjithashtu 
raste të kontrabandistëve që përpiqen të lëvizin 
azilkërkues nga portet dhe marinat shqiptare ose 
malazeze në brigjet italiane përtej detit Adriatik.39 

Në janar 2020, 55 emigrantë u shpëtuan pranë bregdetit 
shqiptar. Secili prej tyre i kishte paguar kontrabandistët 
nga 2000 deri në 4000 dollarë amerikanë për transport 
të sigurt në Itali me jaht; në vend të kësaj, ata u morën 
me skaf.40 Në fillim të janarit, policia në Vlorë ndaloi 
21 emigrantë që po planifikonin të kalonin në mënyrë 
të paligjshme Adriatikun.41 Mali i Zi fqinj po përballet 
me një sfidë të ngjashme. Në tetor 2020, në molin e 
Zelenikës policia malazeze kapi një jaht me flamur kroat 
dhe ekuipazh serb; ajo ishte nisur nga Budva dhe po 
shkonte drejt Italisë.42 Gjatë inspektimit të anijes, policia 
zbuloi 52 emigrantë kurdë në bord.43 Kontrabandistët në 
Turqi që kishin përgatitur udhëtimin kërkonin nga 5000 
deri 8000 euro për person për transferimin në Itali, sipas 
burimeve të policisë.44 Kjo do të thotë që kontrabandistët 
kanë fituar rreth 300 000 € nga vetëm një grup prej 
afërsisht 50 emigrantësh, me shpenzime të vlerësuara 
në rreth 100 000 €.45 Kjo u jep atyre mundësinë që të 
nxjerrin një fitim të konsiderueshëm nga secili grup. 

Ofertat e paketave duket se përdoren më së shumti nga 
familjet (p.sh. nga Afganistani ose Siria ose kurdët nga 
Turqia) të cilët mund të kenë fonde të mjaftueshme dhe 
duan të shmangin rrezikun dhe telashet e lëvizjes vetë 
ose nga pika në pikë. Çiftet - veçanërisht ato me fëmijë - 
kanë shumë më shumë për të humbur sesa burrat që 
udhëtojnë vetëm në rast zbulimi ose arrestimi.46 

Figura 7 rendit disa nga çmimet që thuhet se janë 
paguar për udhëtimet përmes gjashtë shteteve të 
Ballkanit Perëndimor. 

Udhëtimi vetë
Në fund, disa grupe mbështeten në zgjuarsitë dhe 
kontaktet e tyre për të udhëtuar vetë përtej kufijve 
dhe përmes shteteve. Ata gjithashtu mbështeten në 
informacionin e marrë në kampe refugjatësh dhe shtëpi 
të sigurta, përmes kontakteve lokale ose rrjeteve sociale 
nga grupet që kanë shkuar më parë. Gjithashtu, ata 
përdorin shenja të lëna gjatë rrugës (si kënaçe kallaji 
të varura në pemë, mbishkrime në ndërtesa etj.). Disa 
madje marrin shërbime të rregullta me autobus ose 
tren, për shembull nga Podgorica në Pljevlja në Mal të Zi 
ose Sarajevë në Bihac në Bosnjë47 e Hercegovinë, duke 
qëndruar në hotele.48 
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Nga Përmes Në Çmimi (euro) Kushtet

Republika Srpska 
(Bosnjë e Hercegovinë)

Kroaci Slloveni 1 000 për person

Greqia Shqipëri Kosovë 600 për person

Turqia Republika Srpska  
(Bosnjë e Hercegovinë)

EU 3 000-5 000 për person

Pakistani N/A Bosnjë e 
Hercegovinë

6 000 për person

Afganistan, Iran Mali i Zi EU 3000–3500 për person

Porti malazez Deti Adriatik Italia 5 000-8 000 për person

Greqia Maqedonia e Veriut Serbi 1000–2500 për person

Suboticë Rumani; Tovarnik (Kroaci); 
ose lumi Tisza afër Djala, 
Tiszasziget (Hungari)

EU 2 000-8 000 për person, mund të përfshijë 
dokumente false, automjete me qira 
dhe kalim kufiri me pasaportë false

Serbi Rumania Austria 5 000 për person

Sombor (Serbi) Lumi Danub/kanali Bajski Hungaria 3 000 për person

Beograd N/A Bihac 1 500 për person

Serbi N/A Hungaria 1 000 për varkë

LMAV Ballkani Perëndimor EU 10 000 i panjohur

Turqia Ballkani Perëndimor EU 15 000-20 000 për familje me katër anëtarë

Sabac (Serbi) Bosnjë e Hercegovinë,  
Lika (Kroaci)

Slloveni 1 000-2 000 çmimi për të miturit e pashoqëruar

Turqia Greqia Serbi 6 000 për person

FIGURA 7 Çmimet e paketave për shumë kalime kufitare ndërkombëtare.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.

Grupet e tilla në mënyrë aktive përpiqen të shmangin 
policinë dhe kontrabandistët (të cilët ata i konsiderojnë 
si grabitqarë) dhe priren të lëvizin shpejt dhe nën 
fshehjen e errësirës,   për shembull duke ndjekur shinat 
e trenave. Disa prej këtyre grupeve që udhëtojnë 
vetë ndonjëherë mund të duhet të mbështeten në 
shërbimet e ndërmjetësve ose portierëve kur kufijtë 
janë të ruajtur mirë ose janë të vështirë të kalohen. Të 
tjerë përdorin metodën e udhëtimi vetë nga nevoja 
sepse u kanë mbaruar paratë ose ua kanë marrë 
nga kontrabandistët, hajdutët ose policia. Ndjenjat 
e shprehura nga një i ri nga Eritrea në një qendër 
refugjatësh në veri të Serbisë u bënë jehonë nga shumë 
refugjatë dhe emigrantë të tjerë të cilët i intervistuam 
për këtë raport: “Unë gjithmonë jam përpjekur ta 
kaloj kufirin vetë, sepse nuk kam shumë para. Këtu në 
Ballkan, gjithçka lidhet me paratë.” 49 Kjo mënyrë veprimi 
me buxhet të ulët nganjëherë është e rrezikshme. 
Për shembull, nganjëherë grupet që udhëtojnë vetë 
përpiqen të kalojnë një kufi duke përdorur një teknikë 
që ata e quajnë “loja”: disa persona (potencialisht të 

mitur) nga një grup ndoshta me 20 persona, nxitojnë 
të parët në kufi, duke ditur që ka një shans të lartë që 
ata të kapen. Kjo manovër tërheq vëmendjen e policisë, 
duke i lënë të tjerët të kalojnë. Të miturit ose njerëzit 
para grupit që kapen dërgohen përsëri përtej kufirit.50 
Mirëkuptimi është që në të ardhmen, do të jetë radha 
e tyre që të jenë në siguri relative në pjesën e prapme 
të grupit. Por kjo “lojë” nuk është argëtuese për ata që 
kapen: ka raporte për rrahje dhe shkelje të tjera të të 
drejtave të njeriut nga policia, veçanërisht në kufirin 
me Kroacinë.51 Për më tepër, duket se po bëhet gjithnjë 
e më e vështirë për të “fituar” lojën. Disa emigrantë 
të cilët i intervistuam në qarkun Una-Sana, Bosnjë e 
Hercegovinë, si dhe në Suboticë, Serbi, përmendën që 
ata e kishin provuar “lojën” pesë deri njëzet herë, por 
kishin qenë të suksesshëm. Disa, megjithatë, shprehën 
frustrim dhe po kërkonin rrugë alternative ndërsa të 
tjerë, si një i ri nga Tunizia, pasi u përpoq pesë herë të 
kalonte kufirin nga Serbia në Hungari ose Rumani tha 
“Unë jam mësuar me një jetë të vështirë në vendin tim. 
Kjo nuk është asgjë për mua, dhe unë do ta bëj përsëri”.52
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Mënyrat e kontrabandimit dhe pagesave 
Disa ujdi për kontrabandimin e emigrantëve përmes Ballkanit Perëndimor bëhen jashtë 
rajonit, veçanërisht për ofertat e paketave ose pjesën e parë të udhëtimit. Ndonjëherë 
ujditë për ofertat bëhen duke përdorur sistemin “hawala” (më shumë për të cilin do të 
mësojmë më vonë në raport). Shërbimet kontraktohen në Turqi ose në vendin e origjinës, 
ku emigrantët paguajnë shumën e plotë të parave të kërkuara paraprakisht në një llogari të 
rënë dakord. Pas kësaj, organizatorët e udhëtimit gradualisht tërheqin fonde nga llogaria 
pas çdo kalimi të suksesshëm të një kufiri të caktuar. Një model tjetër biznesi që është më i 
dobishëm për klientin përfshin pagesën e një përqindjeje të tarifës (p.sh. 50%) paraprakisht 
në fillim të udhëtimit. Pjesa tjetër paguhet në fund të udhëtimit, si një lloj tarife përfundimi, 
për shembull nga familja ose miqtë në shtëpi ose në vendin e destinacionit. 

Ndryshe nga vitet 2015-2016, azilkërkuesit dhe emigrantët tani duket se janë të kujdesshëm 
dhe nuk mbajnë shuma të mëdha cash nga frika se mos vidhen nga hajdutët ose policia. 
Ata kanë tendencën për të kenë akses në para gjatë rrugës duke përdorur shërbime 
të transferimit të parave, të tilla si Western Union ose Moneygram. Paratë zakonisht 
dërgohen nga anëtarët e familjeve në vendet e tyre të origjinës ose nga familja dhe miqtë 
në Evropën Perëndimore.53 Një punonjës në një zyrë të tillë në Prishtinë tha që emigrantët 
në përgjithësi tërheqin vetëm shuma relativisht të vogla parash, midis 50 dhe 200 €.54 Kjo 
tregon se ata po paguajnë për të lëvizur nga njëra pikë në tjetrën. Një mënyrë tjetër për të 
transferuar para dhe për të paguar për shërbimet e kontrabandës është depozitimi i parave 
në llogaritë e krijuara në bastet online. Kontrabandistët, duke përdorur një kod që u është 
dhënë atyre nga emigrantët, zbresin tarifën nga llogaria sapo emigrantët kalojnë kufirin.

Emigrantët priren të udhëtojnë në grupe të vogla me rreth 15 persona. Ata e gjejnë 
rrugën e tyre duke përdorur aplikacione si Google Maps dhe shpesh i ruajnë itineraret në 
telefonat e tyre me koordinata GPS. Ata komunikojnë duke përdorur rrjetet sociale, të tilla si 
WhatsApp, Facebook dhe Viber.55 Disa grupe madje kanë postuar “udhëzues” në YouTube 
se si të udhëtojnë nga Shqipëria në Mal të Zi dhe më pas në Kroaci, madje duke dhënë 
informacion në lidhje me Qendrën Kombëtare të Azilkërkuesve në Babrru, afër Tiranës.56  
Të tjerët mbështeten në metoda më analoge, si ndjekja e lumenjve ose shinave të trenave,  
si dhe shenjat e lëna nga ata që kanë kaluar më parë. 

Emigrantët hasin në kontrabandistë në kampe, përmes kontakteve të parapërgatitura ose 
internetit, telefonit ose rrjeteve sociale, si dhe në vendet e njohura të takimeve në qytete 
(si parqe, qendra transporti ose parkime makinash) ku ata krijojnë “lidhje për nisjen” për 
udhëtimin më tej.57 

Kontrabanda përdoret kryesisht nga emigrantët kur ata kërkojnë të kalojnë kufijtë. Kur 
shansi i zbulimit është i lartë, azilkërkuesit dhe emigrantët kanë tendencën të lëvizin në 
këmbë dhe zakonisht natën. Ata drejtohen në një zonë të gjelbër nga kufiri dhe më pas 
përdorin një kontrabandues (ose zgjuarsinë e tyre) për të kaluar kufirin. Ata shpesh takohen 
në anën tjetër, ose nga një kontakt i paracaktuar ose nga një ndihmës i pavarur, siç është një 
shofer taksie.58 Rastet gjyqësore, për shembull në Serbi, tregojnë se është jashtëzakonisht 
e vështirë të dënohet një shofer taksie për kontrabandë, pasi ai ose ajo mund të pretendojë 
se transporton një klient që e paguan. 

Ndonjëherë kontrabandistët përdorin automjete të përshtatura posaçërisht me një bagazh 
me fund të dyfishtë ose të ridizenjuar. Emigrantë të tjerë kontrabandohen në bagazhet e 
makinave ose me kamion, të fshehur nën mushama. Herë pas here, kjo bëhet me dijeninë 
e shoferit në këmbim të një pagese; në raste të tjera, një emigrant zvarritet brenda 
një kamioni ose rimorkios së një automjeti mallrash kur shoferi nuk e ka mendjen. Në 
Maqedoninë e Veriut, ka pasur shumë raste të raportuara të emigrantëve që përpiqen  
të hidhen mbi trenat në lëvizje, ndonjëherë me pasoja fatale. 
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Kontrabanda 
përdoret kryesisht 
për të kaluar 
kufijtë. Kur rreziku 
i zbulimit është i 
lartë, azilkërkuesit 
dhe emigrantët 
kanë tendencën të 
lëvizin në këmbë dhe 
zakonisht natën.

Disa azilkërkues dhe emigrantë shmangin të paktën një kalim të rrezikshëm kufiri duke 
fluturuar drejt e në kryeqytetin e një prej gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. 
Disa kombësi që kanë marrëveshje për lëvizje pa viza, përfshirë qytetarët e Iranit 
dhe Turqisë, fluturojnë në një kryeqytet si Beogradi ose Podgorica dhe e fillojnë 
udhëtimin e tyre nga atje. Aty gjithashtu raportohet se kurdët nga Turqia kanë hapur 
kompani në Malin e Zi që veprojnë si fasada për kontrabandën e emigrantëve. Këto 
kompani shpesh përdoren për të lëshuar letra që garantojnë punësimin, por më pas 
mbyllen shpejt. Fakti që çmimet që u kërkohen kurdëve janë relativisht të larta (midis 
5000 dhe 10 000 € për person) tregon një shkallë sofistikimi. Njerëzit në lëvizje kanë 
tendencën të qëndrojnë në kampe refugjatësh, aty ku ka, ose në shtëpi të sigurta si 
shtëpi private, shtëpi bosh ose ndërtesa të braktisura. Disa madje mund  
të përballojnë qëndrimin në hotelet lokale. 

Njerëzit në lëvizje shpesh kërkojnë azil edhe nëse e dinë që kanë pak shans për të 
pasur sukses. Kjo u mundëson atyre që të blejnë kohë për të qëndruar në vend derisa 
të përpunohet kërkesa e tyre. Shifrat në Shqipëri janë për qëllime ilustrimi. Sipas 
një raporti të Ministrisë së Brendshme, kishte 6703 kërkesa për azil në vitin 2019, 
56,3% të numrit të përgjithshëm të 11 890 emigrantëve. E megjithatë, rreth 5831 ose 
87% e këtyre azilkërkuesve u larguan nga qendra e azilkërkuesve në Babrru përpara 
përfundimit të procesit të tyre të azilit. Nga janari deri në mars të vitit 2020, kishte 
2088 kërkesa për azil, që përbëjnë 49,5% të emigrantëve të ndaluar. Deri në 1124 
prej këtyre emigrantëve u larguan nga qendra e azilkërkuesve. Siç tregojnë të dhënat, 
ekziston një tendencë e përhapur për të abuzuar me të drejtën për azil.59

Emigrantët që rrinë ulur në një ndërtesë të braktisur në Beograd. © Pierre Crom/Getty Images
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Rreziqet e kontrabandës 
Kontrabandimi është në thelb i rrezikshëm. Më i dukshëm 
është rreziku i kapjes. Në disa kufij, si midis Bosnjë e 
Hercegovinës dhe Kroacisë, policia dhe rojet e kufirit kanë 
një reputacion të keq, duke përfshirë rrahjen e emigrantëve 
që janë kapur dhe marrjen e parave dhe sendeve të tyre.60 

Vjedhja është gjithashtu një rrezik. Siç është vërejtur 
nga një punonjës i një organizate humanitare në 
Maqedoninë e Veriut, “shumë shpesh kontrabandistët 
ua marrin të gjitha paratë refugjatëve dhe pastaj ata 
thjesht i lënë në rrugë ose në ndonjë shteg malor në 
mënyrë që emigrantët të mos mund të orientohen ku 
janë”.61 Ka madje raporte për zhvatje, rrëmbime dhe 
shantazhe. Në të vërtetë, disa emigrantë e quajnë 
Maqedoninë e Veriut si “Mafidonia” për shkak të 
reputacionit të saj për krim - jo vetëm atë të kryer nga 
shtetasit maqedonas, por edhe nga kontrabandistët nga 
Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut.62 

Ndonjëherë ka raporte për grabitje dhe përleshje midis 
emigrantëve, për shembull në kampe. Ka gjithashtu 
raporte për disa emigrantë, veçanërisht nga Afganistani 
dhe Maroku, që përdorin ose tregtojnë drogë.63 

Kontrabandistët ndonjëherë e drejtojnë makinën pa 
kujdes për të mos u kapur nga policia. Në një nga disa 
aksidente që përfshinin emigrantët në Maqedoninë 
e Veriut në vitin 2020, një makinë me 12 emigrantë 
u përplas me një automjet policie; dy nga emigrantët 
vdiqën. Emigrantët gjithashtu janë vrarë edhe në shinat e 

trenave, ose përmes kontaktit me kabllot e tensionit  
të lartë ose duke u goditur nga trenat.64 Në vitin 2015,  
14 emigrantë që kishin rënë në gjumë mbi binarët e 
trenave u vranë nga një tren që udhëtonte nga Selaniku 
për në Beograd.65 Ka pasur gjithashtu raporte të mbytjes 
së emigrantëve gjatë përpjekjes për të kaluar një lumë.66 

Gratë, veçanërisht ato që udhëtojnë vetëm, janë 
vulnerabël nga përdhunimi ose detyrimi që të paguajnë 
për udhëtimin e tyre me favore seksuale. Një hetim i një 
rasti të kontrabandës së emigrantëve afër Mostarit në 
Bosnjë e Hercegovinë tregoi se kontrabandistët përdorën 
një grua emigrante nga Irani (me një fëmijë të mitur) si 
pagesë në natyrë për një operacion kontrabande. Ajo 
u mbajt në një apartament për disa muaj dhe u detyrua 
ta pastrojë atë dhe të përgatisë ushqim për dhjetëra 
emigrantë që qëndronin atje përkohësisht.67 Në vendet ku 
emigrantët mbahen gjatë udhëtimit të tyre, ka raporte në 
rritje të emigrantëve të dëshpëruar që bëhen vulnerabël 
ndaj trafikimit të qenieve njerëzore, duke përfshirë lypjen, 
krimet e vogla, punën e detyruar dhe shfrytëzimin seksual. 

Shumica e njerëzve në lëvizje nuk kërkojnë ndihmë nga 
policia, organizatat humanitare ose shoqëria civile nga 
frika se mos kapen ose ndahen nga grupet e tyre. Siç tha 
një përfaqësues i një OJQ-je në Maqedoninë e Veriut: 
“Ata gjithmonë kanë atë pamjen e frikësuar në sytë e 
tyre. Ata thjesht duan të arrijnë në Evropë dhe nuk duan 
të raportojnë asnjë ngacmim që ata përjetojnë.”68

Përllogaritja e madhësisë dhe vlerës së tregut 
Sa fitimprurës është tregu për kontrabandimin e 
emigrantëve përmes Ballkanit Perëndimor? është  
e vështirë që t’i jepet përgjigje kësaj pyetjeje sepse, 
përveç informacionit në lidhje me popullsinë totale 
që migron nëpër rajon dhe çmimet e paguara për 
kontrabandistët, duhet të merren parasysh disa 
ndryshore ndërhyrëse, të tilla si nëse emigrantët po 
udhëtojnë vetëm ose si një familje; tarifa shtesë për 
dokumente udhëtimi dhe ryshfete; dhe sa herë një 
person duhet të kalojë të njëjtin kufi përpara se të arrijë 
në destinacionin e tij. Sidoqoftë, duke u përqendruar 
në pikat e nxehta, është e mundur të kemi një ide të 
madhësisë së ekonomisë së paligjshme. 

Një pengesë për llogaritjen e objektivit të ekonomisë  
së paligjshme për kontrabandimin e emigrantëve 
përmes Ballkanit Perëndimor është që njerëzit 

në lëvizje kanë një larmi të gjerë përvojash. Siç 
demonstrohet në këtë raport, ekziston një larmi 
itineraresh, mënyra të ndryshme udhëtimi dhe një 
larmi e gjerë kostosh. Ka histori emigrantësh që 
tekstualisht e kalojnë Ballkanin në këmbë dhe nuk 
kanë pothuajse asnjë shpenzim, ndërsa të tjerë kanë 
paguar mijëra euro për të udhëtuar nga Turqia në BE. 
është gjithashtu edhe elementi i fatit: disa emigrantë 
kapen në kufi ose ngecin në tranzit (në kampe ose për 
shkak të COVID-19), ndërsa të tjerët janë në gjendje 
të lëvizin shpejt. Një sfidë tjetër është të vlerësohet se 
sa prej parave të fituara nga kontrabanda qëndrojnë 
në të vërtetë në rajon: siç theksohet në këtë raport, 
shumë nga marrëveshjet më fitimprurëse bëhen para 
se azilkërkuesit dhe emigrantët të hyjnë në Ballkanin 
Perëndimor, ndërsa disa nga pagesat bëhen vetëm pasi 
ata arrijnë destinacionin e tyre jashtë rajonit. 
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Një metodë e llogaritjes së tregut është marrja e një qasjeje 
gjatësore: ndjekja e një grupi të zgjedhur emigrantësh 
nga fillimi i udhëtimit të tyre deri në fund. Kjo do të kishte 
kuptim nëse do të kishte një fluks njerëzish me volum të 
lartë. Sidoqoftë, siç demonstrohet në këtë raport, njerëzit 
në lëvizje të cilët po udhëtojnë nëpër Ballkanin Perëndimor 
vijnë nga një larmi vendesh duke përdorur itinerare të 
ndryshme. Prandaj, ne zgjodhëm të përqendrohemi në 
tregjet në vendet më të frekuentuara nga emigrantët 
e përzier. Llogaritja e ekonomisë së paligjshme në këto 
vende specifike për një periudhë të kufizuar kohore jep një 
fokus të mprehtë në një prerje tërthore të tregut kundrejt 
një sfondi ndryshe të paqartë. Duke përdorur këtë qasje 
në pikat kryesore të hyrjes dhe daljes në rajon, ne krijojmë 
një ide të mirë për tregun në këto vende kyçe dhe krijojmë 
një përshtypje të ekonomisë së paligjshme të mundshme 
për kontrabandën e emigrantëve. Kjo kryesisht sepse 
intervistat me aktorë të ndryshëm sugjerojnë që sapo 
hyjnë në Ballkanin Perëndimor ose përmes Maqedonisë 
së Veriut ose Shqipërisë, emigrantët nuk kalojnë më shumë 
se dy deri në tre javë për të arritur në kufijtë me Kroacinë, 
Hungarinë ose Rumaninë.69 

Formula e krijuar për të kuptuar vlerën (V) e tregut 
për kontrabandimin e emigrantëve në gjashtë vendet 
e Ballkanit Perëndimor për vitin 2020 shumëzon 
popullsinë totale që lëviz nëpër rajon (t) me çmimet 
(p) që u paguhen trafikantëve. E demonstruar si një 
ekuacion, formula mund të shkruhet si:

V = t Χ ρ

Në vend të numrit të përgjithshëm të individëve, t 
(d.m.th., popullsia totale) është një ndryshore që synon 
të përfaqësojë numrin e përgjithshëm të përpjekjeve të 
bëra nga ata emigrantë që përpiqen të kalojnë kufirin 
dhe kështu kontribuojnë në mënyrë aktive në gjenerimin 
e tregut. Çdo total merr parasysh informacionin i cili 
mund të mblidhet duke përdorur të dhëna nga organizata 

i Triangulimi është i nevojshëm për të kapërcyer kufizimet e mëposhtme të burimeve të informacionit. Të dhënat nga organizatat 
ndërkombëtare të emigracionit na tregojnë se sa njerëz janë në kampe ose rreth tyre për azilkërkuesit dhe emigrantët në çdo kohë 
të veçantë, por ekziston një numër hije i njerëzve që i shmangin vende të tilla. Për më tepër, nëse shumica e emigrantëve dhe 
azilkërkuesve udhëtojnë nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria në një drejtim verior dhe kalojnë tranzit në rajon brenda më pak se 
një viti, ata mund të udhëtojnë nëpër tre ose katër vende të Ballkanit Perëndimor gjatë udhëtimit të tyre, dhe ka mundësi që ata të 
numërohen më shumë se një herë. Sa u përket të dhënave të policisë, ato na tregojnë se sa njerëz kapen, por jo sa kaluan me sukses pa 
u zbuluar. Kjo nuk na ndihmon gjithashtu as që të konstatojmë nëse ata që u ndaluan dhe u dërguan përsëri - për shembull nga Kroacia 
në Bosnjë e Hercegovinë ose nga Hungaria në Serbi - janë përpjekur përsëri (e përsëri). 

ii Shifrat e cituara duhet të shihen brenda një marzhi të caktuar gabimi, duke pasur parasysh mungesën e besimit, veçanërisht në mesin  
e azilkërkuesve dhe emigrantëve, në ndarjen e shumë informacioneve nga njëra anë dhe tendencës së organeve të zbatimit të ligjit dhe 
disa gazetarëve për t’i fryrë shifrat nga ana tjetër. Për këtë raport, vlerat janë përcaktuar duke llogaritur mesataren e ponderuar  
të vlerësimeve të ndryshme të dhëna, duke shpërndarë më shumë peshë në llogaritjet e emigrantëve kur disponohen. 

ndërkombëtare si IOM dhe UNHCR, si dhe intervistat  
me emigrantë dhe zyrtarë në qendrat e pritjes. 

Për qëllime të triangulimit, një raund tjetër i llogaritjeve të 
t bazohet në informacionin e disponueshëm për publikun 
mbi kthimet totale të kryera nga oficerët e policisë 
kufitare, si dhe dëbimet dhe përpjekjet e parandaluara.i 

Në lidhje me ρ për çmimet, informacioni është i paktë 
dhe subjekt i keqinterpretimit. Vlerat e përdorura për 
këtë raport janë mbledhur drejtpërdrejt në terren 
përmes intervistave me aktorët përkatës, duke 
përfshirë emigrantët, drejtuesit e komuniteteve, OJQ-të 
humanitare, gazetarët dhe punonjësit e zbatimit të ligjit.ii 

Sidoqoftë, kjo formulë e përgjithshme nuk merr parasysh 
faktin që emigrantët mund të përballen me pengesa gjatë 
rrugës. Prandaj, duhet të prezantohet një ndryshore e 
tretë (R) për të përfaqësuar koeficientin e suksesit (ose 
dështimit) të procesit të kontrabandës. Duke pasur këtë 
në mendje, formula e përditësuar është: 

V = t Χ ρ Χ R

Për secilën pikë të nxehtë ka një çmim përkatës, dhe për 
secilin çmim një koeficient specifik përkatës të suksesit/
dështimit bazuar në nivelin e rrezikut. 

Siç është përmendur, që nga viti 2016, shumë prej 
kufijve të përshkuar nga azilkërkuesit dhe emigrantët në 
vitin 2015 janë bërë gjithnjë e më të mbrojtur. Kufizimet 
e paraqitura si rezultat i pandemisë së COVID-19 kanë 
kufizuar gjithashtu lëvizjen. Pengesat natyrore si malet 
dhe lumenjtë gjithashtu duhet të merren parasysh 
gjatë llogaritjes së rrezikut. Për ta ilustruar këtë si 
një ekuacion, R përcaktohet duke peshuar shanset e 
suksesit midis 0% dhe 100% ku y është një numër midis 
zeros dhe njëshit. Për shembull, 0,1 korrespondon me 
një koeficient suksesi 10%, 0,5 me një koeficient suksesi 
deri 50% e kështu me radhë, deri në maksimumin e 
një, që korrespondon me një sukses prej 100%. Në 
rastin e fundit, çmimi i paguar do të korrespondonte 
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me procedurën e suksesshme të kontrabandës që me 
përpjekjen e parë për të gjithë individët e numëruar në t. 

R = 1 me 0 ≥ γ ≥ 1
γ

Në secilin rast, ne kemi përcaktuar y bazuar në 
informacionin e siguruar në nivelin lokal nga emigrantët, 
OJQ-të, policia dhe njerëz të tjerë të njohur me rreziqet 
që lidhen me itinerare të veçanta trafikimi. 

Çdo ndryshore duhet të merret në konsideratë në 
kontekstin lokal dhe në lidhje me dy ndryshoret e tjera. 
Për shembull, pagesa e një tarife një portieri për të 
kaluar lumin Drin mund të jetë relativisht e shtrenjtë, 
por gjithashtu ka një shkallë të lartë suksesi, ndërsa 
kostoja e punësimit të një ndërmjetësi për të ndihmuar 
kalimin në pyll nga kantoni Una-Sana në Bosnjë e 
Hercegovinë për në Kroaci mund të jetë relativisht  
e ulët, por po aq i ulët është edhe shansi i suksesit. 

Siç u përmend më lart, për të zvogëluar numrin e të 
“panjohurave të njohura” - ose ndryshoreve ndërhyrëse 
- ne vendosëm të përqendrohemi në zona të veçanta të 
nxehta ku duket se po kryhet shumica e kontrabandës 
së emigrantëve. Këto mund të ndahen në tri zona, disa 
prej të cilave përfshijnë më shumë se një kalim kufitar: 
zona një, kufijtë midis Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut 
dhe Greqisë dhe Shqipërisë (pikat e hyrjes në Ballkanin 
Perëndimor); zona dy, kufiri midis Bosnjë e Hercegovinës 
dhe Kroacisë (gjithashtu duke marrë parasysh udhëtimet 
në kantonin Una-Sana përmes Kroacisë për në Slloveni ose 
Itali); dhe zona tre, kufijtë midis Serbisë dhe Hungarisë dhe 
Rumanisë, të cilat janë një dalje kyçe për në BE. 

Zona 1: Kufijtë midis Greqisë dhe 
Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë  
dhe Shqipërisë 
Shumica e emigrantëve dhe azilkërkuesve hyjnë në 
Ballkanin Perëndimor nga Greqia ose rreth Gjevgjelisë 
në Maqedoninë e Veriut ose afër Kakavijës dhe 
Kapshticës në Shqipëri. Llogaritje të veçanta bëhen për dy 
vendkalimet shqiptare për shkak të çmimeve dhe niveleve 
të ndryshme të suksesit. Në rastin e kufirit midis Greqisë 
dhe Maqedonisë së Veriut, niveli i suksesit R dhe çmimet 
përgjatë këtij itinerari të caktuar ndikohen nga siguria e 
përmirësuar e kufirit (dhe për këtë arsye rrezik më i madh), 
që rezulton nga rritja e bashkëpunimit midis autoriteteve 
kufitare të Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë si dhe 
vendosja e policisë shtesë kufitare nga tetë vende të 
Evropës Perëndimore.70

Një vlerësim konservativ i tregut për kontrabandimin 
e emigrantëve në kufirin jugor të Ballkanit Perëndimor 
varion nga 11,8 deri në 17,7 milionë € në kufirin midis 
Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut, dhe 7,5 deri  
11,5 milionë € midis Greqisë dhe Shqipërisë.71

Në total, në vitin 2020 biznesi i kontrabandës së 
emigrantëve në pikat kryesore të hyrjes në Ballkanin 
Perëndimor në kufijtë midis Greqisë dhe Maqedonisë 
Veriore dhe Shqipërisë fqinje mund të vlerësohet të jetë 
në intervalin prej 19,5 deri në 29 milionë €.

Zona 2: Kufiri midis Bosnjë e Hercegovinës 
dhe BE-së 
Një nga pikat e nxehta më të mëdha është kufiri midis 
Bosnjë e Hercegovinës dhe Kroacisë, veçanërisht rreth 
qytetit Bihac në kantonin Una-Sana. Në këtë zonë, ne 
kemi faktorizuar faktin që edhe në kantonin Una-Sana 
bëhen marrëveshje për të kontrabanduar emigrantë 
përmes Kroacisë në Slloveni dhe Itali. Një itinerar më 
pak i udhëtuar është drejtimi për në veri më shumë 
sesa në verilindje, veçanërisht përtej lumit Gradiska 
në verilindje të Banja Lukës, pastaj rreth distriktit 
Brcko dhe përtej kufirit me Kroacinë.72 Këto janë 
pikat kryesore të daljes për emigrantët që tranzitojnë 
Ballkanin Perëndimor dhe që kërkojnë të hyjnë në BE. 
Si rezultat, numri i përgjithshëm i njerëzve, kostoja dhe 
rreziqet janë relativisht të larta. Përllogaritja jonë është 
që tregu në këtë rajon kishte vlerë rreth 7 milionë € deri  
10,5 milionë € në vitin 2020, shumica dërrmuese  
e të cilave u gjenerua në kantonin Una-Sana.

Kjo mund të duket e ulët, por duhet të kihet parasysh se 
këta janë kryesisht të rinj që paguajnë tarifa të lira ose 
përpiqen ta kalojnë kufirin vetë. 

Zona 3: Kufiri midis Serbisë dhe Hungarisë 
dhe Rumanisë 
Dalja tjetër kryesore nga Ballkani Perëndimor në BE 
është nga Serbia e Veriut në Hungari dhe Rumani. Pikat 
kryesore të nxehta janë Horgos, zona përreth Suboticës, 
Sombor, tunelet në zonën e Kelebija dhe përtej lumit 
Tisza për ata njerëz që lëvizin në lindje drejt Rumanisë 
dhe më pas përsëri në Hungari. Por gjithnjë e më 
shumë, për shkak të kontrolleve të forta kufitare midis 
Serbisë dhe Hungarisë, emigrantët po përpiqen  
të lëvizin nga Serbia në Hungari përmes Rumanisë.  
Vlera e përllogaritur e tregut në këtë zonë varion nga  
8,5 milionë € në 10,5 milionë € në 2020. 
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Konkluzioni 
Me një marzh gabimi prej ± 20%, vlera totale e tregut 
në pikat e hyrjes në jug varion nga 20 milionë € deri 
në 28 milionë €, ndërsa vlera e përllogaritur në pikat 
e daljes është midis 14,4 milionë € dhe 21,4 milionë €. 
Mospërputhja mund t'i atribuohet pjesërisht faktit që më 
shumë njerëz po përdorin shërbimet ose kontrabandistët 
për të hyrë në Ballkanin Perëndimor sesa për të dalë, 
me shumë mundësi pasi u kanë mbaruar paratë deri 
në kohën kur lëvizin në veri.73 Të dhënat sugjerojnë 
gjithashtu se ka më shumë përpjekje dhe rezistencë 
në kufijtë veriorë midis Bosnjë e Herzcgovinës dhe 
Kroacisë si dhe midis Serbisë, Hungarisë dhe Rumanisë, 
megjithëse mund të nënkuptojnë gjithashtu një 
tendencë për të nënvlerësuar rezistencën që vjen në 
kufijtë jugorë të Ballkanit Perëndimor. 

Duke aplikuar të njëjtën marzh gabimi prej ± 20%, 
vlerësimi ynë konservativ për vlerën totale të tregut të 
kontrabandës së emigrantëve, i llogaritur si mesatarja 
midis përpjekjeve të mundshme dhe rezistencës, në të tria 
zonat është ndërmjet 33,7 milionë € dhe 50,6 milionë € . 
Totali për Ballkanin Perëndimor është pa dyshim pak më 
i lartë, pasi disa njerëz mund të jenë duke marrë itinerare 
të tjera nga ato të mbuluara në katër zonat kryesore, për 
shembull nga Shqipëria në Itali me skaf.

Kur llogarisim zinxhirin e vlerës, duhet të kemi parasysh 
se pjesa e udhëtimit nëpër Ballkanin Perëndimor 
është pjesë e një itinerari më të gjatë. Para të tjera 
fitohen si pas dhe para Ballkanit Perëndimor. Për më 
tepër, ne jemi të mendimit se Ballkani Perëndimor 
konsiderohet si një rrugë me buxhet të ulët. Njerëzit 
me më shumë burime po kërkojnë itinerare dhe 
mënyra të tjera transporti, për shembull në anije nga 
Turqia ose Greqia në vendet e Evropës Perëndimore 
(veçanërisht Italia). Përndryshe, ata mund të fluturojnë 
nga një nga aeroportet e shumta të Greqisë (ose nga 
Turqia ose Serbia) për në BE duke përdorur dokumente 
të falsifikuara ose origjinale udhëtimi të njerëzve 
me pamje të ngjashme. Përveç kësaj, paratë që 
paguhen për ofertat e paketave për të kaluar tranzit 
në Ballkanin Perëndimor ndryshojnë duart jashtë 
rajonit, megjithëse me shpërblime për ndërmjetësuesit 
lokalë. Si përfundim, një xhiro vjetore prej të paktën 
50 milionë € është një treg i konsiderueshëm 
i paligjshëm, veçanërisht në rajonet kufitare 
ekonomikisht të pafavorshme. Por paratë e mëdha 
për kontrabandimin e emigrantëve përmes Ballkanit 
Perëndimor fitohen diku tjetër.

Emigrantët e dëshpëruar shpesh përballen me rezistencë nga policia në kufijtë e Bashkimit Evropian.  
© Federico Scoppa/AFP përmes Getty Images
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Heroinë e sekuestruar në kufirin Serbi-Bullgari e fshehur në një kamion që udhëtonte nga Turqia dhe  
me destinacion Austrinë. © STR/AFP përmes Getty Images



Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor mbeten një rajon kryesor tranziti 
për trafikimin e kanabisit dhe heroinës dhe gjithnjë e më shumë kokainës 
dhe drogave sintetike. Konfiskimet e kohëve të fundit tregojnë se si droga 

sillet në rajon, ruhet (zakonisht afër qendrave të logjistikës), pritet, ripaketohet 
dhe shpërndahet në tregjet më larg. Në përgjithësi, kanabisi lëviz drejt lindjes nga 
Shqipëria, ndërsa heroina lëviz në perëndim nga Turqia, duke përshkuar Maqedoninë 
e Veriut dhe Kosovën përpara se të dërgohet në veri në Evropën Perëndimore dhe 
Qendrore. Tendencat rajonale në zhvillim përfshijnë:

	� Kultivimin e shtuar të kanabisit (veçanërisht në ambiente të mbyllura) në vende të 
tjera përveç Shqipërisë, si Bosnjë e Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
	� Një fluks i madh kanabisi nga BP6 në Bullgari.
	� Një fluks kokaine nga disa drejtime, duke përfshirë Kroacinë, Greqinë dhe portet  

e Detit të Zi në Bullgari dhe Rumani.
	� Një rritje në prodhimin dhe përdorimin e drogave sintetike. 

Kjo pjesë jep një përmbledhje të tregjeve, çmimeve dhe itinerareve të trafikimit 
për kanabisin, heroinën, kokainën dhe drogat sintetike. Ajo gjithashtu trajton pikat 
kryesore të trafikut të drogës në rajon dhe mënyrat e këtij aktiviteti të paligjshëm. 
Informacioni parësor bazohet në intervistat në pikat e nxehta me ish-punonjës dhe 
punonjës aktualë në polici dhe ministrinë e brendshme, prokurorë, gazetarë lokalë 
investigativë, aktivistë të shoqërisë civile, avokatë dhe njerëz që janë pjesë ose janë  
të njohur me mjedisin e drogës.74 
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Kanabisi 
Kanabisi është droga më e përdorur në Ballkanin Perëndimor, si dhe më e sekuestruara.75 
Ndryshe nga drogat e tjera, kanabisi prodhohet në Ballkanin Perëndimor. Ndërsa 
Shqipëria ka qenë tradicionalisht prodhuesi më i madh, kultivimi atje ra në mënyrë të 
konsiderueshme që nga kulmi në vitin 2016, pas një goditjeje të madhe nga organet 
shqiptare të zbatimit të ligjit. Për më tepër, ka prova që sugjerojnë se kultivimi i kanabisit 
- veçanërisht në ambiente të mbyllura - po shtohet në vendet e tjera të rajonit. 

Në Shqipëri, kanabisi rritet kryesisht përreth zonave malore të Dukagjinit dhe Krujës 
dhe në rajonin e Vlorës. Ai rritet gjithashtu në zonën përreth Memaliajt, Tepelenës 
dhe Gjirokastrës, si dhe përreth Fierit, Librazhdit, Lezhës, Mallakastrës, Bulqizës, 
Devollit dhe Laçit.76 Në tregun e prodhimit, një kilogram kanabis shitet midis 1200 € 
dhe 1400 € , ndërsa “skunk” i cilësisë më të lartë (një varietet hibrid) i rritur në 
ambiente të mbyllura kushton 1600 € deri 2000 € për kilogram.

Kanabisi nga Shqipëria trafikohet në disa drejtime. Një pjesë transportohet me skaf 
për në Itali (nga Vlora, Fier, Himara ose Lezha). Një bimë gjashtëmuajshe kanabisi 
shqiptar vlen 1800-2000 € në Itali. Një itinerar tjetër i preferuar i trafikut shkon në 
jug përmes Ohrit dhe Manastirit në Maqedoninë e Veriut drejt Greqisë. Kanabisi 
trafikohet gjithashtu nga Shqipëria në Greqi me skaf, nëpër male ose përmes pikave 
të kalimit në Qafë Botë/Sagiada, Kapshticë/Krystallopigi dhe Kakavijë/Ktismata. 
Pas kalimit të kufirit nga Shqipëria në Maqedoninë e Veriut, çmimi për një kilogram 
kanabis rritet me 10% në 2000 € deri 2200 €. Kanabisi i rritur në ambiente të 
mbyllura në Shqipëri ka një përqendrim dhe cilësi më të lartë THC-je (përbërësi aktiv, 
tetrahidrokanabinol) sesa ai që rritet jashtë, që do të thotë që një kilogram mund të 
shitet në Greqi për rreth 2800 € dhe në Itali për 3200 €. 

Shqipëri Bosnjë e 
Hercegovina

Kosovë Mali i Zi Maqedoni 
e Veriut

Serbi

 Droga të tjera (në kg) 182 103 35 118 2 288

 Marijuanë (në kg) 5 250 1 957 824 2 291 977 7 100
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FIGURA 8 Sasia e kanabisit dhe e drogave të tjera të sekuestruara në vitin 2019 në BP6.

BURIMI: Të dhënat e mbledhura nga raportet vjetore të policisë të Ballkanit Perëndimor.77
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Kanabisi është 
droga më e përdorur 
në Ballkanin 
Perëndimor, si dhe 
më e sekuestruara.

Një pjesë e kanabisit lëviz gjithashtu në lindje për konsum në rajon ose  
në Turqi ose për eksport në veri në BE-së. Nga Shqipëria, droga trafikohet 
përmes Kukësit ose Prizrenit, pastaj përmes Ferizajt dhe Gjilanit në 
Kosovë. Nga atje, itinerari më i zakonshëm është për në Serbi përmes 
pikave të kalimit të Karaçevës së Ulët dhe Stubline, të cilat nuk kanë 
skanerë ose doganierë. Në anën kosovare të kufirit, çmimet variojnë nga 
rreth 1100 € deri në 1300 € për kilogram dhe dy herë më shumë për 
“skunk” me cilësi të lartë të rritur në ambiente të mbyllura. 

Kanabisi rritet në mënyrë të ligjshme në Maqedoninë e Veriut për 
përdorim mjekësor. është e mundur që një pjesë e kësaj kalon në tregun 
e zi, i cili mund të jetë arsyeja pse çmimet me shumicë dhe pakicë të 
kanabisit janë relativisht të ulëta në Kosovë. Në fillim të dhjetorit 2020,  
u vodhën dy tonë kanabis nga depoja e një kompanie të licencuar në 
fshatin Josifovo, komuna e Valandovës, Maqedonia e Veriut.78 Pretendohet 
se një pjesë e kanabisit përfundoi në Kosovë.79 Në një rast të veçantë, 
katër burra (dy nga Shkupi dhe një nga Shqipëria dhe Kosova) vodhën 
60 kilogramë kanabis nga depoja e një prodhuesi të licencuar kanabisi në  
rajonin e Krushevës.80 Siç ilustrohet në Figurën 9, çmimet e kanabisit në 
jug të Kosovës, rreth Prizrenit, janë të ngjashme me ato në Maqedoninë 
e Veriut, ndërsa ato në veri të Kosovës janë të ngjashme me ato në 
Serbi. Çmimet e ulëta në pjesën jugore të Kosovës mund të shpjegohen 
me faktin se tregu vendor furnizohet nga kanabisi nga Shqipëria dhe 
Maqedonia e Veriut. Përveç kësaj, pretendohet se po kultivohet “skunk”  
në Kosovën qendrore.81 
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FIGURA 9 Çmimi i një gram kanabisi në pika të nxehta të caktuara.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.
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Nga Serbia e Jugut, kanabisi ose lëviz në jug përmes Preshevës për në Kumanovë në 
Maqedoninë e Veriut ose në veri përmes Bujanovcit dhe Vranjes. Në Vranje, disa nga 
drogat merren nga grupe nga Nishi, Beogradi ose Novi Sadi, pjesërisht për të furnizuar 
tregje të konsiderueshme lokale; të tjerët u dorëzohen atyre nga kontrabanduesit 
lokalë nga rreth Preshevës për shpërndarje të mëtejshme. Një pjesë e kanabisit të 
prodhuar në Maqedoninë e Veriut vjen gjithashtu në Luginën e Preshevës. Çmimi me 
shumicë i një kilogram kanabis rritet nga rreth 2000 € në veri të Maqedonisë Veriore, 
në midis 2200 € dhe 2400 € në Luginën e Preshevës. Pasi kanabisi arrin në Beograd, 
çmimi me shumicë për një kilogram është midis 2000 dhe 2500 €, që është në të 
njëjtin nivel me tregjet aktive të drogës në Evropën Qendrore dhe Perëndimore.

Siç mund të shihet nga Figura 10, kanabisi nga rajoni rritet në vlerë sa më tej që lëviz 
nga Ballkani Perëndimor dhe në tregjet më të pasura në Evropën Perëndimore dhe 
Qendrore. Kjo mund t’u atribuohet rreziqeve të kalimit të kufijve, kostos së transportit 
dhe fuqisë më të lartë blerëse në tregjet e Evropës perëndimore, megjithëse në disa 
tregje ka konkurrencë edhe nga burime të tjera të furnizimit si Holanda dhe Maroku. 

Bazuar në të dhënat nga konfiskimet, është e qartë se nga Serbia kanabisi transportohet 
ose në veri përmes Suboticës në Hungari, ose në lindje në Bullgari përgjatë itinerareve 
përreth Pirot dhe Gradina, të cilat përdoren për të sjellë heroinë në perëndim. Në gusht 
2018, u sekuestruan 600 kilogramë kanabis në Gradinje/Kalotina; në mars 2019,  
u zbulua më shumë se një ton në një kamion në të njëjtën pikë kalimi. Në shtator  
të atij viti, u gjetën 1,5 tonë në thasë me ushqim për kafshë, ndërsa në korrik 2020,  
u sekuestruan 205 kilogramë kanabis në një rulotë italiane në të njëjtin vendkalim.  
Çmimi për kilogram në këtë zonë shkon në mes të 2000 € dhe 2300 €. 

Konfiskimet e kanabisit sugjerojnë gjithashtu që droga po trafikohet nga Serbia në 
Rumani rreth pikës së kalimit kufitar Vatin/Stamora Moravita. Në fakt, në mars të vitit 
2020, u kapën 750 kilogramë kanabis në një kamion në kufi. 137 kilogramë të tjerë  
u kapën në këtë pikë kalimi kufitar në tetor 2020.

Operacion anti-drogë në fshatin 
Lazarat, Shqipëri, në vitin 
2014 në të cilin u sekuestruan 
39 tonë marijuanë. 
© Ministria e Brendshme 
Shqiptare/Agjencia Anadolu/ 
Getty Images
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FIGURA 10 Linjat e kanabisit.

SHëNIM: Aty ku janë të disponueshme, çmimet janë mesatarja e ponderuar e shumave të ndryshme 
të mbledhura përmes intervistave në terren me autoritetet e zbatimit të ligjit, tregtuesit e drogës, 
organizatat e shoqërisë civile dhe personat që përdorin drogë. Në rastet e mbetura, çmimet janë 
ekstrapolizuar nga vlerësimet e UNODC për çmimet me shumicë të kanabisit të disponueshme 
këtu: https://dataunodc.un.org/drugs/prices. Këto çmime janë të shënuara me yll.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020; 
UNODC.

Figura 11 tregon se si kanabisi përbën më shumë se 90% të sasisë totale të drogës 
së sekuestruar në dhjetë vitet e fundit nga policia serbe. Nga analiza gjeografike e 
sekuestrimeve të ngarkesave prej 10 kilogramësh ose më shumë, mund të shihet rëndësia 
e pikave të nxehta: më shumë se 60% e këtyre konfiskimeve ndodhën në Serbinë e Jugut. 
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FIGURA 11 Një analizë gjeografike e konfiskimeve të kanabisit në Serbi.

BURIMI: Ministria Serbe e Punëve të Brendshme82 
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Për shkak të korridoreve të transportit dhe fluksit të drogës, shumë nga pikat e nxehta 
për trafikimin e kanabisit janë të njëjta si për heroinën: Novi Pazar, Vranje, Nish dhe 
Novi Sad. Për shembull, në dhjetor 2020, policia serbe sekuestroi 220 kilogramë 
kanabis në Nish, për të cilën ata dyshuan se ishte e destinuar për tregun vendas.  
Në shkurt të vitit 2020, policia gjeti 140 kilogramë kanabis në një rimorkio kamioni  
që mbante kashtë në Bllacë, e cila është afër rrugës kryesore nga Prishtina për në Nish. 

Ashtu si me heroinën, ka edhe magazina për të ruajtur, ripaketuar dhe shpërndarë 
kanabis. Këto janë zakonisht afër arterieve ose qendrave kryesore të transportit, por 
shpesh në vende që nuk bien në sy. Për shembull, në prill 2020, policia maqedonase 
zbuloi 1,2 ton kanabis në një depo në afërsi të Shkupit. Në nëntor 2020, policia serbe 
kapi 628 kilogramë “skunk” në një hangar të braktisur në Arandjelovac, 80 kilometra 
në jug të Beogradit. Droga po paketohej për shpërndarje të mëtejshme në Evropën 
Perëndimore. Një shembull tjetër është nga zona e Gorni Vakuf – Uskoplje në Bosnjë 
e Hercegovinë. Ky qendër logjistike, në mes të askundit (në rrugën nga Mostari për 
në Bugojno), duket se është një pikë magazinimi dhe transportimi për kanabisin që 
vjen nga Shqipëria përmes Malit të Zi në Kroaci. Në janar 2020, kreu i një kompanie 
transporti u arrestua me mbi 400 kilogramë kanabis. 

Diversiteti më i madh i furnizimit 
Ekziston një tendencë drejt kultivimit të brendshëm të kanabisit në shumë vende 
në rajon. Në nëntor 2019, 650 kilogramë kanabis i thatë dhe “skunk” së bashku 
me 65 000 kërcej bimësh u sekuestruan në një fermë organike në Stara Pazova, 
Serbi. Sipas Ministrisë së Brendshme Serbe, kanabisi kultivohet gjithashtu në sasi 
të konsiderueshme në Novi Sad, Nish, Suboticë dhe Sremska Mitrovica në shtëpi, 
apartamente, kasolle, oborre dhe garazhe. Objekte për kultivimin e kanabisit janë zbuluar 
gjithashtu në Bosnjë e Hercegovinë, për shembull në Srbac, afër kufirit me Kroacinë, në 
korrik 2019 dhe në Banja Luka në qershor 2020. Kanabisi gjithashtu thuhet se kultivohet 
në rajonin Prijedor, si dhe rreth Posavina dhe Semberija në veri të vendit. 

Në nëntor 2020, më pak se 50 kilometra nga kryeqyteti serb, policia zbuloi 
plantacionin më të madh të kanabisit në Evropë në një fermë bio të profilit të 
lartë të njohur si Jovanjica që është në pronësi të biznesmenit Predrag Koluvija. 
Një kontroll i pronës zbuloi pothuajse katër tonë kanabis të papërpunuar, 
duke përfshirë 650 kilogramë produkt të gatshëm për shitje. Një kompleks 
nëntokësor me dhjetëra bodrume ishte shndërruar në laboratorë të kanabisit të 
llojit “skunk”. Kanabisi rritej gjithashtu në nëntë hangarë mbi tokë dhe paketohej 
dhe ruhej nëpër depo dhe zyra. Thuhet se në pronë ishin instaluar bllokues të 
telefonave celularë. Askush nuk mund t’i afrohej pronës pa kaluar një kontroll të 
rreptë. Rrotull pronës ishin vendosur forca sigurie të armatosura, duke përfshirë 
ish-anëtarë të njësisë speciale anti-terror. Ata ishin të pajisur me pistoleta, 
kamera termike për mbikëqyrje natën dhe pushkë anti-dron. Gjyqi kundër 
Koluvijas dhe bashkëpunëtorëve të tij vazhdon.83

Për shkak të 
korridoreve të 
transportit dhe 
fluksit të drogës, 
shumë nga pikat e 
nxehta për trafikimin 
e kanabisit janë të 
njëjta si për heroinën. 
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Heroina 
Sipas vlerësimeve të UNODC, rreth 60 deri 65 tonë heroinë qarkullojnë nëpër Evropën 
Juglindore çdo vit.84 Ka tregues se dërgesa të mëdha heroine ruhen në rajon përpara se 
të ndahen në dërgesa më të vogla dhe të transportohen në veri nga Serbia në Hungari 
ose në lindje përmes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës në Shqipëri. Nga atje, droga 
dërgohet në Itali ose përmes Malit të Zi në Bosnjë e Hercegovinë dhe më pas në Kroaci. 

Heroina hyn në Ballkanin Perëndimor nga Turqia përmes Bullgarisë dhe, në një masë 
më të vogël, Greqisë. Llogaritet se çmimi me shumicë i një kilogrami heroinë në Turqi 
është rreth 10 000 deri në 13 000 €. Raportohet se mund të bëhen marrëveshje me 
grupe kurde për të blerë drogë me gjysmën e këtij çmimi nëse trafikanti bie dakord të 
kontrabandojë një kilogram për kurdët për çdo kilogram që blihet.85 

Një pikë kryesore hyrëse për heroinën është zona përreth Delchevo në Maqedoninë 
e Veriut. Ky itinerar shkon përmes Kocani, Shtip dhe Veles, dhe prej andej në veri 
drejt Shkupit. Në këto rajone, një kilogram heroinë shitet me shumicë midis 12 000 € 
dhe 15 000 € për kilogram. 

Rreth Shkupit, itinerari ndahet në tre drejtime kryesore: në veri drejt Kumanovës dhe 
pastaj në Serbinë e Jugut; në verilindje drejt Kosovës; dhe në perëndim drejt Tetovës. 
Një pjesë e drogës që drejtohet për në Tetovë lëviz në veri drejt Kosovës. Itinerari 
kryesor për në Kosovë shkon përmes Ferizajt. Nga atje, një itinerar drejtohet në veri 
drejt Prishtinës dhe më pas Novi Pazar në Serbi dhe Cacak në rrugën për në Beograd. 
Një itinerar tjetër shkon në perëndim përmes Pejës në Malin e Zi përreth Rozaje. 
Pretendohet se Rozaje është një qendër magazinimi dhe shpërndarjeje ku dërgesat 
priten (përzihen me substanca të tjera) dhe ripaketohen. Kjo teori konfirmohet nga 
çmimet në rajon: një kilogram heroinë përreth Rozaje dhe Berane shitet për 7000 € 
deri në 10 000 €. Çmimi më i ulët sugjeron se ka pastërti më të ulët. Itinerari tjetër 
nga Ferizaj shkon drejt Lindjes përmes Gjilanit dhe prej andej në Serbinë e Jugut 
përreth Bujanovcit. Kështu ka dy flukse kryesore të heroinës që vijnë në Serbinë e 
Jugut: përmes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Nga Bujanovc, droga shkon në 
veri përmes Vranje dhe Leskovac për në Nish.

Një pikë tjetër e rëndësishme hyrëse në rajon për heroinën është nga Bullgaria, 
veçanërisht përmes pikës së kalimit kufitar Gradinje/Kalotina në Serbi. Ky itinerar 
shkon në Nish përmes Pirot. 

Prandaj Nishi është një qendër kryesore: është kryqëzimi i “autostradave të heroinës” 
që vijnë nga perëndimi (Kosova), jugu (Maqedonia e Veriut) dhe lindja (Bullgaria). 
Policia në Nish vlerëson se një kilogram heroinë shitet për 19 000 € . 

Nga Nishi (ose rruga tjetër përmes Cacak), heroina lëviz në veri përmes Novi Sadit 
ose në Kroaci ose përmes Suboticës në Hungari dhe më pas në perëndim në Austri 
dhe Zvicër, ku shitet për 25 000 € për kilogram. Pasi pritet, një kilogram heroinë e 
pastër mund të sjellë deri në 50 000 €.

Një pjesë e heroinës nga Maqedonia e Veriut trafikohet gjithashtu në jugperëndim 
nga Veles në Prilep, Manastir, rreth liqenit të Ohrit dhe në Shqipëri përmes pikës së 
kalimit kufitar Qafë Thanë – Kjafasan. Më pas transportohet drejt Elbasanit, ku çmimi 
me shumicë është rreth 17 000 € për kilogram. 

Sipas vlerësimeve 
të UNODC, rreth 

60 deri 65 tonë 
heroinë qarkullojnë 

nëpër Evropën 
Juglindore çdo vit.
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Heroina gjithashtu hyn në Shqipëri nga Kosova përreth Kukësit. Në pesë vitet 
e fundit, në Shqipëri janë kapur më shumë se 200 kilogramë heroinë. Një pjesë 
e heroinës (vlerësohet të jetë në dërgesa prej 10 deri në 20 kilogramë) është e 
destinuar për portin e Durrësit, ku kontrabandohet me makina që transportohen 
me traget në Itali. Heroina lëviz gjithashtu në veri përmes Shkodrës përmes pikës 
së kalimit kufitar Hani i Hotit–Bozaj në Mal të Zi. Më pas transportohet përmes 
Niksic, ku ose drejtohet në perëndim për në Trebinje në Bosnjë e Hercegovinë ose 
në verilindje drejt Serbisë. Një pjesë e saj shkon gjithashtu nga Podgorica në Rozaje, 
që do të thotë se është e mundur që heroina të hyjë në Rozaje nga dy drejtime: nga 
Shqipëria në jug dhe Kosova në lindje. 

Heroina që kalon nëpër Bosnjë e Hercegovinë ose lëviz nga Trebinje në Kroaci ose 
trafikohet në Mostar, Sarajevë ose më në veri në Tuzla dhe Banja Luka për përdorim 
lokal ose kontrabandë në Kroaci ose Serbi, për shembull përmes Bijeljina. Në këtë 
pikë, çmimi me shumicë i një kilogrami heroinë vlerësohet të jetë rreth 20 000 € . 
Prandaj, ajo vlen pothuajse dy herë më shumë në Ballkanin Perëndimor sesa në Turqi. 
Çmimi dyfishohet përsëri pasi shitet në Bashkimin Evropian. 

Një shembull se si rajoni përdoret si një qendër shpërndarjeje ilustrohet nga 
sekuestrimi i 77 kilogramëve heroinë pranë qytetit të Mladenovac në periferi të 
Beogradit në nëntor 2019. Kreu i një grupi kriminal u akuzua për importimin e 
heroinës me pastërti të lartë nga Turqia dhe fshehjen e saj në fuçi të projektuara 
posaçërisht që groposeshin në tokë. Ai dyshohet se ua shiti drogën grupeve të tjera 
kriminale dhe shpërndarësve në Serbi. 

Aksionet antidrogë zakonisht zbulojnë heroinë që është e paketuar në “tulla”, shpesh 
me një shenjë dalluese dhe etiketime që tregojnë peshën dhe pastërtinë.
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FIGURA 12 Çmimi i një kilogrami heroinë në pika të nxehta të caktuara.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.
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Ka gjithashtu raporte të importit të opiumit në Shqipëri. Laboratorë të heroinës u zbuluan në 
Fushë-Krujë në vitin 2014 dhe në Has në vitin 2018, duke përfshirë një kimist nga Turqia.86 
Mund të ketë gjithashtu laboratorë rreth Elbasanit dhe Kukësit, të cilat janë relativisht afër 
pikave të kalimit kufitar. Prodhimi i heroinës në vend nga opiumi i importuar krijon një fitim 
shumë më të madh sesa rishitja e heroinës së importuar.87

Përveç kësaj, policia ka zbuluar gjithashtu një rritje gjatë dy viteve të fundit në sasinë e heroinës 
që mbërrin nga deti nga Turqia në anije të vogla turistike dhe jahte. Heroina ndonjëherë ndërrohet 
me kanabis.88 Prandaj, përveç fluksit lindje-perëndim të opiumit dhe heroinës, ekziston një fluks 
perëndim-lindje. Elbasani është një qendër kryesore pasi është në itinerarin kryesor midis bregdetit 
shqiptar dhe Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Novi Pazar është një tjetër pikë e nxehtë. 

Pavarësisht sasive të konsiderueshme të heroinës që kalojnë tranzit në rajon, nivelet e konsumit 
lokal nuk duken të larta.89 Në të vërtetë, megjithëse ka disa rrjedhje drejt tregjeve lokale, përdorimi 
i heroinës duket se po bie. Gjatë fillimit të viteve 2000, përqindja e përdoruesve të opioideve në 
BP6 ishte më e lartë se mesatarja globale.90 Përllogaritjet e fundit tregojnë se shumica e njerëzve 
që hyjnë në objektet e trajtimit të drogës përdorin heroinë ose opioide të tjera.91 Ndërsa ka 
pak informacion zyrtar mbi pastërtinë e heroinës, provat anekdotale nga rruga, si dhe raportet 
e policisë për konfiskimet sugjerojnë që droga që arrin te përdoruesit lokalë është me cilësi të 
ulët, ndërsa droga e destinuar për rishitje është e një cilësie të lartë. Kjo përforcon përshtypjen se 
Ballkani Perëndimor është më shumë një rajon tranziti sesa një treg kryesor.92 Figura 12 tregon 
sesi vlera me shumicë e një kilogrami heroinë rritet me rreth 2000 € me çdo kufi që kalon. 

Pavarësisht rritjes së çmimeve të shitjes me shumicë me çdo kufi që kalohet, çmimet me 
pakicë në ato vende nuk rriten në përputhje me rrethanat. Të dhënat e çmimeve me pakicë 
sugjerojnë se sapo heroina të hyjë në Maqedoninë e Veriut, ngritja e vetme e vërtetë e 
çmimit është midis Maqedonisë së Veriut dhe fqinjëve të saj; pas kësaj, çmimi i një grami 
heroinë në rrugët e rajonit është mjaft i qëndrueshëm, rreth 20 €. Kjo sugjeron një situatë  
të qëndrueshme të furnizimit me kërkesë relativisht të ulët. 
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FIGURA 13 Çmimi i një grami heroinë në pika të nxehta të caktuara.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.
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FIGURA 14 Flukset e kanabisit dhe heroinës nëpër Ballkanin Perëndimor. 

SHëNIM: Kanabisi, i cili prodhohet në rajon, trafikohet në të gjitha drejtimet. Heroina, e ardhur nga Turqia përmes Bullgarisë, 
përgjithësisht lëviz në një drejtim veri-lindje. Vlen të përmendet se në shumë raste kanabisi dhe heroina ndjekin itinerare të ngjashme.
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Kokaina 
Ndërsa grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor 
janë aktorët kryesorë në biznesin global të kokainës, 
informacioni nga konfiskimet e policisë tregon që ka 
relativisht pak kokainë në Ballkanin Perëndimor. Në vitin 
2019, policia në BP6 sekuestroi 255,4 kilogramë kokainë, 
një e treta më pak se në vitin 2018. Shumica e kokainës 
së sekuestruar ishte në Shqipëri (shih Figurën 15). Kjo 
mund të duket kundër-intuitive, pasi grupet nga rajoni 
janë bërë të njohura në biznesin e kokainës në Evropën 
Perëndimore gjatë dekadës së fundit.93 Për më tepër, 
ka pasur një luftë të përgjakshme midis dy grupeve 
me origjinë nga Kotorri, Mali i Zi për kontrollin e tregut 
të kokainës.94 Por meqenëse këto grupe tashmë kanë 
një pozitë dominuese përgjatë zinxhirit të furnizimit 
nga burimi në Amerikën Latine në tregjet kryesore në 
Evropën Perëndimore, ekziston nevojë e vogël për të 
bërë një devijim përmes Ballkanit Perëndimor, përveçse 
për të furnizuar tregjet lokale të vogla, por në rritje.

Me këtë, ka prova që sugjerojnë se portet e Adriatikut 
në Shqipëri dhe Mal të Zi (si Durrësi dhe Tivari) 
janë përdorur për të importuar dërgesa të mëdha 
kokaine - zakonisht të fshehura në dërgesat e frutave 

ose lëkurëve të kafshëve nga Amerika Latine. Droga 
zakonisht magazinohet para se të pritet me substanca 
të tjera dhe të ndahet në sasi të vogla ndërmjet tre dhe 
10 kilogramë secila. Më pas ajo shpërndahet në të gjithë 
Evropën, kryesisht në makina dhe kamionë me ndarje të 
posaçme të fshehura.

Një pikë kryesore hyrëse për kokainën është porti i 
Tivarit në Mal të Zi. Prej andej, droga zakonisht lëviz në 
veri drejt Niksic dhe më pas në Bosnjë e Hercegovinë 
përreth Trebinje/Bileca. Nga atje, ajo transportohet 
në veri në Mostar dhe Sarajevë dhe përfundimisht në 
Kroaci. Në këtë pikë, kostoja e shitjes me shumicë për 
kilogram është 35 000–38 000 €. 

Si alternativë, droga lëviz nga Podgorica në Rozaje dhe 
pastaj ose në veri në Novi Pazar në Serbi ose në lindje 
në Kosovë përmes Pejës. Nga atje, kokaina mund të 
lëvizë drejt qyteteve të mëdha në rajon për konsum 
lokal; kostoja me shumicë e një kilogrami kokainë në 
Beograd është midis 35 000 € dhe 50 000 €. Mund 
të trafikohet gjithashtu në lindje drejt Turqisë dhe 
Bullgarisë - shpesh në këmbim të heroinës - ose në veri 
drejt Hungarisë dhe në Austri dhe Gjermani. 
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FIGURA 15 Sekuestrimet e kokainës në Ballkanin Perëndimor në 2018 dhe 2019.

BURIMI: Të dhënat e mbledhura nga raportet vjetore të policisë të Ballkanit Perëndimor.95
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FIGURA 16 Lidhja mes cilësisë dhe çmimit të një grami kokainë në vende të caktuara.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.
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Kokaina që hyn në Shqipëri zakonisht vjen përmes portit 
të Durrësit. Përllogaritet se çmimi për kilogram i afërsisht 
90% kokainë e pastër të dorëzuar është midis 25 000 € 
dhe 30 000 €. Nga atje, ajo mund të lëvizë në veri drejt 
Podgoricës përgjatë të njëjtave itinerare të trafikimit të 
përshkruara më sipër ose të transportohet në lindje në 
Maqedoninë e Veriut dhe më pas përgjatë itinerareve të 
përdorura për kontrabandën e llojeve të tjera të drogave. 
Në vitin 2015, një laborator kokaine u zbulua në fshatin 
Xibrakë në bashkinë e Elbasanit që transportonte rroba 
në Gjermani që ishin të ngjyera me kokainë.96 

Meqenëse shumica e kokainës hyn në rajon përmes 
Shqipërisë dhe Malit të Zi, nuk është për t'u habitur që 
pastërtia më e lartë dhe për këtë arsye kokaina më e 
shtrenjtë gjendet në Tiranë dhe Podgoricë. Figura 16 
tregon Tiranën dhe Podgoricën në krahasim me pikat e 
tjera të nxehta rajonale të konsumit bazuar në çmimin 
dhe cilësinë e drogës në nivel të paagreguar. Totali i 
raportit cilësi/çmim në të djathtë tregon se blerësi ka 
më shumë leverdi për paratë e paguara në Nish ose 
Novi Pazar krahasuar me Beogradin ose Strumicën. 

Një itinerar tjetër drejt rajonit është nga Bullgaria 
në Maqedoninë e Veriut në vendkalimin Deve Bair–
Gyueshevo, drejt Kumanovës dhe prej andej ose në veri 
në Serbi ose në veriperëndim në Kosovë. 

Një incident i profilit të lartë tregon se kokaina gjithashtu 
hyn në Ballkanin Perëndimor nga Rumania. Në mars 
2019, policia rumune zbuloi një pako me një kilogram 
kokainë që dyshohej se kishte rënë nga një furgon. Duke 
ndjekur këtë indicie, ata sekuestruan rreth 1,8 tonë 
kokainë të pastër 90% të mbështjellë me tullumbace 
në një varkë të përmbysur në bregun e Detit të Zi rreth 
Deltës së Danubit.97 Vlera e parashikuar e kokainës 
së sekuestruar është 600 milion €,98 por ajo mund të 
kishte arritur shumë më tepër (mbase edhe dy deri në 
tre herë më shumë) pasi ishte prerë dhe shitur në rrugë. 
Për ta thënë këtë në perspektivë, i gjithë buxheti vjetor 
i qytetit të Beogradit në vitin 2019 ishte pak më shumë 
se 1 miliard €. Policia rumune arrestoi dy persona, të 
dy shoferë kamioni nga Vranja. Hetimi tregoi se kokaina 
e kishte origjinën në Brazil, hyri në Rumani nga deti 

përmes Turqisë dhe duhej të arrinte në Serbi në rrugë 
tokësore,99 para se të shpërndahej në tregjet në Evropën 
Perëndimore, kryesisht Belgjikë, Holandë dhe Spanjë.100 

është interesante të përmendet se rreth Preshevës 
(në të cilën kokaina hyn nga drejtime të ndryshme) 
një kilogram kokainë kushton nga 40 000 € në 50 
000 €. Duket se ekziston gjithashtu një linjë furnizimi 
nga Beogradi në Mitrovicën e Veriut përmes Cacak. 
Ky është një itinerar relativisht i papërshtatshëm, siç 
pasqyrohet në faktin se çmimi me shumicë i një toni 
kokainë vlerësohet të jetë rreth 45 000 € deri 50 000 € 
për kilogram.

Një pjesë e kokainës që hyn në Maqedoninë e Veriut 
ose nga Bullgaria, Shqipëria ose Kosova shkojnë në 
jug drejt Greqisë. Kostoja e një kilogrami kokainë në 
Strumica (në rrugën për në Selanik) është 45 000 € deri 
50 000 €. Kokaina gjithashtu duket se po udhëton në 
drejtim të kundërt. Në fund të janarit 2021, një shqiptar, 
një kroat dhe një shtetas grek i lindur në Shqipëri  
u arrestuan në Selanik pas sekuestrimit të 324 kilogramëve 
kokainë. Që nga viti 2018, ka pasur katër raste në të 
cilat është zbuluar kokainë në portin e Pireut,  
e destinuar për Shqipëri.101

Në të kaluarën, përshtypja ishte se ndërsa kishte shumë 
kanabis dhe heroinë që kalonin tranzit në Ballkanin 
Perëndimor, rajoni vetë nuk kishte një problem me 
kokainën. Kjo pikëpamje duket se vjen nga nivelet 
shumë të ulëta të konfiskimeve të kokainës. Sidoqoftë, 
kokaina me sa duket po bëhet më e përhapur në disa 
tregje, veçanërisht në qendrat urbane si Beogradi, 
Nishi, Podgorica, Sarajeva, Shkupi dhe Tirana, si dhe në 
rezortet bregdetare. Një pjesë e saj mund të qëndrojë 
në rajon si pagesë në natyrë për dërgesat që kalojnë 
nëpër rajon ose si pagesë për grupe kriminale rajonale. 
Megjithatë, ashtu si me heroinën, cilësia e kokainës së 
konsumuar në rajon duket se është shumë e ulët ndaj 
asaj të drogës që kalon tranzit në rajon (me përjashtim 
të Tiranës dhe Podgoricës, siç u përmend më herët). Siç 
u diskutua në seksionin e tretë të këtij raporti, fitimet 
nga trafiku i kokainës që pastrohen në rajon ndikojnë 
në ekonominë politike të disa prej vendeve të BP6. 
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Droga sintetike 
Ballkani Perëndimor shpesh etiketohet si një rajon 
tranzit për trafikimin e drogave, si kanabisi, kokaina 
dhe heroina. Por, ka shenja që tregojnë se rajoni është 
gjithashtu edhe një burim prodhimi i drogave sintetike, 
si edhe një treg në rritje i konsumit të tyre. 

Drogat kryesore sintetike që kontrabandohen në 
Ballkanin Perëndimor janë amfetaminat, metamfetamina 
dhe Ekstasia (MDMA), si dhe versione të reja sintetike 
të kanabisit dhe opioideve si heroina. Burimi parësor i 
drogave janë Evropa Perëndimore, veçanërisht Holanda, 
Belgjika, Republika Çeke dhe Bullgaria.102 Në Serbi, 
ekziston gjithashtu një tendencë në rritje për të importuar 
droga sintetike nga vendet Baltike103 dhe Euroazia, duke 
përfshirë Afganistanin, Iranin, Kirgistanin, Pakistanin 
dhe Uzbekistanin.104 Në Maqedoninë e Veriut, ka madje 
raporte se disa droga sintetike merren nga Kina.105 

Për më tepër, prodhimi vendas duket se po rritet, 
veçanërisht në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Midis 
viteve 2009 dhe 2019, policia në Serbi zbuloi mbi 
140 laboratorë të paligjshëm të drogës, kryesisht në 
ambiente banimi.106 Shumica e laboratorëve kryesorë 

në Serbi janë në rrethinat e Beogradit ose në Nish.107 
Një prej zbulimeve më të mëdha ishte në vitin 2003 në 
qytetin e vogël Stara Pazova në Vojvodinë, ku policia 
gjeti rreth dy milionë tableta ekstasie me vlerë mbi 4 
milionë euro, si dhe afërsisht 20 tonë acid për prodhimin 
e ekstasisë, me vlerë që mendohet të jetë mbi 10 milionë 
euro. Deri më tani, vetëm 245 persona janë dënuar, që 
është mesatarisht më pak se dy persona për secilin nga 
140 laboratorët e paligjshëm të zbuluar.108 Kjo tregon 
që policia po kap vetëm “gatuesit” dhe jo të gjithë ata 
që përfshihen në rrjetet e prodhimit dhe shpërndarjes. 
Megjithatë, vëllimi i drogave sintetike të sekuestruara në 
Serbi është rritur nga 25 kilogramë në vitin 2011 në më 
shumë se 170 kilogramë në vitin 2020. 

Në vitin 2020, shumica e sekuestrimeve të drogave 
sintetike në Serbi u bënë në Beograd dhe Novi Sad ose 
afër kufirit me Hungarinë, për shembull në pikën e kalimit 
kufitar të Horgos-Röszke. Sekuestrime u bënë gjithashtu 
në Kragujevac dhe Bor.109 Përveç kësaj, ka prova 
anekdotale që drogat sintetike të prodhuara në Serbi po 
trafikohen në Republika Srpska dhe në veri të Kosovës. 
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FIGURA 17 Sekuestrimet e drogave sintetike në Serbi, 2011–2020.

BURIMI: Ministria Serbe e Punëve të Brendshme.110
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FIGURA 18 Çmimi i një tablete Ekstasi në qytete të caktuara.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.

Prodhimi nuk është i kufizuar me Serbinë. Në dhjetor 2017, policia zbuloi laboratorë të 
paligjshëm të drogës në fshatin Batinci dhe në një shtëpi afër Tetovës në Maqedoninë 
e Veriut. Ata sekuestruan rreth 910 000 tableta Captagon, 52 kilogramë amfetaminë të 
pastër dhe sasi të mëdha substancash që përdoren për prodhimin e lëndëve narkotike. 
I dyshuari kryesor, Milan Zarubica, ishte dënuar më parë në lidhje me një laborator në 
Stara Pazova, Serbi.111 Disa muaj më vonë, policia maqedonase gjeti një laborator tjetër  
të drogave sintetike. Një laborator droge u zbulua gjithashtu në Zubni Potok në veri  
të Kosovës, ku policia kapi tableta, kimikate dhe pajisje.

Përveç trafikimit dhe prodhimit të drogave sintetike, duket se ka një treg në rritje të 
konsumit në vend në shumë vende të Ballkanit Perëndimor.112 Në Serbi po shfaqen 
substanca të reja psikoaktive, kryesisht kanabinoide sintetike, të cilat imitojnë drogat 
tradicionale të paligjshme si kanabisi, kokaina, MDMA ose LSD-ja. Sidoqoftë, ekstasia 
dhe amfetaminat janë drogat sintetike më të përdorura. 

Në Serbi dhe Maqedoninë e Veriut, çmimet për drogat sintetike janë relativisht të 
ulëta, që është një faktor kryesor në rritjen e përqindjes së tyre të tregut krahasuar 
me drogat me bazë bimore.113 Pesë tableta ekstasie mund t’i blini për rreth 25 €.114 
Me disa përjashtime, çmimet me pakicë për një tabletë ekstasi ose për një gram 
amfetaminë (shpesh të referuara si “speed”) janë relativisht të qëndrueshme në të 
gjithë rajonin. E veçanta është Shqipëria, ku kostot janë dyfishi i mesatares rajonale, 
kryesisht për shkak të kërkesës së ulët.115 

Përveç trafikimit  
dhe prodhimit të 

drogave sintetike,  
ka një treg në rritje 

të konsumit në BP6.
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FIGURA 19 Çmimi i një grami amfetaminë në qytete të caktuara.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.

Figurat 18 dhe 19 tregojnë koston e një tablete ekstasi dhe një grami amfetaminë në 
qytete të caktuara në rajon. Me një mesatare rajonale prej 8 € për tabletë, çmimet 
në rajon nuk ndryshojnë shumë sipas vendndodhjes, duke filluar nga një minimum 
prej 7,50 € në Beograd në një maksimum prej 9 € në Shkup. Në mënyrë të ngjashme 
me ekstasinë, nuk ka ndryshim të konsiderueshëm në çmimet rajonale për një gram 
amfetaminë; të gjithë janë afër mesatares rajonale prej 9,50 €. 

Përveç kësaj, ka edhe substanca si amfetamina Tucibi (2C-B) e cila njihet si një “drogë 
elitare” për shkak të kostos së saj të lartë dhe efekteve të forta psikoedelike. Droga 
zakonisht shitet në tregun e zi në formën e tabletave ose kapsulave, por gjithashtu 
mund të përzihet me ekstasi.116 Në vitin 2019, policia në Nish arrestoi një person që 
zotëronte pothuajse 175 gramë Tucibi.117 

Drogat sintetike gjenden lehtësisht, veçanërisht në qytetet e mëdha,118 dhe janë 
pjesë e skenës së klubeve të natës dhe vendeve të frekuentuara nga turistët. 
Disponueshmëria e tyre lehtësohet gjithashtu nga fakti se ato mund të porositen  
në internet dhe të dërgohen me postë.

është e paqartë se si COVID-19 ka ndikuar në tregun e drogës sintetike në Ballkanin 
Perëndimor, por ekziston një ndjesi se tregu është relativisht elastik, ku disa droga 
sintetike që përdoren si zëvendësues të heroinës.119 Gjithashtu, përdoruesit po i 
drejtohen internetit për të gjetur furnitorë pasi ata nuk mund t’i takojnë shpërndarësit 
nëpër klube ose nëpër festivale si në të kaluarën.120
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FIGURA 20 Pikat e nxehta të trafikut të drogës në Ballkanin Perëndimor.

BURIMI: Intervistat e kryera nga ekspertët e vendit të GI-TOC në tremujorin e katërt të vitit 2020.

Pikat e nxehta 
Ndërsa mund të shihet përgjatë 
saj një hartë që ilustron itineraret 
kryesore të trafikimit të drogës 
përmes Ballkanit Perëndimor, vlen të 
theksohen pikat e nxehta të trafikimit 
të drogave në mënyrë që të kuptohen 
itineraret dhe dinamikat lokale. 
Shumë nga këto vende u identifikuan 
në raportin e janarit 2019 mbi pikat 
e nxehta të krimit të organizuar në 
Ballkanin Perëndimor.121 Ajo që është 
ndryshe në lidhje me këto harta është 
mënyra në të cilën ato tregojnë lidhjen 
e nyjave kryesore me njëra-tjetrën. 
Zakonisht, një qytet ka një partner 
përkatës në anën tjetër të një kufiri. 
Aty ku takohen tre kufij, shpesh ka një 
marrëdhënie tripalëshe midis pikave 
të nxehta. Këto qytete krijojnë një 
bosht transaksionesh transnacionale, 
të cilat së bashku formojnë lidhje në 
një zinxhir vlerash që shtrihen në të 
gjithë rajonin. 
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Kukës–Prizren–Tetovë 
Korridori midis Kukësit dhe Prizrenit është një aks kryesor 
për kontrabandën e kanabisit në lindje dhe heroinës në 
perëndim. Grupet nga Prizreni thuhet se kanë lidhje të 
mira me shpërndarësit në Turqi. Përdorimi i drogës në 
Prizren thuhet se është në rritje, veçanërisht tek të rinjtë. 
Droga nga Tetova kalon në Shqipëri dhe anasjelltas. 

Pejë–Rozaje–Novi Pazar 
Peja në Kosovën perëndimore është e vendosur në 
fluksin kryesor të drogës (si heroina dhe kanabisi) që 
lëviz nga lindja në perëndim, dhe nga perëndimi në lindje 
(veçanërisht kokaina dhe kanabisi). Ka gjithashtu raporte 
të kultivimit të kanabisit përreth Pejës. Rozaje është 
një qytet i vogël në Malin e Zi verilindor (popullsi rreth 
23 000) afër kufirit me Kosovën dhe Serbinë. Shumica 
e banorëve janë myslimanë (boshnjakë). Ajo është në 
rrugën si për në Pejë (47 kilometra në lindje) ashtu edhe 
në Novi Pazar (62 kilometra në veri). Konsiderohet si një 
qendër kyçe për magazinimin dhe tranzitin e heroinës. 
Novi Pazari ndodhet në Serbinë jugperëndimore pranë 
Malit të Zi, Kosovës dhe Bosnjë e Hercegovinës. Për 
shkak të pozicionit të tij, qyteti me shumicë boshnjake, 
që vuan nga mungesa e zhvillimit, ka qenë tradicionalisht 
qendër e tregtisë dhe e trafikimit. Në vitet 1990 dhe 
fillimin e viteve 2000 qyteti konsiderohej si një nga zonat 
kryesore të magazinimit dhe shpërndarjes së heroinës 
në Evropë. Ndërsa heroina dhe kanabisi trafikohen ende 
përmes Novi Pazarit, vëllimi thuhet të jetë më i ulët se 
në të kaluarën. Sidoqoftë, në fund të dhjetorit 2020 në 
qytet ndodhën një numër incidentesh të dhunshme. 

Niksic–Trebinje 
Nikshic është një qytet industrial në Malin e Zi veri-
perëndimor. është qyteti i dytë më i madh në vend, 
i vendosur midis Podgoricës dhe rrugëve që të çojnë 
në veri për në Bosnjë e Hercegovinë, si dhe Trebinje 
që është pak më shumë se një orë (68 kilometra) në 
lindje, dhe më pas Dubrovnik. Nikshic është baza e 
një numri grupesh të fuqishme kriminale të lidhura me 
kontrabandën e drogës dhe cigareve. Trebinje është afër 
të dy kufijve të Malit të Zi dhe Kroacisë dhe shihet si 
një qendër për trafikimin e kanabisit (si të rritur brenda 
vendit, ashtu edhe “skunk”), kokainës dhe heroinës. 
Pavarësisht nga madhësia e tij e vogël (popullsi prej rreth 
30 000), qyteti shihet si një nga qendrat më të mëdha 
tranzite për drogë në të gjithë Bosnjë e Hercegovinën. 

Banja Luka–Prijedor 
Banja Luka dhe Prijedor janë pikat kyçe të tranzitit 
për kontrabandën e drogës (veçanërisht kanabisit) nga 
Bosnjë e Hercegovina ose në veri ose në veriperëndim 
për në Kroaci. Ka pasur zbulime të objekteve për rritjen 
e kanabisit në rajon. Mendohet se disa prej drogave që 
vijnë në rajon (duke përfshirë kokainën) janë një pagesë 
në natyrë për ndihmën e ofruar nga grupet lokale për 
transportin e dërgesave të drogës. është sugjeruar 
gjithashtu që armët nga rajoni ndonjëherë shkëmbehen me 
drogë. Në të kaluarën, policia lokale ka qenë e lidhur me 
trafikimin e drogës dhe qarqet kriminal në të dy vendet.

Tuzla–Zvornik–Bijeljina–Sabac– 
Sremska Mitrovica 
Zona kufitare midis Serbisë dhe Republika Srpksa në 
Bosnjë e Hercegovinë është një pikë e nxehtë për 
kontrabandën e drogës, veçanërisht të drogave sintetike, 
kokainës dhe heroinës që vijnë nga Serbia dhe kanabisit 
që shkon në drejtimin tjetër. Kanabisi gjithashtu thuhet 
se rritet në rajonin përreth Bijeljina. Bijeljina konsiderohet 
si një qendër aq e rëndësishme sa që lokalisht referohet 
si “Beogradi boshnjak” për drogën. Disa droga janë në 
tranzit ndërsa të tjerat janë të destinuara për furnizimin e 
tregjeve vendase. Ekziston një treg i konsiderueshëm për 
heroinën dhe kanabisin në Tuzla. 

Maqedonia e Veriut lindore 
Pjesa lindore e Maqedonisë së Veriut përfshin pika të 
nxehta për drogën që vjen nga Bullgaria (heroinë dhe 
droga sintetike) nga Blagoevgrad në Delchevo dhe 
kanabisin në drejtimin tjetër, si dhe drogën (kanabis dhe 
heroinë) që shkon në jug përmes Strumicës në Greqi si 
dhe kokainën në të dy drejtimet. Një nyje kyçe për të dy 
itineraret është Veles pasi ndodhet përgjatë rrugës që 
shkon lindje-perëndim dhe korridorit 10 që shkon veri-jug. 

Lugina e Preshevës 
Lugina e Preshevës ndodhet përgjatë Korridorit 10 dhe 
në trekëndëshin kufitar ndërmjet Kosovës, Maqedonisë 
së Veriut dhe Bullgarisë. është një vend ideal për 
trafikimin e drogës në të gjitha drejtimet. Kanabisi 
vjen nga Ferizaj, shpesh i trafikuar brenda mobilieve 
që transportohen në Evropën Perëndimore. Kanabisi 
gjithashtu kalon nga Gjilani përmes pikës kufitare 
Korminjan–Konculj për në Bujanovc.  
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Drogë (kryesisht heroinë) vjen gjithashtu përtej kufirit nga 
Maqedonia e Veriut. Qyteti Velilki Trnovac afër Bujanovcit 
ka qenë gjithashtu i njohur si një qendër droge. Presheva 
dhe Bujanovci janë qendra kyçe, duke përfshirë këtu edhe 
magazinimin e drogave. Vranje është rritur si një qendër 
e trafikut të drogës ku dihet se veprojnë disa grupe 
kriminale, duke përfshirë trafikun e kokainës.

Zona e Nishit 
Korridori midis Nishit dhe kufirit midis Serbisë dhe 
Bullgarisë është një pikë e nxehtë për trafikimin e 
drogës. Kanabisi shkon në lindje nga Shqipëria dhe 
Kosova ndërsa heroina dhe drogat sintetike hyjnë 
nga Bullgaria dhe shkojnë në perëndim, ashtu si edhe 
heroina dhe kanabisi që vijnë nga Maqedonia e Veriut. 
Ndërsa Nishi është një qendër aktive trafikimi, ekziston. 

gjithashtu një treg relativisht i madh për të gjitha llojet 
e drogës. Në Zvicër janë bërë një numër arrestimesh të 
trafikantëve me origjinë nga Nishi. 

Beograd
Beogradi është një treg i rëndësishëm për kanabisin, 
heroinën, kokainën dhe drogat sintetike, si dhe është  
një qendër kyçe për trafikimin për shkak të pozicionit  
të tij në lidhje me autostradat kryesore që shkojnë veri-
jug dhe lindje-perëndim. Më shumë se një ton droge të 
llojeve të ndryshme u kapën në Beograd në vitin 2019. 
Aksione të mëdha të antidrogës janë bërë gjithashtu 
në afërsi të Beogradit, për shembull në Mladenovac 
dhe Arandjelovac ku drogat magazinoheshin dhe 
ripaketoheshin për dërgesë. 

Biznesi dhe aktorët 
Trafikimi i drogës zakonisht kryhet nga grupe të 
pozicionuara në pikat e nxehta përkatëse. Grupet 
zakonisht kontrollojnë më shumë territorin sesa një 
substancë të veçantë. Ata mund të kontrabandojnë disa 
lloje drogash dhe madje të jenë të përfshirë në veprimtari 
poli-kriminale, duke përfshirë shkëmbimin e drogave me 
armë dhe pastrimin e parave. Ndërsa shumica e grupeve 
kanë një fokus lokal, ata shpesh kanë lidhje të mira me 
grupe kriminale në pika të tjera të nxehta, veçanërisht 
afër burimeve të tyre të furnizimit. Ata gjithashtu mund 
të kenë aleanca ose marrëdhënie biznesi me grupe të 
mëdha kriminale që veprojnë brenda ose jashtë Ballkanit 
Perëndimor. Anasjelltas, meqenëse shumica e drogave 
që lëvizin nëpër rajon janë të destinuara për tregje më 
larg, shumë prej grupeve kriminale në pikat e nxehta nuk 
merren me tregtinë e drogës në tregjet lokale. Kjo u lihet 
operatorëve më të vegjël. 

Megjithëse ekziston qartë bashkëpunimi ndëretnik, për 
shembull midis grupeve etnike shqiptare në një hark nga 
Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut në Luginën 
e Preshevës në Serbinë e Jugut, nuk ka asnjë konflikt 
ndëretnik midis grupeve kriminale. Në të vërtetë, duket 
se ekziston një bashkëpunim i mirë midis grupeve 
kriminale nga një gamë e gjerë e etnive në rajon: 
Shqiptarë, boshnjakë, maqedonas, serbë dhe malazezë. 

Trafikimi i drogës në shkallën që po ndodh në Ballkanin 
Perëndimor është i mundur vetëm me bashkëpunim nga 

strukturat shtetërore. Kjo “ekonomi mbrojtëse” varion 
nga punonjësit e korruptuar të kufirit që mungojnë ose 
shikojnë në anën tjetër në pikat kyçe të kufirit, deri 
tek policia që e shpërfill ose që madje merret vetë me 
trafikim. Kjo mund të përfshijë gjithashtu politikanë që 
mbrojnë lojtarët kryesorë në këmbime të një porcioni 
të biznesit. Fakti që ka relativisht pak konfiskime të 
drogës në rajon sugjeron një shkallë të neglizhencës 
ose korrupsionit mes forcave të zbatimit të ligjit. Siç 
vërejti një burim i intervistuar në Tuzla kur u pyet pse 
arrestohen kaq pak kriminelë famëkeq, “ata i dinë sulmet 
e policisë paraprakisht”.122 Fakti që vende të caktuara 
kanë qenë pika të nxehta famëkeqe prej vitesh me 
pak veprime nga autoritetet sugjeron që ka interesa të 
fuqishme të përfituar nga statukuoja. Siç tha një partner 
i intervistës në Novi Pazar, “të gjithë e dinë kush është i 
përfshirë në biznes, por autoritetet vendore nuk bëjnë 
asgjë”.123 Ndjenja të ngjashme u shprehën në intervista 
në pika të tjera të nxehta, nga Banja Luka në Sarajevë 
dhe nga Elbasani në Pirot.

Shkalla e biznesit sugjeron gjithashtu një shkallë të lartë 
sofistikimi dhe bashkëpunimi me kompanitë e logjistikës. 
Shumica e drogave lëvizin në kamionë, anije ose 
autobusë që punojnë për kompani të ligjshme. Siç është 
përmendur në këtë raport, madhësia e disa prej këtyre 
ngarkesave kërkon hapësirë   të konsiderueshme për 
magazinim dhe pajisje për të prerë dhe ripaketuar drogën. 
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Çmimet dhe përdorimi i drogës 
Ky raport kryesisht ka siguruar informacion mbi çmimet me shumicë të drogave që vijnë 

nga ose tranzitojnë në BP6. Sidoqoftë, duke parë çmimin me pakicë të drogave në tregjet 

lokale shohim gjithashtu një histori. 

Gjatë mbledhjes së të dhënave dhe kryerjes së hulumtimeve për këtë raport, intervistuesit 

biseduan me përdorues droge, punonjës të shëndetësisë, organizata të shoqërisë civile 

dhe punonjës policie për përdorimin dhe çmimet e drogave. Ekzistojnë qartë modele të 

ndryshme të përdorimit të drogës në rajon, madje edhe midis pjesëve të ndryshme të 

të njëjtit vend - për shembull midis zonave urbane dhe rurale, ose vendeve ku njerëzit e 

pasur (duke përfshirë turistët), ndryshe nga njerëzit e varfër, mblidhen dhe përdorin drogë. 

Ekziston gjithashtu një faktor demografik, përkatësisht mbizotërimi më i lartë i përdorimit 

të drogës te të rinjtë. Megjithatë, duket se ka një mungesë të dhënash mbi zakonet e 

përdorimit të drogës në BP6.124 Një arsye mund të jetë për shkak të pikëpamjeve jo 

simpatizuese ndaj përdoruesve të drogës brenda shoqërisë. Një përgjigje më e lidhur 

me kujdesin shëndetësor dhe një bashkëpunim më i ngushtë me shoqërinë civile mund 

të ndihmojë në destigmatizimin e përdorimit të drogës dhe mundësimin e mbledhjes më 

efektive të të dhënave dhe masave përmirësuese.

Ndërsa ky raport është përqendruar kryesisht në tregjet e drogës të kontrolluara nga 

grupe të organizuara kriminale dhe ekonomitë e paligjshme që ato gjenerojnë, të dhëna 

më të detajuara të mbledhura në nivel rruge mund të japin disa tregues për anën  

e kërkesës në tregjet lokale të drogës në rajon. 

Për secilën lloj droge, raporti mblodhi të dhëna për çmimin me pakicë për gram. 

Megjithëse të dhënat nuk janë mjaft gjithëpërfshirëse për të dhënë një pasqyrë të qartë 

të përhapjes dhe zakoneve të përdorimit të drogës në rajon, ato nënvizojnë ekzistencën 

e një tregu aktiv dhe dinamik të konsumit, me një furnizim të aftë që të reagojë ndaj 

ndryshimeve të kërkesës, pavarësisht nga niveli dhe përbërja e tij. 

Kanabisi
Shumica dërrmuese e konsumatorëve në të gjithë BP6 blejnë kanabis në sasi që variojnë 

nga 0,8 në 1,2 gramë. Sidoqoftë, opsione të ndryshme janë gjithashtu të disponueshme 

në tregjet në të gjithë rajonin. Në Shqipëri, për shembull, i cili është një vend i madh për 

prodhimin e kanabisit, është e mundur të blini një sasi për një cigare kanabis të rregullt 

të kultivuar në natyrë për 4 ose 5 € ose pako me sasi për dy ose tre cigare për 8 deri në 

10 €. Çmimet janë të ngjashme në Serbinë e Jugut, Sarajevë dhe Tuzla, por më të lira në 

Malin e Zi ku, për shembull në rrugët e Podgoricës ose Niksic, mund të blini sasi për dy 

cigare për 5 €. 

Tregu shqiptar gjithashtu ofron një shumëllojshmëri produktesh me prejardhje kanabisi  

si hashashi (afërsisht 7 € për një gram), vaj kanabisi (8 € për një litër) dhe dyllë kanabisi  

(40 € për një gram). 

“Skunk” (një lloj kanabisi me THC të lartë) është gjithashtu i disponueshëm në të gjithë rajonin 

me një çmim mesatar afërsisht 50% deri 70% më të lartë se kanabisi i kultivuar në natyrë. 
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Kokaina
Tregu i konsumit të kokainës është relativisht homogjen dhe ekzistenca e tregjeve më të vogla në 

kryeqytete duket se është një model i zakonshëm në rajon. Në kryeqytete, kokaina disponohet (dhe 

shpesh më e zakonshme) në porcione zakonisht më të vogla se grami tradicional. Në Mal të Zi, për 

shembull, mund të blini gjysmë grami kokainë për 40 € - 45 €. Në Kosovë, oferta më e popullarizuar 

është 0,6 gram për rreth 55 € - 60 €. Opsione të ngjashme janë në dispozicion në Maqedoninë e 

Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinë. Në Shqipëri, është gjithashtu e mundur të gjesh kokainë “crack” 

(për të tymosur) me një kosto prej rreth 20 deri në 25 euro për 0,2 gramë. Ndërsa raportet jozyrtare 

të përdorimit të kokainës sugjerojnë se konsumi në disa qendra urbane në BP6 është më i lartë sesa 

raportohet zyrtarisht, dhe meqenëse përdorimi i kësaj droge shpesh është i fshehur dhe i vështirë 

për t’u matur, mund të ketë hapësirë   për analiza më të thella.

Heroina
Siç theksohet në të gjithë raportin, BP6 shihet kryesisht si një rajon tranzit për heroinën që hyn në 

rajon nga jug-lindja. Me përjashtim të Maqedonisë së Veriut, ku heroina është më e lira, një gram shitet 

afërsisht nga 17 deri në 20 € në të gjithë rajonin. Sidoqoftë, është gjithashtu e mundur të gjesh oferta 

alternative. Në Mitrovicë, për shembull, heroina thuhet se shitet në pjesë prej 0,25 gram për 5 €. Një 

dinamikë e ngjashme është vërejtur në Beograd dhe Novi Sad, ku 0,2 gram (një e ashtuquajtur “teke”) 

shitet për rreth 7–8 €. Në Malin e Zi, oferta më e zakonshme është e ashtuquajtura “gjysmë”: gjysmë 

grami për 5-10 €, në varësi të cilësisë. Fakti që heroina shitet në sasi të tilla miqësore ndaj konsumatorit, 

sugjeron që megjithëse ekziston një treg aktiv, përdoruesit kanë burime relativisht të kufizuara. 

Droga sintetike
Tregjet lokale të drogave sintetike duken shumë dinamike. Furnizimet nga jashtë rajonit integrohen 

me prodhimin vendas. Ekstasia dhe “speed” (amfetamina), janë drogat sintetike më të zakonshme  

në rajon, por tregjet lokale gjithashtu ofrojnë një larmi produktesh të tjera. 

Metadoni është kryesisht i disponueshëm në Maqedoninë e Veriut dhe çmimi i tij varion nga 1 € deri 
në 15 € për gram, në varësi të cilësisë. 

Drogat halucinogjene janë gjithashtu të pranishme në Ballkan: LSD-ja, për shembull, shitet për rreth 
15 €, ndërsa tre gramë kërpudhë psilocibinë nga laboratorët e Evropës Perëndimore mund të blihen 
për 48 deri 50 €.

është e qartë nga itineraret e trafikimit të përshkruara në këtë raport se për të kuptuar në 
mënyrë më të plotë ekonomitë e paligjshme në Ballkanin Perëndimor duhet më shumë sesa 
shikimi i tregjeve kriminale, grupeve dhe aktiviteteve në gjashtë vendet e rajonit. Fusha e 
vizionit duhet të zgjerohet për të përfshirë Bullgarinë, Kroacinë, Greqinë, Hungarinë, Italinë, 
Rumaninë dhe Turqinë. 

Ky seksion është i përqendruar në çmimet e drogave dhe itineraret e trafikimit. Nuk është bërë 
asnjë përpjekje për të përllogaritur vlerën e tregut të drogave në Ballkanin Perëndimor ose sasinë 
e parave që fitohen nga grupe kriminale nga rajoni që janë të angazhuara në tregje fitimprurëse 
të drogave në të gjithë botën. Sidoqoftë, është e sigurt të thuhet se ata janë duke fituar miliarda 
euro. Kjo shtron pyetjen, ku po shkojnë ato para? Ky është fokusi i seksionit tre të këtij raporti. 



PASTRIMI 
I PARAVE

46

Një kantier ndërtimi në Prishtinë, Kosovë. © Chris McGrath/Getty Images



Seksionet e mëparshme ofruan një tregues të parave të gjeneruara nga 
kontrabandimi i emigrantëve dhe trafikimi i drogave nëpër pikat e nxehta të 
caktuara në Ballkanin Perëndimor. Ndërsa këto shifra janë të konsiderueshme 

në vetvete, është e rëndësishme të kihet parasysh se llogaritjet u referohen pikave 
të nxehta specifike dhe nuk japin një vlerësim të të gjithë tregut. Përveç kësaj, ato 
bazohen në vetëm dy nga shumë aktivitete të paligjshme që krijojnë të ardhura të 
kryera nga rrjetet kriminale në të gjithë rajonin. Siç është demonstruar në raportet 
e mëparshme, shuma të konsiderueshme parash gjenerohen gjithashtu përmes 
tregtisë së mallrave të falsifikuara, korrupsionit dhe evazionit fiskal (ndër krimet e tjera 
themelore).125 Për më tepër, grupet kriminale të Ballkanit Perëndimor nuk i kufizojnë 
operacionet e tyre në Ballkanin Perëndimor.126 Në fakt, supozohet se ata e gjenerojnë 
një përqindje të madhe të fitimeve të tyre jashtë rajonit. 

është e rëndësishme që të vihet re se madhësia e tregut të kontrabandës së 
emigrantëve në rajon, e cila u vlerësua në seksionin e parë midis 33,7 dhe 50,6 milionë € 
në vitin 2020, nuk është fitimi i gjeneruar nga grupe të krimit të organizuar. Në 
fakt, kostoja e operacioneve të krimit të organizuar është e konsiderueshme, duke 
përfshirë lëndët e para për prodhimin e drogës; punëtorët për të rritur kanabisin; 
rrjetet lokale të shpërndarjes; kostot e transportit; dhe pagesa për anëtarët e 
grupit, siguri dhe ryshfet. Megjithatë, ka pak të dhëna të besueshme në dispozicion 
për marzhet e fitimit të aktiviteteve kriminale. Ndërsa trafikimi i kanabisit dhe 
kontrabanda e emigrantëve thuhet se janë në skajin më të ulët të spektrit të fitimit, 
trafikimi i kokainës - ku arrihen marzhe deri në 20 000 € për kilogram - siguron 
mundësi të konsiderueshme për riinvestim dhe korrupsion.127 

Pavarësisht nga kostot e konsiderueshme operative, krimi i organizuar dhe tregtia  
e paligjshme si e mallrave të ligjshme ashtu edhe të paligjshme pa dyshim gjenerojnë 
miliarda euro çdo vit në flukse financiare të paligjshme globale që kanalizohen 
jashtë vendit, pastrohen në ekonomitë lokale ose riinvestohen në aktivitete të 
tjera kriminale.128 Për shembull, të ardhurat e krijuara nga kontrabanda e kanabisit 
në Shqipëri raportohet të jenë investuar në droga më të forta, si kokaina, duke u 
mundësuar grupeve kriminale të fitojnë një pjesë të konsiderueshme të tregut të 
drogës në Evropën Perëndimore dhe të kenë një fitim më të lartë. është gjithashtu e 
pranuar gjerësisht që të ardhurat nga trafiku i drogës mbështesin krime të tjera, të tilla 
si kontrabandimi i armëve të zjarrit dhe trafikimi i qenieve njerëzore.129 
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Pastrimi i parave shpesh është rezultat i krimeve që krijojnë fitime të mëdha në të 
cilat krimineli duhet të prishë lidhjen me krimin fillestar në mënyrë që të fshehë me 
sukses të ardhurat e paligjshme. Në fakt është pasoja “e natyrshme” e krimeve që 
synojnë gjenerimin e fitimit, pasi përshkruan procesin me të cilin kriminelët përpiqen 
të maskojnë origjinën e paligjshme të fitimeve, distancohen nga shkelja fillestare dhe i 
injektojnë fondet në ekonomi në mënyrë që të duket se janë nga një burim i ligjshëm 
dhe janë bërë të përdorshme. Lidhja midis veprimtarisë origjinale kriminale dhe 
fondeve kështu prishet, duke rritur sigurinë e kriminelit.130 

Kriminelët i pastrojnë fondet e tyre të paligjshme duke maskuar burimet, duke ndryshuar 
formën e tyre ose duke i zhvendosur në një vend ku ka më pak të ngjarë të tërheqin 
vëmendjen.131 UNODC ka përllogaritur se pastrimi i parave përbën afërsisht 2,7% të 
PBB-së globale ose 1,6 trilionë dollarë amerikanë.132 Përllogaritje të tjera, veçanërisht nga 
FMN-ja, u referohen rreth 2% deri 5% të PBB-së globale.133 Ndërsa nuk është e mundur 
(dhe as qëllimi i këtij kapitulli) të jepet një shifër konkrete se sa para të paligjshme të 
gjeneruara në Ballkanin Perëndimor dhe jashtë vendit pastrohen në të vërtetë në rajon, 
nëse këto përqindje globale zbatohen në BP6, përllogaritja vlerësohet midis 1,8 miliardë 
dhe 4,6 miliardë euro në para të pastruara në vit.134 Këto shifra janë të jashtëzakonshme, 
veçanërisht kur vihen në perspektivë: për shembull, në vitin 2021, buxhetet e ministrive 
të brendshme të Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë kapin shumën prej 168 milionë 
€;135 forca policore e Kosovës ka në dispozicion vetëm 87 milionë €.136

Duke pasur parasysh që metodat dhe teknikat e përdorura nga kriminelët janë 
vazhdimisht në ndryshim dhe duke iu përshtatur rrethanave të reja, ky seksion ofron 
një përmbledhje të mënyrës se si pastrohen paratë e krijuara nga krimi i organizuar 
në Ballkanin Perëndimor. është e rëndësishme që të vihet re se paratë e gjeneruara 
në mënyrë të paligjshme në BP6 mund të pastrohen lokalisht ose të transferohen 
në llogari “offshore”. Për më tepër, paratë e fituara në mënyrë të paligjshme jashtë 
rajonit nga grupe kriminale nga Ballkani Perëndimor shpesh pastrohen jashtë rajonit, 
për shembull në tregun ku u gjeneruan ose në Gjirin Persik. Me të dhënat aktuale në 
dispozicion, nuk është e mundur të vlerësohet se sa para kanalizohen jashtë rajonit  
në llogari “offshore” dhe sa qëndron dhe/ose ndoshta edhe kthehet në rajon.

Ky seksion është strukturuar sipas shumave të parave që kanë nevojë për pastrim dhe 
metodave përkatëse të përdorura për t'i integruar ato në ekonominë ligjore. Së pari, ne 
do të shohim teknikat e pastrimit të parave të përdorura nga kriminelët me një marzh 
fitimi më të ulët ose shpërndarësit dhe ndërmjetësit e nivelit më të ulët që kërkojnë 
procese relativisht të shpejta të pastrimit të parave, pasi përdoren shuma të mëdha 
parash për të blerë droga të reja ose për të mbuluar koston e borxheve të akumuluara 
më parë. Disa nga metodat më të zakonshme këtu përfshijnë pastrimin përmes 
bizneseve që kërkojnë para cash, lojërat e fatit dhe sistemin bankar.

Në pjesën e dytë, ne shikojmë skemat që i lejojnë kriminelët të fshehin sasi më të 
mëdha parash, duke përfshirë përmes përdorimit të kompanive të eksport-importit si 
dhe investimeve në artikuj luksozë dhe pasuri të paluajtshme. është e rëndësishme të 
kihet parasysh se shumë prej metodave mbivendosen; kriminelët mund të përdorin disa 
metoda të ndryshme për të bashkuar dhe integruar të ardhurat e tyre të paligjshme. 
Ashtu si në pjesët e tjera të botës, pastrimi i parave është bërë një industri kyçe 
në Ballkanin Perëndimor, e cila ofron një larmi opsionesh për të bërë “zhdukjen” e 
fondeve të paligjshme. Siç tregohet më poshtë, kjo industri është bërë më e sofistikuar, 
veçanërisht në pika të nxehta të caktuara në të gjithë rajonin.

Pastrimi i parave 
shpesh është rezultat 

i krimeve që krijojnë 
fitime të mëdha në të 

cilat krimineli duhet 
të prishë lidhjen me 

krimin në mënyrë që 
të fshehë të ardhurat 

e paligjshme.
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Korrupsioni dhe ryshfeti 
Korrupsioni dhe ryshfeti shpesh shihen si pjesë e shpenzimeve të përgjithshme ose fikse 

të drejtimit të një organizate të organizuar kriminale. Ato janë një shpenzim kyç për të 

ruajtur suksesin e biznesit. Në fakt, raportimet në terren ofrojnë pasqyrë në masën në të 

cilën paguhen ryshfete si për krimin themelor dhe/ose veprimtarinë e pastrimit të parave 

më pas. Për shembull, intervistat e kryera rreth zonës së Gjirokastrës, Shqipëri, sugjerojnë 

që shumë tarifa të kontrabandës të paguara nga emigrantët përfshijnë një kuotë për 

t’u dhënë ryshfet zyrtarëve të lartë të kufirit.137 Aktorë të shoqërisë civile në të gjithë 

rajonin gjithashtu shpjeguan se ryshfetet ndaj zyrtarëve të rangut të lartë janë praktikë 

e zakonshme për të marrë leje ndërtimi.138 Sipas Fondacionit të Shoqërisë së Hapur, 

Ballkani Perëndimor shpenzon mesatarisht 7 miliardë € në vit në prokurimin publik, nga 

të cilat 2 miliardë € (afërsisht 30%) zhduken për shkak të korrupsionit.139 Në këtë kuptim, 

korrupsioni dhe pastrimi i parave lehtësojnë dhe përforcojnë njëri-tjetrin.

Të ardhurat nga korrupsioni duhet të pastrohen në ekonominë formale që të duken të 

ligjshme - ashtu si të ardhurat nga krimi i organizuar. Në fakt, shumë nga metodat që do të 

përshkruhen në këtë kapitull përdoren gjithashtu për të pastruar para nga korrupsioni dhe 

evazioni fiskal më gjerësisht. Paratë cash për zyrtarët e korruptuar zakonisht janë jashtë 

çdo regjistri zyrtar dhe mund të shpenzohen lehtësisht, të depozitohet në llogari bankare 

dhe/ose të transferohet jashtë vendit në llogari “offshore”.

Së fundmi, edhe korrupsioni mund të kuptohet si një metodë e pastrimit të parave në 

vetvete, për shembull kur lidhet me financimin e partive politike, e cila është shumë 

pak e rregulluar dhe e monitoruar në të gjithë rajonin.140 Në të vërtetë, në të gjithë 

Ballkanin Perëndimor, partitë dhe subjektet politike kanë marrë (dhe vazhdojnë të marrin) 

mbështetje financiare gjatë fushatave elektorale. Për shembull, hetimet ndaj bosit të krimit 

Naser Kelmendi zbuluan donacione të konsiderueshme për partinë në pushtet në Malin 

e Zi që nuk ishin regjistruar në raportet zyrtare.141 Në Kosovë, një ish-punonjës i Misionit 

të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) deklaroi se partitë politike i fshehin 

financat e tyre dhe shpenzojnë shumë më shumë për zgjedhjet sesa të ardhurat e tyre 

të deklaruara.142 Në Maqedoninë e Veriut, ish-presidenti Nikola Gruevski dhe anëtarët e 

partisë së tij janë nën hetim për financimin e paligjshëm të fushatës dhe pastrim parash.143 

Situata është e ngjashme në Serbi, ku Administrata për Parandalimin e Pastrimit të Parave 

përcaktoi se një total prej 5,4 milionë dinarë (rreth 45 700 € ) i ishin dhuruar Partisë 

Progresive Serbe pa ndonjë shpjegim të origjinës së parave; megjithatë është ende në 

vazhdim hetimi para-procedural, i filluar në vitin 2017 nga Zyra e Prokurorit Publik bazuar 

në një kërkesë të Agjencisë Kundër Korrupsionit.144 Në Shqipëri, u raportua manipulimi 

i votave gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2016 në Bashkinë Dibër, si dhe gjatë zgjedhjeve 

parlamentare të vitit 2017 në Durrës, Kavajë dhe Lezhë.145 Aktivitetet dyshohet se 

përfshinin bashkëpunimin me grupe kriminale për të blerë vota, frikësimin e mësuesve  

dhe punonjësve të tjerë të administratës publike për të votuar për kandidatët e partive 

dhe ndërhyrjen e policisë te votuesit e mundshëm të opozitës.146 Këta janë vetëm disa 

shembuj, por, duke pasur parasysh neglizhimin e kësaj teme në shumicën e shoqërive  

në të gjithë rajonin, ka të ngjarë që fenomeni kryesisht të mos raportohet sa duhet.147
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Pastrimi i shumave më të vogla
Pjesa më e madhe e aktivitetit ekonomik në Ballkanin Perëndimor zhvillohet në 
ekonominë informale. Sipas raporteve të ndryshme të përpiluara nga Komisioni 
Evropian, informaliteti në Ballkanin Perëndimor përbën midis të paktën 25% dhe 33% 
të PBB-së. Siç është vërejtur më parë në kapitullin mbi kontrabandën e emigrantëve, 
transaksionet informale shpesh bëhen ose në para cash ose përmes mekanizmave 
të transferimit informal, të tilla si sistemi “hawala” ose kompanitë e transferimit të 
parave. Megjithëse sektori bankar funksionon mirë në Ballkanin Perëndimor,  
shumica e transaksioneve ditore vazhdojnë të bëhen me para cash. 

Shteti Përqindja e informalitetit
Shqipëri ≥ 33,3% e PBB-së

Bosnjë e Hercegovinë 25-35% e PBB-së

Kosovë ± 30% e PBB-së

Mali i Zi ± 24,5% e PBB-së

Maqedonia e Veriut 20-40% e PBB-së

Serbi ± 27% e PBB-së

FIGURA 21 Informaliteti në Ballkanin Perëndimor. 

BURIMI: Përllogaritje të ndryshme nga Komisioni Evropian.148 

Ndërsa shumë nga këto pagesa janë në vetvete informale dhe jo të paligjshme,  
ai ofron një mjedis që u lejon kriminelëve të lëvizin fonde të paligjshme (veçanërisht 
shuma më të vogla) në ekonominë formale pa shumë vëzhgim. Ai gjithashtu ofron 
likuiditet në sistemin financiar dhe para të lehta për ata që përndryshe do të 
mundoheshin shumë për të marrë fonde në ekonominë formale.

Sipas informacionit të marrë nga policia në të gjithë rajonin, shumë grupe të organizuara 
kriminale nuk kanë rezerva të konsiderueshme financiare. Veçanërisht nëse krimi 
gjeneron vetëm shuma të vogla parash, ka pak nevojë për t'u përfshirë në procesin  
e vështirë dhe të shtrenjtë të maskimit të origjinës së këtyre fondeve. Shuma të vogla 
shpesh mund të kalohen me lehtësi përtej kufijve dhe të përdoren pa ngritur shumë 
dyshime.149 Për shembull, siç tregohet në seksionin për kontrabandën e emigrantëve, 
ndërmjetësit e vegjël shpesh futin në xhep qindra (ose më së shumti disa mijëra) 
euro që fitojnë për përdorim personal. Kjo u konfirmua gjithashtu nga ekspertë të 
pastrimit të parave në Maqedoninë e Veriut të cilët shpjeguan se njerëzit e përfshirë në 
kontrabandën e emigrantëve shpesh “i vendosin fondet që marrin në sistemin financiar 
përmes pagesave cash në llogaritë bankare dhe karta krediti. Këto fonde përdoren më 
vonë për të paguar këstet e huasë, për të blerë automjete dhe pasuri të paluajtshme.”150

Këta shembuj gjithashtu japin informacion mbi ndikimin e kufizuar që mund të kenë 
raportet e transaksioneve të dyshimta (RTD-të). Shumë vende në Ballkanin Perëndimor 
u pëlqen të përdorin RTD-të për të treguar përpjekjet e tyre për të identifikuar fonde të 
paligjshme dhe për të zvogëluar pastrimin e parave. Në fakt, ata kanë punuar për të rritur 
tarifat e tyre të regjistrimit të RTD-ve të cilat raportohen nga institucione individuale 
dhe dorëzohen në Drejtorinë e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave në 
secilin vend. Për shembull, Shqipëria e ka rritur raportimin e saj vjetor nga 1319 RTD në 
vitin 2015, në 1424 në vitin 2019,151 ndërsa Administrata Serbe për Pastrimin e Parave 
raportoi më shumë se 2000 RTD vetëm në vitin 2019.152 Në shumicën e rasteve, pragu 
minimal për raportet e aktiviteteve të dyshimta është 10 000 €, por raportet dhe kërkesat 
e dërguara shpesh janë të gjera dhe me pak vlerë operative.153

Shuma të vogla të 
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50 SPOT PRICES • ANALIZIMI I FLUKSIT Të NJERëZVE, DROGëS DHE PARAVE Në BALLKANIN PERëNDIMOR



Sistemi “hawala” 
Nuk ka një përkufizim universal mbi atë që përbën saktësisht një shërbim të transferimit 
të parave “hawala”. Në fakt, “hawala” mund t’u referohet shumë llojeve të sistemeve 

informale të transferimit të parave që nuk përfshijnë transferimin fizik të parave cash.154 
Zakonisht, klientët përdorin ndërmjetësues të vendosur në vendet e tyre përkatëse për 
të dërguar dhe marrë para, me dërguesit që paguajnë një komision të vogël dhe marrësit 
ndonjëherë përdorin një fjalëkalim për të lëshuar fondet. Rrjetet tradicionale “hawala” 
bazohen në besimin dhe sistemin e nderit, që do të thotë se ato mund të funksionojnë  

në zona ku ka mungesë të një sistemi funksional bankar.155 

Në Ballkanin Perëndimor, sistemi “hawala” përmendet më shpesh për rëndësinë e tij në 
lehtësimin e pastrimit të parave të nivelit të ulët deri të mesëm midis anëtarëve të grupeve 
kriminale që merren me trafik droge dhe kontrabandë me emigrantë. Për shembull, emigrantët 
që kalojnë nëpër rajon kanë deklaruar se ata paguajnë për pjesë të udhëtimit të tyre 
paraprakisht në Turqi dhe Greqi, duke depozituar para tek një operator “hawala” që i lëshon 

paratë vetëm pas mbërritjes së tyre të sigurt.156 Por ajo është përdorur gjithashtu nga rrjete 
më të mëdha kriminale, siç u zbulua në shtator të vitit 2020 gjatë një hetimi të Europolit. Kjo 
tregoi që një grup kriminal shqiptar po përdorte një sistem alternativ të dërgesave të fshehta 

me origjinë kineze, të ngjashëm me “hawala”, për të transferuar fondet e veta.157 

Sistemi “hawala” ofron disa avantazhe, duke përfshirë çmimet konkurruese të sistemit, 
transferime të shpejta parash dhe përshtatshmërinë për kontekste specifike kulturore, 
si dhe fshehje të qëllimshme të të ardhurave kriminale dhe evazion të kontrolleve të 
monedhës, sanksioneve dhe taksave. Në mënyrë interesante, megjithëse origjina e saj 
qëndron brenda komuniteteve arabe, ajo nuk kufizohet në vendet me një popullsi me 
shumicë myslimane në Ballkanin Perëndimor. 

Për më tepër, ajo gjithashtu mund të lidhet me shërbime të tjera bankare të vendit, 
duke përfshirë transferimin e shpejtë të parave. Për shembull, në fillim të vitit 2021, 
një politikan në Bosnjë e Hercegovinë publikoi statistika (dhe nisi një hetim zyrtar) mbi 
transferimet e parave përmes Western Union. Dokumentet tregojnë se midis viteve 
2018 dhe 2020, më shumë se 5,8 milion marka të konvertueshme boshnjake (rreth 
2,9 milionë €) u dërguan përmes Western Union te emigrantët në Bosnjë e Hercegovinë, 

megjithëse shumica e tyre nuk kishin ndonjë dokument zyrtar identifikimi.158

Hulumtimi në terren i kryer për këtë raport ka zbuluar disa shembuj krijues sesi ky 
prag raportimi anashkalohet qartë. Për shembull, një grup kriminal nga Rozaje, Mali 
i Zi u akuzua për futjen e më shumë se 7 milionë € në këste të vogla në sistemin 
financiar nga viti 2005 në 2011.159 Megjithëse zyrtarisht të papunë, anëtarët e grupit 
hapën vetë disa kompani ose përdorën kompanitë e të afërmve të tyre të ngushtë për 
të transferuar rregullisht paratë e fituara përmes trafikut të drogës.160 Në mënyrë të 
ngjashme, Drejtoria e Përgjithshme Shqiptare për Parandalimin e Pastrimit të Parave 
deklaroi në raportin e saj vjetor të vitit 2019 se vëzhgoi disa transferime të dyshimta 
parash, që përfshinin subjekte të huaja ose persona me të dhëna të mëparshme 
penale, drejt vendeve me rrezik të lartë.161 Sipas ekspertëve, është e zakonshme që 
grupet kriminale t’u drejtohen bizneseve aktive në BE, t’i paguajnë ato me para cash 
dhe më pas “t’i tërheqin” paratë në vendin e tyre.162 
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Këta shembuj ilustrojnë se si paratë cash të gjeneruara në një vend të caktuar në 
Ballkanin Perëndimor mund të shpenzohen lehtësisht në nivel lokal. Nga ana tjetër, 
valuta e huaj e gjeneruar në Evropën Perëndimore dhe Greqi, nxirret rregullisht përtej 
kufijve, e fshehur në ndarje speciale në makina dhe kamionë. Për shembull, një shofer 
kamioni i intervistuar në Spanjë shpjegoi se korrierët e parave cash udhëtojnë vajtje-
ardhje në rajon, çdo herë duke mbajtur jo më shumë se 10 000 € në secilin drejtim 
udhëtimi, për të shmangur dyshimet.163 Me kontroll minimal në pikat e kontrollit - 
shumë prej tyre pa punonjës - kontrabanda e parave mbart pak rreziqe.164 

Sidoqoftë, valutat e huaja shpesh janë me përdorim të kufizuar nëse biznesi 
lokal zhvillohet në dinarë serbë, denarë maqedonas, lekë shqiptare ose marka të 
konvertueshme të Bosnjës - një nga arsyet e mundshme pse numri i zyrave të këmbimit 
valutor mund të jetë rritur në të gjithë rajonin. Në vitin 2018, vetëm në Shqipëri u 
regjistruan 58 zyra të reja këmbimi.165 Grupet kriminale që ishin në gjendje të krijonin 
biznese që pranojnë euro (të tilla si në destinacionet turistike) dhe ato në Kosovë ose  
Mal të Zi, ku monedha kombëtare është gjithashtu euro, duket se kanë këtu një avantazh. 

Pastrimi në biznese që kërkojnë para cash 
Pastrimi i parave për shuma më të vogla të të ardhurave të paligjshme shpesh fillon 
me përdorimin e bizneseve që kërkojnë para cash, të tilla si restorante, bare, stacione 
karburanti dhe kompani taksish.166 Këto janë veçanërisht të përshtatshme për të 
pastruar shuma më të vogla fondesh të cilat më pas përfshihen edhe në sistemin 
bankar. Në të gjithë rajonin, fondet e paligjshme janë të përziera në biznese që kërkojnë 
para cash me fitime reale nga drejtimi i biznesit, duke i bërë ato të padallueshme nga 
njëra-tjetra. Një vështrim i shpejtë përreth rajonit ofron disa shembuj. 

Anëtarët e grupeve të organizuara kriminale aktive në Malin e Zi raportohet të 
kenë kompani të ndryshme, duke përfshirë klube, restorante, furra buke, kafene, 
hotele dhe dyqane suvenirësh, klube sportive, kompani që japin me qira dhe shesin 
automjete, pika karburanti dhe agjenci taksish të regjistruara në Kotor, Cetinje, 
Herceg Novi, Pljevlja dhe Podgoricë. Ata thuhet se shpesh likuidohen pas disa viteve 
funksionimi, pa paraqitur asnjë lloj regjistri financiar ose duke deklaruar të ardhura 
vjetore më të ulëta se 100 000 €. Një anëtar i klanit supozohet gjithashtu se operon 
një shërbim popullor të shpërndarjes së ushqimit, i cili dyshohet se është i përfshirë 
në shpërndarjen e drogave.167

Agjencitë e taksive janë një mjet veçanërisht i popullarizuar për pastrimin e parave 
në Ballkanin Perëndimor. Duke qenë se taksitë lëvizin vazhdimisht, është e pamundur 
të matet me saktësi numri i pasagjerëve në baza mujore ose vjetore: “Ata mund të 
deklarojnë se kanë transportuar më shumë ose më pak pasagjerë sesa bëjnë në të 
vërtetë, të paguajnë taksa në përputhje me rrethanat dhe kështu i pastrojnë lehtë 
paratë e tyre”.168 Nga një total prej 160 000 biznesesh të regjistruara në Kosovë, më 
shumë se 11 000 janë të përfshirë në “biznesin e taksive”.169 Shumë kompani përdorin 
vetëm modele të reja të shtrenjta evropiane. Në Bosnjë e Hercegovinë, u raportua se 
kriminelët malazezë po operonin një agjenci taksish në Mostar. Pronari i kompanisë u 
vra në vitin 2015 në konfliktin midis klaneve Shkaljari dhe Kavaç.170

Agjencitë e 
taksive janë një 

mjet veçanërisht 
i popullarizuar 

për pastrimin e 
parave në Ballkanin 

Perëndimor.

52 SPOT PRICES • ANALIZIMI I FLUKSIT Të NJERëZVE, DROGëS DHE PARAVE Në BALLKANIN PERëNDIMOR



Ka shumë lloje të ndryshme biznesesh me para cash që përdoren për të pastruar para në të gjithë rajonin, 
duke përfshirë (por pa u kufi zuar me):

 Restorante, furra buke, biznese kateringu

 Bare dhe klube

 Hotele dhe dyqane suveniresh

 Pika karburanti 

 Kompani taksish

 Stenda fruta/perime

 Klube sporti ve

 Kompani që japin me qira dhe shesin automjete

HAPI 1
Para cash me origjinë të 
panjohur hyjnë në biznes

HAPI 2
Ato përzihen me fonde të ligjshme 

dhe regjistrohen si “të ardhura/fi ti me” 
nga bizneset 

HAPI 3
Dalin para të pastra

FIGURA 22 Pastrimi i parave përmes bizneseve që kërkojnë para cash. 

Industria e turizmit është bërë një sektor tjetër kyç për pastrimin e parave përmes 
investimeve në bare, restorante, diskoteka dhe hotele, veçanërisht në jug të Shqipërisë 
dhe përgjatë bregdetit të Malit të Zi. Në të gjithë Serbinë, në veçanti në Zlatibor, 
Cajetina, Kopaonik, Palic, Vrnjacka Banja dhe Vranje, u raportua gjithashtu shitja e 
frutave dhe perimeve (veçanërisht kërpudhat) dhe përdorimi i bizneseve të kateringut 
për qëllime të pastrimit të parave.171 Në të vërtetë, që nga viti 2018, vëzhguesit vërejnë 
se biznese të tilla kanë tendencë të ndryshojnë pronarë rregullisht, gjë që zakonisht 
pasohet nga një rritje e xhiros dhe fitimeve.172 

Në Maqedoninë e Veriut, këto fasada të ligjshme për pastrimin e parave ishin të përfshira 
në aktivitete të ligjshme biznesi si kafene, piceri, restorante, hotele dhe pika karburanti. 
Emëruesi i përbashkët për të gjitha këto biznese ishte fakti se ata përdornin pagesa cash.173
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Lojërat e fatit 
Lojërat e fatit janë identifikuar prej kohësh si një kanal pastrimi parash në Ballkanin 
Perëndimor. Ende e pozicionuar në skajin e poshtëm të spektrit të pastrimit të parave, 
ku fondet që kërkojnë pastrim janë relativisht të vogla, shkëmbimi i parave në kazino 
ose një dyqan bastesh mund të mjaftojë për të futur të ardhura të paligjshme në 
ekonominë e ligjshme.174 Volumi i lartë i parave cash dhe niveli i shpejtë i qarkullimit  
e bëjnë të lehtë bashkimin e parave të pista me ato të pastra. 

Ka shumë metoda për të pastruar para përmes lojërave të fatit. Më e drejtpërdrejta 
është që një individ hyn në një kazino, blen xhetona me para të paligjshme dhe pastaj 
të luajë për pak kohë, mundësisht në lojëra me shanse të larta. Duke vendosur baste 
për çdo rezultat të mundshëm, lojtari do të ketë një ose më shumë fitues. Kur thyejnë 
xhetonat, ata kërkojnë një çek ose faturë në mënyrë që të mund të kërkojnë të 
ardhurat si fitime nga lojërat e fatit.175

Grupet e krimit të organizuar (ose bashkëpunëtorët e tyre) posedojnë kazino pikërisht 
për qëllime të pastrimit të parave. Për shembull, anëtarët e klaneve Kavaç dhe Shkaljari 
raportohet176 të kenë në pronësi disa licenca për lojëra fati177 në internet dhe makina 
fati.178 Përveç kësaj, e vetmja kompani në Mal të Zi që mban një licencë zyrtare për të 
organizuar “llotari dhe lojëra fati” ka qenë më parë e lidhur me krimin e organizuar.179  
Si pronarë, është më e lehtë për ta që të pastrojnë fitime përmes arkëtarëve. 

Numri në rritje i kazinove në Serbi ka ngritur shqetësim serioz në lidhje me 
vulnerabilitetin e industrisë ndaj pastrimit të parave. Në vitin 2012, pronari i Max 
Bet u dënua për keqpërdorim dhe organizim të lojërave të paligjshme të fatit, gjë 
që rezultoi në konfiskimin e pasurive të tij me vlerë 350 milionë €.180 Sidoqoftë, 
dënimi i tij u hodh poshtë në vitin 2018 dhe gjykata i ktheu të gjitha pasuritë e 
sekuestruara.181

Llogaritë e basteve në internet, të cilat kërkojnë verifikim të kufizuar të identitetit, 
ofrojnë mundësi të tjera. Pastruesit e parave mund të hapin një llogari, të vendosin 
disa baste të vogla dhe më pas të tërheqin pjesën e mbetur. Krijimi i dhjetëra llogarive i 
mban transaksionet nën pragun që do të aktivizonte një RTD. Në Serbi, shumë dyqane 
bastesh supozohet se janë të lidhura ngushtë me partitë politike dhe grupet e tifozëve, 
të cilat mund të jenë arsyeja për disa grindje që përfshijnë huliganët në pikat e basteve.182

Siç është raportuar më parë, si Shqipëria dhe Kosova ndaluan shumicën e formave 
të lojërave të fatit në fillim të vitit 2019, duke përfshirë pikat e basteve, makinat me 
xhetona dhe faqet në internet, në mënyrë që të zbuten dëmet e lojërave të fatit dhe 
për të luftuar përfshirjen e krimit të organizuar në këtë sektor.183 Në Shqipëri, vetëm 
kazinotë në hotele luksoze, bingot në televizion dhe lotaria kombëtare lejoheshin të 
vazhdonin punën e tyre. Për më tepër, në shtator 2020, qeveria shqiptare përcaktoi 
kornizën për aktivitetet e ardhshme të kazinosë, të cilat do të lejojnë kazinotë të 
veprojnë në gradaçelat e reja që po ndërtohen aktualisht në qendër të Tiranës.184 

Maqedonia e Veriut, deri më tani, nuk ka treguar asnjë qëllim të ndjekë shembujt 
e fqinjëve të saj dhe të ndalojë lojërat e fatit. Përkundrazi, sipas të dhënave nga 
Ministria e Financave e Maqedonisë, më shumë se gjysma e afërsisht 40 licencave 
që u janë lëshuar kompanive për të kryer aktivitete të lojërave të fatit janë lëshuar në 
vitet 2019 dhe 2020. Qytete të qeta si Ohri dhe Struga, afër kufirit me Shqipërinë, 
kanë parë një rritje dramatike të numrit të kazinove dhe pikave të basteve.185 
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Sektori bankar 
Bankat luajnë një rol kyç në pastrimin e parave, pasi ato shpesh veprojnë si portierë 
të sistemit financiar. Megjithëse bankat nuk janë pikat e vetme të hyrjes, përparësia e 
bankave është se ato mund të ofrojnë një sërë shërbimesh, duke përfshirë pranimin e 
depozitave, dhënien e kredive, shkëmbimin e valutave dhe administrimin e pasurive. 
Fakti që fondet mund të tërhiqen në para cash dhe të transferohen lehtësisht jashtë 
shtetit e bën shërbimin bankar në shkallë të vogël shumë tërheqës për pastruesit  
e parave si në skajet e larta ashtu edhe në ato të ulëta.186 

Shumat e vogla të parave të paligjshme shpesh çohen në bankë. Për shembull, 
burimet në Maqedoninë e Veriut thanë se grupet e përfshira në kontrabandën 
e emigrantëve i tërhoqën të ardhurat e tyre në para nga agjencitë e shpejta të 
transferimit të parave të cilat më pas i depozituan në llogaritë e tyre bankare  
dhe kartat e kreditit, nga ku më vonë u shpenzuan pa u kontrolluar më tej.187 

Por sistemi bankar nuk është i rëndësishëm vetëm për skemat më të vogla të pastrimit 
të parave. Përkundrazi, bankat janë gjithashtu një ndërmjetës i rëndësishëm në 
transaksione më të mëdha dhe në llogari “offshore”. Në vitin 2019, Njësia e Inteligjencës 
Financiare Serbe (NjIF) iu përgjigj 105 kërkesave për informacion nga NjIF-të e huaja, 
kryesisht në lidhje me qytetarë serbë që mbanin llogari bankare jashtë vendit, të cilët 
dyshohej se kishin lidhje me grupe kriminale.188 Një ekspert i konsultuar në Serbi shpjegoi 
se për të rritur nocionin e ligjshmërisë, fondet fillimisht transferohen jashtë dhe pastaj 
ktheheshin në Serbi.189 Në Bosnjë e Hercegovinë, nuk ka asnjë taksë mbi transaksionet 
monetare në qendrat financiare “offshore” dhe është e zakonshme që kompanitë 
“offshore” të paraqiten si themelues (dhe financues) të ndërmarrjeve vendase.190 

Kreditë bankare dhe garancitë me kredi janë një metodë tjetër për të fshehur origjinën 
reale të parave të paligjshme. Në Shqipëri, vëzhguesit kanë vërejtur se një numër 
njerëzish mblidhen së bashku dhe marrin kredi të vogla (e cila është relativisht e lehtë) 
dhe më pas veprojnë si garantues për kompanitë e ndërtimit.191 Të dhënat zyrtare të 
marra nga Banka e Shqipërisë tregojnë një rritje të qëndrueshme të kredive hipotekore 
gjatë viteve të fundit; kreditë hipotekore të papaguara u rritën me 10% gjatë vitit 
2020.192 Në Bosnjë e Hercegovinë, ka pasur raportime të personave që hapnin kompani 
të rreme brenda dhe jashtë vendit për të transferuar para mes njëri-tjetrit për të rritur 
pamjen e ligjshmërisë. Në mars 2021, një operacion policor ndërkombëtar filloi kundër 
një rrjeti kriminal duke përdorur këtë teknikë në Banja Luka dhe Prijedor, ku kriminelët 
tërhoqën disa miliona euro nga llogaritë e ndërmarrjeve me lidhje me Austrinë, 
Hungarinë dhe Slloveninë.193 Për më tepër, raportet nga Bosnjë e Hercegovina tregojnë 
se kompani (fiktive) shpesh marrin hua para nga jashtë, duke përfshirë nga kompani me 
qendër në Gjirin Persik, ku burimi i fondeve nuk mund të përcaktohet nga autoritetet 
vendore. Ata më pas i përdorin këto hua për të investuar në pasuri të patundshme 
brenda vendit, për të hapur kompani të tjera ose për të blerë pajisje.194

Për më tepër, në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë ekziston fenomeni i “kredive 
të brendshme”, ku persona juridikë (që mendohet se i përkasin të njëjtit pronar, me 
lidhje me një grup kriminal) thuhet se i japin hua njëri-tjetrit para, të cilat paguhen 
herët. Në këtë mënyrë, ata përpiqen të justifikojnë origjinën e fondeve.195 Në mënyrë 
të ngjashme, në Malin e Zi, media njoftoi se disa kompani morën një kredi prej 3 
milionë €, të garantuar me pronën e një të ashtuquajture “ndërmarrje të lidhur”.196 
Sipas ekspertëve, këto lloj transaksionesh mund të jenë përdorur gjithashtu për të 
kanalizuar fonde në Amerikën Latine, ndoshta për të financuar dërgesat e drogës.197 
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Në Mal të Zi, gjithashtu u zbulua se Prva Bank i siguroi gruas së drejtuesit të një grupi 
të njohur kriminal një linjë krediti prej 4,6 milionë € pa ndonjë dokument, kontratë apo 
kontroll të historikut financiar, në bazë të një note premtuese personale. Për më tepër, 
ekzaminuesit e Bankës Qendrore nuk u lejuan të shohin transaksionet e llogarisë, të cilat 
mund të kishin treguar se fondet janë përdorur për të blerë pasuri të patundshme.198 Në 
mënyrë të ngjashme, hetimet e kryera në kontekstin e operacionit “Luftëtari i Ballkanit”, 
i cili hetoi grupe kriminale nga rajoni të përfshira në operacione ndërkombëtare të 
kontrabandës së kokainës, zbuluan lidhje me biznese të ndryshme në Malin e Zi. Ata 
gjithashtu zbuluan se Prva Bank dhe Hypo Alpe-Adria-Bank e Austrisë u huazuan para 
dy ndërmarrjeve vendase (me gjithë të dhënat e tyre të dobëta financiare) për të blerë 
pasuri të patundshme shtesë.199 Eventualisht, paratë u kthyen nga një kompani me qendër 
në shtetin amerikan të Delauer e cila depozitoi 6 milionë dollarë në Prva Bank.200 E njëjta 
skemë (duke përfshirë dy bankat dhe kompanitë e regjistruara në Malin e Zi dhe Delauer) 
u përdor gjithashtu për të blerë një klub sportiv në Budva.201

Ndërmjetësit
Në mënyrë të ngjashme me bankat, profesionistët që punojnë në arenën financiare, siç janë 

avokatët, kontabilistët dhe agjentët e pasurive të patundshme shpesh janë të përfshirë dhe 

vulnerabël nga shfrytëzimi (ose abuzimi) në transaksionet e pastrimit të parave. Një pjesë 

e vulnerabilitetit rrjedh nga fakti që këta profesionistë veprojnë si ndërmjetës për sistemin 

financiar, duke siguruar akses në llogari, produkte dhe asetet, ndërsa gjithashtu,  

nga pjesëmarrja e tyre, i japin legjitimitet procesit të pastrimit të parave.202 

Në të gjithë Ballkanin Perëndimor, raportet e FATF/MONEYVAL kanë identifikuar incidente 

bashkëpunimi me qëllim pastrimin e parave në të gjitha pikat e zinxhirit, duke përfshirë  

nga kontraktorët, agjentët e pasurive të patundshme, noterët, avokatët dhe bankierët.  

Për shembull, raporti i MONEYVAL nga Maqedonia e Veriut thotë se nuk është bërë asnjë 

përpjekje nga noterët, avokatët ose kontabilistët për të identifikuar pronarin përfitues të 

transaksioneve në të cilat ata ofrojnë ndihmë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.203 Ekspertë 

të tjerë të konsultuar në prokurorinë publike dhe policinë në Maqedoninë e Veriut përshkruan 

se si një hetim i fundit zbuloi se disa noterë ndihmuan një pjesëtar të krimit të organizuar nga 

Kumanova duke verifikuar kontrata fiktive shitjeje. Për më tepër, një numër kontabilistësh 

mbajtën libra llogarish me hyrje të dyfishta për persona juridikë.204 

Institucionet shpesh u kushtojnë vëmendje të veçantë noterëve, duke pasur parasysh që të 

gjitha kontratat për të blerë ose shitur pasuri të patundshme noterizohen, megjithatë kontrolli 

i vlerës së një prone të caktuar mbetet i vështirë (raportohet shpesh çmim më i lartë ose më i 

ulët). Sidoqoftë, në Shqipëri për shembull, pas rritjes së ndërgjegjësimit midis noterëve së bashku 

me kontrollet mbi transaksionet e pasurive të patundshme, rreziku më i lartë tani supozohet të 

jetë në transaksionet ku nuk janë të përfshirë noterët dhe agjentët e pasurive të patundshme.205

Pavarësisht nga theksi në uljen e vulnerabiliteteve të avokatëve, noterëve dhe profesioneve 

të tjera ndërmjetësuese, problemi qëndron më gjerë në zbatimin e legjislacionit dhe kornizave 

kundër pastrimit të parave. Megjithëse shpesh ekzistojnë korniza ligjore në të gjithë Ballkanin 

Perëndimor, Shqipëria vazhdon të jetë në listën gri të juridiksioneve të FATF që kërkonte një 

monitorim të shtuar.206
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Më shumë para, më shumë kompleksitet 
Ndërsa të ardhurat nga krimi i organizuar rriten, rritet edhe kërkesa për metoda më 
strategjike dhe të sofistikuara të pastrimit të parave që mund të thithin sasi më të 
mëdha parash. Siç është vërejtur më parë, disa grupe kriminale nga Ballkani Perëndimor 
i kanë riinvestuar kthimet e tyre nga aktivitete kriminale në shkallë më të vogël në 
aktivitete të paligjshme me fitim të lartë, veçanërisht në trafikun e kokainës. Kjo nuk 
është unike për grupet kriminale shqiptare, por është vërejtur edhe me grupet nga Mali 
i Zi (të cilët filluan si marinarë dhe nënkontraktorë në grupe të tjera kriminale përpara 
se të ngjiteshin në zinxhirin e vlerës) ose vëllezërit Culum në Bosnjë e Hercegovinë (të 
cilët në 2004 themeluan United Tribunes Motorcycle Club në Gjermani dhe kanë qenë 
të lidhur me trafikim të qenieve njerëzore, prostitucion dhe vrasje).207 Këto aktivitete 
me fitim të lartë hapën dyer të reja për shumë grupe kriminale, të cilat u mundësuan 
atyre që të evoluojnë gradualisht për t'u bërë aktorë globalë në tregun ndërkombëtar të 
drogës. Kjo gjithashtu krijoi një nevojë për metoda shtesë për pastrimin e parave. 

Pastrimi i parave në mallra luksoze ose përmes ndërtimit dhe pasurive të patundshme 
ose ndërmarrjeve të import-eksportit përshkruhet më hollësisht më poshtë. Kjo 
nuk është një përmbledhje e plotë e të gjitha teknikave të mundshme, por është një 
listë e zgjedhur bazuar në një analizë të të dhënave të marra në më shumë se 50 
intervista të kryera me punonjës të policisë dhe zyrtarë qeveritarë dhe njerëz që 
punojnë në industritë në fjalë, si dhe me njerëz të afërt me grupe kriminale. Vendet 
e identifikuara më parë si pika të nxehta për trafikimin e drogës rishfaqen në këtë 
seksion pasi ato janë gjithashtu pika të nxehta për pastrimin e parave, veçanërisht  
në sektorët e ndërtimit dhe të pasurive të patundshme. Sektorë të tjerë që meritojnë 
hetim dhe analizë të thelluar në të ardhmen përfshijnë procesin e privatizimit në 
Serbi, sektorin e IT-së në Bosnjë e Hercegovinë dhe partneritetin publik-privat 
në Shqipëri, si dhe investimet në infrastrukturë dhe lidhjen me investimet e huaja 
direkte në të gjithë rajonin.208 

Ndërtimi dhe pasuritë e patundshme 
Prona është një objektiv i rëndësishëm i integrimit, pasi mund të jetë një vend ku 
ruhen sasi të konsiderueshme kapitali, potencialisht e shtojnë vlerën dhe rrisin 
cilësinë e stilit të jetës së kriminelit.209 Siç përshkruhet në raportet e tjera të GI-TOC, 
investimet në ndërtim dhe pasuri të patundshme kanë një histori të gjatë të thithjes 
së të ardhurave të paligjshme në Ballkanin Perëndimor, duke pasur parasysh që 
sektori është kuptimplotë për sa i përket pjesës ekonomike dhe është shumë pak 
i rregulluar.210 Komunat në të gjithë rajonin japin leje për ndërtim, megjithatë ato 
nuk kanë mjetet për të monitoruar se çfarë ndodh. Gjithashtu, për arsye historike, 
regjistrat e tokave dhe të lejeve të ndërtimit janë të paplotë dhe të arkivuar keq.211

Prona rezidenciale zakonisht njihet të jetë në rrezik më të madh se prona tregtare për 
shkak të potencialit të saj të qarkullimit.212 Në fakt, shumë tregje të banesave në të 
gjithë rajonin janë shtrembëruar nga paratë e pastruara pasi çmimet rriten artificialisht 
nga kriminelët që duan të pastrojnë pasuritë e tyre atje. Megjithëse çmimet e pasurive 
të patundshme ranë në të gjithë rajonin në vitin 2020 për shkak të COVID-19, siç 
tregon Figura 23, shumë vende ende treguan fitime që nga viti 2017. 
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Vendndodhja Çmimi për metër katror

2017 2020

Shqipëri

Tirana (qendra e qytetit) 861 € 1400 € - 2000 €  
(çmimet arrijnë 
4000 € në gradaçelat e 
sapondërtuara në qendër  
të qytetit)

Vlora (pranë detit) 700 €-800 € 1000 €–1200 €

Durrës (komplekse banimi) 850 €-900 € 850 €-900 €

Bosnjë e Hercegovinë

Sarajevë (qyteti i vjetër  
dhe qendra)

600 €–2250 € 575 €–2750 €

Banja Luka 750 €–1250 € 978 €–1183 €

Tuzla (qendra e qytetit) 1150 € n/a

Kosovë

Prishtinë 600 €–2500 € 1000 €–1100 €

Pejë n/a 500 €-550 €

Prizren n/a 600 €-660 €

Mali i Zi

Podgoricë 1123 € 966 €

Rajoni bregdetar 1159 € 1401 €

Rajoni verior 639 € 720 €

Maqedonia e Veriut

Shkup (qendër) 887 € 973 €–1021 €

Bitola 376 € 559 €-612 €

Strumicë 500 € 472 €-534 €

Serbi

Stari Grad, Beograd 1878 € 2499 €

Nish 794 € 914 €

Novi Sad 1007 € 1204 €

FIGURA 23 Çmimet krahasuese të pasurive të patundshme në qytete të caktuara në të gjithë 
rajonin e Ballkanit Perëndimor.

BURIMI: Informacioni u mor nga agjencitë lokale të pasurive të patundshme, zyrat statistikore 

kombëtare dhe analizat e mediave.213
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FIGURA 24 Pikat e nxehta të caktuara ku bëhet pastrimi i parave në Shqipëri. 

Midis vitit 2017 dhe 2020, Tirana përjetoi një bum ndërtimesh dhe një rritje të çmimeve 

të pronave. Ndërsa çmimi për metër katror i një apartamenti mesatar banimi në Tiranë 

ishte rreth 861 € në vitin 2017, ai ishte 1400 €–2000 € në vitin 2020 - gati dyfishi i 

shumës.214 Në Vlorë, grupet kriminale pretendohet se kanë investuar në sektorin e 

turizmit, duke përfshirë në hotele luksoze në bregdet. Çmimet janë rritur nga 600 € deri 

700 € për metër katror në 2017 në bregdet në 1000 € deri 1200 € në fillim të vitit 2021.215 

Ekspertët kanë argumentuar se kjo rritje nuk mund të shpjegohet me kërkesën më të lartë 

nga ekonomia reale ose rritjen e të ardhurave zyrtare, por përkundrazi drejtohet kryesisht 

nga paratë cash nga krimi i organizuar dhe korrupsioni i cili investon në ndërtim dhe pasuri 

të patundshme.216 Në Tiranë, aktualisht janë planifikuar projekte të tjera luksoze  

në qendër të qytetit të cilat nuk pasqyrojnë forcat e tregut.217 

Aktiviteti i ndërtimit vazhdoi gjatë gjithë vitit 2020. Në fakt, pavarësisht nga pandemia e 

COVID-19, INSTAT (Instituti Shqiptar i Statistikave) regjistroi një kulm historik në zonën 

e përgjithshme të miratuar përmes lejeve të ndërtimit në tremujorin e dytë të vitit 2020, 

më e larta që kur filluan të regjistroheshin të dhënat në vitin 2008. Ndërsa në vitin 2020 

ekonomia shqiptare u tkurr mesatarisht me 10,2%, aktiviteti i pasurive të patundshme 

vazhdoi të zgjerohej me 5,5%.218
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FIGURA 25 Pikat e nxehta të caktuara ku bëhet pastrimi i parave në Malin e Zi.

Klanet Kavaç dhe Shkaljari mendohet se zotërojnë lloje të ndryshme të pasurive të 

patundshme në të gjithë vendin.219 Marinarët e angazhuar në dërgimin e kokainës nga 

Amerika Latine në Malin e Zi gjithashtu kanë blerë apartamente ose shtëpi nga vendasit të 

cilët nuk pyesin për burimin e të ardhurave.220 Prokuroria e vlerësoi vlerën totale të pasurive të 

patundshme në pronësi të klaneve Kavaç dhe Shkaljari në 27 milionë € (që ndoshta është më 

e ulët se realisht).221 Anëtarët e klaneve pretendohet se kanë gjithashtu kompani ndërtimi të 

cilat janë të lidhura me të tjerët në pronësi të grupeve të krimit të organizuar nga jashtë. 

Ekspertët e intervistuar në Malin e Zi gjithashtu raportojnë se një kompani e madhe 

ndërtimi aktualisht dyshohet për pastrim parash nga trafiku i drogës dhe kontrabandës 

së cigareve.222 Burimet konfirmuan se pronarët jozyrtarë të kompanisë dikur merreshin 

me kontrabandë cigaresh dhe kishin lidhje me grupe të ndryshme kriminale në Shqipëri, 

Kosovë, Serbi, Bosnjë, Rusi dhe Azerbajxhan;223 ata janë gjithashtu të lidhur me ish-

bosin e krimit Naser Kelmendi.224 Në të vërtetë, të dhënat tregojnë se Kelmendi përdori 

një shumë të madhe parash për të ndërtuar një hotel në Ulqin me mbështetjen e kësaj 

kompanie.225 Raportohet se ajo gjithashtu prokuroi makineri ndërtimi në një periudhë 

shumë të shkurtër kohe, në rrethana të dyshimta.226 Tani është nën hetim lidhur me disa 

kontrata prokurimi me vlerë të lartë të dhëna nga qeveria e mëparshme. Kompania është 

gjithashtu e përfshirë në ndërtimin e autostradës së re, një nga projektet më të mëdha të 

infrastrukturës në vend.227
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FIGURA 26 Pikat e nxehta të caktuara ku bëhet pastrimi i parave në Bosnjë e Hercegovinë. 

Si qendra politike dhe ekonomike të vendit, Sarajeva dhe Banja Luka tërheqin kriminelë që 

lidhen me politikanë (të korruptuar), u paguajnë ryshfet kompanive dhe u duhet një vend 

për të pastruar paratë e tyre. Bosnjë dhe Hercegovinës ende i mungon një regjistër  

i unifikuar gjithëpërfshirës i pasurive të patundshme.228 

Tregu i pasurive të patundshme të vendit, veçanërisht në Sarajevë, jo vetëm që ka 

tërhequr aktorë lokalë të krimit, por edhe grupe të trafikimit të drogës dhe investitorë 

arabë që veprojnë në nivel ndërkombëtar.229 Përfshirja e këtyre të fundit ka tërhequr 

vëmendjen, veçanërisht pas shtimit të vizitorëve nga shtetet e Gjirit në vitet 2015-2016, 

ku shumë prej tyre thuhet se blenë tokë, shtëpi pushimi dhe apartamente në Sarajevë ose 

përreth saj. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre transaksioneve (ndoshta me vlerë qindra 

milionë euro) pretendohet se janë bërë me para cash, duke shmangur rregulloret ligjore 

lokale dhe duke krijuar kompani fiktive përmes të cilave ata blenë dhe regjistruan këto 

prona.230 Sot, shumë prej këtyre objekteve janë lënë gjysmë të ndërtuara; ato që kanë 

përfunduar mbeten kryesisht të mbyllura dhe të papërdorura.231

Ky rast gjithashtu konfirmon vulnerabilitetin më të gjerë se Ballkani Perëndimor ofron një 

vend tërheqës për bizneset e huaja për të pastruar paratë e tyre. Një zyrtar nga Policia 

Federale e Bosnjës e shprehu këtë kështu: “Pothuajse çdo investim nga jashtë, veçanërisht 

nëse investitori është i lidhur me një nga [politikanët] vendas ... e gjitha kjo është  

e dyshimtë nga perspektiva e pastrimit të mundshëm të parave”.232
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FIGURA 27 Pikat e nxehta të caktuara ku bëhet pastrimi i parave në Serbi. 

Industria e pasurive të patundshme në Serbi përjetoi një rritje jashtëzakonisht të lartë 

midis viteve 2018 dhe 2020, megjithëse shumë prej ndërtesave të sapondërtuara mbeten 

bosh. Në mënyrë të ngjashme me Shqipërinë, industria e ndërtimit vazhdoi të rritet 

gjatë pandemisë së COVID-19 pavarësisht tkurrjes së ekonomisë së përgjithshme. Një 

shembull është punësimi në rritje dhe prokurimi i materialeve për projektin buzë ujit të 

Beogradit.233 Figura 23 tregon bumin e përjetuar nëpër qytete të ndryshme në Serbi dhe 

rritjen e çmimit për metër katror,   pavarësisht nga një treg i shtëpive tashmë i tejngopur.234 

Ekspertët argumentojnë se kjo rritje ka shumë të ngjarë të jetë pasojë e një sasie të 

konsiderueshme fondesh të paligjshme që injektohen në treg. Ata sugjerojnë se tregu 

serb i pasurive të patundshme është bërë qendra rajonale për pastrimin e parave përmes 

pasurive të patundshme.235
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FIGURA 28 Pikat e nxehta të caktuara ku bëhet pastrimi i parave në Kosovë.

Sipas një zyrtari të lartë të Bankës Qendrore të Kosovës, kishte një lulëzim në sektorin 

e ndërtimit në qytete të ndryshme në të gjithë vendin ndërmjet viteve 2016 dhe 2019, 

kur investimet totale në sektorin e ndërtimit ishin rreth 1 miliard €. Sidoqoftë, afërsisht 

350 000 ndërtesa të ndërtuara pas luftës ende nuk kanë leje.236 Një pjesë e madhe e 

këtyre investimeve thuhet se janë fonde të gjeneruara përmes aktiviteteve kriminale, duke 

përfshirë korrupsionin, evazionin fiskal dhe trafikimin e drogës, nga njerëz pranë elitës 

në pushtet. Një ekspert shpjegoi gjithashtu se grupet vendase të krimit të organizuar, së 

bashku me homologët e tyre shqiptarë dhe turq, përqendrohen veçanërisht te Prishtina 

dhe Prizreni, dy qytetet më të mëdha të vendit. Kjo për shkak të sektorit të tyre të 

përgjithshëm aktiv të ndërtimit (dhe kërkesës), si dhe afërsisë së Prizrenit me Shqipërinë. 

Një pikë tjetër e nxehtë duket të jetë Ferizaj, gjithashtu i pozicionuar në jug të Kosovës, 

me para të investuara kryesisht në sektorët e ndërtimit dhe hotelerisë.237
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FIGURA 29 Pikat e nxehta të caktuara ku bëhet pastrimi i parave në Maqedoninë e Veriut.

Në vitin 2014, policia arrestoi disa anëtarë të një grupi kriminal aktiv për trafik droge 

dhe fajde në Kumanovë gjatë “Operacionit Kalabria”. Grupi kishte pastruar më shumë se 

4 milionë €, së pari përmes llogarive të ndryshme bankare dhe shërbimeve të transferimit 

të shpejtë të parave,238 pastaj përmes bizneseve me para cash dhe së fundmi përmes 

artikujve luksozë dhe pasurive të patundshme në Romanovce (Kumanovë)239 dhe Kosovë.240 

Ndërtimi ka lulëzuar në të gjithë Maqedoninë e Veriut, me pjesën më të madhe të 

ndërtimeve që ndodhin në rajonet e Shkupit, Polog (Tetovë dhe Gostivar), dhe në jug-

perëndim (Manastir, Strugë dhe Ohër).241 Për momentin, ekzistojnë disa hetime të hapura 

për pastrimin e parave përmes industrisë së pasurive të patundshme, duke përfshirë 

edhe nga Nikola Gruevski, ish-kryeministri i vendit dhe bashkëpunëtorët e tij.242 Mbi 

1000 ndërtime të paligjshme u regjistruan në vitin 2020 në Ohër, nga të cilat më shumë 

se 400 shtrihen në zonën e trashëgimisë botërore të mbrojtur nga UNESCO-ja, duke 

kërcënuar statusin e trashëgimisë së qytetit.243
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Pastrimi i parave përmes ndërtimit dhe bizneseve të 
pasurive të patundshme është i preferuar sepse mbetet 
relativisht i lehtë dhe mund të thithë sasi të mëdha kapitali. 
Për shembull, në disa vende në mbarë rajonin, kompanitë 
që aplikojnë për leje ndërtimi nuk janë të detyruara me 
ligj të tregojnë prova të kapitalit të tyre ose origjinës së tij. 
Ato thjesht duhet të paguajnë taksën e infrastrukturës, e 
cila varet nga vlera e ndërtimit.244 Ka disa mënyra për të 
fshehur paratë e paligjshme, disa prej të cilave janë: 
	� Parapagimet nga klientët. Kjo shpesh përdoret në lidhje 

me uljen e vlerës reale të pronës së blerë. Klientët 
zakonisht fillojnë të paguajnë para se banesa të jetë gati. 
	� Detyrimet e larta ndaj furnitorëve. Në industrinë 

e ndërtimit, sistemi i kleringut (p.sh. shkëmbimi 
i materialeve të ndërtimit për apartamente) dhe 
pagesat në para cash për materiale dhe pagat 
vazhdon të jetë shumë e zakonshme. 
	� Deklarimi i huave të mëdha nga palët e tjera,  

në vend të bankave ose institucioneve financiare. 
	� Transaksione/ndërmjetësime të drejtpërdrejta 

ndërmjet blerësit dhe investitorëve ose ndërtuesve 
të ndërtesës së sapondërtuar. Duke i lënë jashtë 
mundësuesit dhe ndërmjetësuesit, është më e lehtë 
të “rirregullohen” flukset e parave dhe të bëhen 
marrëveshje për pastrimin e parave. 

Këto metoda u mundësojnë kompanive të pretendojnë se  
i gjithë investimi kryhet bazuar në pagesat nga klientët dhe 
furnitorët dhe huatë nga palët e treta, duke lejuar kështu 
mbylljen e ciklit të pastrimit të produkteve të veprës penale. 
Zakonisht, individët investojnë në ndërtimin e objekteve të 
banimit me leje ndërtimi dhe dokumentacione të tjera të 
rëndësishme, pasi investimi në objekte banimi ose biznesi 
që nuk kanë leje ndërtimi ngre edhe më shumë dyshime 
për pastrim parash dhe korrupsion.245 

Një agjent i pasurive të patundshme në Shqipëri 
vërejti se një përqindje e madhe e njerëzve që blejnë 
apartamente luksoze përdorin para të paligjshme dhe 
paguajnë me para cash.246 Sidoqoftë, edhe kur pagesat 
nuk bëhen me para cash (por përmes sistemit financiar), 
ekspertët argumentojnë se verifikimi i burimit mbetet 
mjaft sporadik. Megjithëse kërkohet që transaksionet 
prej më shumë se 10 000 € të bëhen përmes transfertës 
bankare, kompanitë e ndërtimit bëjnë të mundur ndarjen 
e pagesave në këste të vogla me më pak se 10 000 € 
secila dhe deklarojnë një çmim fiktiv më të ulët se ai 
real, duke bërë kështu të mundur që individët të fshehin 
origjinën e vërtetë të parave të tyre.247

Lojërat e fatit janë një mënyrë e njohur për pastrimin e parave. Edhe pse lojërat e fatit janë të ndaluara në Kosovë, kazinotë lejohen 
ende në hotelet luksoze në Shqipëri dhe lojërat e fatit po lulëzojnë në disa vende të rajonit, duke përfshirë Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. 
© Mbbirdy/Getty Images
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Asetet luksoze 
Asetet luksoze, të tilla si veprat e artit, bizhuteritë, makinat dhe jahtet, mund të përdoren 
gjithashtu për pastrim parash. Disa agjenci të zbatimit të ligjit në të gjithë rajonin kanë 
raportuar më parë se personat me të shkuar kriminale (dhe pa të ardhura të justifikuara) 
po investojnë në mallra luksoze.248 Një hetim mbi mafien e Frankfurtit zbuloi se shumë 
anëtarë i kishin konvertuar të ardhurat e tyre kriminale në makina luksoze. U konfiskuan 
gjithsej 14 vetura luksoze, dy motorë, si dhe 50 000 € dhe 157 000 denarë maqedonas. 
Për më tepër, janë përcaktuar transferta parash në vlerë prej 265 000 €.249 

Asetet luksoze përdoren gjithashtu zakonisht për të sjellë të ardhura të paligjshme përtej 
kufijve. Raportet nga Maqedonia e Veriut kanë treguar se shtetasit e huaj përdorën 
letërnjoftime të falsifikuara dhe karta pagese për të blerë artikuj të shtrenjtë, pajisje 
teknike si celularë dhe kompjuterë dhe bizhuteri, të cilat më pas mund të vishen ose  
të barten si sende personale përtej kufirit shtetëror dhe të konvertohen në para cash.250

Import-eksporti dhe faturat fiktive 
Ekzistojnë mënyra të shumta për të abuzuar me transaksionet tregtare dhe si ato 
financohen, por ideja kryesore mbetet e njëjtë: falsifikimi i qëllimshëm i vlerës, volumit dhe/
ose llojit të mallit në një transaksion tregtar ndërkombëtar të mallrave ose shërbimeve në 
mënyrë që të manipulohet vlera për qëllime doganore. Diferencimi midis vlerës aktuale 
dhe vlerës së deklaruar bëhet një mënyrë për të shmangur taksat dhe për të lëvizur shuma 
të mëdha parash përtej kufijve ndërkombëtarë. Rritja e tregtisë në të gjithë rajonin dhe 
përmes ekonomisë globale ka amplifikuar shtrirjen dhe vlerën e pastrimit të parave me bazë 
tregtinë. Vëmendje e veçantë duhet t’u kushtohet kompanive të import-eksportit. 

Faturimi i ulët i produkteve ndodh më shpesh me kërkesë të një importuesi, në mënyrë  
që të paguajë detyrime më të ulëta importi. Kjo është gjithashtu në interes të eksportuesit, 
pasi zvogëlon vlerën e tatueshme të faturës. Një shembull i njohur është importi i makinave 
të përdorura në Serbi. Sidomos në vitet 2018 dhe 2019, u vunë re parregullsi të shumta në 
tregtinë dhe pagesat për makinat e përdorura. Fonde me origjinë të panjohur ishin përdorur 
për të siguruar një “hua likuiditeti” për kompaninë që tregtonte makina të përdorura. Kjo 
kompani më pas i transferonte paratë duke përdorur fatura fiktive te një person tjetër juridik, 
i cili i transferonte ato te kompanitë e makinave jashtë vendit për të blerë vetë makinat.251

Në këto skema komplekse, është e zakonshme të përdoren kompani “guaskë” ose shoqëri 
me përgjegjësi të kufizuar. Këto kompani më pas i transferojnë para njëri-tjetrit mbi bazën 
e transaksioneve juridike mashtruese, pa ndonjë justifikim të dukshëm ekonomik përveç 
pastrimit të parave.252 Ky model duket se është përdorur gjithashtu nga Darko Saric - i 
njohur si “mbreti i kokainës” deri në arrestimin e tij në vitin 2014 - i cili raportohet të ketë 
investuar para nga trafiku i drogës në qiramarrje dhe pronësi të kompanive të caktuara 
(duke përfshirë në SHBA dhe Malin e Zi). Kjo e lejoi atë të transferonte një shumë të 
papërcaktuar parash, në një mënyrë që nuk ngrinte dyshimet e autoriteteve, të cilat ai më 
pas i pastronte në bujqësi dhe pasuri të paluajtshme, kryesisht në Vojvodinë, Serbi. Në 
mënyrë të ngjashme, operacionet financiare përmes llogarive jorezidente që mbaheshin 
nga persona të huaj juridikë dhe fizikë janë një tendencë në rritje në sektorët bankarë të 
Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.253 Këto praktika ngrenë çështje dhe dyshime në lidhje 
me qëllimin e tyre dhe justifikueshmërinë ekonomike dhe ligjore të operacioneve financiare 
të disa jorezidentëve kur përfshihen në operacione të ri-eksportit.
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Duke ecur përpara 
Skemat e pastrimit të parave po ndryshojnë me shpejtësi dhe kriminelët shpesh 
janë të shpejtë për t’u përshtatur me teknologjitë dhe teknikat e reja. Duke ecur 
përpara, do të jetë e rëndësishme të mbajmë nën vëzhgim zhvillimet e reja. Sipas një 
përfaqësuesi të Europol-it, kriminelët në të gjithë botën tashmë po bëjnë investime 
në shkallë të gjerë të të ardhurave të tyre në kriptovaluta.254 Të shtyrë në internet 
nga COVID-19, kjo mund të jetë gjithashtu një prirje në Serbi ku gjatë gjithë vitit 2020 
tregtimi, blerja dhe “gërmimi” i kriptovalutës u rrit.255 Megjithëse paratë cash janë të 
rëndësishme, ato mund të mos mbeten mjeti kryesor i këmbimit. 

Në vitet e kaluara, qeveritë e Ballkanit Perëndimor kanë bërë përpjekje të ndryshme 
për të adresuar pastrimin e parave, duke përfshirë përmes miratimit të një kornize të 
rishikuar kundër pastrimit të parave. Sidoqoftë, ka ende disa boshllëqe, veçanërisht 
në lidhje me zbatimin e këtyre kornizave. Institucionet në të gjithë rajonin vazhdojnë 
të kenë një histori të dobët të hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve të çështjeve 
individuale të pastrimit të parave. 

Duke ecur përpara, do të jetë e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi për llojet, 
madhësitë dhe rreziqet e ndryshme që lidhen me pastrimin e parave në Ballkanin 
Perëndimor. Megjithëse kërkimi për këtë temë po rritet, nevojiten më shumë 
informacione në mënyrë që të përgjigjen me sukses dhe të parandalojnë përhapjen 
e saj. Ky nuk është kyç vetëm për fushat e njohura të vulnerabilitetit, por edhe për 
teknologjitë e reja. Për shembull, qeveria shqiptare është tashmë në procesin e krijimit 
të infrastrukturës dhe legjislacionit për teknologjinë e regjistrave të shpërndarë 
(“blockchain”), por ekspertët kanë frikë se nivelet e ulëta të kapacitetit dhe kontrollit të 
institucioneve mund të çojnë në keqpërdorimin e saj për pastrim parash.256 Kjo është 
arsyeja pse në qershor të vitit 2020, presidenti i Shqipërisë e ktheu ligjin në parlament 
për rishikim të mëtejshëm, duke argumentuar se pastrimi i parave ishte një shqetësim 
kryesor në lidhje me monedhat virtuale, të cila aktualisht nuk kanë masa efektive të 
parandalimit, gjurmimit dhe ndëshkimit. Kjo jo vetëm që mund të rrezikojë investimet  
e shtetasve individë, por sistemin financiar dhe integrimin evropian të Shqipërisë.257 

Përdorimi i aplikacioneve bankare në internet dhe elektronike u rrit gjatë COVID-19, 
duke përfshirë më shumë njerëz në sistemet financiare. Ndërsa ky fillimisht mund 
të duket si një hap pozitiv, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në uljen e 
ekonomive të mëdha informale të rajonit, ai gjithashtu ka krijuar mundësi për aktorët 
kriminalë që nuk duhet të nënvlerësohen (p.sh. ekspozimi shtesë ndaj mashtrimeve 
në internet dhe rrjedhjeve të të dhënave). Për më tepër, shërbimi bankar në internet 
shpesh nuk është i rregulluar sa duhet në të gjithë rajonin, duke lënë boshllëqe për 
aktorët kriminalë për të transferuar para në zonat e shërbimit bankar elektronik 
përmes kanaleve anonime.258 Për të adresuar disa nga këto çështje, do të kërkohet 
një harmonizim më shumë ndërkombëtar dhe rajonal, si dhe veprim bashkëpunues 
dhe i koordinuar, veçanërisht brenda procesit të zgjerimit të BE-së. Sidoqoftë, deri 
më tani, ka pasur përgjigje minimale nga qeveritë në të gjithë rajonin për t'u përballur 
me këtë rrezik të shtuar. Siç vërejti një gazetar në Serbi: “Duket sikur gjendja e 
jashtëzakonshme dhe reagimi ndaj krizës së COVID-19 ishte aplikuar në mënyrë  
të tillë që nuk rrezikonte ata që janë pranë autoriteteve të cilët pastrojnë para.”259

Skemat e pastrimit 
të parave po 
ndryshojnë me 
shpejtësi dhe 
kriminelët shpesh 
janë të shpejtë për 
t’u përshtatur me 
teknologjitë dhe 
teknikat e reja.
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Një punëtor djeg drogë në një fabrikë alumini në kryeqytetin malazez, Podgoricë. © Avo Prelevic/AFP përmes Getty Images
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Ky raport ka dhënë një tregues se ku kalojnë emigrantët, droga dhe paratë nëpër 
Ballkanin Perëndimor. Ai ka hedhur dritë në tregjet që veprojnë në hije dhe 
është përpjekur të japë shifra që shpesh janë në errësirë. 

Një konkluzion i përgjithshëm është se flukset e njerëzve, drogës dhe parave në 
Ballkanin Perëndimor nuk ndjekin linja të drejta, si vektorët në hartë. Ato lëvizin 
shpesh në distanca të shkurtra dhe marrin shtigje të ndryshme në varësi të 
pengesave dhe mundësive. Ato tërhiqen nga pika të caktuara hyrëse që janë me 
rrezik të ulët dhe u kërkojnë bashkëpunëtorëve - si në botën e krimit ashtu edhe  
në botën e ligjshme - për të lëvizur më tej. 

Konstatimet në raport mund të sugjerojnë që në disa nga pikat e nxehta madhësia  
e ekonomisë së paligjshme është relativisht e vogël. Kjo përforcon një pikë të ngritur 
në raportin GI-TOC “Tentakulat Transnacionale: Pikat e nxehta globale të krimit 
të organizuar të Ballkanit Perëndimor”, se janë fituar paratë të mëdha nga trafiku i 
drogës nga grupe kriminale nga Ballkani Perëndimor që veprojnë jashtë rajonit. Në 
mënyrë të ngjashme, në lidhje me pastrimin e parave, asetet kryesore të krimit duket 
se pastrohen jashtë rajonit, për shembull në Spanjë, Mbretërinë e Bashkuar dhe 
Dubai. I njëjti model duket se përsëritet në lidhje me kontrabandën e emigrantëve, 
megjithëse operatorët kryesorë nuk janë nga Ballkani Perëndimor. Ishte e habitshme 
kur flisnim me emigrantë të dëshpëruar dhe ata që ishin të njohur me udhëtimet e 
tyre se si shumica e tyre, sapo arrinin në Serbinë e veriut ose Bosnjë e Hercegovinën 
veri-perëndimore, u kishin mbaruar paratë, por jo shpresat. Në të vërtetë, në kohën 
që ata kanë arritur këto kufij, ata kanë ardhur aq larg dhe kanë udhëtuar aq shumë  
sa që janë të vendosur për të arritur përtej vijës së finishit (me ose pa ndihmën  
e kontrabandistëve), edhe nëse kjo do të thotë të refuzohen vazhdimisht. 

Por ndërsa shumat e parave, në disa raste, mund të jenë relativisht të vogla, ato 
mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në ekonomitë lokale, siç demonstrohet në 
seksionin për pastrimin e parave. Mbi të gjitha, siç është përmendur në raportin e 
parë të pikave të nxehta, aktiviteti kriminal shpesh është i përqendruar në lokalitetet 
me vulnerabilitet social-ekonomik. Pastrimi i parave mund të rrisë çmimet e pasurive 
të patundshme për ta bërë strehimin të papërballueshëm; forcon rrjetet e patronazhit 
dhe redukton drejtësinë në treg; ka një ndikim në aksesin në lloje të ndryshme 
shërbimesh dhe - nëse lihet pa u ndëshkuar - krijon stimuj që të tjerët të ndjekin 
shembullin. Për më tepër, paratë e pista që fitohen dhe pastrohen në rajon po 
përjetësojnë një ekosistem të krimit dhe korrupsionit që dobëson sundimin e ligjit dhe 
pengon aftësinë e institucioneve për ta trajtuar problemin. 
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Ndërsa ky raport shton njohuritë tona për dy tregje të paligjshme në rajon dhe jep 
një kuptim më të mirë se ku dhe si pastrohen paratë, ai gjithashtu zbulon se nevojiten 
më shumë informacione, veçanërisht nga burimet zyrtare. Gjatë përgatitjes së këtij 
raporti, ishte befasuese se sa pak dinin autoritetet - ose ishin të gatshme të ndanin - 
në lidhje me të dhënat mbi çmimet e drogave, pastërtinë, konfiskimet dhe zakonet e 
konsumit. Një pjesë e arsyes mund të jetë që të dhënat zakonisht grumbullohen në 
nivel kombëtar dhe jo vendor. Pra, ndërsa ky raport na ndihmon të dimë më shumë, 
ai gjithashtu na kujton se sa pak dihet. Prandaj, siç është vërejtur në një raport nga 
UNODC për matjen e krimit të organizuar në Ballkan, “rritja e aftësisë për të prodhuar 
dhe shkëmbyer të dhëna specifike për krimin e organizuar brenda rajonit është një 
hap thelbësor për të rritur reagimin”.260 Nevojitet një mbështetje më e madhe për të 
ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në mbledhjen dhe analizimin e statistikave  
të krimit, dhe për ta ndarë këtë informacion në nivel rajonal.

Numri i konfiskimeve krahasuar me sasinë e drogave që kalojnë tranzit në rajon tregon 
gjithashtu për nevojën për përmirësime në bashkëpunimin e zbatimit të ligjit në Evropën 
Jug-Lindore. Ndoshta disa nga informacionet mbi pikat e nxehta në këtë raport mund të 
kontribuojnë në përmirësimin e policimit të udhëhequr nga inteligjenca në shkatërrimin 
e skemave të kontrabandës së emigrantëve dhe rrjeteve të trafikut të drogës dhe të 
katalizojë inteligjencën financiare më efektive në gjurmimin e pastrimit të pasurive të 
krimit. është e qartë gjithashtu se ekziston një nevojë për një kuptim dhe kapacitet 
më të madh në rajon për t'u marrë me flukset e paligjshme financiare dhe pastrimin 
e parave, nga sistemet e vjetra, si “hawala”, te kriptovalutat moderne, pasi ka ndjekje 
minimale penale të suksesshme. Gjurmimi i pasurive të krimit dhe goditja e pronësisë 
përfituese do ta bënte atë një biznes më të rrezikshëm. Në fund të fundit, pastrimi  
i parave nuk është vetëm rezultat i krimit të organizuar, por është një krim më vete.

Si përfundim, për të reduktuar flukset e paligjshme në vend që thjesht t’i ndjekim 
ato, ekziston nevoja për më shumë informacion dhe koordinim më të madh ndërmjet 
zbatimit të ligjit brenda dhe midis vendeve të BP6, dhe me vendet mbi dhe poshtë 
flukseve që nuk janë ndalur, pavarësisht nga “mbyllja” e itinerarit ballkanik gjatë 
pandemisë së COVID-19. 

Numri i konfiskimeve 
krahasuar me sasinë 
e drogave që kalojnë 

tranzit në rajon 
tregon për nevojën 
për përmirësime në 

bashkëpunimin e 
zbatimit të ligjit në 

Evropën Jug-Lindore.

Një punëtor laboratori në Shkup 
inspekton një pako kokainë të 
kapur në kufirin e Maqedonisë 
së Veriut. 
© Robert Atanasovski/AFP përmes 
Getty Images
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