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1. HYRJE 

Trafiku ndërkombëtar është i një rëndësie të veçantë, pasi që konsiderohet si një burim i 
rëndësishëm i gjenerimit të të hyrave nga operatorët/ofruesit e shërbimeve telekomunikuese. 
Vetëm gjatë TM1-2012 trafiku ndërkombëtar në ardhje tek operatoret e telefonisë mobile (MNO) 
PTK/Vala dhe IPKO ka arritur vlerën 67,452,000 min. ndërsa në shuma valutore kjo vlerë është 
rreth 11.47 mln euro.  

Krahas rëndësisë që ka trafiku ndërkombëtar në ardhje (incoming traffic) në kuptimin e 
gjenerimit te te hyrave të konsiderueshme për operatoret e licencuar, një rendësi tjetër që duhet 
kushtuar është nga aspekti rutimit te tij, respektivisht analizimit dhe ndërmarrjen e masave te 
nevojshme për parandalimin e devijimit te tij duke shfrytëzuar rrugët ilegale. Ky trafik njihet si 
trafiku ‘grey’, ndërsa dukuria e tillë në vendin tonë njihet si SIM to SIM. Operatorët e tillë te cilet 
ofrojnë trafikun grey, e anashkalojnë rrugët legale te krijuara për komunikimin ne mes rrjetave 
duke përfituar ne këtë mënyrë avantazhe te mëdha financiare përmes ofrimit të tarifave shume te 
lira të terminimit te trafikut ndërkombëtar për bartësit ndërkombëtar dhe duke privuar 
operatoret legjitim qe te marrin te hyrat, te cilat ju takojnë. 

Dukuria SIM to SIM njihet si devijim i trafikut ndërkombëtar në ardhje përmes përdorimit te SIM 
Box-ave, qe e shfrytëzojnë teknologjinë VoIP dhe duke bere ne këtë mënyrë qe këto thirrje te 
konsiderohen si thirrje lokale/nacionale dhe se këndejmi edhe tarifimi te aplikohet sikurse thirrja 
te ishte lokale. Në figurën 1 është ilustruar në mënyrë skematike mënyra e rutimit të trafikut në 
rrugët legale (figura 1a) dhe atyre ilegale (figura 1b). 

 

(a) Rutimi legal i trafikut 

 

(b) Rutimi Jo legal i trafikut/përdorimi i SIM Box 

Figura 1 - Definimi i Trafikut ‘Grey’ 
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Aktualisht në Republikën e Kosovës tarifat e terminimit te thirrjeve lokale dhe atyre 
ndërkombëtare dallojnë ndjeshëm, siç edhe është treguar në tabelën 1.  

Tabela 1: Tarifat e terminimit nacionale dhe ndërkombëtare (ne euro) 

Lloji i terminimit/Tarifa PTK sh.a./VALA IPKO Mobil 

Kombëtare 0.063 0.063 

Ndërkombëtare 0.145 0.230 

 

Bazuar në përvojën e vendeve tjera, dallimi i madh ne mes te tarifave te terminimit te thirrjeve 
lokale dhe ndërkombëtare, mund të ndikoj në rritjen e trafikut ‘grey’. 

Ne pjesën ne vijim janë shpjeguar në mënyrë me të detajuar masat qe duhet aplikuar për luftimin 
e kësaj dukurie, dhe ne veçanti është fokusuar ne përgjegjësit e Autoritetit Rregullator te 
Telekomunikacionit (ART) që ka në këtë proces. Me pastaj është bere një analize e trafikut 
ndërkombëtar ne ardhje, bazuar në ta dhënat e dërguara nga operatoret/ofruesit e shërbimeve 
telekomunikuese ne kuadër te raportimeve te rregullta tremujore.  

Pas analizimit te indikatorëve kryesor, respektivisht analizës së trafikut të origjinuar dhe 
terminuar, me theks të posaçëm trafikut ndërkombëtar në ardhje si dhe trafikut on-net në minuta 
dhe të ardhurat për periudha të ndryshme kohore, ART ka konkluduar se te gjitha te dhënat 
tregojnë se nuk kemi të bëjmë me një përhapje në shkallë të gjerë të një dukurie te tillë. 

Megjithatë, për te pasur një pasqyrë më të qartë, është e nevojshme edhe ndërmarrja e masave 
edhe nga agjensionet tjera te zbatimit te ligjit si dhe nga vetë operatorët duke provuar se një 
dukuri e tillë ekziston. 

 

2. MASAT E APLIKUARA – IMPLIKIMET RREGULLATORE 

Për luftimin adekuat te kësaj dukurie nevojitet angazhim i shtuar i rregullatorit, operatoreve, si 
dhe agjensioneve tjera te zbatimit te ligjit, duke aplikuar masat e nevojshme në secilin nivel p.sh. 
krahas masave rregullatore, secili operator duhet te aplikoj te gjitha masat e nevojshme teknike 
(monitorimi i IP, aplikimi i teknikave pasive dhe aktive te analizës se rrjetit, përdorimi i mjeteve 
te sistemit te menaxhimit te mashtrimit – FMS, et,) dhe mbroj rrjetin e tij nga terminimi ilegal i 
trafikut. 

Krahas masave teknike, rol te rëndësishëm gjithashtu kane edhe aplikimi i masave rregullatore, 
disa nga te cilat përfshinë; 

a) Tarifat e bazuara në kosto; Tarifat e shërbimeve te operatoreve me fuqi te ndjeshme ne 
treg (OFNT) duhet te jene te bazuara ne kosto. Ne këtë kuptim edhe tarifat e terminimit te 
thirrjeve duhet te jene subjekt i rregullimit nga ana e rregullatorit, duke i obliguar OFNT 
qe te llogarisin koston sipas një modeli, te cilin e përcakton rregullatori. Aktualisht si 
model i caktuar nga Komisioni Evropian dhe i cili aplikohet ne shumicën e shteteve 
anëtare te BE dhe me gjere është Pure-LRIC. Po ashtu, bazuar edhe ne rekomandimin e 
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Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU), D1401, specifikohet se tarifat duhet të 
bazohen ne kosto, 

b) Inspektimet/Bastisjet; inspektimi apo bastisja e operatoreve te cilet janë te kyçur dhe 
mundësojnë një dukuri te tille, paraqet gjithashtu një metode mjafte efektive për luftimin e 
një dukurie te tille. Megjithatë kjo kërkon edhe përfshirjen e institucioneve tjera te zbatimit 
te ligjit, duke pasur parasysh se behet fjale për një dukuri te teknologjisë se larte. 

c) Informimi i konsumatorëve; Informimi i konsumatoreve është një mase tjetër qe mund te 
apikoj rregullatori për luftimin e kësaj dukurie. Po ashtu edhe vete operatoret duhet te 
informojnë përdoruesit e tyre, 

d) Bashkëpunimi me palët e interesit; siç është theksuar edhe me lartë luftimi i kësaj 
dukurie nuk është vetëm detyrë e rregullatorit dhe/apo operatorit, por kërkon 
angazhimin edhe të aktereve tjerë. Prandaj ne aspekt kërkohet nga rregullatori qe te 
bashkëpunoj me te gjitha palët e intersit. 

e) Hapja e nyjës ndërkombëtare; Njëra nga arsyet e trafikut grey është kufizimi i numrit te 
licencave për nyjet ndërkombëtare (international gateway). Rritja e konkurrencës do te 
zvogëloj trafikun grey pasi qe me shume operatore do te bëjnë me shume përpjekje qe te 
sjellin me tepër trafik ne rruge legale. 

Në të gjitha pikat e sipër përmendura ART ka ndërmarr hapa te konsiderueshëm duke 
adresuar te gjitha nga to, respektivisht veprimet vijuese; 

a) Hartimin e udhëzues/qarkores për ‘Përkufizimin e dukurisë SIM-to-SIM’ dhe 
Vendimin Nr.11, përmes se cilit kjo dukuri konsiderohet si veprim ilegal dhe i 
sanksionuar nga rregullatori dhe organet e drejtësisë (Ref. ART Nr.Prot.17/1/10), 

b) Informimi i qytetareve përmes mediumeve elektronike dhe te shkruara, duke i 
udhëzuar qe te shfrytëzojnë ekskluzivisht shërbime telekomunikuese te operatoreve te 
licencuar nga ART, 

c) Ndryshimi i licencave për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese, respektivisht të 
gjitha licencat të cilat lëshohen nga ART, përmbajnë edhe një kriter shtesë në kuadër të 
veprimeve të cilat cilësohen si anti-konkurruese dhe anti-ligjore, që në këtë rast njihet 
si dukuria SIM to SIM, 

d) Imponimi i masave rregullatore për OFNT ne tregjet e telefonisë fikse, nënkuptuar 
këtu edhe tregun e terminimit te thirrjeve fikse, ku njëra nder obligimet e imponuara 
është edhe ajo e llogaritjes se kostos se tarifave te terminimit ne përputhje me modelin 
e adaptuar nga ART sipas shpërndarjes se plote te kostos (FDC). Po ashtu deri ne fund 
te këtij viti pritet hyrja ne fuqi edhe te obligimeve për OFNT në tregun e terminimit te 
thirrjeve mobile, 

e) Liberalizimi i plote i te gjitha shërbimeve telekomunikuese, nënkuptuar këtu edhe 
dhënien e licencave për operimin e nyjeve dhe pajisjeve telekomunikuese 
ndërkombëtare, 

                                                           
1
 Charging and accounting in International Telecommunication services 



 Analiza e trafikut ndërkombëtar në ardhje 

 

Faqe 5 nga 10 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg   

f) Themelimi i njësisë koordinuese për inspektim, e cila kryen inspektime të rregullta jo 
vetëm ndaj ofruesve të shërbimeve të cilët nuk janë të licencuar, por edhe ndaj atyre të 
licencuar me qëllim të verifikimit të plotësimit të obligimeve që ata kanë me licencë,  

g) Organizimi i takimeve të ndryshme me operatoret e shërbimeve telekomunikuese me 
qëllim të dëgjimit të opinionit të tyre lidhur me krijimin e mundësive për realizimin e 
veprimtarive të tyre telekomunikuese – ofrimit të shërbimeve cilësore dhe 
konkurruese. 

Gjithashtu një kujdes që ART e ka ne kuadër te këtij procesi është analizimi i detajuar i te dhënave 
tremujore te dërguara nga operatoret dhe ofruesit e shërbimeve telekomunikuese, në veçanti 
trafikut, duke krahasuar indikatorët ne periudha te ndryshme kohore për te pare nëse ka 
indicione se  kemi te bëjmë me ndryshime jo te zakonshme  te indikatorëve ne fjalë. 

Ne vijim është një trajtim me i detajuar i trafikut ndërkombëtar ne ardhje dhe trafiku i origjinuar 
nga operatoret e telefonisë mobile (MNO dhe MVNO) si dhe krahasimi i tyre.  

 

3. ANALIZA E TRAFIKUT NDËRKOMBËTAR NË ARDHJE  

Bazuar në të dhënat e dërguara nga operatorët/ofruesit e shërbimeve telekomunikuese, në 
kuadër të raportimeve të rregullta tremujore, vërehet se trafiku ndërkombëtar në ardhje është 
luhatur varësisht nga periudhat e raportuara, që do të thotë se nga TM1 deri në TM3/2011 trafiku 
ndërkombëtar në ardhje ka shënuar rritje ndërsa nga TM4/2011 deri në TM1/2012 ka pasur rënie 
të vazhdueshme. Këto më mirë mund të vërehen në figurën në vijim (Figura 2).  
  

 
  

Figura 2 - Trafiku ndërkombëtar në ardhje për TM1-2011 deri më TM1-2012 

 
Si shkaqe potenciale për dukuritë e tilla të trafikut mund të jenë efektet e rënies së numrit të 
përdoruesve të telefonisë mobile në këto periudha, (gjatë stinës së verës një numër i konsiderueshëm i 
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bashkë-atdhetarëve kalojnë pushimet në Kosovë, që nënkupton që ka efekt të drejtpërdrejt në lëvizjen e 
numrit të përdoruesve të telefonisë mobile, pra veçanërisht rrit trafikun ndërkombëtarë). 

Siç shihet edhe nga figura e mësipërme luhatjet e trafikut për periudha të njëjta kohore nuk ka 
pësuar ndryshime të mëdha. 
 

 

Figura 3 - Indeksi i trafikut TM1-2011 deri më TM1-2012 

Nëse bëjmë krahasimin e TM1-2011, TM2-2011 dhe TM3-2011, atëherë lehtë mund te konstatohet 
se në këtë periudhë trafiku ndërkombëtar në ardhje ka shënuar rritje të ndjeshme, ndërsa në TM4-
2011 dhe TM1-2012 trafiku ndërkombëtar në ardhje ka shënuar një rënie prej 3%, respektivisht 
15% (shih Fig. 3). 
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Figura 4 – Të hyrat nga terminimi i trafikut ndërkombëtar për TM1-2011 deri më TM1-2012 

Të hyrat nga terminimi kanë korrelacion të ngushtë me trafikun ndërkombëtar në ardhje. Edhe 
nga të dhënat për të hyrat nga trafiku ndërkombëtar rezulton që operatori Vala ka rënie të 
ndjeshme në qoftë se krahasohen TM1-2011, TM2-2011 dhe TM3-2011 me tremujorët TM4-2011 
dhe TM1-2012. Sa për ilustrim, në qoftë se krahasojmë të hyrat për periudhat TM1-2011 në 
mënyrë simetrike me TM1-2012, atëherë del që operatori Vala ka rënie të ndjeshme prej €1.2 mln 
(Figura 4).  

Gjithashtu, në figurën 5 është paraqitur në mënyrë grafike indeksi në mes të të hyrave dhe 
trafikut nga terminimi i thirrjeve ndërkombëtare. Ky indeksim është marrë me qëllim të 
krahasimit të periudhës raportuese TM1-2011 deri më TM1-2012. Prandaj, bazë për krahasimin e 
të dhënave janë marrë të dhënat e TM1-2011, do me thënë të gjithë indeksat janë në relacion me 
TM1-2011, qoftë rritje apo zvogëlim. 
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Figura 5 – Krahasimi i të hyrave dhe trafikut të thirrjeve ndërkombëtare për TM1-2011 deri më TM1-2012 

 

4. TRAFIKU I ORIGJINUAR - VALA  DHE IPKO 

Ashtu që të sigurohemi që trafiku luhatet varësisht nga periudha për të cilën është raportuar 
(TM1-2011 deri më TM1-2012) dhe që studimi të jetë sa më gjithëpërfshirës, atëherë kemi 
analizuar edhe ecurinë e trafikut të origjinuar nga operatorët e telefonisë mobile në on-net, off-
net, fiks dhe ndërkombëtar. Pikërisht për këtë qëllim, është paraqitur grafiku i mëposhtëm për 
ilustrim.  
 
Në qoftë se marrim si mostër për krahasim trafikun nga Vala në on-net dhe off-net, del që është 
simetrike me periudhat TM1-2011 deri më TM1-2012 dhe korrespondon me luhatjet e trafikut të 
terminuar ndërkombëtar (shih figurën 6).  
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Figura 6 – Indeksi i operatorit Vala për trafikun e origjinuar në TM1-2011 deri më TM1-2012. 

 
Fenomeni i ngjashëm është paraqitur në figurën e mëposhtme edhe për operatorin IPKO, me 
ç’rast të dhëna këto që gjithashtu korrespondojnë me luhatjet e trafikut të terminuar 
ndërkombëtar për operatorin IPKO (Figura 7).  
 

 
Figura 7 - Indeksi i operatorit Ipko për trafikun e origjinuar në TM1-2011 deri më TM1-2012. 
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Indeksi i trafikut te origjinuar- Vala

TM1 TM2 TM3 TM4 TM1

2011 2012

On-net 1.00 0.96 1.06 0.97 0.97

- Mobile 1.00 1.11 1.66 1.69 1.26

- Fix 1.00 1.02 1.32 0.86 0.95

- International 1.00 1.06 1.40 1.07 0.83
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Figura 8 - Indeksi i operatorit Zmobile për trafikun e origjinuar në TM1-2011 deri më TM1-2012. 

Ndërsa në qoftë se e krahasojmë periudhat TM3-2011 deri më TM1-2012 të Zmobile me operatorët 
Vala dhe IPKO, atëherë dallimi qëndron në atë se operatori Zmobile aktualisht ka rritje të 
vazhdueshme edhe në numër të përdoruesve por edhe në trafikun e origjinar, kurse numri i 
përdoruesve dhe trafiku i origjinuar te Vala dhe IPKO ka luhatje në periudhat e lartpërmendura.   

 

5. KONKLUZION 

Duke pasur për bazë konstatimet dhe analizat e mësipërme, konkludohet si në vijim; 

− Nuk vërehet ndonjë ndryshim i theksuar sa i përket trafikut, e cila do të ngrite ndonjë 
dyshim eventual për ekzistimin e dukurive anti-konkurruese. 

− Rënia e trafikut ndërkombëtar në ardhje për periudha të caktuara kohore (sipas 
tremujorëve), nuk është shoqëruar me rritjen e trafikut kombëtar qoftë brenda rrjetit 
apo jashtë rrjetit  (on-net dhe off-net), e cila do të ngrite dyshimin për mundësinë e 
devijimit të trafikut ndërkombëtar (në ardhje). Rritja e trafikut ‘on-net’ dhe ‘off-net’ jo 
vetëm që nuk ka ndodhur, por madje është zvogëluar. 

− Një rritje e trafikut ndërkombëtar në ardhje vërehet gjatë periudhës së verës, në veçanti 
në tremujorin e tretë (TM3), si pasoj e lëvizjes së madhe të numrit të përdoruesve të 
telefonisë mobile nga vendet perëndimore në Kosovë. 

− Përdorimi gjithnjë në rritje i telefonave të mençur (smart phone), rritja e penetrimit të 
internetit  e rrisin mundësinë e shfrytëzimit të aplikacioneve pa pagesë për komunikim 
(Skype, Viber, Gmail, Facebook etj.). 

 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM1

2011 2012

On-net 1.00 1.39 0.66 0.75 1.02

z mobil  D. rrejti ame 1.00 1.30 1.16 1.13 1.37

- Mobile 1.00 0.97 2.24 1.72 1.89

- Fix 1.00 1.16 1.87 1.62 1.86

- International 1.00 1.27 1.71 1.87 1.99
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