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1 Kualiteti i kuadrave për nji turizem konkurentë dhe të sukseseshëm 

Prof.Ismet Kaleziqi 

New York 

 Turizmi është nji ndër degët ma përspektive të zhvillimit në Mal të Zi respektivisht në Ulqin , në pikë 

pamje globale nji gjenerator i randësishëm për hapjen e vendeve të reja të punës. Simbas te gjitha të 

dhanave randësija e turizmit për nji zhvillim të mirë ekonomik të Malit të Zi ne tërsi është e pa zbuluar 

edhe pse sektori i turizmit shenon nj i rritje të dukëshme në disa vitet e fundit. Qendron fakti se në këtë 

perjudhë në nivel të Malit te Zi janë bër investime të shumëta në ndertimin e kapaciteteve të reja 

hotelijere si dhe infrastrukëturës në përgjithësi. Por në këtë përjudhë nuk i është kushtuar kujdesi 

segmentit ma senzitiv dhe kryesor në hoteljeri , shkollimit të fuqisë punëtore., pra nuk janë bër 

investime të nevojshme në zhvillimin e të ashtuqujturave elementeve të buta të zhvillimit siç janë: a) 

kvaliteti i resursëve të fuqisë puntore; dhe b) inicimi i kyçjës së fuqisë punëtore të edukuar në procesin 

e sherbimeve hotelijere. Industrija e turizmit është një gjenerator i rëndsishëm për krijimin e vendeve të 

reja të punës , si dhe degë me potencijal të madhë për rritjen e punësimit të ardhëshem ne Mal te Zi 

gjegjësishët në Ulqin. Për një zhvillim konstant në sektorin e turizmit është e nevijëshme që të 

ndermerren masat të cilat do të mundësojn nivelizimin e knaqësive të turistet,pastaj zhvillimin resurseve 

natyrore si dhe ofertën e destinacionit dhe të nderrmarrjeve. Në këte mnyrë arrihet një zhvillim ma i 

mirë ekonomikë i vendit. Për ti arri këto qellime është e nevojëshme që ti përgjigjemi disa kerkesave, në 

mes të tjerave një kerkese shumë me rëndësi: a)përmirësimi i kvalitetit të vendeve të punës në turizem, 

si të sigurohen kuadrat kvalitative sherbyse, dhe b) si ta ngrisim autoritetin e profesjonistëve dhe 

punëdhansve. Vlenë të përmendet nji konstatim i përgjithëshëm se në turizem dhe hotelijeri mungojn 

njohrnitë operative profesjonale dhe menaxhuse. Egëziston nji dukuri e çuditëshme se për profesijonet 

ne hotelijeri orijentohen në përgjithësi vetem ata që nuk kanë nji bazë kvalitative paraprake ,në këte 

drejtim paraqitet problemi i një organizimi të dobët i shkollimit si nji faktor kryesor për formimin e 

kuadrave kvalitative. Papërputhëshmerija e sistemit mësimor me nevojat rele për këte sektor, kështu që 

shumë vende të punës siç janë kuzhinjer , specialistë të drejtimeve të ndryshme .kamarijerë animatorë 

recepcionist e tjerë, janë të pa plotsuara ose janë të plotësuara me kuadra të cilat as që kanë njohuri 

elementare për këto vende pune. Mungesa e shkollave të mesme të specializuara për turizem dhe 

hoteljeri , mungesa e fakullteteve te hotelijerisë,mungesa e qendrave për specializime te nëdryshme në 

hotelijeri e posaçarisht mungesa e atyre qendrave të cilat organizohen nga vet hotelijeret. Te gjitha keto 

mund të përmëblidhen në nji konstatim të përgjithëshëm se situata është alarmante,deficit ipa pare 

ndonjëherë ma parë i fuqisë puntore të specializimeve të ndryshme.  
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Për të tejkalu këtë sitatë është e nevojëshme: 
1. Të bëhën reforma strukëturale në sistemin shkollor të cilet merren me shkollimin e kuadrave për 

turizem dhe hotelijeri. 

2. Të formohet një projekt gjeneral i cili do të trajtoj këtë problematikë komplekse me nji respekt të 

posaçem dhe të nipen propuzimet e nevojshme të cilat duhen te jetësohen për nji përjudh te gjatë, 

3.  Edukim i përgjithshëm i kuadrave në të gjitha nivelet,  

4. Ngritja e numrit të kuadrave me fakulltet te hotelijerisë dhe turizmit, 

5.   Animimi i të rijve që të regjistrohen në shkollat e specializuara për hotelijeri dhe turizem (kjo ma 

së miri do te arrihet duke bër prezentime të shpeshta të profesioneve dhe drejtimeve në hotelijeri),  

6. Shkollimi i kuadrave për hotelijeri dhe turizem te kordinohet me nevojat e trgut,  

7. Planet dhe programet të përpilohen dhe të bëhën kompatabil me njohuritë e reja bashkohore si 

dhe me njohurit elementare të ekonomisë së tregut,aftësive organizative bontonit dhe etikes së 

punës, 

8.  Kujdes të posaçem ti kushtohet mësimit praktikë se kuadra të mira në hotelijeri nuk ka pa nji 

praktikë të mirë, 

9.  Keto dhe shumë gjera tjera të cilat duhen të kordinohen në të gjitha nivelet do te na mundësojn që 

dhe ne ti përshtatemi trendeve te reja të turizmit botror.  
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2 Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (FEA) të Universitetit Bujqësor 

Tiranë, ne shekullin 21 duhet të ndryshojë. 

 

Agim Binaj 

Prof.dr. UBT Tiranë 

                                                                   
                                               
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit  ka disa vjet që fuksionon si institucion i arsimit të lartë. Qëllimi i 
këtij institucioni i krijuar nga njerëz të përkushtuar, ka qenë dhe mbetet rritja e cilësisë së formimit të 
studentëve, si në planin teorik ashtu dhe atë praktik, si dhe rritja e kapaciteteve të stafit 
akademik në përgjigje të kërkesave në rritje të Shekullit 21. 
 
Në këtë këndvështrim, kur në dorë kemi ligjin e ri për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor që sapo  
ka hyrë në fuqi edhe përpara FEA-së shtrohen shumë pyetje që përbëjnë njëherazi edhe sfidat e 
drejtuesve të rinj të këtij Fakulteti.  

 Si po i përgjigjet shkolla e lartë formimit të kapaciteteve në fushën e formimit të ekonomistëve, 
financierëve e kontabilistëve? 

 Çfarë kontributi duhet të japë ky institucion (FEA) në zhvillimin e asaj që quhet “ekonomia e 
dijes”? 

  Si mund të matet ndikimi i këtij institucioni në zhvillimin e asaj që quhet “ekonomia e dijes”? 

 E ashtuquajtura” ekonomi e dijes” dhe e informacionit a ndikon shumë  në zhvillimin e një 
shoqërie moderne, aq më tepër në Shqipëri? 

 
Në këtë këndvështrim, ka vënd të diskutojmë dhe të japim ndihmesë modeste si duhet të punojë tani 
dhe në ardhmen Fakulteteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit në përgatitjen e ekonomistëve, financierëve 
dhe kontabilistëve të aftë që ata të përfitojnë nga zhvillimet e reja.  
 
 Hapi i parë i Qeverisë aktuale (Qeverisë Rama) për mbylljen e disa  universiteteve private dhe disa 
filialeve të universiteteve publike, midis tyre dhe filiali ynë në Lushnje ishte një ogur i mirë. Por ky hap 
nuk duhet të ndalojë, por të vazhdojë më tej duke mbyllur dhe universitete të tjerë që ende kanë cilësi 
të dobët mësimdhënëse dhe kryesisht janë kthyer në qëndra biznesi për të dhënë diploma dhe jo në 
tempuj të dijes dhe të meritës. Kjo do të bëjë  që shkollës së lartë t„i kthehet imazhi si një institucion  
që formon njerëz me nivel të lartë dijesh, të edukuar dhe të kulturuar për t‟ju përgjigjur shkallës së 
zhvillimit që kërkon koha dhe Shqipëria. 
 
E vërteta është se në këto 25 vjet në Shqipëri në fakt ka ndryshuar dukshëm struktura e universiteteve 
dhe fakulteteve, por nuk mund të themi që po kështu ka ndryshuar procesi dhe përmbajtja e 
mësimdhënies dhe e të mësuarit. Në fokus të diskutimeve gjithmonë kanë qënë ato për qeverisjen, 
organizimin dhe financimin e universiteteve, ndërkohë që shumë pak burime dhe energji orientohen në 
krijimin e një mjedisi mësimor kritik dhe efektiv për të mësuar.    
 
I)Pak  Histori.... 
”Pa njour të shkuarën nuk ndërton dot të ardhmen...“ 
Gjatë dy shekujve të fundit, teoritë neoklasike janë mbështetur në interpretimet dhe analizat e tyre 
vetem në dy faktorë bazë të prodhimit: puna dhe kapitali. Por, në Shekullin 21 kjo optikë po ndryshon 
në vetë thelbin e saj. Informacioni dhe dija po zëvendësojnë  kapitalin dhe energjinë, si faktorë bazë të 
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krijimit të pasurisë dhe të mirëqënies, ashtu si kapitali dhe energjia  zëvendësuan punën e dorës dhe 
pronën e tokës dy shekuj më parë. 
 
Progresi teknologjik i Shekullit të 20-të, e ka transformuar pjesën dërmuese të punës që krijon pasuri në 
një bazë “dijesh dhe njohurish”. Në Shekullin e 19-të “kapitali fizik” përfaqësonte 65-70% të 
kontributit në rritjen e rendimentit të punës,  ndërsa në fund të Shekullit të 20-të ai përfaqësonte vetëm 
20-25 % të këtij kontributi. Shekulli i 21-të po e thellon akoma më shumë këtë prirje, duke e çuar në 
15-20% për vitet 2015-2030.  
 
Siç shihet, teknologjia dhe dijet konsiderohen tashmë si faktorët çelës të prodhimit të dijeve në 
universitet në tërësi, por edhe në ato ekonomike në veçanti, si “shtëpia natyrale” e tyre. Si rrjedhojë e 
“lehtësisë së transportit” të informacionit dhe e globalizimit të cilësive të fuqisë punëtore, njohuritë dhe 
ekspertiza mund të zhvendosen, brenda vetëm një sekonde, nga një cep i globit në një tjetër, kështu që 
çdo përparësi e përfituar nga një kompani (biznes), mund të shkojë shumë shpejt në favor të 
konkurenteve të  saj. I vetmi avantazh krahasues që mund të ketë një kompani (biznes) apo dhe një 
sektor i ekonomisë, mund të vijë nga procesi inovativ që kombinon njohuritë rreth botës që na rrethon 
(në tregje, në fushën e sigurisë, të ekonomisë etj) dhe teknologjive moderne me aftësitë krijuese të 
“specialistëve të dijes”.  
Në shumë vende, sidomos në ato të zhvilluara, po bëhet i zakonshëm edhe një profesion i ri, ai i 
“ekspertit për dijen dhe njohuritë e reja”. Në përgjigje të këtij zhvillimi të ri, një numër i madh 
universitetesh në botë, kanë ndërtuar dhe ofrojnë diploma e programe speciale për këtë profesion, po 
ashtu edhe për ekonomistët, financierët, kontabilistët etj.. në fushën e teknologjisë së 
informacionit kontabël apo të implementimit të standarteve të kontabilitetit që po gjejnë zbatim 
në të gjitha vëndet e botës. 
 
Në këtë këndvështrim të ri po të bëjmë një analizë të  shpejt të mjedisit të të mësuarit në fakultetin 
tonë (FEA) mund të konstatojmë një sërë probleme: 
Ka një mungesë inspirimi të studentëve për t„u ballafaquar  me ide dhe informacione të cilat ndihmojnë 
në rritjen e shkallës së njohjes së tyre si dhe mungesë të një ndikimi të qëndrueshëm të procesit 
mësimor në mënyrën e të   menduarit, të të vepruarit dhe të të ndjerit të studentëve. 
Objektivat mësimor nuk përfaqësojnë si duhet mënyrën e të menduarit dhe të vepruarit që është e 
nevojshme në jetë, ka mungesë të një mjedisi të mësuari kritik dhe natyror, një mjedis ku studentët të 
mësojnë duke u ballafaquar me problemet e jetës së përditshme ose detyrat, të cilat i sfidojnë ata në 
mënyrë që të rishikojnë idetë e tyre, të rivlerësojnë supozimet që kanë dhe që të vlerësojnë modelin 
mendor që ata kanë për realitetin në kushtet e Shqipërisë në bujqesi, biznes, financë, kontabilitet, 
turizëm etj. 
Shpesh pedagogët fajësojnë studentët për vështirësitë që ka procesi mësimor si: mungesë e dijeve 
nga shkolla e mesme; mungesë e infrastrukturës; mjetet didaktike e të tjera që edhe ekzistojnë, por 
harrojnë të vënë në dukje dhe dobësitë e tyre në procesin e mësimëdhënies si: aplikimi i metodave 
pedagogjike të përparuara për të lidhur mësimin me praktikën; mënyra e vlerësimit që shpesh nuk 
është e besushme, e drejtë dhe e ndershme, deri në raste të veçanta dhe në vlerësimin pa meritë apo 
dhe fallco, studentët në tërësi nuk ndiejnë që kanë kontroll të sigurt mbi arsimimin dhe  formimin e tyre 
etj.   
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I.Problematika në arsimin e lartë shqiptar dhe në veçanti në Fakultetin e Ekonomisë dhe 
Agrobiznesit në Universitetin Bujqësor Tiranë. çfarë duhet të bëjmë për t‟iu përgjigjur 
zhvillimeve të reja? Si duhet të gjejë zbatim ligji i ri i arsimit të lartë që tashmë ka hyrë në fuqi në 
vitin 2016. Çfarë duhet të bëjnë drejtuesit e rinjë të sa po zgjedhur? 
 
Për t`iu përgjigjur këtyre zhvillimeve të reja, mendoj se nga shkolla e lartë dhe veçanërisht nga Fakulteti 
i Ekonomisë dhe Agrobiznesit që nxjerr ekonomistë, financierë apo kontabilistë, duhen përmirësuar 
disa elementë: 
 
Së pari, në këto kushte për të përmirësuar mjedisin mësimor në Fakultetin e Ekonomisë dhe 
Agrobiznesit (FEA) është mirë të mësojmë nga eksperienca e vëndeve të përparuara. Gjithë gjysma e 
dytë e shekullit të 20-të është karakterizuar nga diskutime dhe kërkime shkencore mbi metodën e 
mësimdhënies dhe nevojën e përmirësimit të të mësuarit. Kjo në fakt është dhe koha kur shoqëritë 
perëndimore u ndërgjegjësuan plotësisht që shumë nga problemet mjedisore dhe sociale lidheshin me 
mënyrën se si njerëzit mendojnë dhe veprojnë. Të kësaj periudhe janë punimet e William 
G.Perry,Jr.(1913-January 12,1998, Profesor of education at Harvard Graduate School of  Education) 
dhe Arnold Boris Arons (1916-2001, Profesor-Indiana University), të cilët janë ribotuar disa herë dhe  
sot ato përdoren si referenca të rëndësishme kur është fjala për reformimin e mjdisit mësimor. 
Mjedisi mësimor në fakultetin  tonë (FEA) ka  nevojë të reformohet që nga tekset mësimore, që nga 
ambientet e mësimdhënies të pajisur me laboratorë dhe sisteme informatike të kohës për të gjitha  
lëndët e fushës si: të matetmatikës, të menaxhimit, të kontabilitetit, të financës, të statistikës, të 
informatikës etj.  
 
Së dyti, vëmëndje e veçantë duhet t„i kushtohet literaturës dhe  mjeteve të tjera didaktike, që 
pedagogët  u rekomandojnë studentëve përveç tekseve që ajo të trajtojë çështje të të menduarit krijues, 
kritik  dhe sistematik me qëllim që të krijohet  mjedisi që t„i pajis studentët me këto aftësi. 
Një nga studiuesit e ditëve tona Ken Bain Phd (Historian, educator and President, Best Teachers 
Institut..NYU) në librin e tij“What best college teachers do?“  na jep një përmbledhje shumë të 
dobishme të asaj që bëjnë pedagogët e suksesshëm në universitete amerikane. Ai sygjeron që duhet 
ndryshuar modeli i mësimdhënies si “transmentim njohurish“  në një model që mësimdhënien e lidh 
ngushtësisht me të mësuarin, me jetën praktike. 
Sipas tij mësimdhënia është krijimi i atyre kushteve në të cilat shumica e studentëve, të  arrijnë 
potencialin e tyre për të mësuar dhe për të vepruar. 
Ndërkohë që ankohemi për  nivel të dobët të studentëve do të ishte mirë që mendojmë se sa larg është 
mjedisi jonë mësimor që prej krijimit të kushteve më elementare  që studentët  sa do të dobët të jenë të 
realizojnë potencialin e tyre për të mësuar dhe se çfarë duhet të bëjmë ne për t„u realizuar këto kushte. 
Mundësi ka, po të mendojë seriozisht çdo petagog në lëndën e tij se çfarë i mungon mjedisit të 
tij mësimor dhe si t„a përmirësojë atë duke këmbngulur deri në fund në zgjidhjet konkrete. 
Mendoj se dhe ndihma e drejtusëve  të rinj të fakultetit, kam besim se nuk do na mugojë. 
 
Së treti, në organizmimet e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit duhet të jetë i pranishëm 
përfaqësimi i bizneseve, i shoqatave (OJF), etj, sepse këta janë “konsumatorët” kryesor të produktit të  
tyre. Për pasojë, duhet të jenë ata që ta “formatojnë” studentin, ekonomistin, financierin, kontabilistin e 
ardhshëm. Ky fakt gjen shprehjen e vet edhe në “Marrëveshjen e Bolonjës”, filozofia e së cilës përveç 
aspektit teknik, është fleksibiliteti i universiteteve dhe i drejtimeve të diplomimit në raport me dinamikën 
e tregut të punës. 
Realiteti i punës i Fakultetetit të Ekonomisë dhe AgroBiznesit dëshmon se janë shumë të pakta 
studimet për kërkesat e tregut të punës, për prespektivat e tij, për prirjet e zhvillimit ekonomik dhe social 
të vendit, për problemin e pronave, të tokës si dhe studimet mbi teknologjitë e reja që duhet të 
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zbatohen në sistemin e ekonomive bujqësore, për proceset e integrimit europian, thellimin e 
globalizimit, krizat e energjisë, asaj financiare etj. Të mangëta janë dhe analizat për efiçiencën e 
integrimit të të diplomuarve të Fakultetit tonë në tregun e punës. Kjo bën që shumë të diplomuar, gati 
60-70%, mbeten pa punë. 
 
 Së katërti, nisur edhe nga përvoja e vendeve të zhvilluara, mendojmë se klasifikimi i universiteteve  
apo i fakulteteve duhet të bëhet duke përdorur treguesin e punës dhe duke i listuar ato sipas 
rezultateve që paraqesin të diplomuarit. Por Fakulteti ynë, me përjashtime të vogla, nuk ka sistem të 
plotë të dhënash për punësimin dhe ecurinë në karrierë të të diplomuarve të tyre. Kjo përbën një 
problem më vete dhe serioz, sepse nuk është më koha kur universitetet apo fakultetet “i përkisnin” 
ekskluzivisht korpusit të profesorëve apo Ministrisë së Arsimit. Vlerat që po marrin terma e koncepte të 
tilla si “kapitali social“, ekonomia e dijeve”, “kapitali organizativ”, “kapitali intelektual”, “kapitali 
institucional” etj, reflektojnë një realitet të ri global në të cilin po ndodh një “shkrirje” apo 
bashkëveprim organik ndërmjet universiteteve, fakulteteve, nga njëra anë dhe kërkimit, biznesit, 
bankave, shoqërisë civile nga ana tjetër. 
Kështu që universitetet e formës klasike, dalëngadalë po e humbasin rolin e tyre të mëparshëm dhe po 
mbeten thjesht pjesë e historisë.  
 
Së pesti, rritja e konkurrencës së dijes në shkallë ndërkombëtare, që rezulton nga procesi i globalizimit, 
është shumë më e fortë se sa konkurenca klasike e mallrave dhe e produkteve, me të cilat bota është 
ndeshur deri tani. Përballimi i kësaj konkurence lidhet ngushtë me një proces inovativ të 
vazhdueshëm, të bazuar në njohuri të thella shkencore dhe edukim cilësor dhe, mbi të gjitha, në 
aftësinë e shpërndarrjes dhe përvetësimit të këtyre njohurive  në shkallë të gjërë për shumë grupe e 
kategori sociale, duke e bërë kështu “ekonominë dhe administrimin e dijes dhe të informacionit” 
një faktor thelbësor të zhvillimit ekonomik e social. Pra, sot këmbëngulet shumë në filozofinë e një 
“formimi profesional e civil sa më polivalent, duke nxitur dhe krijuar mentalitetin e të mësuarit 
gjatë gjithë jetës”. Shpenzimet për arsimin e lartë dhe nevojat e financimit të universiteteve, përbëjnë 
sot  “thembrën e Akilit”  në funksionimin cilësor të tyre.  Por sa i përgjigjet gjëndja e Fakultetit të 
Ekonomisë dhe Agrobiznesit (FEA) që përgatisin ekonomistë, financierë, apo kontabilistë sfidave të 
kohës në këtë drejtim? Analiza këtu duhet thelluar rast pas rasti. 
Konkluzioni: Me gjithë përmirsimet ka vënd që  puna të thellohet më tej e aq më tepër në frymë e 
ligjit të të ri të arsimit të lartë.   
 
Së gjashti, në vendet e OECD-së (Organizata Europiane për Arsimin dhe Shkencën) shpenzimet për 
arsimin dhe formimin profesional shkojnë në 6-10% të PBB-së ose 25-40% të shpenzimeve publike. Po 
kështu, dhe për kërkimin shkencor e zhvillimin. Në Samitin e Barcelonës, në vitin 2002, BE-ja fiksoi si 
objektiv për vitin 2010 që 3% e PBB të shkojë në favor të kërkimit shkencor e të zhvillimit, nga 1.8-2% 
që është aktualisht. Ky tregues, në SHBA është 2.7%, në Japoni 3.1%  duke qenë kështu Japonia 
vendi që  harxhon më shumë në botë përsa i përket kërkimit shkencor dhe zhvillimit. Sipas UNESCO-s  
“Ne duhet t‟i nxisim të gjitha vendet që ta konsiderojnë arsimin e lartë jo si një barrë në buxhetin 
e shtetit, por si një investim strategjik me vizion afatgjatë”. Në Shqipëri, megjithëse ka një ecuri 
rritëse në këto vitet e fundit, shpenzimet për arsimin dhe kërkimin shkencor janë në nivele shumë të 
ulëta, vetëm 2.7 % të PBB-së ose vetëm 7-10% të shpenzimeve të përgjithshme publike. Ndërsa 
për zgjerimin dhe rritjen e kërkimit shkencor ato janë vetëm 0.35% e PBB-së. Këto shifra duhet t‟i 
shikojmë dhe nga një kënd tjetër: ç‟pjesë e buxhetit për arsimin shkon për shpenzime korrente (paga, 
energji, ngrohje, kancelari etj) dhe sa për investimet për laboratorë, biblioteka shkencore, pajisje të 
auditorëve me të gjithë infrastrukturën mësimdhënëse? Në kushtet e fakultetit tonë (FEA) në 
buxhetin për investime sidomos në atë për kërkimin shkencor dhe mjedisin mësimor, duhet të 
administrojmë dhe përdorim  më mirë edhe burimet e brëndshme, si ato të parcelave 
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eksperimentale, donacionet nga biznesi, kuatat e studentëve, financimet e projekteve etj. Brezi i 
ri i  ekonomistëve, kontabilistëve dhe i financierëve që ulet ne bankat universitare mund të themi se  
ende nuk ka urat e komunikimit as me librin shkencor të huaj apo eventualisht të prodhuar në Shqipëri, 
as me elementët praktik në tregun e punës. Libri shkencor bashkëkohor dhe i thjesht në fushën e 
ekonomistit, financierit, kontabilitetit, nuk bie në dorë të studentëve. Edhe përkthimet që janë bërë dhe 
vazhdojnë të bëhen kanë probleme, mbasi nuk janë të fundit dhe përkthimi i tyre nuk bëhet si duhet.  
Në këto kushte, studentët që përgatiten kanë probleme, kanë mangësi të theksuara në formimimin e 
tyre. Auditoret tona vuajnë dhe për pajisje minimale, si videoprojektorë, lapëstilë, tabela apo dhe 
kompjutera me programe të kohës. Në Shqiperi sundon akoma mania dhe mendësia për të investuar 
më shumë në beton e mure, kafene e qebatore të kulturës Orjentale  dhe pak për të mundësuar 
krijimin e asaj që kërkon Shekulli 21: në “kapitalin njerëzor”. 
 
Së shtati, duke parë strukturën e burimeve të financimit të universiteteve të BE-së, SHBA-së, 
Japonisë, Australisë, etj, evidentohet fakti se financimet nga buxheti i shtetit janë rreth 15-55%, nga 
pushteti lokal 10-15%, nga sektori privat 5-12%, nga institucione të treta që kërkojne të përfitojnë 
shërbime nga universitetet (studime, kërkime etj) 15-20% dhe nga studentët vetëm 5-8%. “Kreditë që 
shteti amerikan u jep universiteteve publike amerikane,përfaqësojnë vetëm 15-20% të buxhetit të 
tyre funksional. Eshtë detyrë e çdo universiteti apo fakulteti që të organizohet për të financuar 
pjesën tjetër, duke nxitur kështu një shumicë strategjish dhe objektivash në drejtimin e 
universitetit apo fakultetit (FEA) dhe mbi të gjitha në ngritjen e reputacionit të tyre”. 
 
Rasti i universiteteve amerikane dhe i disa universiteteve në Europë, që finacohen kryesisht nga 
kompanitë e mëdha apo nga bankat, dëshmon për një koncept të ri të menaxhimit të universiteteve. 
Nisur nga kjo përvojë, ka ardhur koha që edhe biznesi shqiptar, bankat, kompanitë e sigurimeve etj, të 
financojnë universitetet apo qendrat kërkimore-shkencore, kundrejt shërbimeve përkatëse.  Kjo do të 
ketë leverdi të dyanshme dhe do të nxisë e stimulojë zhvillimin për të dy palët. Por aktualisht, në 
Shqipëri, vëmendja kryesore e biznesit është përqëndruar vetëm te “presioni” ndaj qeverisë për 
lehtësira fiskale, për uljen e pengesave administrative etj, dhe nuk ka ndonjë platformë për 
përgatitjen e menaxherëve të rinj, ekonomistëve, financierve apo kontabilistëve të nivelit të lartë, si dhe 
për lidhje institucionale me universitetet apo fakultetet. Asnjë nga kompanitë dhe njësitë e biznesit, me 
përjashtime të rralla, nuk ka bërë një aktivitet apo kontratë me FEA-në për të paraqitur nevojat e tyre 
për specialistë apo për t‟i kërkuar fakultetit  përfshirjen në programet e tyre mësimore të njohurive 
specifike e të domosdoshme për një menaxhim sa më cilësor të bizneseve me drejtim agrobujqësor të 
tyre (të paktën unë nuk di të ketë ndonjë rast tjetër, përveç atij të Z.Behar Male, që në mënyrë 
vullnetare ka financuar rikostruksionin dhe pajisjen një sallë leksionesh me rreth 100 vënde. Kjo 
është një lule, por duhen dhe të tjera pë të financuar laboratorë të rinj informatike, video etj, si 
për shkencat ekzakte dhe ato sociale). Por, edhe FEA  sidomos dekanati, departamentet 
sidomos ai i informatikës-matematikës duhet të lëvizin në këtë drejtim, drejt bashkëpunimit  me 
bizneset dhe të mos mbeten në pritshmëri. 
 
 Së shtati, në debatet e sotme për rolin e universiteteve dhe të pedagogëve, po artikulohet kërkesa që 
ata të përgatisin jo vetem specialistë, por në radhë të parë qytetarë, që pedagogët të mos jenë thjesht 
mësimdhënës, por edhe ekspertë me spektër të gjerë. Këtu,aty këtu nxjerrin kokën dhe mendime 
medrioke që pedagogu të mos dalë jashtë kornizave të leksionit të lëndëve specifike, të mos 
bëjë histori, të mos flasë kur e pyesin studentët se çfarë është rilindja kombëtare apo ajo 
Europiane etj. 
 
Në një konferencë botërore për arsimin e lartë, te zhvilluar para disa muajsh, nga të gjithë u ra dakort 
për nevojën e “një reforme thelbësore të universiteteve, në drejtime të tilla si caktimi i misionit të 
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tyre, ndryshimi radikal i formave të funksionimit dhe i metodave e burimeve të financimit”, në 
mënyrë që ato të luajnë një rol qëndror në shoqërinë moderne. Propozimi më i rëndësishëm ishte 
“krijimi i një marrëveshjeje të re për universitetet”, e cila do të ripërcaktojë lidhjet, bashkëpunimin 
dhe detyrimet e ndërsjella ndërmjet universiteteve, shtetit, shoqërisë civile dhe biznesit. Thelbi i kësaj 
marrëveshjeje synon “vendosjen e universiteteve në qëndër të aktorëve dhe faktorëve të 
zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik e social të çdo vendi”. Ato duhet të kryejnë mirë “detyrën e 
tyre sociale, për të nxjerrë të përgatitur ekspertë në fusha të ndryshme profesionale”. 
Në këtë këndvështrim, ndryshon domosdoshmërisht edhe koncepti për figurën e pedagogut. Deri nga 
fundi i Shekullit të 20-të koncepti për profesorin ishte ai i “një njëriu të ditur në një fushë apo 
disiplinë të caktuar, i aftë për të përcjellë sa më mirë njohuritë te studentët dhe rigoroz në 
vlerësimin e përvetësimit të dijeve nga ana e tyre”. Sipas informacioneve të fundit, gjithnjë e më 
tepër kombëtare dhe ndërkombëtare  etj.,universitetet po popullohen me profesionistë, misioni 
dhe aktiviteti i të cilëve artikulohet rreth mësimdhënies dhe kompetencës në disa fusha të 
caktuara, në kërkimet dhe publikimet shkencore, në pjesëmarrjen në rrjete kërkimore, në punën 
jo vetëm të specialistëve të  zotë, por dhe të qytetarëve me kulturë të gjërë me atdhedashuri. 
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit ka hedhur hapa përpara për t„u përgëzuar në drejtim të 
materializimit të dijeve me disa studime e projekte të rëndësishme sidomos në organizimin e dhe 
mbarështrimin e prodhimit bujqësor, organizimin dhe administrimin e fermave, në çështjet fiskale e 
tjera. Por, Ministria e Bujqësisë duhet t„a kthej fytyrën më seriozisht nga kjo lule që ka filluar të 
lulëzojë duke bashkpunar për çështje dhe më të rëndësishme që ka nevojë si ato për: pronësinë 
e tokës, strukturën e prodhimit bujqësor e blegtoral mënyrë të organizimit të fermave e tjera. 
 
Sot, universitetet po shndërrohen në qendra influence e përpunuese politikash dhe prodhuese 
teknologjish të reja dhe bota universitare është shumë më e hapur ndaj shoqërisë. Duke qënë kështu, 
FEA-së i kërkohet të bëjnë shumë më tepër për krijimin e kapitalit njerëzor, zhvillimin e informacionit, 
zhvillimin e “materies gri”, që përbëjnë  pasurinë e vërtetë të kombeve. Pedagogu i sotëm po i afrohet 
më shumë figurës së “një sipërmarrësi akademik”, i aftë të përballojë e koordinojë ciklet e 
ndërthurura të shkencës, ekonomisë, të kontabilitetit, zhvillimit dhe shoqërisë. Tërheqja e shumë 
pedagogëve të rinj nga fusha e praktikës,  sidomos e biznesit, financës,  kontabilitetit, etj, ka bërë që në 
mësimdhënie, sidomos në procesin e seminareve dhe laboratorëve, të bëhet më mirë lidhja e 
elementëve  teorik me ato praktik nga jeta e gjallë  e njësive të biznesit, të ekonomisë etj. Qëllimi është 
që studenti i degës së agrobiznesit, financës, politikave, kontabilitetit, të formohet mirë si teorikisht dhe 
praktikisht, për t‟iu përgjigjur më mirë detyrave në rritje të kohës. Por, megjithë përmirësimet që ka, 
ende ndeshen probleme që lidhen me mësimdhënien dhe me detyrimet reciproke student-pedagog, 
apo mësimëdhës-mësimënxënës. Nga një analizë e bërë me studentë të vitit të dytë të agro-
biznesit, përqindja e kalueshmërisë për herë të parë në të gjitha lëndët nuk i kalon  rreth 15-20% e 
tyre, sidomos në Matematikë dhe Informatikë, por dhe në ndonjë lëndë tjetër. 
 
Çfarë tregon kjo shkallë e ulët kalueshmërie? Cilësi të dobët mësimdhënie apo produkt skarco 
të nxjerrë nga pedagogët? 
 
Mendojmë se problemi duhet parë në dy këndvështrime:a) në përgjegjësinë që kanë pedagogët për 
cilësinë e mësimdhënies, që ndikon drejtpërdrejt në shkallën e përvetësimit të njohurive nga studentët; 
b) në përmbajtjen, cilësinë dhe efikasitetin e teksteve që përdoren. 
Në tërësi, tekstet e universiteteve tona janë përkthime, por edhe si të tilla ato janë të disa viteve më 
parë, ndërkohë që informacioni është rritur, pasi ka patur zhvillime të reja në të gjitha fushat. Kjo krijon 
mangësi në nivelin e formimit të studentëve. 
Mendoj se qëllimi i pedagogut bashkëkohor, sidomos në lëndët e shkencave ekzakte, nuk duhet të jetë 
kapja e studentëve me pyetje të vështira, madje të padiskutuara as në leksion ose në seminar, por 
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shpjegimi me përkushtim, kontrolli i përditshëm i punës së çdo studenti, diskutimi i hapur, 
bashkëbisedimi, konsultimet për tema të veçanta e të vështira etj, të gjitha këto në  shërbim të formimit 
cilësor të çdo studenti. Duke ndjekur metoda të tilla, te studentët do të kultivohet mentaliteti i ri, a i 
shpirtit të punës dhe ndryshimit. Ata do të ndiejnë më shumë përgjegjësi, do t‟u përgjigjen 
detyrimeve të tyre, njohuritë do t‟i marrin më të thella dhe koeficienti i kalueshmërisë do të jetë më i 
lartë.   
Studentët tanë sidomos në informatikë, financë, kontabilitet e ndonjë tjetër, duhet të mësohen të 
komunikojnë me shifra, me numra. Komunikimi numerik kërkon përdorim të mirë të sistemeve të 
teknologjisë së informacionit. Në këtë drejtim, kërkohet punë serioze me studentët që përgatiten si 
ekonomistë ,financierë apo kontabilistë të rinj, në laboratorë të ngritura posaçërisht për ta, ku të 
konkretizohen lidhjet e teorisë me praktikën, për të përgatitur kapacitete për tregun e punë.  
 
Në strategjinë kombëtare të Qeverisë Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim, 2013-2017, në kapitullin për 
Arsimin e Lartë (Përmirësimi i mësimdhënies), thuhet: “Filozofia e reformës së arsimit të lartë synon 
të pajisë të diplomuarit me aftësi të transferueshme dhe të përgjithshme, siç janë ato të analizës 
të të menduarit, arsyetimit, prezantimit dhe komunikimit”. E gjithë natyra e marrëdhënieve mes 
individit të stafit akademik dhe studentëve, nevojitet të ndryshohet në mënyrë që të jetë interaktive. Për 
të nxitur përdorimin e metodave ndërvepruese mësimdhënëse me studentin në qendër, Fakultetit 
tonë duhet t‟u jepen fonde të posaçme investimi. Njëkohësisht ai (FEA) të përgatisë një sistem të 
zhvillimit të performancës dhe karrierës për stafin akademik, duke vënë theksin në cilësinë e 
mësimdhënies, metodën pedagogjike dhe në mjedisin mësimor.  
  
II. Në mënyre të përmbledhur, FEA që përgatit ekonomistë, kontabilistë, financierë etj., për t‟iu 
përgjigjur sfidave të kohës, çfarë duhet të bëjë?   
  

1. Reforma e curriculave, e cila asnjëherë nuk duhet të quhet përfundimtare. Ajo  duhet të ketë 
si objektiv të saj aplikimin konkret, në përputhje me kushtet e Shqipërisë, të “Deklaratës së 
Bolonjës”, sidomos nga këndvështrimi i mobiliteteve (lëvizshmërisë) dhe shkallës së 
krahasueshmërisë me universitetet analoge europiane. Mendojë se me gjithë arritjet, ka akoma  
konfuzion e subjektivizëm në përgjigje të disa pyetjeve: “Duhet të stimulojmë fakultetet e 
specializuara apo ato të përgjithshme?”, “Cili është sistemi më i mirë i seleksionimit dhe i 
pranimit në universitet për diplomën e ekonomistit, financierit, kontabilitetit ?”, “Vlerësimi i 
studentëve të bazohet në volumin e dijeve apo në logjikën e kompetencave të fituara?”, “Si ta 
përmirësojmë raportin ndërmjet “mësimit” dhe aftësisë së “të mësuarit” apo edhe elementët 
praktikë, etj? Të gjitha këto kërkojnë diskutime serioze dhe vendimarrje të shpejt, sepse kohët 
e fundit është rritur presioni ndaj pedagogut për të marrë nota fiktive, diploma pa meritë, për 
të mos thënë fiktive, apo në nivel mastër profesional në financë-kontabilitet e tjerë, pranohen 
studentë me mesatare të ulët e tjera. 

 
2. Rritja e cilësisë së Fakultetit dhe e produktit të tij. Gjatë viteve të fundit, universitetet dhe 

bota akademike kudo në botë po njohin një rritje të madhe të ndjeshmërisë ndaj “ konceptit të 
cilësisë”, rritjes së kapaciteteve në të gjitha fushat dhe ato ekonomike e financiare, aq më 
tepër pas krizës financiare. Po si mund të përshtatim në kontekstin e Fakultetit tonë (FEA) 
nocionet e cilësisë, rritjes së kapaciteteve? Si t‟a masim dhe vlerësojmë cilësinë në kushtet 
tona? Cilët janë treguesit më të përshtatshëm të mundshëm për të matur e për të shprehur 
nivelin e cilësisë dhe evolucionin e saj? Në praktikën tonë mbizotëron përpjekja për ngritjen 
dhe konsolidimin e sistemit të akreditimit, por krahas tij përvoja më e mirë botërore të çon drejt 
ngritjes së sistemeve specifike të auditimit të cilësisë së universiteteve, në “sistemet e 
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çertifikatave të cilësisë” etj, të cilat mendojë se duhet fillimisht t‟i njohim dhe të përpiqemi t‟i 
zbatojmë. 

 
3. Bashkëpunimi ndëruniversitar. Thellimi i fenomenit të globalizimit, zgjerimi i BE-së dhe i 

NATO-s, rritja e kontakteve rajonale, zhvillimi i internetit, sistemi i mobiliteteve etj, janë faktorë 
përcaktues që duhet të  nxisin fakultetin tonë (FEA) që përgatisin ekonomistë, kontabilistë dhe 
financierë, për të zhvilluar sa më shumë projekte bashkëpunimi të tipit “veri-jug”, “lindje-
perëndim” etj. Në këtë aspekt, me gjithë hapat që kemi bërë përpara (në gjirin tonë kemi dhe 
një profesor gjerman), jemi akoma prapa. Bashkëpunimi me fakultete të tjera jashtë 
Shqipërisë duhet  të ngrihet në nivele të reja, jo vetëm në mësimdhënie, por dhe në tema 
studimore të përbashkëta, konferenca e simpoziume, etj. Pjesëmarrja e profesoratit në rrjete  
kërkimore shkencore e pedagogjike, në rajon e Europë, me përjashtime të rralla, pothuajse 
s‟ndihet fare. Edhe mobiliteti i studentëve ekonomist, menaxher, kontabilistë apo financierë, 
drejt universiteteve apo fakulteteve ekonomike  rajonale e më gjerë dhe e kundërta, mobiliteti i 
studenteve të huaj në fakultetet e ekonomisë, është pak i praktikuar. 

 

4. Zhvillimi dhe përvetësimi i teknologjive të reja të komunikimit dhe të informacionit. Sipas 
ekspertëve, arsimi i lartë i Shekullit të 21-të do të ngjajë shumë pak me atë që jemi mësuar deri 
tani. Përdorimi masiv i teknologjive të reja informatike dhe rritja e vazhdueshme e vëllimit të 
njohurive që do të marrin studentët, do të çojnë në ndryshime radikale të punës në universitete. 
Teknologjitë e reja janë duke i ndryshuar me shpejtësi të gjitha metodat e praktikat e aktivitetit 
njerëzor dhe, nga ky këndvështrim, nuk bëjnë përjashtim as universitetet. Ndërkohë që në  
FEA, as që bëhet fjalë për binomin më normal: “një student-një kompjuter i lidhur me 
internetin”, apo për salla të mirëfillta informatike për studentët, për përdorim masiv të 
logjistikës në procesin mësimor etj. Në vend të këtij binomi, në kampusin e Universitetit tonë 
(UMB) shikojmë në çdo qoshe kafene, bufe, restorante, etj,në vend të sallave të internetit, 
bibliotekave me libra shkencore të përkthyer apo original atj. Këto e të tjera, nuk duhet t‟i 
shohim si luks por si mjedis të të mësuarit, si mjete të domosdoshme didaktike, që i shërbejnë 
procesit të mësimdhënies, nivelit cilësor të tij. 

 
Si t‟a arrijmë? Mendojmë se nga kampusi i Universitetit (UMB) të hiqen kafenetë, bufet, restorantet, që 
çdo ditë janë mbushur me studentë. Kini mirësinë zotërinj, i vizitoni njëherë seriozisht, në vend të 
qetësisë për studim të studentëve, do të dëgjoni muhabet me orë të tëra,  muzikë të gjithfarë lloji etj. 
Kjo situatë duhet të ndryshojë: në vend të kafeneve dhe sallave të lojrave të fatit dhe muzikës 
çjerrëse, duhet të fusim mentalitetin e studimit tek studentët, gjatë gjithë jetës. “Njeriu duhet të 
mësojë çdo ditë sikur s‟do të vdesë asnjëherë”, sidomos në ekonomi, financë, kontabilitet, duke 
krijuar sa më shumë biblioteka dixhitale, salla me kompjutera dhe internet, me database për 
kontabilitet, statistikë, menaxhim, matematikë etj.  
 
Mendojmë se kjo do të jetë një qasje e re me mentalitetin e studentit, për të futur shpirtin e punës 
dhe të përvetesimit të të rejave të teknologjisë të shekullit 21.  
 
III.Disa rekomandime: 
 
Së pari, mendojmë se teknologjitë e reja të informacionit qoftë në shkencat ekzakte, sociale, 
kontabilitet etj. duhet të paraprijnë formimin  e mendimit të ri të ekonomistëve, financierëve, 
kontabilistëve etj. P.sh në kontabilitet në një të ardhme të afërt teknologjia  mund të çojë deri në 
braktisjen e kontabilizimit me hyrje te dyfishtë, sepse gjykohet që nuk ështe e nevojshme në 
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procecimin e të dhënave kompjuterike. Teknologjia e informacionit kontabël mund të ndryshojë edhe 
natyrën e rapotimit të jashtëm. Kjo sepse përdoruesit e jashtëm, duke pasur akses në bazën e të 
dhënave të njësisë së biznesit, i manipulojnë ato për të përmbushur nevojat e tyre të raportimit. Dhe 
raste manipulimi dhe mashtrimi ne raportimin financiar po vërtetohen gjithandej. Mashtrime të tilla e 
kanë kaluar shifrën 650 miliard $. Po Shqipëria ka mashtrime? Patjetër që ka dhe janë vërtetuar, si ato 
që kemi dëgjuar.... që janë  spekullime të pastëra  për  të evituar pagesën e taksave,apo vjedhjet në 
Bankën e Shqipërisë, ndërkohë që ish Guvernatori kërkon dëmshpërblim rreth 500 miljon  usd apo 
euro, si i pafajshëm. 
Tekonologjia e Informacionit çdo ditë po gjen terren më të madh në vendimarrjet e biznesit.  
Kjo sepse janë rritur: 

a) Aftësitë e fuqishme kërkuese që shoqërojnë paketat e bazës së të dhënave. 
b) Aftësia për të akomoduar pikëpamje të shumta të të njëjtit fenomen themelor në praktikat e 

biznesit. 
c) Aftësia për të integruar të dhënat financiare dhe operacionale. 

 
 Në këtë këndvështrim, ekonomistët, financierët, menaxherët, kontabilistët etj. që në bankat e shkollës, 
duhet të njihen mirë me bazën e të dhënave, në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë në zhvillimin e 
sistemeve të informacionit (IT-i) edhe në sektorë të vecantë si bujqësia, ndërtimi, telekomunikacioni, 
prodhimi, mjedisi etj. Ata duhet të mësojnë që në bankat e shkollës dhe më pas, të ndihmojnë, duke 
siguruar që të përfshihen në kontrolle të mjaftueshme për të mbrojtur të dhënat dhe për të siguruar 
besueshmërinë e informacionit në fushat përkatëse ekonomike. 
 
Së dyti, mendojmë se ka ardhur koha që institucionet qeverisëse, ato edukuese dhe politikëbërësit e 
fushës ekonomike, në marrëveshje me njëri-tjetrin, të hartojnë plane veprimi, me qëllim implementimin 
e paketave të reja profesionale, sidomos në fushën e Teknologjisë së Informacionit, me qëllim ngritjen 
e cilësisë në çdo hallkë. 
  
Së treti, edhe edukatorët e ciklit të arsimit të lart, duhet ta kuptojnë më mirë  kohën. “Koha s‟ka më 
kohë për ne”. Duhen futur programe shtesë, të veçanta vetëm për pedagogët e çdo fushe ekonomike. 
Këto disiplina të flasin me një zë në çdo universitet publik apo fakultet, por dhe privat duke trajtuar 
thellë dhe qartë arritjet e teknologjive të informacionit. Njëkohësisht pedagogët (edukatorë) këto t‟i 
përcjellin sa më thjesht tek studentët e çdo niveli, në modulet e menaxhimit, kontabilitetit, auditimit, 
financës etj. 
 
Profesorë të njohur në botë, për reformën e edukimit në shkollat e larta theksojnë: “Me teorinë 
tonë të njohjes, ne do të kërkojmë që studentët të dëshirojnë të mësojnë, të dinë të mësojnë dhe 
çfarë të mësojnë.” 
 
Problemet e trajtuara nuk kanë qëllim të mohojnë arritjet në fushën e edukimit të ekonomistëve, 
menaxherve, financierëve, kontabilistve etj. Ato tërheqin vetëm vëmendjen se ku janë pikat e dobëta në 
shtëpinë tonë të edukimit dhe çfarë ide duhet të rrokim për të ndryshuar më tej në botën e edukimit 
për të rritur më tej kapacitetet në këtë fillim shekulli.           
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Abstract 
 
The so-called "Greenfield" investments are of crucial importance to economies in transition on their 
integration path. The Kosovo government has not approached the process of integration with due 
diligence and seriousness, whilst blaming EU for applying double standards for integration purposes. 
However, investments flow to Kosovo has been decreasing from year to year given the certain 
indicators such us, legal constrains, unfavorable business climate, tough regional competition, negative 
balance of payments, general political issues, decline of consumption, etc. The negative trend 
continued throughout last year. Thus, paper aims to provide an overview of economic performance of 
Kosovo’s efforts toward European integration processes. Moreover, while revealing the issues of 
investments and its impact on the real sector of Kosovo’s economy, stressing out the opportunities 
deriving from the stabilization association agreement. Finally, the paper provides certain 
recommendations to improve the current processes toward    
 

Key words: investments, foreign direct investments, remittances, real sector, economy of Kosovo.      

 

JEL classification: B10, E20, I18 

 
Introduction  

  

As of 1999, relations between Kosovo and the EU are co-dependent, since the Kosovo‟s objective was 
to integrate with the EU. EU guidance and support did not yield concrete results for the integration 
process of Kosovo with the EU. Since 2003, compared to neighboring countries, Kosovo lags behind in 
the integration process falls short of its aspirations for integration, and cannot keep commitments set 
forth by the European Union. (World Bank, 2015). 
 
Investments play a key role in growth and development. The relation between FDI and the level of 
economic development is not just one direction. FDI inflows affect economic development, but at the 
same time, levels of economic development have a positive influence on attracting FDI. Thus, the 
attraction of foreign investments has a great importance for the economic growth and the future 
integration of the country. Therefore, it is very important to create a favorable environment to trigger 
foreign investments in the country. 
 
Kosovo has implemented initial reforms to establish a fully functioning market economy but the weak 
rule of law, a large informal economy and an underdeveloped policy framework continue to hinder 
socio-economic growth. Unemployment is very high at 30.9 %, according to official records (Central 
Bank of the Republic of Kosovo, 2015), whereas, youth unemployment stands at 55.3%. The high rate 
of unemployment is accompanied by very low labor market participation overall as well as by an equally 
low gender employment rate. 
Foreign Direct Investment in Kosovo increased by 11.20 EUR Million in November of 2015. Foreign Direct 

Investment in Kosovo averaged 67.52 EUR Million from 2007 until 2015, reaching an all time high of 440.70 
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EUR Million in June of 2007 and a record low of -19.10 EUR Million in April of 2014. (Central Bank of the 

Republic of Kosovo, 2016). 

Outlook of economy  

Economy of Kosovo has remained considerably protected from the Eurozone crisis, due to limited 
integration into the international financial markets and low export base. The financial sector continues to 
enjoy a high level of sustainability in liquidity and capital rates. However, high interest rates result in 
insufficient investments. Despite fluctuations, chiefly due to developments in recent years in Eurozone 
countries and a slowdown of the privatisation process, foreign direct investments have a positive impact 
in funding the current account deficit and other investments. Domestic investments are mostly oriented 
towards foreign companies in import of goods, while the pension trust funds are invested in 
international financial instruments, due to lack of instruments for investment in Kosovo and overall 
regulations. Kosovo faces high levels of trade deficit, which continues to have a negative impact on 
economic growth, with imports of goods covered by only about 10% of exports. This is because it is 
mainly based on trade in services, which have limited capacities to create added value to the economy 
and generate new jobs. The fiscal situation, on the other hand, remains stable in terms of both 
revenues and expenditures, positively contributing to economic growth especially in times when private 
sector faced difficulties. Overall revenues continued to grow, dominated by the revenues from customs. 
The government believes that the increase of domestic tax would provide for less reliance on the 
budget on customs revenues. (National Strategy for European Integration Kosovo, 2020).  
 

EU and Kosovo agreements  
 
The first agreement ever to be offered to Kosovo, considered to have an important role in its economic 
development, was the trade agreement. For years Kosovo has enjoyed trade preferences within the 
“autonomous trade measures” the European Union announced for all countries of the Balkans region. 
Since production in Kosovo has not made significant progress from this unilateral liberalization, the 
profit was modest. Meanwhile, all other countries of the region have reached Stabilization-Association 
Agreements with the EU and provisional Stabilization-Association agreements including Kosovo, which 
as of recently has signed the agreement. 
 
The Commission admits that unilateral trade measures alone are not sufficient to stimulate the 
necessary investments in Kosovo‟s economy and for production. The Commission reasoned in 2009 
that EU Kosovo trade relations based solely on autonomous trade preferences do not offer a 
substantive perspective for the sustainability of Kosovo‟s long-term economic development. Such a 
perspective can only be provided through a trade agreement between the European Community and 
Kosovo. A trade agreement offers important advantages for both Kosovo and the EU. An agreement 
provides a legal framework offering stability and predictability to investors. Kosovo received this offer 
with enthusiasm. In the following spring, the Kosovo government received a questionnaire. Yet, Kosovo 
did not treat this offer seriously. Kosovo authorities delayed drafting the required studies. However, due 
to the lack of unity regarding the status of Kosovo, a discussion was opened in the EU surrounding the 
framework for signing this agreement and the parties that were to sign it.  
 
As of 2015 the both parties finally agreed to sign the Stabilization Association Agreement (SAA), which 
aims at:  
 

 to support the efforts of Kosovo to strengthen democracy and the rule of law;  
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 to contribute to political, economic and institutional stability in Kosovo, as well as to the stabilisation 

of the region;  

 to provide an appropriate framework for political dialogue, allowing the development of close 

political relations between EU and Kosovo;  

 to support the efforts of Kosovo to develop its economic and international cooperation, should 

objective circumstances so permit, including through the approximation of its legislation to that of 

the EU;  

 to support the efforts of Kosovo to complete the transition into a functioning market economy;  

 to promote harmonious economic relations and gradually develop a free trade area between the EU 

and Kosovo;  

 to foster regional cooperation in all the fields covered by the Agreement. 

 
EU expectations 
 
The agreement provides a comprehensive framework for closer political and economic relations 
between the EU and Kosovo. Kosovo should maintain the positive momentum, including by addressing 
the numerous reform challenges ahead, in particular in the rule of law in fighting organised crime and 
corruption. There is an urgent need for the government and the Assembly to ensure that board 
members for many independent institutions and regulatory authorities are appointed, without any further 
delay, on the basis of merit. The EU said to welcome the progress made towards meeting the 
requirements of the visa liberalisation process. Kosovo has taken some effective short-term measures 
to curb irregular migration to the EU. The assembly should be allowed to hold a free and open debate 
on all issues affecting Kosovo, in accordance with democratic procedures. Obstruction of the assembly 
and violence for political purposes are not acceptable. 
 
Challenges deriving from Stabilization Association Agreement  
 
SSA is a two-way process and a regional process, through which relations are established among 
countries of the South-Eastern Europe and the EU, and at the same time, cooperation is encouraged 
among regional countries. Stabilization Association Agreement Tracking Mechanism (SAATM) is the 
basis for a regular dialogue between the EU and Kosovar authorities on EU issues. In addition, a new 
structure of sectorial working groups was established under the SAATM umbrella in the areas of good 
governance, economy, internal market, innovation, infrastructure and agriculture. In this sense, The 
Action Plan is used to plan activities of the Government: in relation to political agenda of the 
Government and its priorities, legislative agenda of the Government (laws, sublegal acts, decisions and 
other legal acts) and of the Parliament, employment plan required for implementation of the European 
integration agenda and implementation of harmonised legal acts, plan for institutional building and 
training of personnel (needs for general and specific trainings), and plan for investments, especially with 
regard to construction (advancement) of the IT network in relation to Acquis.  

 

The business climate of Kosovo 
The business climate in Kosovo is hindered by limited access to finance, unreliable energy supply, 
unfair competition and corruption. Kosovo‟s enterprise sector is dominated by small and micro-
enterprises; retail trade continues to be the dominant sector.  
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The trade deficit is large, with a deficit of 33.9% 5 of GDP and a ratio of imports to exports of some 9:1. 
Kosovo's main trading partners are the EU, Albania, Serbia, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia and Turkey. Currently, about 90% of exports consist of raw materials. Moreover, economic 
statistics (central accounts in particular) are extremely weak, making a comprehensive assessment of 
the economic situation difficult. 

Kosovo needs to maintain a focus on improving the business environment as a policy priority. Although 
in a number of Doing Business subcategories investment climate indicators are better than the 
averages of relevant comparators, other constraints constitute considerably higher hurdles for 
businesses. The Government had established a National Economic Development Council to coordinate 
corresponding reform efforts, which sponsored amendments to business organization and internal trade 
laws to reduce registration costs, simplify procedures, eliminate work permits, and wave charter capital 
requirements for limited liability companies. The Government intends to revive the National Economic 
Council, which had not been functional for the last year, and to utilize it as a forum to facilitate public 
private dialogue. The Secretariat of this Council is foreseen to be administered by the Ministry of Trade 
and Industry. The government also has taken measures to speed up business registration through the 
establishment of one-stop shops that have, among other measures, integrated business registration, 
value added tax (VAT), and fiscal numbers into one document. Recently, the authorities have adopted 
new fiscal reforms comprising the differentiation of the value-added tax (VAT) from a flat 16 percent to 
18 and 8 percent, with the reduced rate for a list of “basic” products (bread, water, oil, energy and 
heating). The Government aims at shortening the VAT repayment period for those companies that pay 
their contributions regularly. (Government of Republic of Kosovo, 2015).  
 
Investments in Kosovo 

Investments flow to Kosovo has been decreasing from year to year given the certain indicators such us, 
unfavorable business climate, tough regional competition, negative balance of payments, general 
political issues, decline of consumption, etc. This trend continued throughout last year, although the 
official statistics have not been published yet. (American Chamber of Commerce, 2014). 
 
According to Central Bank of Kosovo, investments in 2014 were characterized by a decline of around 8 
percent. Investment position is estimated to have been deteriorated in 2014 due to the decline in public 
investments, while private investments were characterized by a slight increase. The real annual decline 
of about 23.9 percent of public investments in 2014, to some extent, may be a result of increased 
government current expenditures which have limited the scope for capital investments, but also can be 
attributed to the delay in the establishment of institutions after elections in 2014. The decline in public 
investments in 2014 may have had a negative impact on the private investments, which however are 
estimated to have recorded a slight increase in real terms of 1.6 percent. In the context of private 
investments, there was marked a considerable FDI decline of 46.0 percent, but at the same time was 
recorded a significant increase of new investment loans with a rate of 35.9 percent. Also the data of 
import of capital goods, which marked a growth of 12.9 percent, suggest that there was an increase in 
the private investments. 
 
The negative value of net exports continued to contribute negatively to the economic growth also during 
2014. Unlike the previous year, when the negative value of net exports was reduced, thus contributing 
positively to the growth, in 2014 negative position of net exports marked an increase of 5.0 percent. The 
real growth of exports of goods and services of 17.8 percent, was offset by real imports growth of 9.5 
percent which significantly has larger weight than exports in total foreign trade of Kosovo. 
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The amount of FDI flows in Kosovo still remains one of the lowest in the region. Experience from 
transition economies shows that FDI is directly linked to the increase of exports and was the main 
contributor in the generation of new jobs, improvement of the overall economic and political stability. In 
order for FDI flows to increase, the investors need to gain the confidence that they can operate in an 
environment that is free of any undue political interference. The recent criticism of certain political 
figures from the local and central levels directed against a number of companies regarding compliance 
with environmental laws will have a negative impact not only on the protection of the environment. This 
is due to the fact that criticism in the form of political rhetoric that is not substantiated by facts neither 
improves the protection of the environment, nor helps Kosovo build an image of a country which is 
governed by the rule of law. (Statistical Agency of Kosovo, 2014) 
 
What triggers foreign investments?  
 
Opportunities for growth in foreign direct investment in the economy of Kosovo are present, but many 
factors hinder their implementation. To be able to use existing capabilities, identification and analysis of 
the limiting factors is the first step on the road to attract foreign direct investment. On the 
unattractiveness of Kosovo placement of foreign direct investment were affected political risks as well 
as the underdevelopment of financial markets. At lower FDI inflows were influenced by external factors 
related to the worsening global economic situation falling global investments. Under these conditions, 
much attention should be paid to building an attractive investment environment and promoting domestic 
locations, as well as increasing domestic economy benefits can be expected from the already opened 
branches in its territory. The basic conditions for attracting foreign investments are considered to be: 

 Political and economic stability, 

 High-quality laws, 

 Intensive cooperation with EU, 

 Regulation and partial write off foreign debt, 

 A dynamic and stable economic development, 

 Proper fiscal policy,  

 Low potential risks,  

 Conduct clearly aggressive promotional policy.  

 
Balance of payment  
 
Integration of the economy in terms of trade and investment integration is essential to staying 
competitive in the EU market, which Kosovo aspires to join. In the last decade, Kosovo's 
economy has been more liberal on imports, but it failed to export products and services and to 
attract foreign direct investments. Foreign trade statistics consistently show high trade deficit, exports of 
products and services are estimated to be 8.2% of imports during the last ten years (Statistical Agency 
of Kosovo, 2014).  
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Balance of payments       

EUR million 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Exports 165 296 319 276 294 325 

Imports 1,936 2,158 2,492 2,508 2,450 2,539 

Trade balance (1,770) (1,862) (2,173
) 

(2,232) (2,156) (2,214) 

Coverage ratio 9% 14% 13% 11% 12% 13% 
 Source: Statistical Agency of Kosovo (2016) 
 
Data of Foreign Trade in Kosovo show a trade deficit being relatively stable during the last five years. 
This shows that the negative trend of improvement in terms of domestic production and yet, 
respectively fail to trigger fresh capital from abroad. 
 
The perspective of growth / Recommendations‟  
 
Despite the current trends, Kosovo has a potential for growth and sustainable development. There are 
several comparative advantages for attracting domestic and foreign investments and increasing export: 
a young labour force, unused natural resources, agricultural land of good quality and access to regional 
and EU markets. In its path towards the EU, the main objective therefore would be to build a 
sustainable and competitive market economy with fast economic growth. In order to reach this 
objective, certain emphasis need to be placed in the following recommendations:  
 
Good economic governance 

 
It will be achieved through a process of sustainable policy making and management, employing the 
potential of human and physical resources in order to generate sustainable growth, reduce 
unemployment and alleviate poverty. This way Kosovo will maintain macro-fiscal sustainability, develop 
and implement a National Development Strategy, ensure consistent planning of the Medium-Term 
Expenditure Framework and annual budget and develop sufficient institutional capacities for functioning 
market economy and economic integration with the EU. Furthermore, it will ensure sufficient quality and 
quantity of statistics, effectively implement and enforce corporate governance standards and 
adequately manage public assets and properties.  

 
A competitive market economy  
 
A competitive market economy will accelerate the integration with the EU by ensuring that Kosovo‟s 
market fully complies and structurally converges to the EU internal market, its rules and standards. This 
will ultimately create conditions that are supportive to the approximation of Kosovo‟s legislation and 
policies with those of the EU, across the levels and sectors, as well as to implementation and 
enforcement. In short term perspective, Kosovo will have a more competitive market economy. To this 
purpose, government needs to make sources of financing accessible and favourable, ensure fair 
competition in the market, complete the privatisation / liquidation process, develop SMEs, enhance 
research and development and develop productive social dialogue with all stakeholders.  
 
Create a favourable climate for investments 
 
For small and developing economies like Kosovo, FDI directly contributes to economic growth, as well 
as to economic competitiveness and integration with regional and EU economies. As a starting point, a 
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favourable investment climate provides the basic framework for all investors, both local and foreign, to 
ensure that their investments are protected and are made in a stable and reliable environment. Such a 
climate implies financially open markets, rule of law, available capabilities, economic predictability, 
available infrastructure, internal markets and particularly efficient labour market.  

Kosovo has so far managed to attract a small amount of FDI, only around 8.5% of GDP, mainly 
concentrated in the services and financial sectors (with much less potential to improve trade balance 
and generate jobs, compared to other sectors, such as agriculture, or manufacturing. The origin of FDI 
is mainly from EU countries, with Slovenia, Germany and Great Britain being in the lead. A number of 
policy measures to attract foreign investors have been undertaken over the recent years. However, 
more stable, transparent and predictable conditions for investors are needed. In this context, there are 
still legal flaws with regard to the creation of conditions for investments and promotion of opportunities 
for investments and facilitation of doing business.  

Furthermore, there is still room for making the administrative and similar obligations easier concerning 
operation of enterprises. In addition to measures aimed at improving economic governance and 
competiveness, as well as those targeting the education system, SMEs and industrial policies, in 
forthcoming years government would have to ensure a favourable climate for investments and ensure 
that investment promotion policies and other relevant policies are implemented at all levels. The fiscal 
policy also needs to be more supportive for investments including through tax incentives. 
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4 Формулирање на ефективни маркетинг стратегии како предуслов 

за развој на музеите и културниот туризам 

 

Академик проф.д-р  

Софронија Миладиноски-Факултет за туризам и угостителство-Охрид  

M-р Фитим Мачани (Phd candidate)  

Колеџ ,, Пјетер Буди,, Приштина  
 
 
Апстракт 
 
Активностите кои ги преземаат дрзавите за зголемување на туристичкиот промет се сведуваат 
на изнајдување на нови решенија и структури кои ќе доведат до вклучување на нови елементи 
кои во досегашниот период или не биле застапени или биле во недоволна мера застапени во 
целокупното организирање на туристичката политика. Во тој контекст несомнено место завзема 
културниот туризам како значаен сегмент во креирањето на интегралниот туристички производ. 
Меѓутоа овој вид на туризам само по себе на може да ги остварува своите вредности бидеќи 
истите не се достапни до потернцијалната туристичка популација која е заинтересирана за 
користење на овој вид на производ. Покрај структуираното и перманентно одржување, 
организирајне и унапредување културниот туризам треба да биде достапен со својата 
целокупност  до туристичката публика. За да се пствари ваквата потреба треба да се изгради 
посебна стратегија која ќе одговара на современите пазарни достигнувања кои ќе бидат 
засновани врз основа на маркетинг концепција. Формулирањето на посебен и ефективен вид на 
стратегија е предизвикан од потребата брз основа на современ пазарен пристап да се изгради 
достапност кој ќе може да се препознае  и биде достапен за различната структура на 
посетители. Ваквиод вид на услуги однапред ги одредува потенцијалните туристи кои имаат свои 
индивидуални потреби кои можат да се пронајдат во областа на културниот туризам. Со ваквата 
политика се остваруваат и целите на туристичката политика преку кои се остваруваат и 
профитабилни ефекти а при тоа користеќи ги музеите како форма за остварување на таа 
политика. 
Кључни зборови: маркетинг, стратегија, културен туризам, музеи, туристички потрошувачи идр. 
 
1 Формулирање и имплементација на маркетинг стратегија во 
музеите 
Без маркетинг план институцијата е како брод без кормило бидејќи смислата на 
планот е да го дефинира односот меѓу музејот и средината во која постои. Но во 
литературата и во практиката е креирана забуна за односот меѓу маркетинг планот имаркетинг 
стратегијата. Поедноставено и за потребите на музејот може да се каже декасе работи за иста 
работа со исти очекувани ефекти.Планот никогаш не ја занемарувапрактиката и секогаш ги зема 
предвид механизмите кои треба да доведат доостварување на планираното.и добриот план, и 
добрата стратегија, се визија која еприменета на конкретните околности и ограничувања. 
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Но, стратегијата повеќе се занимава со различните можности и покажува како може да се следи 
планираниот пат.(Котлер Филип, Андреасен Алан, Стратегиски маркетинг за непрофитни 
организации(превод),Аламина,2011,стр.83)  
Кај Котлер, пак, често има терминолошкопреклопување.  
Тој, под стратешко пазарно планирање (strategic market planning)објаснува некој вид маркетинг 
план кој е шема по која музејската органзација гиобликува, планира, имплементира и контролира 
работите кои ги обликуваатпрограмите, производите и услугите кои таа ги нуди.(Runyard Sue, 
The museum marketing handbook, London, 1994, стр.11) 
Маркетинг стратегијата е постапка на планирање на делувањето на музејот 
чијашто смисла е да се обиде да гледа подалеку од рамките, а не само во нив. Се 
работи за преглед и детална оценка на ситуацијата со која се соочува музејот и ги 
опфаќа сите подрачја на делување (производ, способности, корисници). 
Котлер смета дека маркетинг стратегијата е дел од маркетинг планот кој зборува 
за општото позиционирање на организацијата, но и за планираните акции кои 
организацијата планира да ги преземе. 
Маркетинг стратегијата им помага на музеите да одредат каков вид институција 
сакаат да станат и како сакаат да бидат перципирани од страна на публиката за дастанат она 
што сметаат дека е потребно. Маркетинг стратегијата има за задача да гиусогласи потребите на 
струката со потребите на корисниците. Многу е важно 
проценките да не бидат донесени врз основа на мерилата на кустосите, туку споредмерилата на 
оние кои се надвор и кои го користат музејот и неговите услуги. 
Маркетинг стратегија го опфаќа основниот притисок кој организацијата сака да 
го преземе за одреден период за да ги постигне маркетиншките цели кои си ги има 
поставено. Маркетинг стратегијата го сочинува „скелетот“ на целата маркетинг 
програма 
Основната маркетинг стратегија има три елементи48: 
• избор на еден или повеќе специфични целни пазари; 
• јасно дефинирана конкурентска позиција и 
• внимателно дизајниран и координиран маркетиг микс за да се излезе во пресрет 
на потребите на целните пазари со стратегија на позиционирање по која маркетингекспертот ќе 
се разликува од поголемите конкуренти, вклучувајќи ги и генеричките ижелбените конкуренти. 
Основната маркетинг стратегија на организацијата треба природно да тече од 
претходните фази на процесот на планирање на стратегискиот маркетинг и евентуалноби 
упатувала на специфично кампањско планирање. Претходно би била направенавнимателна 
процена на мисиите и задачите на организацијата, пазарните трендови,каратеристиките на 
целната публика и моменталните предности и слабости наорганизацијата.Маркетинг 
менаџментот веќе би ги дефинирал целите и задачите насамиот маркетинг. Тешкиот дел е да се 
пренесат сите овие информации и сето овазнаење во една основна стратегија која ќе го води 
маркетиншкиот напор преку 3,5 или10 години. 
Обично, во работи кои припаѓаат во изработката на маркетинг стратегијата 
спаѓаат следните: 
1. јасна визија за работењето на музејот, идеални цели и филозофија наустановата; 
2. анализа на ситуацијата во која се наоѓа музејот и анализа на контекстот, 
СВОТ-анализа; 
3. Анализа на социокултурните и економските карактеристики на популацијата 
за која музјот постои и работи; 
4. изработка на подлога за маркетингот осносно предлог-листа на барања и 
очекувања од кои со одредени цели во популацијата (таргетирање, 
сегментација) следи потребната стратегија со цели; 
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5. креирање маркетинг микс осносно создавање производ и услови за негов 
успех на пазарот. 
Сите наведени работи заедно ја сочинуваат стратегијата и мораат да бидат 

завршени со извлекување на заклучоци. Смислата на заклучоците е да набројат сѐ штое 

потребно за да се остварат целите во смисла на методи, опрема, временски распореди 
цени.Најчесто креирањето на маркетинг стратегијата се прави по налог на управатана музејот, а 
во улога на извршител најчесто се јавуваат надворешни лица. 
Денес е мал бројот на музеи кои можат да си дозволат да платат посебни 
елаборати како што се маркетинг план, корпоративен план, стратешки маркетинг плани сл. 
Маркетинг стратегијата мора да води сметка за потребниот стручен тим кој ќебиде задолжен за 
реализација на планираното и, притоа, може да се земат новистручњаци или, пак, да се користат 
веќепостоечките кои, секако, треба дополнителнода се обучат. 
Оние, пак, кои стапуваат во директен контакт со корисниците, мораат да бидат 
дополнително обучени. Маркетинг стратегијата е труд и документ кој секој музеј требада го 
изработи одвреме навреме, можеби на секои пет години. 
Станува збор за ефикасно планирање кое содржи елементи од планот за 
напредок, планот на институцијата (корпоративниот план) и маркетинг планот со 
 
изразена намера да помогне во подоброто позиционирање на институцијата. Како исекое 
планирање, и оваа постапка се состои од неколку фази: 
1 Фаза: Цел 

Намена на музејот: Каде се наоѓавме на почетокот? 
 

2 Фаза: Стратегија 
 

 
3 Фаза: Управување 

Прилагодување и корекција: Дали одиме кон она што сме го наумиле? 
Постои и мислење според кое маркетинг стратегијата е продолжение на 
промотивната стратегија и нејзини клучни елементи се: обликување на производот,огласување, 
одредување на цени, дистрибуција, продажба. 
Во својатакнига „Конкурентска стратегија“(Porter Michael, Competitive Strategy: Techniques for 
analyzing industries and competitors, Free Press, New 
York, 1980)Мајкл Портер предложи три 
основни стратегии кои една организација може да ги усвои: 
1. Диференцијација 
Овој пристап значи нудење на нешто што никој или само некои од другите конкурентиможат да го 
понудат.Диференцијацијата може да биде во смисла на вистински разликиво понудените 
продукти и/или услуги, или во донаторските пакети, или во понуденитеволонтерски програми, 
или во согледаните разлики главно создадени преку промоција. 
2. Лидерство на трошоците 
Овој пристап вклучува рекламирање на најевтините нуди на пазарот. 
3. Фокус 
Овој пристап вклучува одбирање одреден сегмент од пазарот (вообичаено оној што нее одбран 
од некој друг) и единствено се концентрира на тоа да му служи. 
Секој од овие пристапи вклучува единствена комбинација од трите основни 
елементи на основната маркетинг стратегија: избор на дел од пазарот, позиционирањеи 
маркетинг микс. Портер вели дека организациите не треба да се обидуваат да вршатповеќе од 
една основна стратегија истовремено. 
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Исто така, изборот на основнастратегија треба да се базира на оценувањата на внатрешната и 
надворешната околинана организацијата и треба да се признае дека секој тип основна 
стратегија бараразличен вид организација и, често, различна организациска култура и стил 
налидерство. 
Опсежните маркетинг стратегии треба да се преведат во специфични кампањи 
за да се постигнат специфични бихевиористички задачи.(Andreasen Alan, Marketing Social 
Change, Jossy Bass Publisher, San Francisko, 1995)  Овие задачи можат да целатна клиентите, 
волонтерите, комерцијалните партнери, донаторите или владинитеагенции, но, во крајна линија, 
маркетингот на ниво на кампања секогаш мора давлијание на однесувањето. Затоа  
процесот на ефективно планирање на маркетингкампањи мора константно да ја држи целната 
група во централното место на напорот. 
Структурата на процесот на планирање на маркетинг кампањи е прикажана како што следува 
Процесот започнува со целната публика (слушање) и постојано се навраќа на 
таа целна публика за да процени како би требало да се прими кампањата 
(предтестирање) и потоа како е, всушност, примена (следење). Ова претставува 
постојан рециклирачки процес, кој повторно и повторно ќе се навраќа на луѓето кои ќевладеат со 
успехот на кампањата. За реализација на ваквиот процес се прават одредени чекори 
Шесте чекори се следниве: 
1. Слушање 
Кампањите мора да започнат со темелно разбирање на целната публика на која требада се 
влијае. Планирањето на ефективна кампања мора да започне со темелноразбирање на тоа „од 
каде доаѓа публиката“,што мислат за имлицитната понуда накампањата, кои се за нив 
бенефициите и трошоците, што мислат нивните пријатели идали мислат дека ќе можат да го 
издржат однесувањето кое им е препорачано? 
Ваквиот вид на истражување често се нарекува информативно истражување. 
(Котлер Филип, Андреасен Алан, Стратегиски маркетинг за непрофитни организации(превод), 
Аламина, 2011, стр. 85) 
2. Планирање 
Во оваа фаза планерите на кампањата мора да ги пренесат своите учења за целната 
публика во конкретни програми за акција. Овие програми вообичаено вклучуваат 
изработка на „вреден исказ“ кој ќе содржи мотивирачки бенефиции привлечни за 
целната публика, чувство на намалени трошоци (и парични и непарични) кои можат даго спречат 
однесувањето, комуникација која ефективно „ќе зборува“ со целнатапублика за понудата и 
контакт систем кој ќе направи дејствувањето на публиката дабиде поизводливо и полесно. 
Планирањето, исто така, вклучува поставување цели,распореди и одговорности и сигурност дека 
системите се на место, а коалициите сеформирани за да го издржат напорот. 
3. Предтестирање 
Најверојатно втората најголема грешка во планирање на кампањите и имплементацијае тоа што 
не вршат предтестирање на клучните елементи на планот со целнатапублика. Планерите често 
мислат дека научиле доволно со фазата на слушање и дека седоволно паметни да ги пренесат 
тие сознанија во ефективна програма Но, целнитегрупи се оние коишто ќе ја решат судбината на 
програмата, а тие многу често не гиисполнуваат реакциите за програмските елементи кои 
планерите ги очекувале. 
4. Имплементација 
Штом еднаш се направат приспособувања според резултатите од предтестирањето,следниот 
чекор е да се лансира кампањата, собирајќи ги сите влијателни елементи (понуда, промоција, 
расположливи можности) кои се нагласени од маркетинг експертите од приватниот сектор. 
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5. Надгледување 
Кампањите (како и маркетинг програмите на организациско ниво) никогаш не 
излегуваат според планираното. Конкуренцијата не седи мирна. Целните групи се 
менуваат, честопати, како резултат на раните елементи на кампањата. Околината 
иматенденција да уфрли неочекувани пречки како економски пад или страв за здравјето. 
Поради овие причини, важно е кампањите да имаат јасен систем за следење за да 
јанадгледуваат изведбата на програмата за време на клучните димензии.Дали е допренодо 

вистинската публика?Дали сѐ се одвива како што треба или барем се движи кондејство?Дали се 

опфатени со програмата?Како реагираат на елементите напрограмата, дали понудата е сфатена 
и вреднувана?Одговорите на сите овие прашањанудат значајни индиции кои го информираат 
менаџерот на кампањата што треба да сенаправи како следен чекор. 
6. Рециклирање и ревизија 
Податоците од надгледувањето можат да укажуваат на враќање кон фазите слушањеили 
планирање. Можеби податоците покажуваат дека клучните делови на целнитегрупи не ја 
„добиваат“ пораката- тие не ги гледаат бенефициите кои кампањата имашенамера да бидат 
вреднувани. Тие мислат дека однесувањето е прескапо.Кога еднашкампањата ќе тргне по добар 
пат, постои природна тенденција за вработените вокампањата да мислат дека навистина добро 
ја познаваат целната публика и дека „сесигурни“ како тие ќе реагираат. 
За да се осигури дека стратегискиот маркетинг ги постигнува неговите задачи 
навремено и ефикасно и на организациско и на кампањско ниво, менаџерот на 
непрофитната организација како што е музејот, мора да развие и да оствари 
ефективниконтролни системи за овие планови. Податоците од ваквите системи се важни 
застратегиските цели и, исто така, се важни за обезбедувањето податоци занадворешните 
оценувачи и основачи. Втората улога е многу поважна во дваесет ипрвиот век што се должи на 
зголеменото вклучување на „инвестициски филантропи“во непрофитното собирање донации. 
2 Карактеристики и дефинирање на маркетинг микс стратегијата 
на музеите 
Маркетингот во музеите е комбинација на методи со кои музејот ги усогласува 
различните ресурси со желбите и потребите на своите посетители.53 Целта е 
корисниците да станат свесни за музејскиот производ и со маркетинг истражување дасе одреди 
дали истиот ги задоволува барањата во однос на цената и перформансите. Ворамките на 
теоријата на маркетингот се користи 4П формулата како формула за т.н.маркетинг микс кој ја 
претставува комбинацијата од производот, неговата цена,промоција и дистрибуција чија 
внатрешна рамнотежа е предуслов за успех на која било 
53 Ambrose Timothy, Managing new museums: a guide to good practice, Scottish Museum Council, 
стр 7 институција на пазарот.  
Маркетинг миксот е најдобра комбинација на расположливитесредства која може да донесе 
посетители, членови и донатори. 
Производот на музејот ја опфаќа целосната посета на музејот и секој дел од 
посетата, но и она што се случува зад кулисите, како што е истражувачката работа. Воовој 
контекст, кога би се разговарало за квалитетот на производот, тоа би сеизедначило со 
квалитетот на музејот, а најголема заслуга во потенцирањето назначењето на квалитетот има 
маркетингот. 
За разлика од комерцијалниот сектор, каде што цената на производите/услугите 
има едно значење, кај музеите има поинакво значење и не треба да биде само профит. 
Висината на цената на влезниците не смее да биде одредена поаѓајќи од 
комерцијалните критериуми. 
Формирањето на цената на влезниците не е едноставна работа и во одредени 
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музеи се дефинираат и од пет до шест категории на влезници наменети за различнисегменти од 

публиката. Целта на тоа е музејот да ѝ биде што подостапен на општатајавност и да биде дел од 

туристичките аранжмани.Со цената треба да се воспоставирамнотежа меѓу потребата за 
максимален финансиски ефект и потребата да сеовозможи работењето и треба истата да го 
исполни предусловот „вредност за парите“. 
Промоцијата е поинаква, бидејќи не е насочена кон остварување на профит и 
полесно се повикува на општествено корисното работење. Промоцијата започнува од самиот 

музеј и се движи сѐ до онаму до каде штоаргументите на квалитет и иновација ѝ овозможуваат. 

Дистрибуцијата, пак, од аспект на музејот, го нема истото значење како кај 
комерцијалните институции и се однесува на достапноста на музејските понуди во 
вистинско време и на вистинско место. Целта на квалитетната дистрибуција е да 
овозможи музејот да биде подеднакво посетен во текот на целата година и посетата дабиде 
подеднаква на сите поставки во музејот. 
И кај музеите постои каталошка продажба, дислоцирана продажба на 
влезниците или предметите кои се дел од понудата на музејската продавница. 
Постоидистрибуција и продажба на подвижните изложби, видеодискови, емисии одобразовните 
телевизии и сл.Како резултат на тоа дистрибуцијата на музејот значидопирање надвор од 
ѕидовите на музејот како можност за градење на побројнапублика.Доколку дефинираниот 
маркетинг микс на музејот е неприлагоден напотребите на самиот музеј, причините за тоа треба 
да се бараат во несогласувањето вообласта на маркетингот меѓу маркетинг и музејските 
стручњаци.Причина за ваквитенесогласувања е тоа што само мал дел од музејските стручњаци 
имаат добро познавањена целокупната понуда на музејот.Доколку понудата е комплексна 
мешавина, тогашквалитетот на дистрибуцијата се однесува на брзината и ефикасноста 
воциркулирањето на истата до што е можно поголем број корисници.Според 
Влутен,дистрибуцијата е вредност на презентацијата (секако, во потесна смисла) и 
саматадостапност на музејот при што и двете се сфатени во вистинска и во фигуративнасмисла. 
Според одредени автори, на овие четири елементи на маркетинг миксот треба да 
се додадат уште три: луѓето, физичките докази и процесот. Првиот елемент се однесувана 
влијанието на вработените на корисниците, второто на опипливите мерила, атретото на 
маркетиншката култура како начин на размислување кој се применува воцелата организација. 
Други автори, пак, сметаат дека на маркетинг миксот треба да мусе додадат уште две состојки: 
односите со јавноста и моќта. Односите со јавностаработат на јавната слика и репутацијата на 
музејот.Моќта, пак, се однесува на сликатана музејот кон партнерите и администрацијата од кои 
истиот зависи и подразбирауправување со односите со финансиските авторитети и останатите 
стејкхолдерибидејќи од овие односи зависи автономијата на музејот.Без автономија не може да 
сеочекува да се работи на зачувување на културното наследство. 
Целта е маретингот да биде одреден од користа која ја добиваат потрошувачите 
(посетителите), а не производителот (во овој случај музејот). Ова е важно да се 
забележи разликата кога веќе маркетингот кој има комерцијална провениенција се 
применува во културните институции. 
Доколку односите со јавноста, како дел од маркетинг миксот, се водени на 
правилен начин, можат да му помогнат на музејот да влезе во свеста на посетителите ида стане 
пријатно и атрактивно место кое со задоволство се посетува. Тукамаркетингот има за цел 
посетителите да добијат информации за добрите работи штоможат да ги добијат од музејот кој 
се грижи за нив и за нивните потреби.Во наредниот сегмент ќе бидат подетално обработени 
цената, дистрибуцијата и промоцијата како елементи на маркетинг миксот на музеите и ќе бидат 
разгледани нивните специфичности и разлики во однос на субјектите кои работат во други 
сектори. 
3 Специфики и улога на цената и дистрибуцијата како 
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елементи на маркетинг миксот на музеите 
Цената е еден од најзначајните елементи на маркетинг миксот на секој субјект. 
Кога се работи за профитните субјекти, цената е значајна за обезбедување опстанок ипоради 
тоа е потребен сеопфатен и комплексен пристап при нејзиното одредување,додека, пак, кај 
непрофитните субјекти во кои спаѓаат музеите, цената се разгледува одсосема друг аспект. Кога 

се дискутира за цената, кај музеите се истакнува, пред сѐ,цената на влезницата за поставката 

или изложбата, но во последно време се повеќе седискутира и за цената на предметите во 
сувенирницата и на придружните услуги кои се 
нудат во музејот. Ова прашање е доста значајно бидејќи, кај голем дел од музеите,трошоците за 
одржување и осовременување на понудата ги надминуваат финансискитесредства кои 
институциите ги добиваат од државниот буџет. 
При посетата на музејот, посетителот, за уплатените средства треба да добие 
добро осмислен и реализиран пакет на информации, искуства и знаења кои треба да 
муовозможат уникатно доживување и од сите музејски, стручни и дополнителни работикои се 
преземаат за подобрување на неговото доживување, посетителот се соочувасамо со  
еден дел. Како резултат на тоа, цената која ја плаќа е симболична и е далекупод вистинската 
цена на чинење која најчесто се зема како критериум приодредувањето на финалната цена. 
Но, од друга страна, се покренува прашањето за оправданоста на наплатата на 
влез во музеите и другите културни институции поради нивното државно 
финансирање. Средствата со кои се финансира музејската дејност доаѓаат од 
трансферите на даночните обврзници кои во овој контекст се јавуваат како корисницина 
музејските услуги и не може, а да не се постави прашањето дали е етички иправедно лицата да 
плаќаат двапати за една иста работа. 
Но, имајќи предвид дека денешното општество е материјалистичко, голем број 
автори сметаат дека бесплатниот влез во музеите може да биде интерпретиран какодоказ за 
нискиот квалитет на поставката и тоа да доведе до обезвреднување нанеговото значење во 
новите општествени околности во кои вредноста на работите сегледа низ призмата на парите. 
Во светот постојат различни примери за тоа како серазрешува прашањето за цената.Така, во 
познатиот американски музеј Гети, влезот еслободен, но се наплаќа паркингот кој има доста 
висока цена од 8$.Други музеи нудатразлични пакети за посета прилагодени на потребите на 
различните посетители. ВоЛувр постои можност за целосна и редуцирана посета, а разликата во 
цена е 4 евра, аза лицата до 18 години секоја недела посетата е бесплатна. 
Висината на цената нa влезницата во музеите и останатите културни 
институции е многу значајна поради делувањето на познатите Енгелови закони, коиукажуваат 
дека издатоците за храна се обратнопропорционални со големината надоходот (колку е помал 
доходот, толку поголем процент се издвојува за исхрана насемејството), а со зголемување на 
доходот и економската моќ на населението сезголемува износот кој луѓето можат да го потрошат 
на уметност, образование итуризам. 
При одредувањето на цената на влезниците треба да се земат предвид 
трошоците за печатење на истите и на бесплатниот информативен материјал како идругите 
погодности кои ги добива публиката, трошоците за одржување на хигиената ипотрошокот на 
енергенси кои се потребни за нормално работење на институцијата. 
Лицата кои во рамките на музејот имаат задача да ја одредат цената, мора да се 
потрудат висината на цената да биде компатибилна со перципираната вредност одстрана на 
корисникот. Според Гералд Мат,( 55 Mat Gerald, Flak Tomas, Lederer Judita, Menadzment muzeja –
umetnost i ekonomija, Beograd, CLIO, 2002, 
стр.110) како стандард при одредувањето на ценатана влезницата во музеите треба да се зема 
цената на влезницата во киносалите. 
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Истовремено, земајќи предвид дека правото на култура е неотуѓиво човечко право,музеите мора 
да овозможат задоволувањето на оваа потреба да не биде доведена вопрашање поради 
финансиски причини, а оние лица кои имаат многу поголемиматеријални средства преку 
директна инволвираност во работата на музејот треба даовозможат негова достапност за сите 
општествени слоеви. 
Поради тоа е потребно, покрај прифатливата цена која укажува на вредноста на 
понудата, да се одредат и низа погодности наменети за специјални групи посетители. 
Во практика постои широк спектар на специјални групи посетители како што се: 
бесплатен влез за деца, бесплатен влез во одредени денови, разни видови попусти засемејства 
и групи, за одредени социјални категории, пакети на врзани влезници заповеќе настани, пониска 
цена надвор од туристичката сезона итн. Само на овој начинможе да се овозможи посеопфатно 
задоволување на културните потреби и во услови натранзиција, кога редовното и активно 
конзумирање на културните содржиниизостанува на сметка на физичкото преживување. 
 
За групни посети постојат посебни попусти и вообичаено истите се нудат при 
саемските претставувања на туристичките агенции како дел од целокупната 
туристичка понуда на нашата држава. Многу често посетата на НУ Завод и музеј - 
Битола се нуди во пакет со посета на музеи во други градови во нашата држава и на тојначин се 
добиваат голем број посетители. 
Ниската цена за децата и студентите е поради нивно привлекување и едуцирање 
во правилна насока, за во најраниот период од животот да ги стекнат потребните 
знаења и навики за посета на културните институции. Во рамките на истата ценовнагрупа се 
ставени и пензионерите кои имаат многу слободно време и бараат најразличниначини да го 
исполнат истото при што, некои го посетуваат музејот самостојно, некоидоаѓаат со своите 
врсници и пријатели, а голем дел со своите внуци.(http://republika.mk/?p=4609 
При формулирањето на ефективни и ефикасни маркетинг стратегии, музеите 
мораат прецизно да ја дефинираат висината на цената на влезницата, но и самиотизглед на 
влезницата. Тоа не е само парче хартија, туку и финансиски документ којслужи како потврда за 
намената на уплатените средства, но и маркетиншко средствокое преку привлечниот изглед и 
корисните информации може да служи за градење наимиџот и брендот на музеите. 

Дистрибуција на музејскиот производ (услуга) 
Еден од најбитните предуслови за остварување успех во работата на музејот е 
истиот да им биде достапен на потенцијалните посетители и тоа на начин и во времекои 
одговараат на нивните потреби. Широката и диференцирана дистрибуција намузејската понуда е 
препорачлива поради големиот број лица кои поради различнипричини не можат да го посетат 
музејот. 
Музејските ресурси во многу земји се сместени во урбаните центри и не им се 
достапни на лицата кои живеат во предградијата и руралните средини што е проблемимајќи 
предвид дека најголем дел од населението не живее во урбаните центри. За дасе надминат 

бариерите раководните лица на музеите, пред сѐ, во развиените западниземји, преземаат 

најразлични мерки за да ги направат музејските ресурси достапни наместата на живеење и 
работење на што е можно поголем број на лица. 

Музеите се под сѐ поголем притисок да ја подобрат дистрибуцијата на своите 

понуди поради сѐ поголемата финансиска поддршка од страна на јавниот сектор кој зададените 

финансиски средства бара конкретни бројки на лица кои бенефицирале однивната донација. 
Тука особено се значајни корпоративните спонзори кои одлуките ги носат врз база 
на маркетиншките фактори како што се: број на посетители, состав на посетителите(нивни 
карактеристики), процент на семејства со деца, имиџот на музејот воокружувањето и сл.  
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Една изложба или поставка која е поставена во еден музеј, а потоапатува и се презентира во 
музеите во различни градови, многу полесно ќе добиеподдршка од страна на компаниите кои 
даваат придонес во областа на културата. 
104 
Поставките кои се презентираат во различни градови исто така полесно добиваат 
поддршка од страна на локалните власти. 
Во однос на дистрибуцијата на музејската понуда постојат шест различни начини 
на кои истата може да се изведе:(Kotler Neil, Kotler Philip, Museum Strategy and Marketing, Jassey 
Bass, A Wiley Imprint,1998, стр. 196) 
 
1. дистрибуција во главниот објект на музејот; 
2. дистрибуција во ограноците на музејот; 
3. поставки кои патуваат на различни локации; 
4. програми кои се на друга локација од музејската зграда; 
5. публикации; 
6. електронска дистрибуција. 
3.1.1 Дистрибуција во главниот објект на музејот 
Најголемиот дел од музејските понуди се презентираат и дистрибуираат во 
главниот објект на музејот. Зградата на музејот може да биде различна од аспект нанејзината 
достапност, атрактивност и атмосфера. Најголемиот дел од музеите 
настануваат на еден од следните три начини. 
Прво, некое лице од заедницата поседува вредна колекција на предмети (слики, 
антиквитети и сл.) кои вреди да бидат презентирани во музеј кој може да биде 
постоечки или нов. Второ, некое лице или група одлучува дека заедницата има потребаод музеј 
кој треба да даде став, видливост или гордост на заедницата.Така, на пример,најголем дел од 
американските музеи беа создадени како симболи на високиотквалитет на живот и служеа за 
привлекување нови жители и бизниси.Третата причиназа основање музеј е поседувањето 
уметничка колекција, историски артефакти илинаучни и технолошки предмети или достигнувања 
кои ги возвишуваат достигнувањатана одредена култура или нација и се во согласност со целите 
на владата.Така, музејотЛувр во Париз е пример за институција која е спонзорирана од страна 
на владатазаради идеолошки и националнистички цели. 
Зградата на музејот многу често не е добро дизајнирана и, како резултат на 
проблемите кои се јавуваат при работата, се вршат промени, проширувања и 
модернизирања. Истата треба да биде удобна и репрезентативна и да придонесува заградење 
добар имиџ во окружувањето. 
3.1.2. Дистрибуција во ограноците на музејот 

За да допрат до побројна публика, сѐ поголем број музеи отвораат свои ограноци 

во различни делови од земјата и светот. Еден од најпознатите музеи во светот, 
Гугенхајм има отворено свои ограноци во Венеција, Билбао и Берлин и во сите објективо овие 
различни градови се зачувуваат препознатливата архитектура, стил и престижи се гради 
универзален идентитет на брендот на овој музеј. 
4. Поставки кои патуваат на различни локации 
Во музејскиот свет, еден од најзначајните начини на дистрибуција на поставките и 
колекциите е преку нивно приспособување за преместување и патување на различнилокации 
или преку позајмување на одредени предмети од еден на друг музеј. Вакватапрактика во 
последно време доживува голем пораст поради зголемената видливост намузеите и 
атрактивноста и привлечноста на нивните поставки и како резултат наогромниот број предмети и 
артефакти кои, поради лимитираниот простор, не можат воцелост да се прикажат поради што 
голем дел од нив остануваат во музејскитескладови.  
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Како резултат на тоа, музеите кои располагаат со големи збирки имаатинтерес да ги споделат 
истите со други музеи за да го намалат хаосот во своитеизложбени и складишни простории. 
Но, голем проблем е што голем дел од музеите немаат целосен увид на сите 
предмети со кои располагаат поради што не можат да одредат кои предмети можат даги 
отстапат на некој друг музеј и од тоа да заработат одреден износ или некоја другабенефиција. 
Во овој контекст не може, а да не се споменат трансакциските трошоцикои се доста високи 
особено за многу чувствителни предмети.При соработката,музеите прво мора да ги одредат 
овие трошоци и да дефинираат дали целокупнатасоработка ќе им донесе бенефиции или само 
соработка со училиштата и одржуваат предавања како составен дел од едукативниотпроцес кој 
потоа треба да резултира со физичка посета на музејот. 
Голем број музеи имаат развиено обемни едукативни материјали кои за време на 
предавањата им се дистрибуираат на учениците во физичка форма, но и преку 
електронски пат. Друга форма на доближување на музеите до пошироката јавност епреку 
воспоставување на сувенирници и продавници за подароци во големите трговскицентри, 
аеродромите и другите јавни места. 
Така, Метрополитен музејот има вакви продавници во голем број трговски центри 
и предметите кои се продаваат таму, во голема мера се исти со оние кои ги има вопродавницата 
која е сместена во зградата на музејот. Но, сепак, некои од 
поексклузивните предмети не се достапни на таа локација за да се поттикнат луѓето даго посетат 
музејот. Овие продавници можат да бидат многу ефективни запривлекување лица кои немаат 
навика да одат во музеј, но привлечени од предметитеи визуелните средства поставени во 
нивниот омилен шопинг центар можат да одлучатда го посетат музејот. 
5. Публикации 
Традиционален и често користен начин за доставување на понудата на музеите се 
публикациите. Постојат седум видови печатени публикации. 
Првиот вид се состои од книги кои често се оставаат на масите за кафе и во нив сеопишува 
историјата на музејот и се дава илустрација на неговите колекции и оддели.Обично се работи за 
мали книги кои се атрактивно изработени за да го привлечатвниманието на потенцијалните 
посетители. 
Вториот вид се состои од книги, памфлети и каталози кои се користат за промоцијана 
специјалните изложби.107 
Третиот вид се состои од развивање на забавни групни игри кои се базирани на 
музејската колекција при што најмногу се користат интерактивните сложувалки кадекако резултат 
се добива слика од некој познат предмет кој го има во музејот. 
Четвртиот вид се состои од публикување на посебен информативен весник на 
музејот во кој се презентираат сите активности на музејот. 
Петтиот вид се состои од публикување на списание каде што, освен активностите 
на музејот се дискутираат и голем број други прашања од музејската дејност. 
Шестиот вид се состои од развивање на детски водич низ музејот. Самиот водич 
треба да биде интерактивен и илустративен и на забавен начин да го доближи музејотдо 
посетителите. 
Седмиот вид ги опфаќа годишните извештаи за работата на музејот кои се 
доставуваат до надлежните органи и спонзорите кои донираат средства за 
финансирање на активностите на музејот. 
6. Електронска дистрибуција 

Како резултат на сѐ поголемата дигитализација и сѐ позначајната улога на 

компјутерите во секојдневниот живот и работа, неизбежно е присуството и на музеитево 

интернет просторот. Сѐ поголем број светски музеи, но и дел од нашите музеинудат виртуелна 

посета на музејските простории и поставки за определен надомест. 
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Така, Метрополитен музејот, за годишен надомест од 50 долари, нуди пристап за ситенегови 
изложби и настани што го зголемува спектарот на потенцијални посетители. 
Наместо потенцијалните посетители да патуваат до другиот крај на светот и да 
потрошат илјадници долари на авионски билети, хотелско сместување и други 
активности, тие од удобноста на својот дом можат да ги видат работите кои ги сакаат. 
Многу луѓе не располагаат со големи буџети за патување и задоволување на нивнитекултурни 
потреби и со електронската дистрибуција се опфаќаат и оние лица коинемаат многу голема 
платежна моќ. 
Електронската дистрибуција создава милиони нови потенцијални посетители што, 
секако, може да придонесе за развој на музејот. Но, за да се направи тоа, потребно 
евиртуелната посета и другите електронски содржини да бидат атрактивни и одвистински агол 
да ги презентираат сите предмети, така што посетителот ќе има чувствокако да е физички 
присутен во оригиналната зграда на музејот и одблиску ужива вонејзината  
поставка и ентериер. Исто така, електронската дистрибуција му овозможувана музејот да ја 
контролира сликата која посетителот ја добива за музејот, бидејќиистиот не може да ги види 
евентуалните недостатоци кои постојат во него. 
Електронската посета треба да биде добро испланирана, со логичен редослед на 
движењата, да постои можност за задржување на одредени делови и нивно доловувањеод 
различни агли за да се задоволат вкусовите и на попребирливите посетители. 
Исто така, електронската дистрибуција на музејската понуда нуди големи 
маркетиншки можности, бидејќи дел од просторот во кој е сместен прозорецот на којсе 
презентира музејот може да биде искористен за рекламни цели и да се промовираатдруги 
културни настани или спонзори на електронската дистрибуција што, секако, ќепридонесе за 
дополнителни финансиски средства во рамките на музејската каса. 
Друг начин за електронска дистрибуција на музејската понуда е преку креирање нафилмови и 
видеа кои најчесто се користат за едукативни цели во училиштата. 
Од сите наведени форми на дистрибуција на музејската понуда во наредниот 
период најзначајна ќе биде електронската дистрибуција, како за странските, така и занашите 
музеи. Во рамките на дел од нашите музеи овој вид на дистрибуција е составендел од 
дистрибутивниот пакет, но е доволно развиен или она што се нуди не еизработено на врвно 
техничко ниво.Во тој контекст треба многу да се поработи за дасе постигне задоволително ниво 
на понуда која треба да допре до огромен бројпотенцијални посетители.Трошоците за 
одржување на квалитетна веб-страница којануди можност за виртуелна посета на музејот не се 
многу големи и се многу помали одсубвенциите кои им се даваат на странските туристи за 
посета на нашата држава инејзините културни содржини. 
7 Градење и улога на промотивниот микс како дел од маркетинг 
миксот на музеите 
Одредувањето на основните сегменти на публиката на постојаните музејски 
поставки е само преодна основа за активностите насочени кон зголемување на бројотна 
посетители со посредство на насочената маркетиншка промоција и перманентнитестручни 
програмски активности, кои мораат да бидат адекватно поткрепени од странана маркетингот. 
Стручните програмски активности имаат за цел оддржување на континуитет на 
работата на музејот, но и нудење нови содржини со цел музејот да биде актуелен кајјавноста. 

Тие придонесуваат за зголемување на актуелноста на музејот, а тоа напостојаната поставка ѝ 

носи дополнителен број посетители кои, сепак, не се доволни. 
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Задоволителната посетеност на постојаната поставка може да се обезбеди само 
прекупонатамошна промотивна активност која е целно насочена кон познатите сегменти 
напазарот.Начините на целно ориентираното делување се разликуваат од сегмент досегмент, но 
ефектот од секоја активност е поголем ако потенцијалните посетителивеќе го познаваат 
производот и неговите карактеристики. Маркетиншката практика вофункција  
на промоцијата користи различни методи и техники кои постојано семенуваат бидејќи методите 
кои во минатото давале резултати, сега може да не гоправат тоа. 
Промотивните техники можат да се класифицираат на различни начини. Една 
поделба е на промотивни медиуми над и под линијата. Над линијата се наоѓаат 

различни видови презентации (пред сѐ од сферата на огласувањето) преку печатенитемедиуми, 

радио, телевизија, кино и на отворен простор, а под линијата се наоѓаатдополнителните 
медиуми (директна пошта, изложби, брошури, реклами на продажнитеместа, примероци и сл.). 
Според друга поделба постојат унапредување на продажбата, лична продажба, 
директен маркетинг, огласување и односи со јавноста, но комбинираните методи 
секогаш даваат поголеми ефекти. Потенцијалните посетители кои ќе видат плакати илиогласи за 
нова поставка или програма, а во исто време се пренатрупани и со безбројдруги информации, ќе 
реагираат во релативно мал број.Но, ако на овие методи седодадат и обраќањата преку покани, 
известувања, електронска пошта, СМС-поракиили репортажи, одзивот секако ќе биде поголем. 
Но, треба да се има предвид дека вонивното комбинирање не треба да се претерува, туку треба 
да се користи најмал бројмедиуми кои се потребни за да се оствари најголем впечаток и 
одзив.(Dzefkins Frenk, Oglasavanje, Beograd, CLIO, 2003, стр.107) 
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5 Social networks as a major player in the economic development of 

countries in the region 

Друштвене мреже као главних актер privrednog razvoja zemalja u regionu 
 

PhD .Valentina Nikolovsk    

Sveti Kliment Ohridski fakultet 

 
.SAŽETAK: Pod društvenim mrežama podrazumijevamo organizaciju ili skupinu ljudi koji su 
međusobno povezani zajedničkim interesima, idejama, ili nekim drugim skupom vrijednosti. Danas su 
društvene mreže najvažnija i najpoznatija metoda koja se koristi za informisanje i komuniciranje, kako 
na privatnom tako i na poslovnom planu. Ova pojava je pomakla granice u svijetu, posebno kada je 
riječ o poslovanju. Ljudima je omogućeno povezivanje, komuniciranje i poslovanje nevezano za mjesto 
gdje se nalaze i vremesnki period u kojem to čine. Došlo je do sažimanja čovječanstva, prostora i 
vremena, svima je sve dostupno u  svakom trenutku. Studenti i tinejđeri su bili prva armija koja je 
poćela da koristi ove oblike komunciranje putem mreža, danas mnogobrojne društvene servise koriste 
ljudi razne starosne dobi i raznih profesija. Preko stotine servisa je danas aktuelno, neki od važnijih su 
Twitter, Facebook, Linkedln, Google Plus. Kompanije koje pametno, pažljivo i detaljno pristupe 
stvaranju strategije pristupa društvenim mrežama stiću prednost u odnosu na druge. 
Ključne rijeći: društvene mreže, informisanje, komuniciranje, poslovanje. 
 
 
SUMMARY: Under the term social networks is ment an organization or group of people  who are 
connected with common interests, ideas, or some other set of values. Today, social networks are the 
most important and best known method used for information and communication, both at the private 
and the business plan. This phenomenon has shifted the boundaries in the world, especially when it 
comes to business. People were able to connect, communicate and operate, which is unrelated to the 
place where they are located and time period in which they do that. It has come to a planetary 
availability of products, space and time,everything is available to everyone, all the time. Students and 
teenagers were the first army, which began to use these forms of communicating through networks, 
today many social services are used by people of different ages and different professions. Over 
hundreds of services is now topical, some of the most important are Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Google Plus. Companies, who smart, careful and detailed approaches to making a strategy of access 
to  social networks, are gaining an advantage  over the other social networks. 
Key words: social networking, information, communication, business. 
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Introduction 

The technology has undergone a complete reversal after the formation of the web. The basic function of 
web is to inform, serves as a source of information, represent a place where you can access any type of 
data, regardless of location. Today, on the web, the most common are social networks. On the question of 
the popularity of social networks, today is not difficult to answer. We use them to make friends, connect, 
meet new people, to get information, receive and share information, to put it simply in order to 
communicate with each other in various ways. What keeps groups of people together is usually some 
interest and just because that social networks are becoming more and more popular. 
Social networks today have extremely high activity and distribution. We will take for example Facebook, 
the most popular and best-known network that has 900 million users. Then, there are Instagram, YouTube, 
Google+, and led-corporate social network LinkedIn. The social network, which today grows fast, is 
Instagram. 
The benefit of social networks is definitely a communication, which is possible between all parts of the 
world, as in private, so in business terms. It is easy to share knowledge, information and data via social 
networks, and to target the individual or specific group of people. Once people connect with each other, 
their cooperation begins to grow  with  incredible speed and connect more individuals, groups, teams, and 
even companies. Through that association, companies can develop their marketing tools, since it brings 
together the circle of people who represent the same idea, or the arches in the same business, where their 
experiences from other companies can advise which tools can and who can not been used on social 
networks, and this can be a great help in achieving positive results. 
It should be noted also that there are negative sides of social networks. People feel less exposed when 
they are communicating through social networks, as well as the companies get a sense of security and 
increase the demand for certain product or service, if advertised through social networks. In fact, this false 
sense of security and lack of exposure, people and companies can lead to unpleasant situations, such as 
cancellation or negative feedback comments that spreads faster than in the real world. It is hard to discern 
role of social networks in business and the world, are they good or bad. Certain have social networks 
positive aspects, so as the negative. With the discovery of social networks, people began less 
communicate with each other, are more burdened with technology and the Internet, so we lost that charm 
of communicating face-to-face, the emotions that were woven into direct talks turned into a variety of 
stickers which we are typing, former possibility of encouraging customers to choose between a particular 
service or product is lost, or a personal visit to a specific company where we can say loud and clear why 
we are or we are not satisfied with a particular service or product, and at the same time praise or scold the 
person and ask for a meeting with the chief executive or person expert in this particular area. The 
emergence of social media has fundamentally changed today's society, including business and this 
phenomenon will every day more and more beome strogner and it will grow, and we will, unlikely, never go 
back. 
 

Modern business 

Modern business can most easily be defined as following the latest trends and changes in the 
environment, and adequate adjustment to these changes. Such operations are followed with rapid and 
unexpected changes, uncertainty, risk, business dynamism and strong competition of price and quality. 
The process, which most commonly occurs in modern business is globalization, which in many ways 
comes into the country and  awareness of its citizens.  There are a lot of ways, in which globalization is 
struggling, but to us the most interesting 
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ways are the Internet, or specific social networks. As the process of globalization has strengthened, there was 
not much time for business people to recognize the potential of social networks within the process itself. One of 
the main advantages of social networks was complete temporal and spatial limitlessness. The only thing that 
limits them is limitless of countries where the social network are used, which in turn makes the opposite effect, 
because of the ban social networks are encouraged to devise new ways to be more accessible to the general, if 
not the whole mass of the people. How social networks grew, so grew their options and the possibilitys to use, 
where the primary business, communication, became one of the many possibilities that social networks brings. 
This brings us to a new concept and it is internet marketing. 
Internet marketing is a new type of marketing, which uses the Internet and other digital technologies for the 
purpose of advertising and promoting their products and services, and achieving goals. They are using a 
variety of channels, but the most common are: 
- E-mail- this is used in direct and personal communication with prospective and existing customers, since the 
channel is considered highly personalized channel 
-World Wide Web- site of the majority of marketing services on the Internet, because in rare occasions, 
company  does not have their own website with their services and products 
 
 
-Other: Chat, discussion groups, blogs 
Internet marketing is slowly becoming indispensable tool in almost all economic activities. It is believed that the 
modern world economy has become dependent on Internet marketing, and is unlikely to return to old habits. A 
internet marketing would be almost impractical without impact of social networks, which leads to the next clue 
of relationship between the individual and the company in terms of marketing and use of social networks. 
 
 
Social networks as the main actors in the development of modern business 

Social technologies are still in the initial phase of adjustment for use in business, but in some cases are 
beginning to affect the company and its way of doing business and hierarchy, thereby creating a network of 
people, informations and data, encouraging cooperation among departments and individuals, aimed at 
achieving business goals. 
How social technology develops, so directors of companies are trying to keep up with the times. Each day they 
are trying to find ways to draw quality business value from social technology. Many organizations use social 
networks like Facebook, LinkedIn and the other for outdoor activities such as branding, marketing and 
employment, always striving for positive results with the question of whether it is enough good results, taking 
into account that it can always be better. 
The small number of companies developt social business platform, known as social software for internal 
collaboration, and with the main aim of connecting employees, information and digital assets in the overall 
organization. The main functions of social business platform are: search, which enables you to locate specific 
content and users, links that connect similar content and users, editing blogs and articles, allowing users to flag 
content links, presented the recommendations of other users for specific required content and offer 
opportunities to overpayment certain users or certain material and interesting content. What makes a major 
difference between social business platform and the typical search engines and social networks is the focus of 
the search, which is based in-house, or to a company in which the user is working, and to its employees, 
products, services, information, everything what is related to the company. There are a lot of social platforms 
that are technologically very  similar to Facebook. Usage and using is, also, same. 
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Source:www.socialmediaexaminer.com

http://www.socialmediaexaminer.com/


 

International Scientific Journal 

,,Olcinium,, 

Volume 1, number 1 /E-ISSN:2337-0521         ISSN 1800-9794 

 

Faqe | 4  

The most common targets of marketing 
through social networks 

 
Increase in sales 

Strengthening the familiarity of the brand 

Informing of potential costumers about their… 
 

Costummer support 

Research with the purpose of product 

Research of costumers 
 

0%        10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Column1 Column2 Column3 

If we talk about the use of social technologies, their constant growth, and constantly learning and acquiring 
new knowledge and materials by large, but also small companies, we can define three levels of use of 
these, and those are the following: 

 Gradual local improvements in the current process, for example customer relationship 
management. 

 Gradual systematic process improvement to the consumer in a particular value chain, for example, 
building of social networks between employees who are in direct contact with customers and 
employees within the company. 

 Systematic transformation of the entire organization sistem, for example, finding ways to change 
the mindset of employees about what and how to collaborate with colleagues. 

Social technologies are considered to achieve results in the company when they are clearly linked to 
business processes and achieving business goals. 
Many companies are beginning to use social media to communicate with their employees, but many are 
abstained from the internal use of the tools of social media to various reasons, or simply did not record 
useful results that have emerged from their use, as internally, as the use of social media in external 
communications, aimed at customers. The following graph shows the reasons why the company's most 
widely used social networks, and in what percentage. 
 
 
 
 
 
 
 

   
          
   
          
   
          
   
          
   
          
   

 
 
 
 
 
Source: www.businessnewsdaily.com 
 
Social Networks 

Social networks are pages where the persons are able to create their profile with specific settings, and 
through their profile have the option of networking and connecting with other profiles and users. 
The first forms of social networks affects the 90s of the 20th century. The first known social network, in 
terms of social networks that we know today, was called SixDegrees, created in 

http://www.businessnewsdaily.com/
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1997. and founded by Andrew Weinreich. SixDegrees worked on the principle of combining lists of friends 
and connections of old classmates. Although the primary role of social networks is communication and 
connection with other users, with advancing of technology and changing the wishes of the users, existing 
and new social networks begin to expand its range of services, and, not only enable communication, take 
on the role of marketing, promoting other websites, and so they are involved in business of modern 
companies. Guided by this policy, we come to the new concept, the notion of private social networks. One 
of the best known and most successful private social network is Yammer. 
Yammer 
One of the most private social network is Yammer. The primary role of these social network is the 
communication between employees within a company. Yammer network access is allowed only to a 
particular user Internet domain, so that only selected individuals, with the registered e-mail address, can 
access the private network of a company. 
Facebook 
Facebook is a social networking network, founded in 2004 by former student Mark Zuckerberg. At the time 
of its creation, the role of Facebook was the communication and exchange of information between students 
at Harvard University. Years later, the social network has become one of the most popular networks which 
have joined many high schools, various universities, large companies, and many others. 
Instagram 
Currently, the most popular obtain free application, is Instagram. This is actually an application that is used 
for processing and sharing photos via mobile phones to social networks such as Facebook, Twitter, 
Tumblr, Flickr. The creators of Instagram are Kevin Systrom and Mike Krieger, it was designed by the year 
2010, soon it came to a planetary popularity. Facebook has bought it 2012 for one billion US dollars. 
Twitter 
Twitter is an online social network intended to send and read short messages (consisting of a maximum 
140 characters) that are under the network name called tweets. Registered users are able to read and post 
tweets, while those users who are not registered have only access to the tweets, without the possibility of 
announcement. 
Google Plus 
Google Plus is a social network based on the user's interests, since usually user posts are videos, photos, 
links and locations. Many people today compare Google + with Facebook, because it works on the same 
principe. 
LinkedIn 
LinkedIn is a business social network whose primary purpose is to connect employers and people who are 
looking for work. It was created with the goal of effective representation of  the professional skills its 
members, connecting its members and rapidly connecting employers and those who are looking for work. It 
is also the world's largest business social network where business people can exchange business 
experiences, participate in discussions, share interesting content and find new employers. The main 
advantage of LinkedIn is the elite clientele that gathers on its site. Since the LinkedIn is business social 
network, profiles who open in the social network mainly belong to managers who influence business 
decisions and more bosses who manage the company, and they are business partners that are not 
deductible. For this reason, existing and potential customers will prefer to resort searching products and 
services on LinkedIn, but to another smaller business and professional social network where primary goal 
is not the business environment. The main idea, that companies may be guide on this social network, is 
that quality takes precedence over quantity. The main item that LinkedIn offeres in these situations is the 
designation by profession, ie. title. Also, LinkedIn offers targeting the special interests, which makes the 
promotion even better. In this way, companies can mark only those persons working in a particular 
company, have certain skills  or working in the particular sector. Options for positioning, form and content 
of the ad are very wide, and uses of ads, which allows companies to perfect adjustment to what they are 
advertising. 
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Pinterest 
 
Pinterest is a company, that through the website and mobile application, allows users to share photos 
online. Page was founded by Ben Silbermann, Paul Sciarra and Evan Sharp. 
Tumblr 
Tumblr represents microblogging and social network founded by David Karp in 2007, and since 2013, falls 
under the company Yahoo!. This social networking and microblogging service allows its users to post 
multimedia and other content on his blog. Users have the  ability to monitor other people's blogs, which are 
presented as a public, future users have the ability to keep their blog private, while other users have no 
access to it. 
Popular social networks during business 
 
 

Source: www.businessnewsdaily.com 

http://www.businessnewsdaily.com/
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The impact of social networks on the company and the individual, although many of the administration of 
companies still do not see real advantages and disadvantages of the impact  of social networks and the 
impact on their business, can be very significant, as in the positive, so in the negative sense. There are 
countless examples of how certain situations and activities through social networks affect the operation of 
the company, caused a problem in business, undermined business reputation, some caused direct 
revenue decline and the loss of  customers. 
 

 Advantages and disadvantages of social networks in relation to the company 

Like many other technological innovations of our time, social networks have their positive  and negative 
sides. The advantages, that stand out, are certainly better communication to the base of its existing 
customers, according to the principle of good standing, which means that although all communication is 
directed to existing customers, the same road is trying to attract new and potential customers, through 
good advertising on social networks and through good user reviews on those same social networks. When 
communicating through social networks, essential is to develop a well-designed strategy of using social 
networks for this purpose. 
Faults, that are mostly seen as a strategy, of acess to social networks represent a very important step that 
many companies today ignore or do not work in the proper way. As an example we can take the start and 
constantly keeping the Facebook page of the company, ie. the communication to the base of existing 
clients and potential new clients, often left to external collaborators, temporary workers or even students, 
who will not invest much effort, will and passion to attract new users and maintaining good relationships 
with existing customers, how would that effort, will and passion invested by the founder. Therefore, in  
most cases, this tactic proves unsuccessful, and users lose their interest in a particular company, which 
was later reflected in earnings. 
 
Conclusion 

The use of social networks in the business world is growing rapidly and there are constantly finding new 
ways and opportunities to improve business. The development of technology, technological methods and 
tools on social networks very quickly finds application in modern business of companies. All the 
possibilities that social networks provide and deliver in the relations of the individual and society, in the 
same way affects the company and its operations. Companies, that previously recognize those situations, 
will be in a great  advantage. 
Social networks have become places in which each company must have an idea if she wants  to sell their 
product or service. Because of this, the importance of social networks is growing from year to year and the 
companys must deal with competition, so could just their idea, product or service attract a buyer's market. 
We can conclude, that social networks shaken the private world of ordinary people, and the business 
world. For all of us is to decide how we will and if we will use the possibilities of social networks. 
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Abstract 
Since it is argued by several authors that Europeanisation is the first step towards global integration, which 
furthermore would imply a coordination at a European level rather than assuming a national level to serve a 
common cause in culturally, socially, historically and economically, as well as politically heterogeneous 
environments. The comparison of European practices and US practices have shown that indeed that European 
corporations are beginning to develop their own distinctive management style. However, it has been noted even 
by Hofstede that national theories apply only on national borders and only particular outside the border of their 
country of origin. This indicates the importance of analyzing cultural constraint. More and more companies are 
more likely to turn to multi-cultural teams as a way of managing easily complex and dynamic environments, by 
being also considered as problem-solvers when it comes to external adaption. The intent of this paper is to 
analyze several cultural constraints, top management styles and implications for business and cross-national 
teams in order to develop a common European management style. The method used refers to the comparison 
of different papers, journals and other literatures from several authors, argued with regard to the subject. 
However, based on the comparisons of different papers and literatures, findings have been shown that this is 
unlikely to become reality in a particular short time, whereas an ongoing experience in working in a cross-
national team could create a homogenous team style. 
 
 
Keywords: Management, management practices, international management, 
 
Introduction 
Managing business activities, including time, people, ect. within a company involves more than just the 
implementation of particular practices. It takes the right people to do that job, in order to seek success 
respective to the goals the firm has set for itself. 
Howsoever, the question appears if there is a slightly possibility to create common European management 
styles or practices. Not to forget the fact that we deal with several cultural patterns and constraints. Yet, would it 
be possible in the near future, considering the ongoing change in our environments to actually create a 
homogeneous environment? 
Regarding to that the so called Eurobarometer, which is therefore to assess several public opinion in the 
European Community posed a question asking how frequently does one feel European. According to this 
survey only 15% of the citizens expressed the feeling by not thinking of themselves as only their nationality, 
while 33% uttered “sometimes” and others 49% as “never” (cf. Meyers, Kakabadase, McMahon, Spony, 1995, 
p. 17). 
Howsoever, the meaning of the term Europeanisation is one step towards global integration. This furthermore 
would involve the coordination at a European level rather than on a national level, in order to create common 
cause in culturally, historically, socially, economically and politically homogeneous environments. In order to 
facilitate such coordinations the Single European Act is continuously making several attempts. Attempts, one of 
which one might mention the essence of the European project, which involves the right to free movement of 
workers. This furthermore has implicated the creation or the completion of the Single European Labor Market, 
based on EU mobility and openness to the rest of the world, which could respond to the needs of companies 
and EU workers, in order to stabilize macroeconomic variations. This is one of the key drivers to fulfill the 



International Scientific Journal  

,,Olcinium,,  
Volume 1, number 1 

E- ISSN 2337-0521                                                                                                                                                   ISSN 1800-9794 

Faqe | 10  

ambitions of the Europe 2020 Strategy (cf. Meyers, Kakabadase, McMahon, Spony, 1995, p. 18; European 
Policy Centre, 2016). 
Yet, an overlook at the studies provided by Hofstede where he attempted to study several cultural constraints 
demonstrated that there are no such things as universal management theories. There is too much of diversity 
reflected in management practices, which have been recognized all around the world. Therefore when it comes 
to management practices we always refer to comparative management (cf. Hofstede, 2006, pp.76-77). This 
implicated the difficulties, which are bounded to several barriers to overcome. 
 
Cultural Constraints and Intercultural Management issues hindering the creation of a homogeneous 
management style 
 
Hofstede was one of the main authors who noted in his theory of organizational dynamics that national theories 
apply only on national border and only particular outside of the country of origin. It is therefore so, since one 
have to consider that managers are also humans, who grew up in a particular society and their ideas reflect the 
constraints of their environment (cf. Hofstede, 2006, p. 81). 
It is important to have in mind that working with other people of another country involves the first step, which is 
understanding their culture and historical background or context (Adler, 2002, p. 74). Especially considering the 
fact that management practices are a combination of shared knowledge and competences. They‟re multifaced 
and consist of different elements such as written and unwritten rules, which differ regarding the degree of 
formalization. This so, since other are not highly formal. Some might be more technical, while other are more 
social. Selznick in his article refers to the organizational or managerial practices as being able to be “infused 
with value”. This according to him means that the members in the firm gain a symbolic and normative meaning 
(cf. Kostova. 1999, p.309). 
 
 
 
Tabel 1. Different characterizations of management concepts  
 

USA Characterized with below average power distance 
and uncertainty avoidance, short-term oriented, 
highly individualistic, fairly masculine 

GERMAN‟S Show strong uncertainty avoidance, less 
individualism than US 

FRENCH High power distance and uncertainty avoidance, 
feminity, less individualistic 

DUTCH Are in the three first dimensions alike the USA but 
they‟re long-term oriented, extreme feminity 

 
Source: (cf. Hofstede, 2006, p. 85). 
 
Howsoever, a lot of countries to achieve synergy and efficiency often engage in cross-unit transfer of business 
practices. Therefore, included in the practices may be their core competencies and knowledge. This implicates 
that during the transnational transfer of strategic organizational practices two aspects have to be incorporated: 

1) Difusion of a set of rules 
2) The invused value meaning 

 
So, the success of this particular transfer is defined as the degree of the institucionalisation of the practices (cf. 
Kostova. 1999, p.310). Yet, it is important to be aware of the fact that the predominant management style that 
manager‟s display within the organization has repercussions on the people in the organization.  
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Meaning, the organization itself and certainly the business as a whole (cf. Meyers, Kakabadase, McMahon, 
Spony, 1995, p. 21). 
In any country around the world ther is something called “Management” though, but yet its meanings differ to a 
particular extent from one country to another one. Therefore, in order to understand the processes it takes 
considerable historical and cultural insight into local conditions. Hofstede‟s cultural differences for several 
countries and the position they represent allows us to make predictions of the way a society operates. Including 
the theories, which they apply to their management (cf. Hofstede, 2006, p. 83). 
Therefore, companies are more and more interested in turning towards multicultural teams, in order to ensure a 
way of managing easily complex and dynamic environments. Especially since we deal with an increasing level 
of globalization of business activities. They frequently have been seen as problem solvers regarding external 
adaption. This furthermore implicates to solve problems caused by internal integration. In other words balance 
the individual‟s collective effort (cf. Schneider, Barsoux, 2003, p. 217). 
 
Managing in cross-cultural teams 
 
The essence of bringing individuals into working together or respectively working in a group with different 
cultural backgrounds can enhance also the quality of decision-making processes. Yet, there are some turnovers 
not to be left unmentioned. There are also possible interpersonal conflicts and communication problem to occur. 
That‟s why it has to be created a successful team that share the same sense of purpose (cf. Schneider, 
Barsoux, 2001, pp.217-220). 
This can be enhanced by improving the communication context. This therefore, since people automatically 
revert to their habitual and natural behavior. Based on the reason that they do what they always do. It is 
important therefore to understand communication, which involves the exchange of meaning and the attempt to 
let you know what I mean. It includes any particular human behavior that a person perceives and interprets. 
Countries with their culture communicate or interpret and evaluate events differently. Yet, it does not 
necessarily mean that communication results in understanding (cf. Adler, 2002, pp. 74-78). 
Considering the rapid change and ongoing of the international business environment, the inherented diversity 
among people seems to have positive appeal. This, howsoever would lead to enhancing the quality of decision 
making (cf. Schneider, Barsoux, 2003, p. 218). 
Howsoever to create a common ground is a quite difficult matters, since diverse groups have to content several 
differences in attitudes, values, behavior experiences background and even language (cf. Schneider, Barsoux, 
2003, p. 219). 
According to the well- known Professor David Vogel there is a persistent fundamental national differences in 
terms of how business ethics is defined, judged as well as debated. This, due to distinctive institutional, legal, 
social and cultural context (Schneider, Barsouxh, 2003, p. 305). Would the team-members have a similar profile 
then it would certainly be less trouble in finding a style of operation, which suits all the members (cf. Schneider, 
Barsoux, 2003, p. 219). 
One of the main strategic tasks when dealing with cultural differences, is creating a sense of purpose in order to 
work several differences through in the beginning of the project (cf. Schneider, Barsoux, 2003, pp. 222-
223).This howsoever includes or refers to setting specific performance and objects (cf. Schneider, Barsoux, 
2003, p. 224). 
Yet, despite these indications mentioned above there is also one important aspect which has to be considered, 
referring to ethics. Since each culture has a set of their own values and attitudes, each culture as well has a 
common ethics approach. So the question is referred to the assumption if there is a possibility that ethics are 
culture-free. However, this aspect has been argued and debated among several authors. Not to forget to 
mention the fact that we deal also with several differences in the legal context, which certainly play an important 
role (According to the well- known Professor David Vogel there is a persistent fundamental national differences 
in terms of how business ethics is defined, judged as well as debated. This, due to distinctive institutional, legal, 
social and cultural context (cf. Schneider, Barsoux, 2003, p. 307). 
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Howsoever, firms tend to create some particular guidelines, which are being developed within firms as well as 
across countries. Those are defined as a statement setting down corporate principles, rules of conduct and 
ethics. Including several codes of practice concerning corporate responsibility to consumers, employees and 
stakeholders, ect. Yet, comparing codes of conduct, there has been found a significat difference in the 
existence and content of codes of conduct within European firms (cf. Schneider, Barsoux, 2003, p. 303). 
 
Conclusion 
 
Since 30 years and more the literature has been approving the fact that there is a particular diversity in 
management practices. Therefore we often or constantly refer to comparative management, since the general 
lack of success in several countries, due to the wellknown cultural differences doubt the validity of Western 
management theories in non-Western countries or environments (Hofstede, 1991, pp. 81-83). 
According to several studies including Hofstede‟s Trompenaars and the Cranfield studies, evidence have 
proven that an emerging European style of Management could probably develop after a particular experience of 
cross-national teams of working together. Yet, such a possibility would take a slow but inevitable process in 
consideration (Kadabasa, pp. 26-27). During these studies cross-national team‟s researcher identified the 
development of different management style, characterized by the different cultures of a particular country. Each 
of which have a different impact on the business and the way the organization is run (Kadabasa, pp. 26-27). 
Howsoever, in order to approach this goal companies are more and more interested in turning towards 
multicultural teams, in order to ensure a way of managing easily complex and dynamic environments. 
Especially since we deal with an increasing level of globalization of business activities. These would 
furthermore develop opportunities to understand international issues and also the organization learns how to 
function effectively by dealing with different cultures (cf. Schneider, Barsoux, 2003, pp. 217-220). 
Considering the rapid change and ongoing of the international business environment, the inherented diversity 
among people seems to have positive appeal. This, howsoever would lead to enhancing the quality of decision 
making (cf. Schneider, Barsoux, 2003, p. 218). 
Howsoever to create a common ground is a quite difficult matters, since diverse groups have to content several 
differences in attitudes, values, behavior experiences background and even language (cf. Schneider, Barsoux, 
2003, p. 219). Would the team-members have a similar profile then it would certainly be less trouble in finding a 
style of operation, which suits all the members (cf. Schneider, Barsoux, 2003, p. 219). 
One of the main strategic tasks when dealing with cultural differences, is creating a sense of purpose in order to 
work several differences through in the beginning of the project. This howsoever includes or refers to setting 
specific performance and objects (cf. Schneider, Barsoux, 2003, pp. 222-224). Since each culture has a set of 
their own values and attitudes, each culture as well has a common ethics approach. So the question is referred 
to the assumption if there is a possibility that ethics are culture-free. However, this aspect has been argued and 
debated among several authors. Not to forget to mention the fact that we deal also with several differences in 
the legal context, which certainly play an important role (According to the well- known Professor David Vogel 
there is a persistent fundamental national differences in terms of how business ethics is defined, judged as well 
as debated. This, due to distinctive institutional, legal, social and cultural context (cf. Schneider, Barsoux, 2003, 
p. 307). 
It is important to recognize and discuss differences or else we are not able to value or utilize them, which then 
simultaneously can become a handicap by pretending that they do not exist So we can utter that successful 
teams are those, which find ways to integrate the contribution of their members. Diversity is therefore to create 
opportunities not in spite of it (cf. Schneider, Barsoux, 2003, pp. 23-24). 
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7 Organised crime and human beings trafficking as highly dangerous form of 

crime in Kosova  

Fidair Berisha PhD.( C ) of security 

 
Abstract 
Organized crime is considered as a threat against internal and international security.This threat can be 
manifested in various forms in accordance with the development of economic and social life, especially in the 
globalization terms. Organized crime activities in the period of globalization are highly perfected, because many 
organized crime groups operate with very sophisticated technical means, which is difficult to be traced. 
Organized crime in the simplest form has the shape of an unregulated enterprise which is involved in criminal 
activities in various forms, through trans-national activities. Human trafficking is a highly dangerous form which 
every day and more overwhelms the Kosovar society and beyond. Especially it should be noted that this form of 
criminality during recent decades has taken the proportions with a current dispersion in Kosova and in 
neighboring countries. Human trafficking, particularly of women for purposes of prostitution usually takes a large 
scale during shocks and socio-economic disturbances, the created situations after major political 
transformations, during the political unrest, civil wars, local wars, recessions and major economic crisis etc. 
These conditions are used with rare mastery by organizers of organized crime, and this situation undoubtedly 
that still to this day is present in the territory of the state of Kosova. Human trafficking is one of the modern 
forms of slavery which constitutes a serious violation of human rights. 
Key words: State bodies, organized crime, human trafficking, law, human rights 
 
Krimi i Organizuar dhe Trafikimi me qenie njerëzore si formë tejët e rrezikshme e krimit  në Kosovë 
Abstrakt 
 
 Krimi i organizuar konsiderohet si kërcënim ndaj sigurisë së brendshme si dhe asaj ndërkombëtare. Ky 
kërcënim mund të manifestohet në forma të ndryshme në përputhshmëri me zhvillimin e jetës ekonomike dhe 
shoqërore, sidomos në kushtet e globalizmit. Aktivitetet e krimit të organizuar në periudhën e globalizimit janë 
perfeksionuar shumë, sepse shumë grupe të krimit të organizuar operojnë me mjete teknike shumë të 
sofistikuara, e që është vështirë t‟iu bihet në gjurmë. Krimi i organizuar në formën më të thjeshtë ka formën e 
një ndërmarrje të parregulluar e cila kyçet në aktivitete kriminale në forma të ndryshme. Përmes aktiviteteve 
trans-nacionale.  Trafikimi me njerëz është formë tejet e rrezikshme e cila qdo ditë e më tepër po e kaplon 
shoqërin kosovare dhe më gjerë.Veqanarisht duhët cekur se kjo formë e kriminalitetit  gjatë dekadave te fundit 
ka marr përmasa me një dispersion aktual në Kosovë dhe në vendët fqinje. Trafikimi  i njerëzve, e veçmas i 
femrave për qëllime të prostitucionit zakonisht merr përmasa të mëdha gjatë tronditjeve dhe çrregullimeve 
shoqërore-ekonomike, gjendjeve të krijuara pas transformimeve të mëdha politike, gjatë trazirave politike, 
luftërave civile, luftërave lokale, recesioneve dhe krizave të mëdha ekonomike etj. Këto gjendje shfrytëzohen 
me mjeshtëri të rrallë nga organizatorët e krimit të organizuar,dhe kjo gjendje pa dyshim që ende edhe sot e 
kësaj dite është prezente ne territorin e shtetit te Kosovës.Trafikimi i qenieve njerëzore është një formë 
bashkëkohore e skllavërisë dhe përbën një shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut.  
 
Fjalët kyqe: Organet e shtetit,krimi i organizuar,trafikimi i njerzëve,ligji,të drejtat e njeriut. 
 
Hyrje 
Grupet e krimit të organizuar janë bërë lojtarët kryesor në industritë ilegale, siç janë prodhimi i drogës dhe 
trafikimi me qenie njerëzore të cilat kanë shtrirje globale dhe nganjëherë kanë profitin më të madh se GDP-ja e 
disa shteteve. Rrjetet ndërkombëtare kriminale, po ashtu kanë fleksibilitet që shpejt dhe me kreativitet t‟iu 
adaptohen përpjekjeve të organeve për zbatimin e ligjit. Trafikimi I njerzëve  është krim i rëndë, por, pikë së 
pari, një shkelje e të drejtave të personave të prekur prej tij. Ai mund të trajtohet vetëm në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse dhe ndërsektoriale, ku të përfshihet një gamë e gjerë e aktorëve shtetërorë dhe sidomos 
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joshtetërorë, nga një larmi fushash dhe specialitetesh.Nisur nga fakti se trafikimi me njerëz është dukuri tejet e 
rrezikshme kriminale në shoqërinë bashkëkohore ,prandaj është e paraparë si vepër penale në legjislacioin  
penal të Kosovës dhe shteteve të shoqërisë bashkëkohore, dhe si të tillë ate e kanë paraparë edhe një numër i 
konsiderueshëm i konventave dhe akteve të njohura ndërkombëtare,gjë që  na  jep me kuptu sa është e 
rrezikuar shoqëria nga kjo dukuri negative. Studimi dhe hulumtimi i kësaj dukurie kriminale është me interes jo 
vetem shkencor por edhe dhe shoqëror, pasi që trafikimi me njerëz është një ndër  format më të rënda të 
kriminalitetit, e cila për pasojë sjell shkeljen e lirive  dhe  drejtave të njeriut, e veçmas të femrave, të fëmijëve  të 
cilet janë viktima të trafikimit.Dihet se kjo formë e kriminalitetit në Kosovë pas vitit 1999 e deri me sot është 
shumë e pranishme,prandaj organet e shtetit kan në fokus këtë problematikë e cila jo vetëm qe nuk ka 
indikacione se ka ramje ,por bazuar në të dhënat e institucioneve gjegjëse në kohën e fundit kjo formë e 
kriminalitetit ka  ngritje. Trafikimi me njerëz si formë e  krimit të organizuar i ekspozon, veçmas gratë dhe vajzat 
e reja duke i  privuar  ato edhe nga mbrojtja e shteteve të cilat nuk arrijnë t‟i mbrojnë të drejtat e femrave të 
trafikuara. Shumë prej tyre privohen nga liria e lëvizjes dhe praktikisht janë të burgosura, duke u bërë skllave 
dhe duke punuar nëpër bare dhe kafene gjatë ditës si dhe duke u ofruar shërbime seksuale një numri të madh 
të klientëve. Edhe nëse shpëtojnë nga trafikuesi i tyre, disa sosh pësojnë edhe shkeljen e të drejtave të tyre 
edhe prej organeve të shtetit, pasi që disa ato kan qen të arrestuara dhe të burgosura  për  prostitucion ose 
shkelje të ligjeve të emigracionit, duke u privuar nga të drejtat themelore njerëzore. Ndërkaq, ato që pranohen si 
viktima të trafikimit, në raste të shpeshta u mohohet e drejta e shpërblimit dhe e zhdëmtimit, dhe se një numër i 
vogël prej tyre e gëzojnë mbrojtjen e duhur.  
 
SITUATA AKTUALE 
 
Qasja dhe lufta institucionale në parandalimin dhe luftimin e formave të ndryshme të krimit të organizuar në 
Republikën e Kosovës, ka vazhduar të udhëhiqet nga vështirësi të shumta në aspektin e koordinimit 
ndërinstitucional, vështirësive në aspektin e koordinimit brenda vet faktorit ndërkombëtar dhe shtrirja e sundimit 
të ligjit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Efektet shkatërruese direkte dhe ato indirekte të cilat janë 
rezultat i aktiviteteve kriminale të grupeve të organizuara kriminale brenda dhe jashtë territorit tonë, paraqesin 
një rrezik shumë të madh për sigurinë e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Këto efekte është 
duke i ndier ekonomia jonë e gjendur edhe ashtu ende në fazat e zhvillimit dhe stabilitetit të saj makro-
financiarë. Duke mos njohur barriera në aspektin e nacionalitetit të tyre, grupet kriminale kanë arritur t‟i 
perfeksionojnë rrugët e tyre të komunikimit gjatë ushtrimit të aktiviteteve kriminale në aspektin regjional dhe 
transnacional. Të gjendur në një hapësirë ku mungon institucioni shtetërorë për kontroll të rregullt të vijës 
kufitare (pjesa veriore e vendit), grupet kriminale (serbe, shqiptare dhe boshnjake), vazhdojnë të kontrollojnë 
dhe hapin rrugët alternative për të gjitha llojet e kontrabandës, trafikimit me narkotikë, trafikimit me armë dhe 
qenie njerëzore, ikja nga detyrimet doganore dhe pagesa e taksave të rregullta, dhe formave të tjera të 
aktiviteteve kriminale. Format e tilla të organizimit dhe veprimit përbëjnë arkitekturën e re të organizimit të 
strukturave kriminale në Kosovë. Grupet kriminale shqiptare për interesat e tyre kriminale bashkëpunojnë me 
strukturat kriminale në veri të vendit (komunitetit serb dhe boshnjak) të cilat përdoren nga strukturat shtetërore 
nga Republika e Serbisë për interesat e tyre nacionaliste dhe pretendimet territoriale në raport me Republikën e 
Kosovës. Përfitimet e tregut të zi janë milionëshe ndërsa dëmi në ekonominë tonë është kolosal. Nga kjo situatë 
përfituesit më të mëdhenj janë grupet kriminale, ndërsa më të dëmtuarit dhe rrezikuarit janë ekonomia kosovare 
dhe qytetarët lokalë të cilët janë izoluar dhe të getoizuar nga grupet e organizuara kriminale që veprojnë në atë 
pjesë. Konsiderojmë se jeta normale e qytetarëve të asaj pjesë është drejtpërdrejtë e afektuar nga aktivitetet 
ditore të grupeve kriminale në drejtim të organizimit dhe zbatimit të urdhrave kriminal nga udhëheqësit e këtyre 
grupeve. Një shikim i drejtpërdrejtë i zhvillimeve në aspektin e sigurisë dhe të shtrirjes së tregut të zi dhe 
aktiviteteve kriminale brenda territorit tonë, reflekton indikacione në drejtim të rritjes së efektit negativ në 
ekonominë tonë. Një legjislacion me dispozita më liberale në regjion, një kontroll i pamjaftueshëm i pikave 
kufitare sidomos në veri të vendit, krijojnë parakushte për shtrirjen e ekonomisë kriminale-të zezë, aktivitet ky 
që ka filluar të paraqet rrezik serioz për ekonominë e vendit, çrregullimin e konkurrencës dhe rrezikimin e 
funksionimit demokratik të institucioneve.  
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Kjo analizë e situatës aktuale në raport me aktivitetet e grupeve kriminale në Republikën e Kosovës përfshinë 
vetëm fenomenin e trafikimit me narkotikë, armë dhe municione, trafikimi me qenie njerëzore, dukurinë e 
korrupsionit dhe shpëlarjes së parave dhe trafikimin me emigrantë nga jashtë Kosovës kur grupet kriminale 
përdoren si vend transit dhe grupet kriminale si grupe përkrahëse dhe logjistike, dhe trafikimin e qytetarëve tanë 
për në vendet e Bashkimit Evropian përmes falsifikimit të dokumentacionit.1 
  
Trafikimi me njerëz sipas legjislacionit penal të Kosovës 
Pas çlirimit të Kosovës dhe të vendosjes së Misionit të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara 
në Kosovë (UNMIK), trafikimi me njerëz fillimisht është paraparë me Rregulloren e UNMIK-ut nr.2001/4 “Mbi 
ndalimin e trafikimit me njerëz”. Kjo Rregullore përmban dispozita të rëndësishme qe e përkufizojnë trafikimin 
me njerëz dhe dënimet që mund të shqiptohen për këtë vepër penale; fshehjen e dokumentave të udhëtimit; 
shfrytëzimin ose sigurimin e shërbimeve seksuale në një gjendje të shfrytëzimit seksual; hetuesinë; konfiskimin 
dhe procedurën gjyqësore; si dhe përfshin edhe dispozita që u referohen mbrojtjes dhe ndihmës së viktimave të 
trafikimit. Pa dyshim se kjo rregulloreka një rëndësi të madhe dhe është një ndër aktet e para juridike që ka të 
bëjë me ndalimin e trafikimit me njerëz në Kosovë.Me Kodin Penal të Kosovës, vepra penale e trafikimit me 
njerëz është paraparë në nenin 139.2 Kjo vepër penale është paraparë në kuadrin e Kapitullit XIV të titulluar: 
Veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare. Sipas nenit 139 Kodit Penal të Kosovës, shprehja “trafikim me 
njerëzit” donë të thotë: “rekrutim, transportim, transferim, strehim ose pranim i personave me anë të mjeteve të 
kërcënimit ose të përdorimit të forcës apo me forma të tjera të detyrimit, rrëmbimit, falsifikimit, mashtrimit apo të 
keqpërdorimit të pushtetit apo të pozitës së ndjeshme ose me anë të dhënies a marrjes së pagesave apo 
përfitimeve për të arritur pëlqimin e personit, që ka kontroll mbi personin tjetër me qëllim të shfrytëzimit”.23 
Dispozitat e Kodit penal të Kosovës japin edhe përkufizimin e termit “shfrytëzim”. Ky term përfshin ndër të tjera 
shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, shërbimeve ose punës së 
detyruar, skllavërisë ose veprimeve të 
ngjashme me skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve. Me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale 
dëmtohen dhe rrezikohen vlerat më të rëndësishme të njeriut dhe shoqërisë siç janë: jeta, shëndeti, dinjiteti 
njerëzor, morali, liritë dhe të drejtat e njeriut etj. Prandaj, këto vlera dhe të mira juridike konsiderohen 
njëkohësisht edhe si objekt mbrojtës i kësaj vepre penale. Pra, siç mund të vërehet, veprimi i kryerjes së kësaj 
vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative. Për këtë formë themelore të kryerjes së kësaj vepre 
penale është paraparë dënimi prej dy deri në dymbëdhjetë vjet burg. Kodi Penal i Kosovës ka paraparë edhe 
format e rënda të kryerjes së kësaj vepre penale. Si forma të rënda të kryerjes së kësaj vepre penale janë: 1. 
Nëse vepra penale nga paragrafi 1 I këtij neni kryhet ndaj personit nën moshën 18 vjeçare (paragrafi 2 i këtij 
neni). Për këtë formë të veprës penale parashikohet dënimi me burgim prej tre deri në pesëmbëdhjetë vjet. 2. 
Nëse personi i caktuar organizon një grup personash për të kryer vepra penale të trafikimit me njerëz (paragrafi 
3). Për këtë formë të veprës penale të trafikimit parashihet dënimi me gjobë deri në 500.000 Euro dhe me 
burgim prej shtatë deri në njëzet vjet burg. 3. Nëse vepra nga paragrafi 5 i këtij neni kryhet ndaj personit nën 
moshën 18 vjeçare (paragrafi 6 ). Për këtë formë të veprës penale është paraparë dënimi me burgim prej dy 
deri në dhjetë vjetë. 4. Nëse vepra penale kryhet nga personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës së tij (paragrafi 7). 
Edhe në rastin e tillë kur kjo vepër kryhet nga personat zyrtar dënimi me burgim është dukshëm më i lartë. 
Përveç këtyre formave të rënda të trafikimit me njerëz, me të drejtë në literaturën juridiko-penale theksohet se 
është dashur të parashihet edhe një formë e rëndë e kryerjes së kësaj vepre penale, në rastet kur trafikimi i 
njerëzve kryhet në aso mënyre e cila e rrezikon jetën apo sigurinë e personave të cilët trafikohen. Kjo 
arsyetohet nga fakti se nga praktika e trafikimit jemi dëshmitarë të rasteve kur ky trafikim bëhet me aso mjetesh 
apo në aso rrethanash (kohën e dimrit, natën, nëpër male të pakalueshme, me kamionfrigorifer, gomone etj.), 
me të cilat rrezikohet seriozisht jeta dhe në përgjithësi siguria e personave që trafikohen.4  

                                                           
1
 Strategjia Shtetërore e Republikës së Kosovës Kundër Krimit të Organizuar 2012-2017,8. 

2
 Kodi penal I Kosovës,neni 139. 

3
 Kodi penal i Kosovës, neni 139, paragrafi 8 pika 1. 

4
 Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë, 2005, fq.126. 
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Po ashtu, duhet shikuar edhe mundësinë e parashikimit të forms tjetër të rëndë të kësaj vepre penale, kur nga 
mënyra e rrezikshme e trafikimit ka rezultuar edhe shkaktimi i pasojës së rëndë që ka të bëjë me vdekjen e një 
apo më shumë personave. Natyrisht se për këto forma të rënda të trafikimit me njerëz duhet ashpërsuar edhe 
më tej dënimet.Sipas dispozitave të Kodit Penal të Kosovës, vepra penale e trafikimit me njerëz, si rregull, 
kryhet vetëm me dashje. Por, dispozitat e këtij kodi parashohin edhe mundësinë e kryerjes së kësaj vepre 
penale edhe me pakujdesi. Përkatësisht, sipas nenit 139 paragrafi 4 të këtij kodi, kushdo që nga pakujdesia 
lehtëson kryerjen e trafikimit me njerëz dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet. Pra, siç shihet, 
kjo vepër penale vetëm përjashtimisht mund të kryhet nga pakujdesia, për të cilën formë të kryerjes edhe 
paraparë edhe dënimi më i lehtë.5 
[1]   
[2]  Parimet themelore për luftimin e trafikimit me njerëz (Neni 4 ) 
[3]   
[4]  1. Luftimi i trafikimit me njerëz bëhet në bazë të këtyre parimeve:  
[5]  1.1. respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, në veçanti të viktimave të ndjeshme;  
[6]  1.2. njohja e trafikimit me njerëz si vepër penale që prek të drejtat themelore të njeriut, dinjitetin, lirinë dhe 

integritetin e njerëzve;  
[7]  1.3. pashmangshmërinë e ndëshkimit të trafikantëve me qenie njerëzore; , 
[8]  1.4. ligjshmërisë; 
[9]  1.5. qasja e lirë në drejtësi, qasje në këshillim ligjor dhe në përfaqësim ligjor pa pagesë, përfshirë për qëllim 

të parashtrimit të kërkesës për kompensim;  
[10]  1.6. Qasje ne shërbimet dhe trajtimet mjekësore pa pagese për demet e shkaktuara nga abuzimi i/ose 

trafikimit.  
[11]  1.7. ndihma dhe mbështetja për viktimën nuk kushtëzohen me gatishmërinë e viktimës për të 

bashkëpunuar për hetimin, ndjekjen apo gjykimin penal.  
[12]  1.8. ofrimit të sigurisë dhe qasjes së drejtë- të paanshme për viktimat e trafikimit;  
[13]  1.9. përdorimi gjithëpërfshirës të masave parandaluese: ligjore, socio-ekonomike dhe ndërkombëtare;  
[14]  1.10. partneriteteve sociale, bashkëpunimit të autoriteteve, organizatat joqeveritare dhe përfaqësuesit 

tjerë të shoqërisë civile me organizatat ndërkombëtare;  
[15]  1.11. proporcionalitetit ndërmjet respektimit të të drejtave themelore të viktimave të trafikimit me njerëz 

dhe kushteve të ndjekjes penale, në mënyrë që nuk shkel të drejtat e të pandehurit;  
[16]  1.12. sigurohet që të gjitha aktivitetet kundër trafikimit me njerëz të kenë parasysh aspektin gjinor, 

promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e viktimave gra dhe vajza.  
[17]  1.13. trajtimit të barabartë të gjitha formave dhe llojeve të trafikimit kombëtar dhe transnacional me 

njerëz, pavarësisht se a është apo jo i ndërlidhur me krimin e organizuar;  
[18]  1.14. bashkëpunimin e autoriteteve vendore me institucionet e shteteve tjera dhe organizatat 

ndërkombëtare me qëllim të arritjes së objektivave të parandalimit dhe luftimit të trafikimit me njerëz;  
[19]  1.15. zbatimi i dispozitave të këtij ligji, veçanërisht masave për mbrojtjen e të drejtave të viktimave të 

trafikuara, bëhet pa diskriminim mbi çfarëdo baze: gjinisë, racës, gjuhës, fesë, mendimit politik apo ndryshe, 
origjinës sociale apo nacionale, shtetësisë, asocimit, përkatësisë me një pakicë etnike etj.  

[20]   
[21]  Elementet e veprës penale të trafikimit me njerëz (Neni 5 ) 
[22]  1. Siç është përcaktuar në nenin 171 të Kodit Penal, elementet e trafikimit me njerëz përbëhen nga:  
[23]  1.1. rekrutimi,  
[24]  1.2. transportimi,  
[25]  1.3. transferimi,  
[26]  1.4. strehimi apo pranimi i personave, me anë të kanosjes dhe përdorimit të forcës apo formave tjera të 

shtrëngimit,  
[27]  1.5. rrëmbimit,  

                                                           
5
 Shin nenin 139 paragrafi 4 i Kodit penal të Kosovës 
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[28]  1.6. mashtrimit,  
[29]  1.7. lajthimit,  
[30]  1.8. keqpërdorimit të pushtetit apo keqpërdorimit të pozitës së ndjeshme dhe  
[31]  1.9. dhënia apo marrja e pagesave apo përfitimeve për të arritur pëlqimin e personit që ka kontroll mbi 

personin tjetër, për qëllim të shfrytëzimit.6  
[32]  2. Shtytja, dhënia e ndihmës ose tentativa për të kryer vepër penale nga ky ligj, është gjithashtu e 

dënueshme siç përcaktohet me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.7 
[33]  3. Pëlqimi i viktimës së trafikimit me njerëz për qëllime shfrytëzimi nuk merret parasysh kur cilado prej 

mjeteve të përcaktuara më lart në paragrafin 1 të këtij neni, është përdorur kundër viktimës së tillë, siç 
përcaktohet me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.8 

  
 
Masat dhe veprimet e tjera preventive kundër trafikimit me njerëz 

 

Duke u nisur nga fakti se trafikimi me njerëz, si “skllavëri e kohërave moderne”, është mjaft e pranishme edhe 
në Kosovë, kjo medoemos shtron edhe nevojën e zbatimit të masave të tjera të nevojshme për parandalimin e 
suksesshëm të saj. Parandalimi i suksesshëm i trafikimit të njerëzve nuk është i mundur pa evitimin e faktorëve 
dhe rrethanave tjera favorizuese të kësaj dukurie kriminale. Si masa të mundshme efektive që do të ndikonin në 
parandalimin e trafikimit me njerëz, ndër të tjera mund të jenë: fuqizimi i shtetit ligjor; miratimi i legjislacionit 
adekuat dhe përsosja e mëtejme e tij; respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut; krijimi i vendeve të reja të 
punës me qëllim të zbutjes së varfërisë; rritja e shkallës së sigurisë; vetëdijesimi i viktimave potenciale për 
rrezikun e shfrytëzimit nga klientët potencial; rritja e efikasitetit të punës së organeve të zbulimit, të ndjekjes dhe 
gjykimit të kryesve të trafikimit me njerëz; rritje e shkallës së bashkëpunimit ndërmjet organeve të shteteve të 
ndryshme; shtimi i kontrollit të kufijve ndërshtetëror etj. Në pajtim me dispozitat e Konventës së Këshillit të 
Europës për masat kundër trafikimit me qenie njerëzore, edhe Kosova duhet të përgatisë dhe forcojë politikat 
dhe programet efektive që kanë të bëjnë me parandalimin e trafikimit me njerëz, përmes kërkimit, informacionit, 
ndërgjegjësimit dhe fushatave të ndryshme arsimore, nismave shoqërore-ekonomike si dhe të programeve të 
trajnimit, veçmas për kategoritë e personave të ndjeshëm ndaj trafikimit dhe për profesionistët të interesuar mbi 
çështjet e trafikimit me njerëz. Po ashtu, duhet ndërmarrë edhe masat e duhura që lëvizjet e popullsisë të 
bëhen në mënyrë legale, perms ngritjes së vetëdijes dhe informacionit për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit në 
vend. Duhet zbatuar edhe masat e nevojshme për të ulur ndjeshmërinë e fëmijëve ndaj trafikimit,duke krijuar 
mjedise të sigurta dhe me perspektivë për fëmijë, ku një rol të rëndësishëm kanë edhe programet e edukimit 
dhe shkollimit të gjeneratës së re. Po ashtu, duhet ndërmarrë masa që kanë të bëjnë me forcimin e kontrollit 
ndërkufitar me shtetet tjera dhe të sigurohen dokumente të udhëtimit të një cilësie të lartë, në mënyrë që ato të 
mos falsifikohen lehtësisht, ose të mos modifikohen dhe kopjohen në mënyrë të paligjshme. Po ashtu, për ta 
parandaluar trafikimin me njerëz është e nevojshme edhe miratimi i masave legjislative dhe masave tjera të 
përshtatshme për të parandaluar sa më shumë që të jetë e mundur përdorimin e mjeteve të transportit të 
përdorura nga agjenci tregtare transporti për kryerjen e veprave penale.Dihet mirëfilli se, me luftimin e trafikimit 
me njerëz para se gjithash merren organet e specializuara shtetërore, të cilat kanë për detyrë që të ushtrojnë 
funksionin e zbulimit, të ndjekjes dhe të gjykimit të kryesve të veprave penale të kësaj natyre. Në këtë drejtim 
një rol i rëndësishëm i takon policisë, si organ shtetëror. Policia ka një rol të madh në zbulimin dhe identifikimin 
e veprave penale dhe kryesve të tyre, përfshirë edhe trafikimin me njerëz.Policia e Kosovës në procesin e 
luftimit të trafikimit me njerëz, deri më tani ka marrë masa të shumta në disa drejtime si: kontrollimi i objekteve 
të dyshimta, vëzhgimi, operacione të fshehta dhe operacione tjera, etj., me qëllim të kapjes së kryesve të 
veprave penale të trafikimit me njerëz dhe dorëzimit të tyre para organeve të drejtësisë.  

                                                           
6
  Neni 171 i  Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

7
 Po aty 

8 Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës/Nr.34/4 shtator 2013,Prishtinë,fq.4  
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Kësisoj, nga policia e Kosovës, vetëm në vitin 2007 janë kontrolluar 928 lokale siç janë: hotele, motele, 
restorante të dyshimta për kryerjen e aktiviteteve ilegale etj., nga të cilat 45 sosh janë mbyllur; ndërsa në vitin 
2008 janë kontrolluar 694 lokale, prej të cilave 70 janë mbyllur.9Edhe prokuroritë publike dhe gjykatat, si organe 
shtetërore, ndërmarrin veprime të caktuara konform ligjit në fushën e ndjekjes dhe gjykimit të kryesve të 
trafikimit me njerëz. Duhet theksuar se prokuroritë publike, në disa raste të caktuara, kanë hasë edhe në 
probleme me rastin e kualifikimit të veprave penale që përbëjnë elementet e veprës penale të trafikimit me 
njerëz. Kështu, p.sh., ka pasur raste kur prokurori, edhe pse kanë ekzistuar prova të qarta se janë përmbushur 
të gjitha elementet e trafikimit, ai ka ngritur aktakuzë për mundësim të prostitucionit. Këto dhe mangësitë e tjera 
të ngjashme paraqesin shqetësim dhe janë paraqitur edhe në Strategjinë Nacionale të Republikës së Kosovës 
kundër trafikimit me njerëz 2008-2010.10 Ndërkaq, gjykatat, gjatë punës së tyre ushtrojnë funksionin e gjykimit 
dhe vendosin në bazë të ligjit. Por duhet theksuar se politika ndëshkimore e gjykatave ndaj kryesve të veprës 
penale të trafikimit me njerëz gjatë periudhës së pasluftës në Kosovë e deri më tani, kryesisht ka qenë e butë 
dhe nuk ka qenë adekuate me shkallën e rrezikshmërisësë veprës penale të trafikimit me njerëz. Konsiderojmë 
se duhet ashpërsuar politikën ndëshkimore të gjykatave ndaj kryesve të veprës penale të trafikimit me njerëz, 
në mënyrë që të parandalohet dhe luftohet me sukses kjo dukuri e rrezikshme kriminale. Me qëllim të 
parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore, edhe Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë disa 
veprime të caktuara. Ajo ka miratuar në vitin 2008 dokumentin me titull: “Strategjia Nacionale dhe Plani i 
Veprimit kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore 2008-2011”,  Me këtë strategji parashihen masat konkrete që do 
të ndërmerren nga institucionet e Kosovës për parandalimin e trafikimit dhe ritrafikimit me njerëz në Kosovë. 11 
 
 
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  
 
Nga kjo paraqitje dhe analizë e shkurtër të disa karaktersitikave themelore të trafikimit me njerëz në Kosovë, del 
e qartë se kjo formë e rrezikshme e kriminalitetit ishte e pranishme në masë të madhe në Kosovë në periudhën 
e pasluftës dhe vazhdon të jetë prezente deri në ditët e sotme. Kjo formë e kriminalitetit është paraparë si vepër 
penale 
me legjisacionin penal të Kosovës dhe si e tillë është paraparë edhe në disa konventa dhe akte të tjera 
ndërkombëtare. Me kodin penal të Kosovës, ngjashëm edhe me kodet e tjera penale dhe aktet juridike 
ndërkombëtare, kjo vepër penale është paraparë perms përshkrimit mjaft të gjerë të veprimeve të kryerjes së 
saj. Kodi penal i Kosovës parasheh 
disa forma të kryerjes së kësj vepre penale, disa prej të cilave konsiderohen si forma të rënda të kryerjes së saj. 
Jemi të mendimit se, ka vend edhe për parashikimin si një formë 
tjetër të rëndë të kryerjes së kësaj vepre penale, edhe rastet kur trafikimi i njerëzve kryhet 
në aso mënyre e cila e rrezikon jetën dhe sigurinë e personave që trafikohen. Po ashtu, si 
formë tjetër e rëndë e kryerjes së kësaj vepre penale, që mund të parashikohej me këtë kod, do të mund të 
ishin edhe rastet kur nga mënyra dhe rrethanat e trafikimit ka rezultuar 
shkaktimi i pasojës së rëndë që ka të bëjë me vdekjen e një apo më shumë personave.Nga studimi dhe 
analizimi i disa karaktersitikave themelore fenomenologjike dhe viktimologjike të trafikimit me njerëz, mund të 
konstatojmë se kjo formë e kriminalitetit 
ishte mjaft prezente në periudhën e pasluftës në Kosovë.Mendoj se politika ndëshkimore e gjykatave ndaj 
kryesve të veprëspenale të trafikimit me njerëz gjatë  periudhe kohore të pas luftës në Kosovë ka qenë e butë 
dhe nuk ka qenë adekuate me shkallën e rrezikshmërisës shoqërore të kësaj forme të kriminalitetit. 
Prandaj,mendojmë se në të ardhmen duhet ashpërsuar politikën e shqiptimit të dënimeve ndaj kryesve të kësaj 
vepre penale me qëllim të luftimit dhe parandalimit të suksesshëm të kësaj dukurie të rrezikshme kriminale. 

                                                           
9
 Raporti i Progresit “Implementimi i Strategjisë Nacionale të Republikës së Kosovë kundër trafikimit me 

qenie njerëzore”, Prishtinë, 2009, fq.7. 
10

 Publikimin e OSBE-së me titull: Analiza ligjore e rasteve të trafikimit me njerëz në Kosovë, Prishtinë, Tetor,2007. 
11

 Shih: Misioni dhe objektivat e DHTQNJ-së, doracak, Prishtinë, 2010. 
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Në luftimin dhe parandalimin e trafikimit me njerëz në Kosovë, konsiderojmë se, krahas aplikimit të sanksioneve 
penale duhet t‟i kushtohet një rëndësi më e madhe edhe zbatimit të masave preventive, të cilat kanë të bëjnë 
me evitimin e faktorëve dhe rrethanave favorizuese të paraqitjes së kësaj dukurie kriminale.Dështimi i shpeshtë 
i praktikuesve ligjor për të zbatuar dispozitat e veprës penale të trafikimit në mënyrë të duhur dëmton aftësinë e 
gjykatave të Kosovës për t‟iu përgjigjur veprës penale të trafikimit. Rezultati është mos-ndëshkimi më i madh 
për kryesit e veprave, vazhdim i pozitës së ndjeshme për viktimat dhe vazhdim i trafikimit në Kosovë, që përbën 
shqetësim të madh për të drejtat e njeriut. Raporti analizon problemet e rëndomta në ndjekjen penale efektive 
të rasteve përfshirë: së pari, ngritja e aktakuzës për trafikim kur elementet e kërkuara për veprën e trafikimit nuk 
janë të pranishme: së dyti, dështimi për të ndjekur veprimtarinë shtesë penale të kryer gjatë rrjedhës së 
trafikimit: dhe së treti, dështimi për të akuzuar për trafikim kur të gjitha elementet e trafikimit janë të 
pranishme.Udhëzuesit për shembujt dhe praktikat më të mira që përmban ky raport mund t‟I ndihmojnë 
praktikuesve të ligjit të mendojnë se si të ndjekin në mënyrë efektive 
veprën penale të trafikimit. Analizimi dhe zbatimi korrekt i legjislacionit përkatës do të rris gjasat e dënimit të 
trafikantëve, identifikimit të viktimave si dhe të zvogëlojë numrin e viktimave të ardhshme të trafikimit.Ndër 
objektivat kryesore të organeve shtetrore të cilat jan drejtpërsëdrejti përgjegjëse për Hetimin e Trafikimit me 
Qenie Njerëzore duhet të jen: Parandalimi i dukurisë së trafikimit me qenie njerëzore, hetimi, arrestimi dhe 
ndjekja penale e  kryerësve të veprave penale të trafikimit me njerëz, mbrojtja dhe ndihma e viktimave të 
trafikimit si dhe krijimi i kushteve të sigurisë për ri-integrimin dhe risocializimin e tyre në shoqëri dhe familje,  si 
dhe riatdhesimi i vullnetshëm i viktimave të huaja të trafikimit në vendin e origjinës, si dhe Bashkëpunimi 
ndërkombëtar me shtetet dhe institucionet ndërkombëtare në luftimin e dukurisë së trafikimit me 
njerëz.Gjyqtarët duhet të krahasojnë dëshmitë në dispozicion me secilin element të definicionit të trafikimit kur 
shqyrtojnë aktakuzat për trafikim dhe marrin vendimet e tyre,prokurorët duhet të specifikojnë dëshmitë faktike të 
cilat mund të lidhen me secilin element të definicionit të trafikimit,ata duhet të zgjerojnë hetimet e tyre në të 
gjitha veprat potenciale 
që mund të jenë kryer gjatë rrjedhës së trafikimit – siç janë frikësimi dhe kërcënimet, sulmet fizike dhe seksuale, 
dhunimi, privimi i paligjshëm nga liria, tortura apo skllavëria dhe të akuzojë kryesit e dyshuar atëherë kur ka 
dëshmi të mjaftueshme për veprimtari shtesë penale krahas trafikimit. Instituti Gjyqësor i Kosovës duhet të 
vazhdojë të ofrojë trajnime për gjyqtarë dhe prokurorë mbi atë se si të zbatojnë definicionin e trafikimit në 
gjetjen e fakteve nga ana e gjykatës (dëshmitë faktike mbi atë së çfarë ka ndodhur) . 
Një institucion i tillë është dhe shkolla, e cila mund të japë një kontribut të pazëvendësueshëm në pajisjen e 
brezit të ri me informacionin e duhur mbi trafikimin, shfrytëzimin dhe skllavërimin e njerëzve, në veçanti të 
fëmijëve, vajzave e grave, duke transmetuar te ky brez vlera universale mbi jetën, vendimmarrjen, ndërtimin e 
së ardhmes, të drejtat e njeriut etj. Ky program do të ndikonte që të rinjtë të ndërgjegjësohen dhe të mos 
mashtrohen nga premtimet joshëse, nga mundësitë e dyshimta të punësimit në vend dhe jashtë vendit, të cilat 
mund të çojnë në prostitucion të detyruar, shfrytëzim për lypje, shpërndarje droge, punështëpiake, transplantim 
organesh, si rezultat i mashtrimit, paditurisë dhe mungesës së informacionit.  
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8 Konsumi dhe të ardhurat e ekonomive familjare në Kosovë 
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. 
                                                                
Abstrakti 
Marr parasysh normen e ulët të rritjes ekonomike, Kosova vazhdon të mbetet ndër vendet me nivel të ulët 
zhvillimor dhe shkallë të lartë të papunësisë. Në kuadër të punimit do të paraqesim ecurinë e konsumit dhe të 
ardhurat e ekonomive familjare në Kosovë.  
Në kuadër të punimit objektivi kryesor konsiston në:  

 Analizën e ecurisë së konsumit të ekonomive familjare në Kosovë viteve të fundit; 
 Analizojë rëndësin dhe burimin e të ardhurave të ekonomive familjare në Kosovë. 

Në funksion të objektivave në kuadër të këtij studimi do të përdorim kryesisht metodën e analizës dhe metodën 
krahasimore duke shqyrtuar në dinamikë çështjen që lidhen me ecurinë e konsumit dhe të ardhurave të 
ekonomive familjare në Kosovë.  
Fjalët kyçe: Ekonomit familjare, Konsumi i ekonomive familjare, të ardhurat ekonomive familjare. 
Hyrje 
 
Konsumi paraqet komponentin kryesor të Bruto Produkti Vendor-BPV-së. Konsumi përfaqëson shpenzimet e 
konsumatorëve për mallra dhe shërbime, për plotësimin e nevojave të tyre. Ekonomitë familjare të ardhurat e 
disponueshme i përdorin për të paguar taksat qeverisë, për të konsumuar mallra dhe shërbime si dhe për të 
kursyer përmes tregut financiar. Ekonomitë familjare pasi ti paguajnë taksa qeverisë, vendosin se sa nga të 
ardhurat e tyre do ti përdorin për konsum dhe sa do të kursejnë. Të ardhurat janë faktor përcaktues i nivelit të 
konsumit. Në Kosovë të ardhurat e ekonomive familjare duke qenë të ulëta ndikojnë edhe në nivelin e konsumit 
të ekonomive familjare. 
Për finalizimin e këtij punimi, pas një seleksionimi paraprak, u përdorën një sere burimesh informacioni nga 
literature shkencore të autorëve vendas dhe të huaj në këtë fushë. Zgjedhja e literatures është shtrirë mbi një 
numër të konsiderueshëm autorësh vendas dhe të huaj, si dhe mbi një numër të gjerë burimesh informacioni 
duke përfshirë raporte e publikime nga Agjencia e Statistikave të Kosovës-ASK, Banka Qendrore e Kosovës-
BQK, etj. 
 
  Materiali dhe metoda 
Për finalizimin e këtij punimi, materiali i paraqitur ka mbështetje si vijon: 

a) Studime dhe literaturë vendëse dhe të huaj, si dhe raporte e publikime nga Agjencioni i Statistikave të 
Kosovës, Banka Qendrore e Kosovës, ku trajtohen çështje të konsumit dhe të ardhurave të ekonomive 
familjare në Republikën e Kosovës. 

b) Është përdorur burimi statistikor vendas, metoda e analizës dhe sintezës, tabelore dhe grafike veçmas, 
metoda krahasuese, etj. 

 
Ecuria e konsumit të ekonomive familjare në Kosovë 
Konsumi përbën totalin e shpenzimeve që kryejnë ekonomitë familjare dhe individët për mallra dhe shërbime të 
vendit. Konsumi përfaqëson shpenzimet e konsumatorëve për mallra dhe shërbime, prej të cilave nxirret dobi 
në periudhën aktuale.12Konsumi ështëshpenzimi për mallra dhe shërbime nga familjet.13Mallrat dhe shërbimet 
përfundimtare që shkojnë për konsum i ndajmë në mallra afatgjata përdorimi dhe afatshkurtër.  

                                                           
12

Dr. Mimoza Koka, Makroekonomia, Tiranë,  2014, fq. 11. 
13

N.GregoryMankiw dhe Mark P. Taylor, Makroekonomia, Përktheu: Artan Meci, JorgjiQirjako, UET Press 2012, fq. 43. 
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Konsumi paraqet shpenzimet e përgjithshme që konsumatorët e bëjnë për blerjen e mallrave (të përdorimit 
afatshkurtër ose afatgjatë) dhe shërbimeve përfundimtare për plotësimin e nevojave të tyre.14 
Ekonomitë familjare si konsumatorë paraqesin sektorin më të madh të konsumit personal në kuadër të konsumit 
final.15 
Dihet se konsumi është pjesë e rëndësishme e jetës së popullatës, pra niveli i konsumit dhe përmasat e tij janë 
qenësore për mirëqenien ekonomike. Në tabelen në vijim paraqitet konsumi i përgjithshëm në Kosovë për 
periudhën e viteve 2010-2015. 
Tabela-1: Konsumi i përgjithshëm në Kosovë 2010-2015 
                                                                                                                                                -milion euro 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Konsumiipërgjithshëm 1.937 1.928 2.292 2.382 2.471 2.461 

Burimi:Agjencia e Statistikave e Kosovës, VjetariStatistikoriRepublikëssëKosovës2016, Prishtinë, 2016, fq 94. 
 
Grafiku 1: Konsumi i përgjithshëm në Kosovë 2010-2015. 

 
 
Nga tabela dhe grafiku shihet se, konsumi i përgjithshëm në Kosovë gjatë periudhës2010-2015 kishte ecuri në 
rritje, duke u rritur nga 1.937 milion euro sa ishte në vitin 2010 në 2.461 milion euro nëvitin 2015.  
 
Tabela-2:Konsumi i ekonomive familjare dhe konsumi për banor në Kosovë 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Konsumipërekonomifamiljare 7.110 7.010 7.657 7.625 7.611 7.503 

Konsumipërbanor 1.226 1.210 1.380 1.402 
10 

1.386 1.432 

Burimi:Agjencia e Statistikave e Kosovës, VjetariStatistikoriRepublikëssëKosovës2016, Prishtinë, 2016, fq 94. 
 
 
 
 
 
 
Grafiku 2: Konsumi për ekonomi familjare dhe konsumi për banor 2010-2015, në euro. 
                                                           
14

Dr.MusaLimani, Makroekonomiaaplikative, Prishtinë, 2008, fq. 175. 
15

Dr.MusaLimani, Makroekonomia, Prishtinë, 2013, fq. 29. 
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Konsumi i ekonomive familjare në Kosovë gjatë periudhës 2010-2015, kishte ecuri në rënie, veçmas nga viti 
2012 e në vitet në vijim vërehet një ecuri e lehtë në rënien e konsumit të ekonomive familjare. Kjo vërehet edhe 
nga tabela dhe grafiku, ku në vitin 2010 konsumi i ekonomive familjare ishte 7,110 euro, ndërsa në vitin 2012 
ishte 7,657 euro, duke pësuar rënie të lehtë në vitet në vijim, kështu që në vitin 2015 ishte 7,503 euro. Sa i 
përket konsumit për banor gjatë periudhës referuese, shihet ecuria në rritje e konsumit për banorë, nga 1,226 
euro sa ishte në vitin 2010, në 1,432 euro në vitin 2015. 
 
Struktura e konsumit të ekonomive familjare 
 
Konsumatorët blejnë të mira dhe shërbime për të plotësuar nevojat e tyre. Nisur nga kjo, konsumatorët në 
marrjen e vendimit se çfarë do të blejnë, ndeshën me kufijtë sasiorë të parave që kanë në dispozicion për të 
shpenzuar. Për individë të ndryshëm, kufizimi monetar është i ndryshëm. Kufizimi monetar individual varet nga 
e ardhura korrente e tij, kursimet e mëparshme, mundësit për të marrë hua, etj.16 Nga kufizimi monetar i tyre, 
konsumatorët duhet të vendosin sesi të përdorin sa më mirë mundësitë e tyre monetare.  
Në kuadër të konsumit të ekonomive familjare në Kosovë pesë kategoritë kryesore të konsumit i përbëjnë: 
Ushqimi dhe pijet joalkoolike, banimi, transporti, veshmbathja si dhe alkooli e duhani.  
 
Tabela-3:Konsumi i ekonomive familjare në Kosovë në periudhën 2010-2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ushqimidhepijetjoalkoolike 2.519 2.665 3.465 3.394 3.366 3.202 

Alkooldheduhan 255 259 353 307 313 308 

Veshmbathja 397 352 310 310 316 318 

Banimi 2.352 2.198 2.334 2.279 2.146 2.221 

Mobiliet 245 235 215 253 278 264 

Shëndetësi 175 173 154 169 241 205 

Transport 422 396 293 312 357 333 

Komunikim 141 148 190 202 209 207 

Rekreacion 114 123 39 35 30 40 

Edukim 59 66 40 38 33 37 

Hotel dherestorante 226 197 119 148 149 169 

Tëtjera 205 198 145 179 173 199 

Gjithsej 7.110 7.010 7.657 7.625 7.611 7.503 

                                                           
16

 Ahmet Mançellari, SuloHadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici, Hyrje në ekonomi, Shtëpia botuese Pegi, Tiranë, 2002, fq. 64. 
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Burimi:Agjencia e Statistikave e Kosovës, VjetariStatistikoriRepublikëssëKosovës2016, Prishtinë, 2016, fq 96. 
 
Tabela-4:Struktura e konsumit të ekonomive familjare në Kosovë në periudhën 2010-2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ushqimidhepijetjoalkoolike 35 38 45 45 44 43 

Alkooldheduhan 4 4 5 4 4 4 

Veshmbathja 6 5 4 4 4 4 

Banimi 33 31 30 30 28 30 

Mobiliet 3 3 3 3 4 3 

Shëndetësi 2 2 2 2 3 3 

Transport 6 6 4 4 5 4 

Komunikim 2 2 2 2 3 3 

Rekreacion 2 2 1 1 0 1 

Edukim 1 1 1 1 1 1 

Hotel dherestorante 3 3 1 2 2 2 

Tëtjera 3 3 1 2 2 2 

Pesëgrupetkryesore* 84 84 88 87 85 85 

Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Burimi:Agjencia e Statistikave e Kosovës, VjetariStatistikoriRepublikëssëKosovës2016, Prishtinë, 2016, fq 97. 
 
Në konsumin e ekonomive familjare pjesëmarrjen më të madhe e kanë këto kategori kryesore: Ushqimi dhe 
pijet joalkoolike, banimi, transporti, veshmbathja si dhe alkooli e duhani. Nga tabela nr.3 dhe nr.4, shihet se 
pjesa më e madhe e konsumit të ekonomive familjare është kryesisht në ushqim dhe banim. Në konsumin e 
ekonomive familjare pjesmarrja e ushqimit dhe pijeve joalkoolike në vitin 2010 ishtë 35%, ndërsa në vitin 2015 
ishte 43%, duke pasur një rënie prej 1% krahasuar me vitin 2014, pjesmarrja e banimit në vitin 2010 ishte 33%, 
ndërsa në vitin 2015 ishte 30%, pjesmarrja e transportit në vitin 2010 ishte 6%, duke pasur rënie në 4% në vitin 
2015, pjesmarrja e veshmbathjes në vitin 2010 ishte 6%, ndërsa në vitin 2015 ka pasur rënie në 4%, pjesmarrja 
e duhanit dhe alkoolit në vitin 2010 ishte 4% duke pasur të njëjtën pjesmarrje edhe në vitet në vijim në 
konsumin e ekonomive familjare. 
 
 
Të ardhurat e ekonomive familjare  
 
Ekonomitë familjare marrin të ardhura dhe i përdorin ato për të paguar taksat qeverisë, për të konsumuar mallra 
dhe shërbime si dhe për të kursyer përmes tregut financiar.Të ardhurat e disponueshme janë të barabarta me 
të ardhurat personale minus taksat personale.17 Ekonomitë familjare pasi ti paguajnë taksa qeverisë, vendosin 
se sa nga të ardhurat e tyre do ti përdorin për konsum dhe sa do të kursejnë.  
Të ardhurave e ekonomive familjare në Kosovë rrjedhin prej burimeve të ndryshme. Nëtabelen në vijim 
paraqitet burimi i të ardhurave të ekonomive familjare në Kosovë në periudhën 2010-2015.  
Tabela-5: Burimi kryesor i të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë 2010-2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rrogatdhepagatngasektoripublik 26  25 23 23 22 26 

Rrogatdhepagatngasektoriprivat 21  22 23 28 30 22 

Bujqësi 6  7 5 5 4 5 

Tëardhuratngamëditjet 8  9 9 7 7 6 

Biznesetëtjeratëekonomivefamiljare 14  12 15 11 10 11 

Pensionet 8  8 8 11 13 13 

                                                           
17

AhmetMançellari, SuloHadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici, Hyrje në ekonomi, Tiranë, 2002, fq. 262. 
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Tëhollat e dërguarangajashtë 9  9 10 8 8 9 

Tëhollat e dërguarangaKosova 1 0 0 0 0 1 

Ndihmasociale–Kategori I 3  4 4 4 3 4 

Ndihmasociale–Kategori II 2 2 1 1 1 1 

Tëardhuratngaprona --- --- --- --- --- 1 

Tëtjera 2 2 2 2 2 1 

Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Burimi:Agjencia e Statistikave e Kosovës, VjetariStatistikoriRepublikëssëKosovës2016, Prishtinë, 2016, fq 95. 
 
Burimi kryesor i të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë mbeten të ardhurat nga sektori publik dhe nga 
sektori privat. Përveç rrogave nga sektori publik dhe rrogave nga sektori privat si burim i rëndësishëm i të 
ardhurave për ekonomitë familjare në Kosovë, burime tjera të rëndësishme janë pensionet dhe bizneset e 
ekonomive familjare, si dhe paratë e dërguara nga jashtë (remitencat). 
Nga tabela shihet burimi i të hyrave nga ekonomitë familjare në Kosovë në periudhën 2010-2015. Burimi 
kryesor i të hyrave mbeten rrogat në sektorin publik, ku pjesmarrja në të hyrat e ekonomive familjare në vitin 
2010 ishte 26% në të hyrat e ekonomive familjare, ndërsa në vitin 2015 ishte 26%, pastaj rrogat nga sektori 
privat në vitin 2010 ishte 21%, ndërsa në vitin 2015 ishte 22%, po ashtu burime tjera të rëndësishme tëtë 
hyrave për ekonomitë familjare mbesin bizneset ekonomive familjare, pensionet, parat e derguara nga jashtë 
(remitencat) etj. Në tabelen në vijim pasqyrohet numri i të punësuarve dhe paga mesatare në sektorin publik në 
Kosovë. 
 
Tabela-6: Numri i të punësuarve dhe paga neto mesatare në sektorin e buxhetit nëKosovë, në periudhën 2012-
2015. 

 2012 2013 2014 2015 

Numri I marrësve të pagave në sektorin e buxhetit 79.181 80.816 81.618 81.777 

Pagat neto mesatare në sektorin e buxhetit në Euro 372 364 429 466 

Burimi:Agjencia e Statistikave e Kosovës, Statistikat e përgjithshme, Buletini tremujor, Prishtinë, Prill 2016, fq 
11. 
 
Grafiku 3: Numri i marrësve të pagave në sektorin e buxhetit në periudhën 2012-2015 

 
 
 
Grafiku 4: Paga neto mesatare në sektorin e buxhetit në periudhën 2012-2015. 
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Sa i përket numrit të punësuarve dhe nivelit të pagave gjatë periudhës 2012-2015, në sektorin publik në 
Kosovë, ka pasur rritje si në numrin e të punësuarve, po ashtu edhe në nivelin e pagave. Nga tabela dhe 
grafiku shihet se, në vitin 2012 në sektorin public ishin 79,181 të punësuar, ndërsa paga mesatare neto ishte 
372 euro.  
Po ashtu shihet se në vijueshmëri gjatë viteve ka pasur ecuri në rritje si në numrin e të punësuarve si dhe në 
nivelin e pagave. Në vitin 2015 në sektorin publik numri i të punësuarve ishte 81,777 të punësuar, ndërsa paga 
neto mesatare ishte 466 euro. 
Në tabelën në vijim paraqitet niveli i pagave në sektorin privat sipas sektorëve ekonomik në periudhën 2010-
2014. 
Tabela-7: Paga (bruto) mesatare mujore në sektorët ekonomik sipas viteve 2010-2014. 

Përshkrimi i sektorëve ekonomik 2010 2011 2012 2013 2014 

Xehetari dhe gurëthyes 382 383 561 461 470 

Prodhim 227 248 275 332 326 

Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të 
kondicionuar 

555 557 564 608 610 

Furnizim me ujë, kanalizim, menaxhim mbeturinash 
dhe aktivitete revitalizimi të tokës 

210 214 219 360 361 

Ndërtimtari 227 275 360 319 329 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i mjeteve, 
motoçikletave 

206 252 274 305 305 

Transporti dhe magazinimi 262 263 263 366 379 

Akomodimi dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim 221 220 269 266 265 

Informacion dhe komunikim 792 829 852 707 708 

Aktivitete të shërbimeve tjera 255 302 334 275 293 

Gjithsej 280 309 388 349 352 

Agjencia e Statistikave e Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2016, Prishtinë, 2016, fq. 139. 
 
Sa i përket nivelit të pagave në Kosovë, paga mesatare në sektorin privat është më e ulët se sa ajo në sektorin 
public në Kosovë. Derisa, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik në vitin 2014 ishte 429 euro, duke 
u rritur në vitin 2015 në 466 euro, në sektorin privat në vitin 2014 ishte 352 euro.  
Nga tabela vërehet se, gjatë periudhës 2010-2014 në sektorin privat edhe përkundër ecurisë në rritje të nivelit 
të pagave nga 280 euro sa ishte në vitin 2010 në 352 euro në vitin 2014, krahasuar me sektorin public niveli i 
pagave në sektorin privat vazhdon të jetë më i ulët. 
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Përfundimi 
 

Konsumi përcaktohet nga niveli i të ardhurave, nga të ardhurat personale të zvogëluara nga tatimet. 
Konsumatorët blejnë të mira dhe shërbime për të plotësuar nevojat e tyre. Nisur nga kjo, konsumatorët në 
marrjen e vendimit se çfarë do të blejnë, ndeshën me kufijtë sasiorë të parave që kanë në dispozicion për të 
shpenzuar.  
Në strukturen e konsumit të ekonomive familjare në Kosovënga kategoritë kryesore të konsumit: Ushqimi dhe 
pijet joalkoolike, banimi, transporti, veshmbathja si dhe alkooli e duhani, pjesëmarrjen më të madhe e 
kanëkryesisht konsumi në ushqim dhe banim, dukepërfshir mbi 70% të konsumit të ekonomive familjare. 
Nga pjesa e përmbledhur e këtij punimi disa nga konkluzionet janësi vijon: 

 Në strukturën e konsumit të ekonomive familjare në Kosovë, kategorit kryesore të konsumit mbeten 
ushqimi dhe banimi me njëpjesmarrje mbi 70% në konsumit e ekonomive familjare. 

 Burimi kryesor i të ardhurave për ekonomitë familjare në Kosovë vazhdon të mbeten të ardhurat nga 
sektori publik, pastaj sektori privat dhe burim tjetër i rëndësishëm mbeten remitencat. 

 Të ardhurat e ekonomive familjare duke qenë në nivel të ulët, ngase paga mesatare në sektorin publik 
prej 466 euro dhe 352 euro në sektorin privat ndikon edhe në nivelin e konsumit dhe përballimin e 
kushteve të jetesës së ekonomive familjare në Kosovë. 
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9 Format e rrezikshmërise ndaj personave  më rëndësi të veqantë  dhe taktikat 

kundër sulmuese ndaj atentatorve 

Fidair Berisha PhD.( C ) i Sigurisë 

 
 
Abrstrakt 

 

Është e ditur se çdo shtet e ka strukturën e vetë përkatëse policore e cila konform  problematikave të veta që ka  
i zgjidh problemet e theksuara nga grupet kriminale apo nga  individ të caktuar. Mirëpo në kohën e tashme 
moderne, e tillë çfarë është, shtrohet pyetja se a është policia e ngritur në nivelin e detyrës dhe përgjegjësisë 
që ka? Para së gjithash sot në të gjitha shtetet qoftë nëse është fjala për organizatat policore të mëdha apo të 
vogla, me një organizim të fortë apo të dobët policor, kriminaliteti po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha, 
prandaj kur e themi këtë e kemi parasysh faktin se kërcënimet terroriste janë më të shprehura për dallim nga e 
kaluara, ndërsa përsonalitetet me rëndësi të veqantë(VIP) veçmas në disa shtete po ndihen qdo herë e me pak  
të sigurtë. Edhe pse Mbrojtja e Përsonaliteteve me rëndësi të veqantë nuk është diqka e re,sot çdo herë e me 
shumë po ndihet nevoja e bashkëpunimit ndërmjet shteteve në mënyrë që të gjindet një modalitet me efikas i 
sigurisë  që ka të bëjë më  mbrojtjen e VIP-ve. Mbrojtja e afërt pikësëpari  ka për obligim ofrimin e mbrojtjes dhe 
sigurise përsonave  të cilët ju ekspozohen rreziqeve të mëdha siç janë atentatet, sulmet terroriste,kindapimet 
etj. Këto sulme në të shumtën e rastve jan ekzekutuar me lloje të ndryshme te armëve dhe nga  kalibra të 
ndryshëm. Përsonat e rrezikuar nga atentatorët ,në shumicën e rasteve janë presidentët e 
shteteve,kryeministra,prokuror,si dhe persona me popullaritet të madh apo të ashtuquajtur VIP 
përsona.Natyrisht se sulmet ndaj tyre kan ndodh dhe mund të ndodhin edhe në të ardhmën edhe në  forma 
tjera, pa e përjashtuar  sulmin fizik si formë të drejtpërsedrejtë  nga distanca e afertë.Por pasi që jeta e VIP-ve 
është më e rrezikuar nga armët ,atëher paraqitet nevoja për njohjen e llojeve të armëve si dhe njohjen e 
specifikave të   tyre meqe ato mund të  perdoren  si nga operatorët mbrojtës po ashtu edhe nga ana e 
sulmuesve . 
Fjalet kyqe: Vip-at , sulmet ,Policia ,armët ,atentatorët. 
 
FORMS OF DANGER TOWARDS PERSONS WITH SPECIAL IMPORTANCE AND COUNTER-ATTACKING 
TACKTICS TOWARDS ASSASSINS 
Abrstract 
It is known that each state has its relevant police structure, which conform to its problems that has solves the 
highlighted problems from criminal groups or designated individuals. But in the present modern time, what it is, 
the question arises whether the police has raised the level of duty and responsibility that has? First of all, today 
in all countries whether it comes to large or small police organizations, with a strong or weak police 
organization, criminality is spreading more and more, therefore, when we say this we consider the fact that 
terrorist threats are more expressed unlike the past, while personalities with special importance (VIP), 
particularly in some states each time are feeling less and less secure. Although the protection of personalities 
with special importance is not something new, today, every time and more is felt the need for cooperation 
between states in order to find an efficient modality of security that deals with the protection of VIPs. Close 
protection, primarily is obliged to provide protection and security of persons who are exposed to major risks, 
such as assassinations, terrorist attacks, kidnapping etc. These attacks in most cases are executed with 
different types of weapons and from different calibers. People endangered by assassins, in most cases are 
presidents of states, prime ministers, prosecutors, and persons with great popularity or so-called VIP persons. 
Of course, assaults have occurred and may occur even in the future in other ways, without excluding the 
physical assault as a direct form from the close range. But, since life of VIPs is threatened by weapons, then 
appears the need for recognizing the types of weapons, as well as the recognition of their specifications, since 
they can be used from the defense operators as well as from the attackers. 
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Hyrje 
 
Punët e sigurimit për mbrojtjen e personaliteteve me rëndësi të veqantë, përkatësisht truprojat, ekzistojnë qysh 
nga kohërat e vjetra. Gjatë shekujve të kaluar dinastitë qeveritare, sigurinë e vetë e kanë lënë në duar të 
ushtarëve të zgjedhur në mënyrë të posaçme dhe të cilët kanë qenë të gatshëm që të japin edhe jetën e tyre 
vetëm e vetëm për të mbrojtur përsonin nën mbrojtje. Kryesisht këta kanë qenë pjesëtarë të ushtrive të 
rregullta, por historia njeh edhe  raste te ndryshme psh.në kohën e pejgamerit Muhamed,historia njef se edhe 
ndaj Muhamedit ishin disa persona shumë të besueshëm të cilët në atë kohë nuk gëzonin ndonjë emër si në 
kohën e sotme ,por  ata  bënin të njejtën detyrë që tani njihen si bodyguard apo truproje.Në cdo kohë misioni 
dhe detyra e  truprojave ka qenë që të pengojnë çdo sulm ndaj patronëve të tyre..Paraardhësit e vërtetë të 
truprojave të tanishme tani janë Samurajët Japonez. Samurajët përndryshe janë ndarë në njerëz të lirë të cilët 
kanë punuar me kontratë për punëdhënësin dhe ata të cilët kanë qenë të lidhur në mënyrë trashëguese për 
patronët. Vetë fjala Samuraj, do të thotë që ti shërbejë apo ta ruajë dikënd. Dihet mirë se më zhvillimin 
teknologjik kan ndryshuar edhe format e rrezikimit kundrejt  VIP-ve ,që nënkupton se tani sulmet ndaj tyre jan 
shumë më komplekse duke marr për bazë përdorimin e armëve më të sofistikuara gjatë kryrejes së aksioneve 
nga ana e atentatorve.Por nga ana tjetër Njësia për Mbrojtje të afërt ,përveq që duhet të ket njohuri për armët e 
mundshme të  përdorura nga ana e atentatorve,paraqitet nevoja që të jen një hap para së gjithash të paisur me 
dijeni dhe përvojë në mënyrë që të ju kundërpërgjigjen rasteve të tilla. 
 
Metodat e sulmit dhe armët që përdorën për atentate ndaj përsonalitetve më rëndësi të veqantë 
 
Armët dhe mjetet të cilat përdorën për sulëm ndaj personit të mbrojtur mund ti ndajmë në tri grupe:Armët me 
rreze të shkurtër, armët me rreze të gjatë veprimi dhe eksplozivët. 
Armët me rreze të shkurtër. Atentatori afrohet dhe e shikon viktimën në sy. Për këtë nuk është e nevojshme 
njohja e ndonjë shkathtësie të posaçme. Llojet e armëve më të shpeshta janë revolet apo thika, ndonëse është 
një dukuri më e madhe e përdorimit të eksplozivëve vetëvrasës në afërsinë e drejtpërdrejtë të viktimës. Para 
sulmit është e nevojshme që të mblidhen informacione themelore për lëvizjen e viktimës potenciale. 
Tradicionalisht ndodhë që të bëhet mbikëqyrja ndaj viktimës dhe i njëjti të përcillet;  
Armët me rreze të gjatë. Këto sulme shpeshherë ekzekutohen me pushkë18, ndonëse nganjëherë përdoret 
revolja. Për suksesin e kësaj metode janë të nevojshme shkathtësitë më të mëdha. Është e nevojshme që të 
njihet mirë përdorimi i armës, e cila është e komplikuar dhe e sofistikuar në krahasim me armët me rreze të 
shkurtra veprimi. Këto armë janë edhe më komplekse, për të mundur sa më lehtë me qëllua cakun. Në këtë rast 
është e nevojshme që paraprakisht të sigurohen informacione për të ditur drejtimin e lëvizjes së viktimës dhe 
për tu caktuar vendi ideal për sulëm; 
Eksplozivët. Këto mjete kërkojnë shkathtësi dhe njohuri më të mira. Njohuritë janë të nevojshme për 
konstruktimin e bombës dhe për vendosjen e detonacionit. Zakonisht është e nevojshme ndihma e personave 
tjerë lidhur me logjistikën dhe grumbullimin e informacioneve. Vëmendje të posaçme duhet kushtuar dhuratave 
të cilat i janë dërguar personit të mbrojtur dhe lëndëve në lokacionin në të cilin do të qëndrojë personaliteti i 
mbrojtur  ( fotografitë, mobiliet dhe ngjashëm me këtë). 
Kidnapimi, ndonëse nuk është formë e atentatit në vete përmban sulmin, për shkak të qëllimit që të rrëmbehet 
viktima. Viktima e kidnapimit është shumë më e vlershme të jetë e gjallë se sa e vdekur, megjithatë shpesh 
herë pason vdekja në qoftë se kërkesat nuk përmbushën. Kidnapimi është metoda më e preferuar e sulmit e 
cila zakonisht zbatohet nga ana e grupeve terroriste mirë  të organizuara. Këto grupe kërkojnë këto elemente : 
ekip të sulmuesve, një ekip të informatorëve, strehimoren, ekipin për mbikëqyrje dhe para. 
 

                                                           
18

Vrasja e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Serbisë, Zoran Gjinxhiqit,12 Mars 2003, në Beograd 
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Foto. 1 – Pushka Hecler & Koch sniper nga e cila u vra Zoran Đinđić 
 Sigurimi i VIP personaliteteve-disa nga parimet themelore dhe lëshimet të cilat mund të jenë fatale 
Me punët fizike-teknike për sigurimin e VIP personaliteteve dhe të objekteve ( në tekstin e mëtejmë VIP-janë 
personalitete mjaft të rëndësishme), te ne dhe në botë merren  shërbime të specializuara  në kuadër të policisë 
dhe të ushtrisë. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që institucioni i cili merret me sigurimin VIP 
personaliteteve dhe të objekteve të veprojnë në mënyrë  të sinkronizuar me sektorët kundër informativ dhe anti 
-terroristë në ushtri dhe polici sepse sinkronizimi në veprimtarinë e tyre mund të jetë plasaritja më e madhe në 
sistemin e sigurimit të VIP personaliteteve, shpesh herë me pasoja fatale. Kështu për shembull, njëra nga 
detyrat e sektorit kundër-informativë në kuadër të ushtrisë dhe të policisë është që të zbulojë çdo kërcënim për 
sigurinë e VIP personaliteteve dhe për këtë të informojë Policin.. Në bazë të kësaj, më pastaj ndërmerren masa 
preventive, sigurimi i VIP personaliteteve ngritët në nivel më të lartë dhe aktivizohet sektori anti -terrorist me 
qëllim të eliminimit të kërcënimeve.  
 Njësia e cila në kuadër të shërbimit të sigurimit merret me mbrojtjen fizike-teknike nuk mbron vetëm VIP 
personalitet, por i siguron edhe objektet me rëndësi të posaçme. Sigurimi mund të jetë i përhershëm apo i 
përkohshëm. Në mënyrë të përhershme sigurohen burrështetasit më të lartë dhe institucionet më të 
rëndësishme të sistemit-Kuvendi dhe Qeveria.Kur bëhet fjalë për sigurimin e VIP personaliteteve, këtë e 
përbëjnë të ashtuquajturit sistemet  e koncentruar unazorë. Në të parin gjendet sigurimi i drejtpërdrejtë dhe 
direkt krahas personalitetit ose objektit. Në të bëjnë pjesë kuadrot më të besuara të stërvitura dhe me 
specializime të larta. Unaza e dytë është sigurimi në “lokal”. Ky është një sistem pak më i gjerë nga unaza e 
parë dhe zakonisht është i përzier- e përbëjnë policia dhe ushtria. Sistemi i tretë,është  sistemi më i 
rëndësishëm unazor dhe është i “padukshëm”. Ky është sigurim në kuptimin më të gjerë. Në këtë është 
koncentruar mençuria e veprimit të trurit dhe këtu nuk guxon që të bëhen gabime.Praktika ka treguar se 
ekzistojnë më së paku dy nivele në të cilat funksionojnë shërbimet speciale për sigurimin e funksionarëve të 
shtetit. Niveli i parë është i gatishmërisë së rregullt, kur shërbimet, sipas planit të rregullt, për çdo ditë sigurojnë 
vendet më të ndjeshme për sulm ndaj burrështetasve. Këto pika më të ndjeshme për sulme janë vendqëndrimet 
e tyre ( shtëpitë dhe banesat , vendlindjet e tyre dhe marshutat me të cilat lëvizin nga shtëpia deri në punë. 
Niveli i dytë është niveli i posaçëm i sigurisë, i cili aktivizohet në rastet kur ekzistojnë njoftime për kërcënime 
reale dhe rrezikshmëri për jetën e burrështetasve dhe të anëtarëve të familjeve të tyre. Kjo shkallë  përbënë 
aktivizimin e sektorit kundër informativë dhe anti - terroristë në polici, sigurimin shtetëror dhe të ushtrisë, për 
mbrojtën e plotë të personaliteteve të cilave u është drejtuar kërcënimi. Shkalla e parë e sigurisë, për shembull 
nënkupton shfrytëzimin e përcjellësit personal dhe të shoferit në automjetet e blinduara, kurse shkalla e dytë e 
sigurisë nënkupton krijimin e kushteve të posaçme  për qëndrim dhe punë të funksionarëve. Pjesëtarët e 
shërbimit të cilët merren me mbrojtën fizike-teknike, janë të obliguar që të përcjellin të arriturat më të reja 
teknike në mjetet e ndërlidhjes, mbrojtjen nga përgjimet etj. Njëkohësisht janë të obliguar që çdo ditë të 
ushtrojnë dhe ti përsosin shkathtësitë të cilat është e domosdoshme ti njohin: vozitja me automobil, lufta nga 
afërsia ( “dora në dorë”)- elementet e shkathtësive luftarake të përshtatura punëve të truprojave përdorimi i 
shkopinjve të posaçëm dhe  armëve të ftohta- te profesionalistët më së shpeshti është thika japoneze  Tanto, 
gjuajtja praktike nga revolja dhe armët automatike, situatat taktike-teknike 
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Arsenali i forcave moderne të sigurisë-truprojave 
Pajisja e obligueshme e çdo mbrojtësi është jeleku mbrojtës, pushka sulmuese automatike), gjithashtu edhe 
personi i mbrojtur mbanë mbrojtjen balistike dhe lidhur me këtë nuk ka polemika të shumta. Kjo është rregull e 
cila nuk duron përjashtime.19 Në arsenalin e pjesëtarëve të sigurimit sot ka gjithçka nga armët amerikane M-4  
të cilat kryesisht i shfrytëzojnë amerikanët dhe izraelitet të mësuar me të që nga ushtria dhe deri te kopjet e 
shumta të Kallashnikovëve rus. Çdo ekip ka obligim ta ketë edhe nga një pushkomitralez. Është e vetmja rregull 
që arma të gjuan në mënyrë të besueshme dhe të saktë. Posaçërisht shfrytëzohen modelet e armëve sulmuese 
kompakte  pushkët (automatike) për shkak të përdorimit më të lehtë në hapësira më të ngushta, automjete. 
Operativistët i lavdërojnë armët e Zastavës M-70 AB2, pastaj më të renë M-21 dhe në versionin kompakt me 
gyp të gjatë 14” (incha), këto pushkë kanë treguar përdorimin dhe besueshmërinë e tyre edhe në kushtet e 
shkretëtirave.Mbrojtësit gjerman dhe shqiptar megjithatë nuk ndahen nga armët Heckler & Koch G-36 K ose 
nga modelet e vjetra dhe ende të shkëlqyeshme G-53 të cilat në dukje të përkujtojnë automatin MP-5 por të 
blinduar me kalibër 6,56x45. Te sigurimi  i objekteve  siç  janë fushat e naftës apo të ambasadave, shfrytëzohen 
armët snaiper. 

 
Foto 2.Pushkë automatike Zastava M80 i M80A 
Posaçërisht është çmuar modeli Bushmaster XM-17 HBAR (Heavy Barel), i bazuar në versionin e armës 
gjysmë automatike sulmuese  M-16. Snajperistët përparësi iu japin pushkëve gjysmë automatike sepse me 
rëndësi është shpejtësia e gjuajtës praktike në raport me precizitetin. Rëndom apo kryesisht veprojnë në largësi 
deri në 500 metra. Në qarqet mbrojtëse si dhe në njësitë e specializuara, përsëri në qendër të interesimit po 
kthehet Winchester i vjetër 7,62x51mm ose 308, predha e cila është superiore pikërisht kur duhet me shpejtësi 
të ndalet sulmuesi. Prodhuesi amerikan i armëve  D.S Arms, ka bërë punë milionëshe me kompanitë mbrojtëse, 
duke plasuar serinë e pushkëve të saja sulmuese të bazuara në FN FAL, të besuar belgjikase, të punuara 
pikërisht nga prevat 7,62x51mm. Në fushatat e marketingut modelet super-kompakte dhe kompakte me gypa 
prej 11”përkatësisht 13” incha reklamohen si armë speciale të zhvilluara që i përmbushin nevojat e këtij grupi të 
shfrytëzuesve. Madje edhe kur konvojët e sigurimit në rrugët prej disa kilometrash, bëjnë përgatitje detale. Çdo 
mbrojtës në kompletin luftarak ndërmjet 10 dhe 15 rrethoja për pushkë apo dy kutia municion për 
pushkomitralez këtu janë edhe revolet , bombat e tymit, thikat kualitative. Në kompletin personal është i 
obligueshëm dhe mirë i mbushur veglat për ndihmën e parë, radio stacionet mobile pastaj pajisjet me radio në 
çdo automjet.  
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Foto. 3- Heckler & Koch G-36 K 
Taktika për luftë kundër metodave të sulmit 
Sot në botë nuk mund të garantohet qind për qind mbrojtja e ndonjë personi. Mbrojta nënkupton të gjitha 
përpjekjet për tu eliminuar befasitë, duke pasur parasysh të gjitha variantet e mundshme dhe konform kësaj 
edhe përgatitjen e planeve. Çdo anëtar i ekipit për mbrojtje duhet të reagojë në situata në mënyrë instiktive, me 
qëllim të pamundësimit të sulmit  dhe vendosjen e personit të mbrojtur në vend të sigurt. Këtë e arrimë sa më 
parë që i eliminojmë elementet më të rrezikshme në mënyrë që të veprojmë  ndaj atyre të cilën janë të 
implikuar. Mund të shfrytëzojmë edhe formacione mbrojtëse kundër armatimit me veprim të shkurtër dhe të 
gjatë veprimi, zbulimin e mbikëqyrjes, informimin e sigurt të aktiviteteve, parametrat e sigurisë, punën 
paraprake në të gjitha pikat e mundshme të rrezikut, përcjellja me automobila si dhe me njerëz me stërvitje 
speciale. Njohja dhe kuptimi i motiveve dhe i metodave të cilat shfrytëzohen me rastin e atentateve, neve na 
hap mundësinë për analizimin e punës së grupeve terroriste dhe mënyrën me efikase për parandalimin e 
sulmeve të organizuara nga ana e grupeve të tilla. 
Operacionet e sulmuesit dhe masat kundër mbrojtëse 
Në mënyrë që ekipi për mbrojtje të veprojë në mënyrë efikase, ai duhet mirë për ta njohur armikun hulumtimet e 
sulmeve të ndryshme terroriste në botë tregojnë se numri më i madh i incidenteve terroriste kanë të njëjtat pika 
të përbashkëta .Terroristët kanë pika të dobëta të cilat mundemi dhe duhet t`i shfrytëzojmë në dobi  tonë, dhe 
me këtë eventualisht mund të parandalohet edhe vetë sulmi. Në mënyrë që sulmi terrorist të parandalohet ekipi 
pikësëpari duhet të kuptojë se si do të zbatohet aksioni terrorist. Çdo aksion terrorist ka më së paku pesë faza 
20:  zgjedhja e objektivit, lajmërimi i aktiviteteve, planifikimi i operacionit sulmi dhe arratisja.  

 
Foto 4. Sigurimi i VIP-s me armë të gjata 
• Zgjedhja e objektivit, varet nga qëllimi dhe mundësia e grupit terrorist  
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• Lajmërimi i aktiviteteve. Kjo është pjesë e rëndësishme e operacionit terrorist nga e cila varet suksesi 
i sulmit të planifikuar. Ky është momenti i vetëm para sulmit kur terroristët i zbulojnë qëllimet e tyre. Të gjitha 
sulmet terroriste që kanë të bëjnë me atentatet përfshijnë forma të konsiderueshme të mbledhjes së 
informacioneve para sulmit. Mbikëqyrja e shenjës është e domosdoshme në mënyrë që të mblidhen 
informacione dhe të dhëna me qëllim të realizimit të suksesshëm të operacionit. Disa elemente të kësaj faze 
janë: 
- Mbikëqyrja është instrumenti themelor për mbledhjen e informacioneve në lidhje me objektivin potencial. 
- Terroristët, informatorët operojnë në ekipe të vogla, dhe ata relativisht  janë mirë të sofistikuar. 
- Grupet e sofistifikuara mund të mbledhin informacione edhe atëherë kur objektivi nuk është i 
caktuar.Terroristët çdo here janë në kërkim të informacioneve për personin i cili mbrohet. Ata gjithashtu 
kërkojnë çdo lloj informacioni lidhur me ekipin për mbrojtje. Grupet terroriste mbledhin informacione përmes 
rrugëve legale dhe ilegale. 
* Planifikimi i operacionit realizohet pas momentit kur terroristët e kanë zgjedhur objektivin e vetë dhe pas 
mbledhjes së informacioneve për këtë. Para se të fillojë kjo fazë terroristët duhet të llogarisin mundësitë e tyre 
në mënyrë që të caktojnë aftësitë e veta për kryerjen e planit të sulmit ( befasishëm), fusha e shikueshmërisë, 
fusha e zjarrit, koha, vendi, arma, stërvitja. 
* Sulmi. Kjo fazë realizohet pas kryerjes së operacionit të planifikuar. Në këtë fazë gjendet edhe terminologjia 
“identifikimi i objektivit”, që nënkupton se terroristët verifikojnë se objektivi i zgjedhur është i pranishëm dhe se 
gjendet në pozitën e planifikuar për sulëm. 
* Arratisja nga vendi i sulmit. Praktika ka treguar që sulmuesit në shumicën e rasteve nuk janë të gatshëm 
për të vdekur për qëllimet e tyre. Ata kërkojnë vende të atilla të sulmit të cilat iu mundësojnë që të tërhiqen 
shpejtë, çka do të thotë se nuk dëshirojnë që të kapen. Gjithashtu nuk e përjashtojnë mundësinë edhe të sulmit 
të pa suksesshëm e kjo tregon njëkohësisht edhe tërheqjen dhe arratinë. Orvatjet më të shpeshta të arratisjes 
janë përzierja mes turmash të njerëzve, dhe në masë. 
Masat kundërmbrojtëse dhe zbulimi i mbikëqyrjes 
Masat kundër-mbrojtëse duhet shfrytëzuar dobësitë e natyrshme të operacioneve terroriste. Te aktivitetet 
mbrojtëse-siguruese është e dëshirueshme që të operohet nëpërmes masave pro-aktive në vend të masave 
reaktive, kjo do të thotë është përmes preventivës. Për këtë është e nevojshme stërvitja e mirë dhe përdorimi i 
armëve të zjarrta si dhe veçoritë speciale të vozitjes. Në mënyrë që ekipi për mbrojtje të mund të parasheh dhe 
parandaloj sulmin ai duhet të ketë informacione për kërcënimin e mundshëm. Mbledhja dhe analiza e 
informacioneve për kërcënimin nga ana e ekipit për mbrojtje quhet kundër informimi. 
Të theksohen disa nga qëllimet e kundër- masave mbrojtëse21: 
- Njohuritë e përgjithshme për kërcënimet specifike të drejtuara kundër personit që mbrohet. 
- Vendosja dhe të mbajturit e lidhjeve të përditshme me agjencionet e kundër zbulimit. 
- Analiza, qasja dhe informimi i ekipit për mbrojtje lidhur me kërcënimet potenciale kundër personit i cili mbrohet 
në bazë të informacioneve që kem në dispozicion. 
- Njohja e indikatorëve para vetë incidentit: 
1 Specifikat për mbrojtje ( kundër-informimi ) 
2 Specifikat për kërcënim ( mbikëqyrja ). 
3 Specifikat për incident ( njohja e sulmit ) 
Me informacionet e mbledhura me sukses përmes rrugës së kundër-informimit, është e nevojshme që të marrim 
përgjigje në disa pyetje siç janë: kush, çka, kur, ku, përse, si: 
- A ekzistojnë kërcënime specifike të drejtuara kundër personalitetit të mbrojtur? 
- Cilat grupe kanë kërcënuar personalitetin apo vendin e tij në të kaluarën? 
- A gjendet ndonjëri prej këtyre grupeve në qytet ose në regjionin ku do të lëvizë personi i mbrojtur? 
- Cili është qëllimi i kërcënimit? 
- A do ti shqetësojë vizita disa grupe apo individ? 
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- A ka pasur kohëve të fundit demonstrata nga ana e grupeve të cilat në personin e mbrojtur shohin ndonjë 
rrezik? 
- Çfarë është disponimi i përgjithshëm politik në raport me personin e mbrojtur nga ana e pushtetit lokal dhe e 
publikut? 
- A ka përfituar vizita e theksuar publicitet në mjetet e informimit? 
- Çfarë është niveli i kërcënimit kundër njerëzve me të cilët do të takohet personi i mbrojtur? 
- Cilat grupe kanë paraqitur kërcënimin? Është e nevojshme sipas mundësisë të mblidhen sa më shumë 
informacione për këto grupe. 
- A janë grupet e vetëdijshme për kërcënimet potenciale? A është parë ndonjëri nga anëtarët e tyre në ndonjë 
vend ku do të duhej personi i mbrojtur për ta vizituar? 
- A ekzistojnë kërcënime lidhur me vendin të cilin VIP personi do të vizitojë, e veçmas në afërsi të hotelit ku do 
të qëndrojë. 
- A ka pasur ndonjëri prej këtyre vendeve probleme me personelin kohëve të fundit? A mos ndokush nga 
punëtorët janë larguar nga puna? A ka pasur ndonjë problem lidhur me legjitimimin apo të bravave të dyerve? A 
ka pasur çelësa të humbur apo të vjedhur?  
- Çfarë lloje të aktiviteteve kriminale mund të priten në regjionin ku duhet të mbahet vizita? Cilat lloje të 
kriminalitetit të rrugëve janë më të shpeshta në këtë rajon? Mënyra e kryerjes së këtyre veprimeve 
kriminale.....22 
 
Përfundime dhe rekomandime:  
Qëllimi ekipës mbrojtjëse është që të ofroj përcjellje dhe siguri (mbrojtje) personave të rëndësishëm të caktuar 
përkohësisht ose të përhershëm  të cilët janë objekt i niveleve të ndryshme të kërcënimit,të ofrojë, zhvilloj 
operacione për përcjelljen e delegacioneve me status të veçantë, me kërkesë të Drejtorisë për sigurimin e 
objekteve dhe përsonaliteteve më rëndësi të veqantë,si dhe në raste rreziku të bëjë evakuimin e 
përsonaliteteve qofshin ato vendore apo ndërkombëtare.Siq u cek me lartë, mbrojtja  e afërt nuk është diqka e 
re dhe se qdo herë e më shumë  po paraqitet nevoja per bashkëpunim dhe trajnime të reja në mënyrë që 
siguria e përsonalitetve të jet më e sigurtë..Këto trajnime kan të bëjnë me ofrimin e njohurive me të reja lidhur 
me përdorimin e  armëve  më të sofistikuara për të parandaluar apo për të eleminuar atentatorët. Komandanti 
taktik i përcjelljes mbrojtëse në bazë të informacioneve që ka harton planin operativ duke parapar qdo opcion të 
mundshëm të sulmit.Mvarsisht nga niveli i shkallës së rrëzikshmëris i cakton prioritetet dhe cakton numrin e 
mjaftueshëm të operatorëve mbrojtës.Gjithashtu bazuar në nivelin e rrezikshmëris ,komandanti taktik i 
operacionit i cakton edhe llojet e armëve(armë të gjata,MP-5, Kallashnikov,G-36,Shotgan Benelli etj) ,automjete 
blindë,bllokuesin e valëve të celularve,detektuesin e eksplozivit,përdorimin e qenve nuhatës, përdorimin e 
rrugëve primare dhe sekondare,vendet e sigurta,ndihmën e parë ,aktivizimin e njësive tjera policore shtesë 
etj.Operatorët e mbrojtjes së afërtë duhët të përmbushin standardin më të lartë të mprehtësisë së mendjës, pasi 
kjo do të iu mundësoje atyre një gjendje të vazhdueshme të vetëdijes që është shumë me rëndësi në kryerjen e 
kësaj pune .Gjithashtu vigjilenca duhet të jetë në shkallën më të lartë dhe gjithherë duhët të mendojnë për 
reagimin e mundshëm në rast të sulmit ndaj VIP përsonit..Një ndër prioritetet gjatë punës së operatorve për 
mbrojtje të afërtë është komunikimi ndërmjet tyre,sepse llogaritet se njoftimi me kohë për rrezikun është 
parësor,gjë që në te shumtën e rasteve  do të parandalonte  rrezikun e mundshëm.Puna në ekip gjithashtu 
është thelbësore dhe se të gjithë operatoret duhet te jen të vetëdijshëm për teknikat që duhët të zbatohen në 
rast  kërcnimi. Ekipi duhet të praktikojë dhe të sigurojë që të gjithë operatorët të jenë të familjarizuar me cdo rol 
në aplikimin e teknikave në rast të ndonjë  rreziku eventual.Shkathtësit  e operatoreve duhët të jenë të një 
standardi të lartë dhe cdo trajnim me shkathtësi rifreskuese duhët të mbulojnë të gjitha aspektet e punës 
mbrojtëse si p.sh.kombinimi i të gjitha teknikave të mbulimit, evakuimit, kthimi i sulmit me armë zjarri etj. Qëllimi 
i ekipit mbrojtës është që të vendosë një rreth të plotë të sigurisë rreth personalitetit të mbrojtur (360 shkallë). 
Detyra themelore e çdo përcjellësi personal është që të jetë çdo herë afër përsonalitetit të mbrojtur, në mënyrë 
që të mund ti ofrojë “mbulim” dhe siguri përsonit nën mbrojtje.. Është e dëshmuar se për të pasur një siguri me 
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të madhe,agjensionet mbështetëse e vecanerisht ato të inteligjencës,luajne nje rol shumë më rëndësi. Pranimi 
me kohë i informatës lidhur me ndonjë sulm të mundshëm do të rezultonte drejtpërsëdrejti në ndryshimin e 
agjendës së VIP-s dhe me parandalimin e sulmit,prandaj prioritet mbi prioritete duhët kushtuar marrjes së 
informatës me kohë, sepse informata është thelbësorja në kuptim të përgjithshëm për ofrim sa më të mire të 
sigurisë . 
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Abstrakti 
 

Përmes analizës së pasqyrave financiare, menagjmenti financiar mund të identifikojë 

dobësitë e organizatës, me qëllim që ato t`i korrigjoj. Po kështu, edhe kreditorët janë të 

interesuar të matin gjendjen dhe sigurinë e huave të tyre. Analiza e pasqyrave financiare me 

anë të përllogaritjes së treguesve mund të jetë një mjet shumë i dobishëm për 

menagjmentin për të verifikuar afarizmin vijues të subjektit dhe pozitën e tij në krahasim 

me konkurrencën. 

Një analizë e kryqëzuar brenda grupit të subjekteve të njëjta, apo të ngjashme , do të tregojë 

nëse një ndërmarrje e caktur po ecën më të shpejtë apo më ngadal nga mesatarja e asaj 

fushe. 

Situata financiare identifikohet përmes përllogaritjes së treguesve financiar, të cilët 

klasifikohen në disa grupe: Treguesit e likuiditetit; Treguesit e raporteve të menagjmentit të 

mjeteve apo aktiviteti; Treguesit e raporteve të borxhit;Treguesit e rentabilitetit;Treguesit e 

raportit të vlerës së firmës. 

Në bazë të këtyre analizave do të japim konkluzione dhe rekomandime menaxhmentit  

për vendimarrje 

 

Fjalë kyçe: 

Pozita financiare, diagnostikimi për vlerësimin e aktiviteteve të financimit 
 

Abstract 
Through financial analysis analysis, financial management can identify the organization's weaknesses 

in order to correct them. Likewise, creditors are also interested in measuring the condition and 

security of their loans. The analysis of the financial statements by estimating the indicators can be a 

very useful tool for management to verify the entity's ongoing business and its position compared to 

the competition. 

A cross-analysis within a group of identical entities or similar will indicate whether a particular 

enterprise is moving faster or slower than the average of that field. 

The financial situation is identified through the calculation of financial indicators, which are classified 

into several groups: Liquidity indicators; Indicators of asset management reports or activity; Debt 

ratio indicators; Profitability indicators; Indicators of firm value ratio. 

             Based on these analyzes we will give conclusions and recommendations to management 

 for decision making 

 

 Keywords: 

 Financial position, diagnosis for evaluation of financing activities 
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HYRJA 

 

Që prej vitesh, zbatimi i këtyre mjeteve e metodave njeh një zhvillim të dukshëm. Specialistë të 

shumtë që i përkasin institucioneve të ndryshme që bëjnë analizën financare të specializuar, disa të 

tjerë e bëjnë atë në mënyrë rastësore, duke u mbështetur në teknika që përsosen parreshtur dhe që 

lejojnë hyrjen e informaconit të besueshëm e të qëndrueshëm, për të formuluar diagnostikimin dhe 

parashikimin e aktivitetit të kompanisë. 

Vlera praktike e analizës përcaktohet nga përmbajtja dhe roli i saj. Ajo vë në zbatim nocione dhe 

mekanizma të rëndësishëm të disa prej drejtimeve themelore të aktivitetit të kompanisë të tilla si: 

teknikat e drejtimit, fiskaliteti, e drejta etj. Në këtë kuptim analiza e pasqyrave financiare "është një 

mjet me shumë se një teori është një lëndë që racionalizon studimin e të dhënave të gjendjes". 

Për të bërë një analizë financiare të ndërmarrjes, ajo duhet të posedojë të dhëna dhe infonnata 

kryesore për afarizmin e ndërmarrjes sic janë llogaria përfundimtare dhe ajo periodike respektivisht 

bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e të ardhurave. 
 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Ky punim synon të japë një kontribut modest për të argumentuar se çfarë nevojitet të bëhet 

për të përmirësuar situatën dhe problemet aktuale që mund të kenë ndërmarrjet në rast të 

situatave të analizës dhe auditimit të pasqyrave financiare joadekuat që kanë të bëjnë lidhur 

me këtë lëmi. 

Rezultatet e aritura në këtë studim, do të shërbejnë si bazë për të çelur një fushë të 

mire kërkimi për studime të mëtejshme. 
 

1.2 Përshkrimi i temës së hulumtimit 

 
Përshkrimi i temës së hulumtimit - me këtë punim synojmë që të analizojmë faktorët që 

ndikojnë në investimet kapitale karrshi gjendjes likuide të kompanisë si dhe treguesve të 
likuiditetit të saj.Andaj bota ka aq shumë qëllime sa që ka ardhur deri te ndryshimi i strukturës  së  

ekonomisë  dhe  ndërmarrjet ballafaqohen me një ambient ekonomik, social dhe qendrueshmëri 
ekonomike jo stabile si pasojë e një delikuence e cila po shfaqet gjithnjë ne fushën e investimeve 

njashtu të jetë e qëndrueshme me likuiditetin afarist. 

Përmes këtij studimi është njohja me analizën e pasqyrave financiare dhe me rëndësinë e saj 

për marrjen e vendimeve kapitale. Pasqyrat financiare paraqesin dhe raportojnë aktivitetet e 

biznesit, andaj qellimi i tij është se cilat janë përdoruesit e pasqyrave financiare dhe cilat 

janë interesat e tyre dhe si ndihmon analiza financiare për plotësimin e kërkesave në 

vendimmarrje. 

 

Për përgatitjen e saktë të pasqyrave financiare respektohen dy supozime bazë; parimi i 

konstatimit të të drejtave dhe detyrimeve dhe parimi tjetër ai i vijimësisë së njësisë 

ekonomike.  

Parimi i konstatimit ka të bëjë me njohjen e transkasioneve kur ato ndodhin, në një rrjedhë 

kronologjike, shkëputur nga momenti kur mjetet monetare arkëtohen ose paguhen. Parimi i 

dytë, ai i vijimësisë, ka të bëjë me vazhdimësinë në një periudhë të ardhshme, të parashikuar si 

të arsyeshme, të aktivitetit të njësisë ekonomike, ku nuk ekziston mundësia apo qëllimi për t’u 

likujduar apo shkurtuar aktivitetet e biznesit të njësisë ekonomike. 

Por, çka është më e rëndësishme, është cilësia e raportimit financiar, pasi një raportim 

financiar cilësor mbulon perspektiva të ndryshme.  

Kuadri konceptual i BSNK i konsideron kuptueshmërinë, rëndësinë, besueshmërinë dhe 

krahasueshmërinë si katër karakteristikat cilësore të nevojshme në një raportim financiar të 

shëndoshë (Mirza, Holt & Orrell, 2008, p. 8-9).  

Përmes këtij punimi kam trajtuar dhe nxjerë të dhëna për ndërmarrjen përkatëse në lidhje me: 

• Aftësinë e ndërmarrjes për vetë financimin e projekteve 

kapitale, bazuar në rujtjen e lik uiditetit si ruajtjen e 
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qëndrueshmërisë afatgjate të veprimtarisë. 

• Gjetjen e burimeve të jashtme për projektet investive, si dhe 

• Parashikimin (planifikimin) për gjetjen e burimeve të reja . 
 

Për një kompani që kërkon kapital, investitorët e mundshëm do të dëshirojnë që të shohin bilancin 

e gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, dhe pasqyrat e rrjedhës së kesh-it për dy vite , pasqyrat 

financiare dhe parashikimet e suksesit. 

Për kompanitë e reja që kërkojnë kapital për fillim mund të mjaftojë  parashikimi  i  shitjeve  me 

informacionet për koston e operimeve, shitjen dhe koston administrative. Në situata të tjera, 

informacione më të shumta financiare mund të jenë të dëshirueshme. Për shembull, nëse shuma 

të mëdha do të investohen në asetet kapitale, ju mund të ofroni një listë të blerjeve të parashikuara. 

Përgatitja  e  këtyre  pasqyrave kërkon ekspertizë në financa dhe kontabilitet. 

Analiza fmanciare është një metodë e krahasimit, gjykimit ose e vlerësimit të gjendjes së vlerave 

të pjesëve të caktuara të bilancit, në bazë të cilave mirren vendimet e rëndësishme. 

Pra, analiza financiare, është një analizë e bilancit për të kaluarën, tashmen dhe të ardhmen e 
firmës. 
Vlerat e pozicioneve të bilancit veç e veç nuk kanë vlerë të lartë analitike. Por, nëse ato i 

krahasojmë me vlerat e pozicioneve të tjera të bilancit atëherë vlera e tyre rritet . Psh. Të hyrat nga 

shitja  në raport  me numrin e blerësve, fitojmë një tregues mbi xhiron për një të punësuar. 

Për realizimin e këtij punimi, vënd të veçantë ka pasur metodologjia e përdorur si bazament i 

sigurt dhe orientim i qartë në fazën e konceptimit, përpunimit metodologjik, e punës empirike të 

çështjeve që përmbledh ky punim.  Në realizimin e këtij punimi u përdor një metodologji që 

kombinoi të dhënat primare me ato sekondare.Metodat statistikore të zbatuara gjatë hulumtimit 

zënë vend të rëndësishëm.Metodë tjetër e cila u zbatua është ajo krahasimore. 

 

1.3 Pasqyrat   financiare   si   burim   i   informatave për vlerësimin e gjendjes financiare të  

ndërmarrjes 

 

Pasqyrat financiare
23

 të kompanisë janë pjesa thelbësore e informacioneve financiare të planit 

të biznesit. Ato tregojnë rezultatet e kaluara të kompanisë dhe parashikimet e saj për të 

ardhmen. 

Për një kompani që kërkon kapital, investitorët e mundshëm do të dëshirojnë që të shohin 

bilancin e gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, dhe pasqyrat e rrjedhës së kesh-it për dy  vite , 

pasqyrat financiare dhe parashikimet e suksesit.  

Për kompanitë e reja që kërkojnë kapital për fillim mund  të  mjaftojë parashikimi i shitjeve 

me informacionet  për koston e operimeve, shitjen dhe koston administrative. Në situata të 

tjera, informacione më të shumta financiare mund të jenë të dëshirueshme. Për shembull, nëse 

shuma të mëdha do të investohen  në asetet kapitale, ju mund të ofroni  një  listë të blerjeve  

të  parashikuara. Përgatitja e këtyre pasqyrave  kërkon ekspertizë në financa dhe kontabilitet. 

Analiza fmanciare është një metodë e krahasimit, gjykimit ose e vlerësimit të gjendjes së 

vlerave të  pjesëve të caktuara të bilancit, në bazë të cilave mirren vendimet e rëndësishme. 

Pra, analiza financiare, është  një analizë e bilancit për  të  kaluarën, tashmen dhe të ardhmen 

e firmës. 

Në përgjithësi janë gjashtë fusha të cilat shqyrtohen dhe analizohen dhe që përbëjnë blloqet e 

ndërtimit të analizës së pasqyrave financiare: 

1. Qarkullimi i aseteve, intensiteti  në  gjenerimin e të ardhurave  nga përdorimi i aseteve  

për  të arritur  një nivel të mjaftueshëm të përfitueshmërisë. 

2. Ri-rrjedhja e fondeve - përshtatshmëria në të ardhmen dhe disponimi i parave. 

3. Likuiditeti - aftësia e kompanisë për të përballuar detyrimet e saj afatshkurtëra. 

                                                           

23 Shefket  Jakupi,Kontabiliteti Financiar,Ulqin,2012 f.235 
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4. Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese afatgjatë ~ aftësia e kompanisë për të 

gjeneruar të ardhurat  në të ardhmen dhe për të përballuar detyrimet afatgjata. 

5. Kthimi nga investimet — aftësia  për  të siguruar  shpërblim financiar  për  të tërhequr 

&  mbajtur fmancimet.  

6. Përfitueshmëria dhe përformanca operative, suksesi në  maksimizimin e të ardhurave 

dhe në minimizimin  e shpenzimeve nga aktivitetet operative  për  një  periudhë  të  

gjatë  kohe. 
Bilanci i gjendjes NTP “Euro-Plast” 

Pasuria 2015 2014 

Pasuria Gjiruese     

Keshi dhe ekuivalentet e keshit        5,835           6,594  

Investimet afatshkurtera        1,296           2,902  

Te hyrat e arketueshme       14,331         15,421  

Stoqet               8                22  

Inventari        9,342           9,272  

Pasuria e derivuar        1,609              754  

Parapagimet            627              805  

Totali i pasuris gjiruese       33,048         35,770  

Pasuria afatgjate     

Patundshmeria, Impiantet dhe Paimet       21,097         22,065  

Investimet ne ortakeri        7,796           8,936  

Tatim i parapaguar        2,842           2,224  

Pasurite financiare        3,868           4,213  

Pasuria-Perfitimet nga nepunesit             60              811  

Goodëill       30,637         33,423  

Pasuria e paprekshme        6,867           7,217  

Totali i pasuruse afatgjate       73,167         78,889  

Totali i pasurise     106,215        114,659  

Detyrimet dhe kapitali     

Detyrimet afatshkurtera     

Fakturat e pagushme       12,608         14,179  

Detyrimet e ortakeris             -                   7  

Detyrimet financiare       15,383         24,541  

Detyrimet tatimmore           824              856  

Detyrimet e prejardhura        1,477              477  

Accruals and deferred income        2,931           3,266  

Totali i detyrimeve afatshkurtera       33,223         43,326  

Detyrimet afatgjata     

Detyrimet financiare        6,344           6,129  

Benefitet e pagueshme per punetor        5,464           5,165  

Detyrimet e shtyra per taksa        1,341           1,398  

Te pagueshme te tjera        1,264           1,091  

Furnizuesit        3,663           3,316  

Totali i detyrimeve afatgjata       18,076         17,099  

Totali i detyrimeve        51,299         60,425  

Kapitali       54,916         54,234  

Totali i kapitalit dhe detyrimeve     106,215        114,659  

Burimi:NPT “Euro-Plast”Sh.P.K. 
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Tabela 1: Analiza horizontale e  ndërmarrjës “EURO-PLAST” SH.P.K.  

Pasuria 2015 2014 
Shuma 

e 
Perqindj

a 

      
rritjes 
nga e rritjes 

Pasuria Rrjedhese     
2014-
2015  

Keshi dhe ekuivalentet e keshit 
     

5,835  
     

6,594  
       

(759) 
    

(11.51) 

Investimet afatshkurtera 
     

1,296  
     

2,902  
    

(1,606) 
    

(55.34) 

Te hyrat e arketueshme 
    

14,331  
    

15,421  
    

(1,090) 
      

(7.07) 

Stoqet 
            

8  
          

22  
         

(14) 
    

(63.64) 

Inventari 
     

9,342  
     

9,272  
          

70  
       

0.75  

Pasuria e derivuar 
     

1,609  
        

754  
        

855  
    

113.40  

Parapagimet  
        

627  
        

805  
       

(178) 
    

(22.11) 

Totali i pasuris rrjedhese 
    

33,048  
    

35,770  
    

(2,722) 
      

(7.61) 

Pasuria afatgjate               -      

Patundshmeria, Impiantet & Paimet 
    

21,097  
    

22,065  
       

(968) 
      

(4.39) 

Investimet ne ortakeri 
     

7,796  
     

8,936  
    

(1,140) 
    

(12.76) 

Tatim i parapaguar 
     

2,842  
     

2,224  
        

618  
     

27.79  

Pasurite financiare 
     

3,868  
     

4,213  
       

(345) 
      

(8.19) 

Pasuria-Perfitimet nga nenpunesit 
          

60  
        

811  
       

(751) 
    

(92.60) 

Goodëill 
    

30,637  
    

33,423  
    

(2,786) 
      

(8.34) 

Pasuria e paprekshme 
     

6,867  
     

7,217  
       

(350) 
      

(4.85) 

Totali i pasuruse afatgjate 
    

73,167  
    

78,889  
    

(5,722) 
      

(7.25) 

Totali i pasurise 
  

106,215  
  

114,659  
    

(8,444) 
      

(7.36) 

Detyrimet dhe kapitali               -      

Detyrimet afatshkurtera               -      

Fakturat e pagushme 
    

12,608  
    

14,179  
    

(1,571) 
    

(11.08) 

Detyrimet e ortakeris           -    
            

7  
           

(7) 
   

(100.00) 

Detyrimet financiare 
    

15,383  
    

24,541  
    

(9,158) 
    

(37.32) 

Detyrimet tatimmore 
        

824  
        

856  
         

(32) 
      

(3.74) 

Detyrimet e prejardhura 
     

4,408  
     

3,743  
        

665  
     

17.77  

Totali i detyrimeve afatshkurtera 
    

33,223  
    

43,326  
   

(10,103) 
    

(23.32) 
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Detyrimet afatgjata               -      

Detyrimet financiare 
     

6,344  
     

6,129  
        

215  
       

3.51  

Benefitet e pagueshme per punetor 
     

5,464  
     

5,165  
        

299  
       

5.79  

Detyrimet e shtyra per taksa 
     

1,341  
     

1,398  
         

(57) 
      

(4.08) 

Te pagueshme te tjera 
     

1,264  
     

1,091  
        

173  
     

15.86  

Furnizuesit 
     

3,663  
     

3,316  
        

347  
     

10.46  

Totali i detyrimeve afatgjata 
    

18,076  
    

17,099  
        

977  
       

5.71  

Totali i detyrimeve  
    

51,299  
    

60,425  
    

(9,126) 
    

(15.10) 

Kapitali 
    

54,916  
    

54,234  
        

682  
       

1.26  

Totali i kapitalit dhe detyrimeve 
  

106,215  
  

114,659  
    

(8,444) 
      

(7.36) 

Burimi:NPT “Euro-Plast”Sh.P.K. 

 
Tabela 2:Analiza vertikale e bilancit të gjendjes  

Pasuria 2015 2014 2015% 2014% 

Pasuria Rrjedhese         

Keshi dhe ekuivalentet e keshit      5,835       6,594            5.49         5.75  

Investimet afatshkurtera      1,296       2,902            1.22         2.53  

Te hyrat e arketueshme     14,331      15,421          13.49       13.45  

Stoqet             8            22            0.01         0.02  

Inventari      9,342       9,272            8.80         8.09  

Pasuria e derivuar      1,609          754            1.51         0.66  

Parapagimet          627          805            0.59         0.70  

Totali i pasuris rrjedhese     33,048      35,770          31.11       31.20  

Pasuria afatgjate         

Patundshmeria, Impiantet & Paimet     21,097      22,065          19.86       19.24  

Investimet ne ortakeri      7,796       8,936            7.34         7.79  

Tatim i parapaguar      2,842       2,224            2.68         1.94  

Pasurite financiare      3,868       4,213            3.64         3.67  

Pasuria-Perfitimet nga nepunesit           60          811            0.06         0.71  

Goodëill     30,637      33,423          28.84       29.15  

Pasuria e paprekshme      6,867       7,217            6.47         6.29  

Totali i pasuruse afatgjate     73,167      78,889          68.89       68.80  

Totali i pasurise   106,215    114,659        100.00      100.00  

Detyrimet dhe kapitali         

Detyrimet rrjedhese         

Fakturat e pagushme     12,608      14,179          11.87       12.37  

Detyrimet e ortakeris           -                7               -           0.01  

Detyrimet financiare     15,383      24,541          14.48       21.40  

Detyrimet tatimmore         824          856            0.78         0.75  

Detyrimet e prejardhura      4,408       3,743            4.15         3.26  

Totali i detyrimeve rrjedhese     33,223      43,326          31.28       37.79  

Detyrimet afatgjata         

Detyrimet financiare      6,344       6,129            5.97         5.35  
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Benefitet e pagueshme per punetor      5,464       5,165            5.14         4.50  

Detyrimet e shtyra per taksa      1,341       1,398            1.26         1.22  

Te pagueshme te tjera      1,264       1,091            1.19         0.95  

Furnizuesit      3,663       3,316            3.45         2.89  

Totali i detyrimeve afatgjata     18,076      17,099          17.02       14.91  

Totali i detyrimeve      51,299      60,425          48.30       52.70  

Kapitali     54,916      54,234          51.70       47.30  

Totali i kapitalit dhe detyrimeve   106,215    114,659        100.00      100.00  

Burimi:NPT “Euro-Plast”Sh.P.K. 

Interpretimi: 

Pasuria rrjedhëse në vitin 2015 krahasuar me vitin 2014 është zvogëluar për 7.61% ndërsa 

detyrimet rrjedhëse janë zvogëluar për 23.32%. Edhe pse pasuria rrjedhëse është zvogëluar për 

7.61% krahasuar me vitin 2014, pasi që dertyrimet rrjedhëse janë zvogëluar për një përqindje më të 

lartë për 23.32% themi se kemi një rritje të vogël të likuiditetit, e kjo ka ardh si rezultat i zvogëlimit 

të investimeve afatshkurtëra dha parapagimeve tek pasuria rrjedhëse dhe te detyrimet afatgjata kemi 

zvogëlim të detyrimeve financiare dhe fakturave të pagushme. 

Pasuria afatgjatë në vitin 2015 krtahasuar me 2014 është zvogëluar për 7.25% dhe detyrimet 

afatgjata janë rritur për 5.71%. Te pasuria afatgjatë ky rezultat i zvogëlimit ka ardh për shkak të 

zvogëlimit të përfitimeve nga nënpunësit dhe investimet në ortakëri ndërsa detyrimet janë rritë për 

shkak të rritjës së këtyre zërave: të pagushmet e tjera dhe  furnizuesit. 

Kapitali në vitin 2015 krahasuar me vitin 2014 është rritur për 1.26%. Rritja e kapitalit ka 

ardh si rezultat i rritjes së emitimit të aksioneve të reja. 
 
Tabela 3: Pasqyra e të ardhurave dhe fitimit të mbajtur për vitin që përfundon me 31.dhjetor.2015 

Përshkrimi 2015 2014 

Shitjet        109,908        107,552  

Kosto e te mirave         (47,339)       (45,037) 

Shpenzimet e distribuimit          (9,084)         (9,104) 

Shpenzimet e marketingut        (35,832)       (36,512) 

Shpenzimet per hulumtim dhe zhvillim          (1,977)         (1,875) 

EBIT         15,676         15,024  

Shpenzimet / te ardhurat e tjera           7,302             (590) 

Fitimi para interesit dhe taksave         22,978         14,434  

Te hyrat financiare              102              576  

Shpenzimet financiare          (1,247)         (1,492) 

Fitimi para taksave dhe ai I asociuar         21,833         13,518  

Taksat          (3,787)         (3,416) 

Ndarja e fitimit te asociuar           1,005       1,280.00  

Fitimi / humbja nga operacionet e pavazhduara     

Shpenzimet e interesit          (1,012)            (733) 

Neto fitmi         18,039         10,649  

Burimi:NPT “Euro-Plast”Sh.P.K. 
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Tabela 4: Struktura e pasqyrës së të ardhurave: 2014 dhe 2015 

Përshkrimi 2015 2014 2015 % 2014% 

Shitjet   109,908   107,552  100 100 

Kosto e te mirave  
  

(47,339)  (45,037)  (43.07)   (41.87) 

Shpenzimet e distribuimit    (9,084)    (9,104)    (8.27)     (8.46) 

Shpenzimet e marketingut 
  

(35,832)  (36,512)  (32.60)   (33.95) 

Shpenzimet per hulumtim dhe zhvillim    (1,977)    (1,875)    (1.80)     (1.74) 

EBIT    15,676    15,024    14.26     13.97  

Shpenzimet / te ardhurat e tjera     7,302        (590)     6.64      (0.55) 

Te hyrat financiare        102         576      0.09       0.54  

Shpenzimet financiare    (1,247)    (1,492)    (1.13)     (1.39) 

Fitimi para taksave      21,833    13,518    19.86     12.57  

Taksat    (3,787)    (3,416)    (3.45)     (3.18) 

Te hyrat nga ndarja e fitimit te asociuar     1,005      1,280      0.91       1.19  

Fitimi / humbja nga operacionet e pavazhduara         

Shpenzimet e interesit    (1,012)       (733)    (0.92)     (0.68) 

Neto fitmi    18,039    10,649    16.41       9.90  

Burimi:NPT “Euro-Plast”Sh.P.K. 

 

Inerpretimi: 

   Për vitin 2015 krahasuar me vitin 2014 shitjet janë rritur për 2.19% që paraqet një rritje më të vogël 

duke krahasuar me vitet paraprake. Kosto e të mirave është rritur për 5.11%, shpenzimet e distribuimit janë 

zvogëluar për 0.22%, shpenzimet e marketingut janë zvogëluar për 1.86% dhe shpenzimet për hulumtim dhe 

zhvillim janë rritur për 5.44% dhe EBIT  është rritur për 4.34%. 

Fitimi para taksave është rritë për 61,51% dhe fitimi neto është rritë për 69.40% krahasuar me vitet 

paraprake kemi një fitim të lartë, pasi që në vitin 2015 nuk kemi pasur humbje nga operacionet e 

pazhvilluara. 
Tabela 5: Rrjedha e parasë 

Përshkrimi 2015 2014 

Aktivitetet operuese     

Profiti I periudhes       19,051      11,382  

Te hyrat / shpenzimet jo kesh      (6,157)       2,097  

Rritja / zvogelimi I kapitalit punues      (1,787)            82  

Ndryshimet ne pasurin / detyrimet rrjedhese         (344)         (122) 

Cash flow operativ      10,763      13,439  

Aktivitetet investuese     

Shpenzimet kapitale      (4,869)      (4,971) 

Shpenzimet per te mira te paprekshme         (585)         (619) 

Shitje e patundshmerive,impianteve & paimeve          122           323  

Blerje te bizneseve         (937)    (11,232) 

Shitje te bizneseve      10,999           456  

Cash flow I ortakeris          266           264  

Cash flow tjeter investues         (297)            26  

Cash flow investues       4,699     (15,753) 

Aktivitetet financuese     

Dividenta e paguar pronarve te letrave me vlere      (4,573)      (4,004) 

Blerje e aksioneve te thesarit      (8,696)      (5,455) 

Shitje e aksioneve te thesarit          639           980  

Cash flow nga interesi         (367)         (205) 
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Letrat me vlere te emetuara       2,803        2,023  

Letrat me vlere te paguara      (2,244)      (2,780) 

Rritja e detyrimeve financiare afatgjata          374           348  

Zvoglimi I detyrimeve financiare afategjata         (168)           (99) 

Rritja / zvogelimi I detyrimeve financiare rrjedhese      (6,100)       9,851  

Rritja / zvogelimi I investimeve afateshkurtera       1,448        3,238  

Cash flow tjeter financues              -    

Cash flow financues 
    

(16,884)       3,897  

Konvertimi I valutave ( currency retranslations)          663          (267) 

Rritja / zvogelimi i keshit dhe kuivalenteve te tije         (756)       1,316  

Keshi dhe ekuivalentet e tije ne fillim te vitit       6,594        5,278  

Keshi dhe ekuivalentet e tij ne fund te vitit       5,835        6,594  

Burimi:NPT “Euro-Plast”Sh.P.K. 

Interpretimi 

         Te pasqyra e rrjedhës së parasë nga aktivitet operative, rrjedha e parasë për vitin 2015, 

 krahasuar me vitin 2014, është zvogëluar 2.19%. Nga aktivitetet investuese për vitin 2015  

kemi rritje të të dalave investuese për 70.17%. Te cash flow financues për vitin 2015   

janë rritur të dalat për 330.70%.  

      Në fillim të vitit 2015 krahasuar me fillimin e vitit 2014, keshi është rritur për 24.93%  

dhe në fund të vitit 2015 krahasuar me fundin e vitit 2014, keshi është zvogëluar për 11.51%.  
 

KONKLUZIONE / REKOMANDIME 

 

       Konkluzionet: 

 

1. Analiza e Pasqyrave Financiare është faza përfundimtare e procesimit të të dhënave të 

kontabilitetit dhe si e tillë është një proces apo menyrë që synon të vlerësoj 

pozicionin financiar të kaluar dhe atë të tashëm të një ndërmarrje.  

2. Analiza Financiare është proces i të punuarit dhe të analizuarit mbi të dhënat 

kontabile ku qellimi i saj ështe përcaktimi, parashikimi  dhe vlerësimi më i mirë i 

kushteve ekonomike dhe performancës në të ardhmën. 

3. Analiza financiare i ndihmon drejtuesit financiar në vlerësimin e kushteve aktuale të 

ndërmarrjes dhe në vëzhgimin e ndryshimeve në gjendjen financiare të ndërmarrjes 

në kohë. 

4. Analiza e Pasqyrave Financiare kuptohet si tërësia e teknikave, mjeteve e procedurave 

që përdoren për të evidentuar e nxjerrë në pah nga pasqyrat financiare informacionin 

e nevojshëm për marrjen e vendimeve ekonomike të drejta dhe efikase. Qellimi i 

analizës së pasqyrave financiare është që t’i ekzaminojë të dhënat financiare të 

periudhave aktuale   dhe të periudhave të shkuara për të bërë vlerësimin e shoqërisë 

dhe për të përcaktuar rrezikun e mundshëm në të ardhmen. 

5. Analiza e vjetërsisë së llogarive të arkëtueshme jep konkluzione më të sakta cilësinë 

dhe likuiditetin e llogarive të arkëtueshme dhe përmirëson vendimm: nga ana e 

drejtuesve për të korrigjuar këtë situatë. Megjithatë, dihet se informa~ i 

domosdoshëm për të bërë analizën e vjetërsisë shpesh nuk është në dispozicion 

analistëve të jashtëm dhe ngelet një teknikë e përdorshme kryesisht për analisiem 

brendshëm të shoqërisë. 
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Rekomandimet: 

 

1. Në këtë punim jemi përpjekur të evidentojmë me kujdes treguesit kryesorë 

ekonomiko-financiare, mbi bazen e të cilëve, modele të ndryshme japin një gjykim 

për performancën dhe gjendjen financiare në të cilën ndodhet një biznes (ndërmarrje). 

2. Në çdo përpjekje kërkimore gjithmonë ka çështje që kërkojnë një kërkim dhe analizë 

më të thelluar.Qëllimi i këtij punimi ishte analiza e rëndësisë së përdorimit të 

treguesve ekonomiko-financiarë për përcaktimin e modeleve më të rëndësishme të 

vlerësimit të njësive ekonomike, nga pikëpamja e performancës së tyre dhe gjetjen e 

metodave më të përshtatshme për përcaktimin e vlerës kontabël të tyre. Megjithë 

përpjekjen për një analizë të gjerë dhe të hollësishme, ekzistojnë disa çështje të cilat 

ndoshta kërkojnë më shumë studim dhe analizë. 

3. Një tjetër sugjerim është për të zgjeruar analizën për disa studime të rasteve duke 

përfshirë më shumë variabla, ndoshta edhe në aspekt ndërkombëtar. Kjo do të 

realizonte një model parashikues më të thellë dhe më të ndërlikuar në tjetër aspekt të 

realizimit të kërkimeve. 
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