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Dr. Blerta Dragusha (Spahia)4, 

 MK Nevila Kiri5 

 

1 REFORMA E DECENTRALIZIMIT FISKAL NË SHQIPËRI 

 

DECENTRALIZATION FISCAL REFORM IN ALBANIA 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

During the last two decades, many developed and developing countries have 

undertaken comprehensive reforms of their intergovernmental fiscal systems. Many countries 

in the region are already in the process of considering or implementing refor 

ms in the area of fiscal decentralization. However, macroeconomic instability and 

heritage of socialism and central planning have made that the development of an effective 

decentralized system becomes more difficult. 

In Albania, the process of decentralisation has started in 2000. Reforms in this area 

have increased the responsibilities of local government and local autonomy for the allocation 

of expenditures. The end of 2002 and 2003 represent an important step in the progress of fiscal 

decentralization in Albania. Empirical evidence indicates that fiscal decentralization has helped 

to improve the welfare and growth although it remained modest and far from the expected 

impacts of efficiency and good public management. 

EU Priorities for Albania in terms of decentralization include the strengthening of local 

government in particular issues such as public procurement and environment. For the EU, 

Albania is still considered as a place "in the process of decentralization". 

 

Hyrje 

Decentralizimi është një nga parimet kryesore kushtëtuese për të siguruar një 

performance sa më të mirë në mënyrën e organizimit dhe funksionimit të qeverisjes vendore. 

Decentralizimi është transferimi i autoritetit dhe përgjegjësisë së funksioneve publike nga 

pushteti qëndror në atë vendor ose në organizata të tjera në nivel lokal. Decentralizimi dhe 

autoritetet vendore përfaqësojnë parimet bazë të demokracive të konsoliduara. Ai perfaqëson të 

drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në administrimin e punëve publike dhe të bindur se në 

nivelin vendor kjo e drejtë ushtrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe efikase.  

  

                                                 
3
 Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,Departamenti i Financë-Kontabilitetit 

 
4
 Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,Departamenti i Financë-Kontabilitetit 

5
 Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,Departamenti i Financë-Kontabilitetit 

 



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
10 

 
  

Përvoja të zhvillimit të pushteteve vendore në Europë 

 

Në Europë ka dy tipe të organizimit të qeverisjes vendore:  

 

1. Tipi i Europës Veriore me njësi vendore të mëdha dhe me shkallë të gjërë të përgjegjësive 

dhe 

2. Tipi i Europës Jugore me njësi vendore të vogla dhe me përgjegjësi të vogla. 

Kalimi nga shtete me regjim komunist në shtete demokratike pati nje impakt të madh në 

shumë prej vendeve të cilat po kalonin këtë periudhë tranzicioni pasi ky ndryshim solli thyerjen 

e katër monopoleve të shtetit komunist të cilat ishin
6
: 

 

1. Monopoli politik, sepse zgjedhjet e para tani ishin potencialisht te lira ku moren 

pjese partite politike dhe grupet e shtetasve pa asnje lloj kufizimi. 

2. Monopoli i parimit të unitetit të pushtetit shtetëror, ku u krijua fusha e jetes publike, 

për të cilën përgjigjen vetëm vetëqeverisjet, e cila u shkëput nga kontrolli i 

administratës qeveritare. 

3. Monopoli i pronës, e cila u realizua përmes dhënies komunave, në pronësinë e tyre, 

të një pjese shumë të madhe nga pronësia shtetërore. 

4. Monopoli i financave publike, përmes shkëputjes së financave të komunës nga 

buxheti i shtetit. 

Po të shohim përvojën e Polonisë, e cila është një ndër shtetet ish-komuniste, do 

shohim se ajo ndërmori hapat e para per rindërtimin e vetqeverisjes  vetëm në 1980, pas 

shpalljes së gjëndjes së jashtëzakonshme. Pas  zgjedhjeve parlamentare të 1989, reforma 

vetqeverisëse u bë një nga detyrat prioritare. Megjithëse shteti pësoi reforma të shumta 

ekzistonte frika se njerëzit, pas zgjedhjeve, do të vazhdonin të ndiqnin të njëjtat zakone të 

vjetra duke penguar kështu zbatimin e reformave të rëndësishme. Sistemi vetqeverisës që u 

krijua ishte simbol i hapit të parë për të rindërtuar shtetin
7
.  

 

1.2.Rëndësia e decentralizimit 

Decentralizimi i pushtetit në drejtim të fuqizimit të qeverisjes vendore është një nga shtyllat 

bazë të demokratizimit real të institucioneve publike të një shteti, që bën të mundur 

njëkohësisht administrimin efektiv publik dhe përafrimin e vendim-marrjes me qytetarin. 

Fenomeni i “decentralizimit” është i përhapur në mbarë botën, por kuptimi, zbatimi dhe efektet 

e tij variojnë nga njëri vend në tjetrin. Eksperienca botërore vë në dukje  tre mësime të 

zbatueshme kudo 
8
: 

Së pari, decentralizimi ndikon në stabilitetin makroekonomik, lehtësimin e varfërisë, sigurimin 

e shërbimeve sociale dhe cilësinë e qeverisjes. Për këtë arsye, një vend që decentralizon 

sektorin e tij publik ka nevojë të zhvillojë një strategji koherente decentralizimi, e cila 

përcakton vizionin afatgjatë të qeverisë vendore, synimet e përgjithshme e objektivat e 

decentralizimit, përshkruan detyrat dhe planin për zbatimin e tyre, burimet që nevojiten si dhe 

rolin dhe pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë në proçesin e decentralizimit. 

Decentralizimi i zbatuar në mënyrë të drejtë rezulton me përfitime ekonomike, efiçencë dhe 

përgjegjësi më të madhe në shpërndarjen e shërbimeve të dëshiruara nga popullsia lokale. Në të 

kundërt, do të shfaqen dhe bashkëshoqërojnë vendin pasoja të padëshirueshme si disekulibër 

                                                 
6
 “Probleme të Decentralizimit në Vendet e Europës Qëndrore dhe Juglindore” 

7
 “ Përvoja e Pushtetit Lokal në Poloni” 

8
 “Probleme të Decentralizimit në Vendet e Europës Qëndrore dhe Juglindore” 
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makroekonomik, diferenca, konflikte rajonale dhe zvogëlim i cilësisë dhe sasisë së shërbimeve 

publike. Strategjia e decentralizimit është një dokument politik, udhëzues për të gjitha ato 

reforma që prekin drejtpërdrejt QV. Nga ana tjetër politikat apo reformat e sektorëve të 

ndryshëm do të harmonizohen me parimet dhe synimet e decentralizimit për ato çështje që këto 

reforma ndikojnë mbi decentralizimin dhe autonominë vendore d.m.th pikërisht kjo strategji 

harmonizon synimet dhe parimet e përgjithshme me ato të sektorëve dhe nënsektorëve. 

Së dyti, duke patur parasysh që strategjia e decentralizimit është një dokument për zbatim, një 

plan dinamik i hapur ndaj ndryshimeve që qartësojnë dhe përmirësojnë vizionin dhe synimet, 

është e nevojshme një infrastrukturë institucionale e përshtatshme për monitorimin dhe 

zbatimin e politikës së decentralizimit. Kjo infrastrukturë përfshin strukturat ligjore, 

organizatat për koordinim dhe kapacitetet hartues të programeve. Një strategji pa një përkrahje 

të tillë institucionale nuk do të ishte e suksesshme. 

Reforma e decentralizimit për vet rëndësinë që paraqet duhet të jetë një proçes i matshëm, për 

të bërë të mundur vlerësimin e efektivitetit të proçesit, modifikimin e strategjisë sipas nevojave 

dhe informimin e drejtuesit dhe publikut të gjerë për rezultatet konkrete të matshme të arritura, 

duke zvogëluar në këtë mënyrë konfuzionin, konfliktet politike dhe subjektive, që në mënyrë 

konstante shoqërojnë çdo ndryshim të rëndësishëm. 

Së treti, vendeve u është dashur të mbeshtesin rritjen e decentralizimit me rregulla të ndryshme 

në pajtim me kapacitet e ndryshme manaxheriale të njësive territoriale. 

Duke i’u referuar eksperiencës botërore në lidhje me strategjinë e decentralizimit, mund të 

konkludojmë se çdo vend duhet të zhvillojë strategjinë e tij të decentralizimit, infrastrukturën e 

veçantë institucionale në pajtim me faktorët politikë, ekonomikë dhe shoqërorë, duke mos lënë 

mënjanë historinë, traditën, kulturën dhe psikologjinë e vendit, veprimi/ndikimi i të cilëve në 

disa raste mund të jetë më tepër frenues për zbatimin e strategjisë së decentralizimit. 

1.3 Avantazhet dhe Disavantazhet e decentralizimit 

Decentralizimi si një element thelbësor i reformave, i parë në këndveshtrimin e tranzicionit ka 

avantazhet dhe disavantazhet e tij. 

Avantazhet dhe argumetat në favor të decentralizimit 

 Thellimi i reformes së decentralizimit bëhet një garanci për demokratizimin e 

mëtejshem të jetës së vendit. 

 Decentralizimi është një instrument i fuqishëm për të hequr dorë nga shteti i 

centralizuar e burokratik. Nëpërmjet decentralizimit procesi i vendimarrjes 

demokratizohet gjithnje e më shumë, ai zhvillohet në më shumë njësi dhe i afrohet 

gjithnjë e më shumë nivelit bazë, komunitetit vendor. Kjo bën që të kufizohet gjithnjë e 

më tepër pushteti dhe marrja e vendimeve nga një organ apo strukturë e vetme apo i një 

grupi të kufizuar njerëzish në administratën qëndrore, sado të kualifikuar qofshin ata. 

 Decentralizimi lejon marrjen e vendimeve në fushën e zhvillimit ekonomik në 

përputhje me interesat e përfituesve në nivel vendor. Në kushtet e ekonomisë së tregut, 

ku vepron konkurenca e lire, zgjedhjet më të mira në fushen ekonomike dhe të 

sherbimeve përcaktohen nga vetë mekanizmat e tregut, sic janë kërkesa dhe oferta, 

çmimi dhe vlera e produktit të ofruar. Në kushtet e sektorit publik, në të cilin nuk 

ekzistojnë të tilla kushte për një konkurencë të lirë e të hapur, zgjedhjet më të mira 

ekonomike janë ato që marin parasyshë dhe i shërbejnë plotesimit më të mirë të 

nevojave dhe interesave të atij komuniteti. Pra, baza për marrjen e vendimeve janë 

interesat dhe preferencat e komunitetit përkatës. 

 Decentralizimi forcon parimin e transparences dhe përgjegjshmërise. Parimi i 

llogaridhënies apo përgjegjësisë respektohet më mirë në nivelin e pushtetit vendor ku 

ofrohet shërbimi dhe ku ndodhen përfituesit direkt. Të zgjedhurit vendorë japin llogari 

direkt për punën para zgjedhësve të tyre. Gjithashtu dhe administrata vendore duke 
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qënë në kontakt të përditshëm dhe të vazhdueshëm me qytetarët dhe nevojat e tyre, janë 

në gjëndje të komunikojnë dhe tu përgjigjen në mënyre të kontrolluar shqetësimeve dhe 

tu japin zgjidhje nëpërmjet ballafaqimeve per mënyrën e veprimeve. 

 

Disavantazhet dhe argumentat kundër decentralizimit 

 Vështirsitë që krijohen në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit. Ku ruajtja e 

stabilitetit makroekonomik, do të thotë ruajtja dhe mbajtja nën kontroll të treguesve të 

rëndësishem ekonomiko-financiar në nivel makroekonomik si: inflacioni, defiçiti 

buxhetor, niveli i papunesisë, kursi i këmbimit të valutës. Këto trgues makroekonomik, 

për vetë natyrën e tyre ekonomike dhe financiare, kontrollohen dhe manaxhohen më 

mirë dhe më lehtë në nivel kombëtar drejtpërdrejtë nga institucionet qëndrore. 

 Manaxhimi i situatave të krizave natyrore dhe konflikteve sociale. Ku përfshihen: 

fatkeqësitë natyrore, përmbytjet, termetet etj, apo konfliktet sociale si: kriza politike e 

sociale, konflikte lokale, etj të cilat kontrollohen dhe manaxhohen më mirë në nivel 

qëndror dhe kombëtar sesa në nivel lokal. 

 Mungesa e kapaciteteve dhe kompetencave në nivel lokal. Ky faktor përdoret shpesh si 

argument kundër decentralizimit, mirëpo po të analizohet më në hollësi, mungesa e 

kapaciteteve dhe kompetencave në nivel lokal mund të interpretohet fare mirë dhe si 

shkak edhe si pasojë e centralizimit dhe kontrollit burokratik të ushtruar nga 

institucionet qendrore. Ashtu siç mund të vihen në dyshim aftësitë dhe kompetencat e 

pushtetit vendore për të kryer me sukses funksione dhe përgjegjësi të reja, ashtu edhe 

mund të argumentohet se pa i dhënë mundësinë këtij pushteti vendor që të provojë 

vehten, që të merret me detyra dhe përgjegjësi të reja, nuk mund të realizohet edhe rritja 

dhe zhvillimi i kapaciteteve të këtij pushteti dhe nivelit të kualifikimit të stafit të tij.  

 

2.1 Të drejtat e njësive të qeverisjes vendore 

Një ndër parimet më të rëndësishme të organizimit dhe funksionimit të qeverisjes 

vendore është ai i autonomisë. Ligji nr.8652/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore” garanton autonominë financiare e cila e bën reale autonominë e qeverisjes 

vendore. Për të realizuar këtë, ai sanksionon një sërë të drejtash, të cilat e mundësojnë 

ushtrimin e autoritetit të njësive të qeverisjes vendore në interes të komunitetit. Të drejtat e 

sanksionuara në këtë ligj janë: 

1. E drejta e qeverisjes:  Bashkia dhe komuna nuk janë gjë tjetër veçse një qeveri vendore dhe 

për këtë arsye mund të mendohet se e drejta e qeverisjes rrjedh natyrshëm. Praktikisht, kjo do 

të thotë se njësitë e QV marrin masa të ndryshme për ushtrimin e funksioneve dhe 

kompetencave të tyre. Ato kanë të drejtë të nxjerrin urdhëresa, vendime dhe urdhëra.  

2. E drejta e pronësisë: Pas aprovimit të ligjeve përkatëse të transferimit të pronave, njësitë e 

QV do të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e pronësisë. Komunat dhe bashkitë, pas 

transferimit të pronave, kanë të drejtë t’i rregjistrojnë këto prona në emër të tyre në zyrat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Njësitë e QV mund të fitojnë prona të tjera me blerje, 

dhurime apo këmbime si dhe të ushtrojnë të gjitha të drejtat e pronarit. Pronat njëkohësisht 

përbëjnë edhe një burim të rëndësishëm  për ushtrimin e funksioneve dhe rritjen e të ardhurave 

të njësive të QV. 

3. E drejta e krijimit të të ardhurave dhe kryerjes së shpenzimeve: Ushtrimi i funksioneve dhe 

kompetencave të njësive të QV mundësohet me burimet përkatëse financiare. Njësitë e QV 

kanë të drejtë të vendosin tarifa për shërbime të caktuara si dhe të vendosin nivelin e taksave që 
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u janë dhënë atyre me ligj. Po ashtu, ato kanë të drejtën të vendosin për mënyrën se si do të 

shpenzohen këto të ardhura. 

4. E drejta e kryerjes së veprimtarive ekonomike: Për përmbushjen e funksioneve publike, ky 

ligj sanksionon edhe të drejtën për kryerjen e aktiviteteve ekonomike. Kjo do të thotë që përveç 

veprimtarive ekonomike publike të mirëfillta, si ndërmarrja e ujësjellësit apo ndërmarrja 

komunale, kur është e nevojshme mund të krijohen edhe kompani publike me qëllim fitimi. 

Kjo e drejtë nuk duhet shpërdoruar, sepse mund të cënojë konkurrencën e lirë, ndërkohë që 

misioni kryesor i bashkive/komunave është përmbushja e funksioneve publike dhe jo biznesi 

fitimprurës. 

5. E drejta e bashkëpunimit: Kjo është një e drejtë shumë e rëndësishme që kontribuon në 

përmirësimin e  shërbimeve dhe jetës së qytetarëve. Njësi të ndryshme të QV mund të krijojnë 

një subjekt të kompetencave të përbashkëta që, e thënë ndryshe, mund të  jetë një komitet/bord 

i përbashkët apo kompani ku të gjitha njësitë janë pronare proporcionalisht. Ky subjekt do të 

jetë përgjegjës për kryerjen e shërbimeve për të cilat ato bien dakort të bashkëpunojnë me njëri 

tjetrin.  

6. E drejta e personit juridik: Si çdo person tjetër juridik, njësitë e QV gëzojnë të gjitha të 

drejtat e përcaktuara në Kodin Civil. Ato kanë të drejtë të hapin llogari bankare, të hyjnë në 

kontrata dhe të krijojnë persona të tjerë juridikë. 

7. Të drejta të tjera: Mgjs një pjesë e mirë e tyre janë me karakter simbolik, ato janë përsëri të 

rëndësishme, pasi i japin seriozitet dhe legjitimitet institucionit të QV. 

Siç vihet re, pushtetet vendore në vendin tonë ligjërisht njihen si persona juridikë dhe 

gëzojnë të drejtat ligjore që u takojnë pushteteve lokale në mbajtjen e pronave, ushtrimin e 

autonomisë fiskale dhe në planifikimin e zhvillimit të tyre ekonomik lokal, si edhe gëzojnë të 

drejtën të bashkëpunojnë dhe të shoqërizohen. Kjo do të thotë që në ligjin organik janë të 

përcaktuara tashmë të drejtat themelore për një funksionim normal të pushteteve vendore. 

Megjithatë, rregulloret komplementare (që përcaktojnë në mënyrë specifike këto të drejta dhe 

pushtete për qeverisjen) dhe krijimi i kushteve objektive lokale (duke përfshire kapacitetet dhe 

burimet vendore) janë pjesë e strategjisë në vijim të qeverisë për zbatimin e decentralizimit. 

2.2 Reforma e decentralizimit fiskal ne Shqipëri 

 

Reforma e decentralizimit në Shqipëri ka sjelle një rritje të përgjegjësive të qeverisjes 

vendore si edhe të autonomisë vendore për alokimin e shpenzimeve, por me një evoluim më 

pak të shpejtë të autonomisë vendore për të ardhurat. Fundi i vitit 2002 dhe viti 2003 përbëjnë 

një hap të rendësishëm në ecurinë e decentralizimit fiskal në Shqipëri
9
. 

Nëpërmjet decentralizimit fiskal është synuar: 

 Sigurimi i mjeteve financiare të nevojshme për pushtetin vendor për të ushtruar 

funksionet e përcaktuara me ligj; 

 Dhënia e autoritetit të nevojshëm pushtetit vendor në vendosjen e taksave vendore dhe 

në përdorimin e tyre; 

 Përmirësimi i skemave financiare të ndarjes së transfertave të pakushtëzuara që buxheti 

i shtetit alokon për pushtetin vendor; 

 Nepërmjet aplikimit të skemave të ekuilizimit, kompensimi i njësive të qeverisjes 

vendore me mjete të pamjaftueshme financiare për garantimin e shërbimeve publike për 

të gjitha komunitetet vendore; 

 Hartimi dhe harmonizimi i strategjive të zhvillimit ekonomik vendor me strategjitë 

rajonale dhe kombëtare të zhvillimit. 

 

                                                 
9
 “Decentralizimi në tranzicion” 



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
14 

 
  

Në vitin 2002 u transferuan nga pushtetit qendror në atë vendor, autoriteti dhe kompetenca 

në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, në fushën e shërbimeve 

me karakter social kulturor e sportiv, në fushën e zhvillimit ekonomiko-vendor dhe në fushën e 

rendit dhe të mbrojtjes civile. Gjithashtu, në Buxhetin e Shtetit për vitin 2002, u miratua për 

herë të parë koncepti i dhënies së transfertave të pakushtëzuara për qeverisjen vendore, me 

anë të një formule. Kjo formulë ekuilibroi nevojën e marrjes në konsideratë të kritereve 

objektive të lidhura me kostot e shërbimeve vendore dhe sigurimit të një mase të ekualizimit, 

për të ndihmuar njësitë më të varfëra të qeverisjes vendore. Rezultate kryesore të formulës 

kishin të bënin me përmirësimin e drejtësisë, krijimin e një lidhje më të madhe midis 

madhësisë se popullsisë dhe shumës së fondeve të marra, sigurimit të njëfarë efekti barazie. Për 

herë të parë, transfertat vendore nga Buxheti i Shtetit u bënë transparente dhe të 

parashikueshme, gjë e cila përbënte një përmirësim shumë të madh për të ndihmuar 

administrimin e buxhetit nga ana e zyrtarëve vendorë. 

Në kuadër të thellimit të reformës së decentralizimit fiskal në dhjetor të vitit 2002, është 

miratuar një paketë e rendësishme ligjore fiskale për pushtetin vendor. Në favor të buxhetit 

vendor kaluan, taksa e biznesit të vogël, taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të 

transportit rrugor, taksa e transaksioneve të pasurive të paluajtshme si dhe u riaktivizua taksa 

për tokën bujqësore
10

. Paketa e re fiskale i ofron pushtetit vendor një autonomi substanciale 

fiskale e cila u lejon atyre, rritjen e buxhetit vendor, fleksibilitet në bashkrendimin e interesave 

të komunitetit të biznesit me njësite vendore, të drejtën e hartimit të politikave inkurajuese në 

territore përkatëse të cilat i hapin rrugë zhvillimit të bashkisë, komunës apo vetë qarkut. 

Në bazë të legjislacionit në fuqi, pushteti vendor në mënyrë të pavarur vendos: 

 Për bazën dhe nivelin e taksës, 

 Për proçedurat e administrimit dhe mënyrën e mbledhjes së taksave vendore, 

 Për përjashtimin ose lehtësimin e kategorive të ndryshme të komuniteteve, në pagimin e 

taksave, 

 Për përdorimin e të ardhurave të grumbulluara nga taksat vendore. 

 

Janë të shumtë faktorët që janë shfaqur si pengesë në decentralizimin e funksioneve të veta të 

pushtetit lokal, por shumica e tyre janë të natyrës subjektive. Ndër ta mund të përmendim : 

 Mungesa e dëshirës dhe vullnetit të disa ministrive të linjës dhe institucioneve qëndrore 

për të lëshuar kontrollin e tyre mbi disa funksione dhe investime; 

 Mungesa e akteve nënligjore, metodikave, guidave dhe proçedurave që mundësojnë 

kalimin gradual të një funksioni nga QQ për tek QV; 

 Mungesa e inisiativës për decentralizim nga vetë njësitë e QV; 

Mungesa e kapaciteteve dhe aftësive në disa njësi të pushtetit lokal, sidomos në komuna.   

 

2.3 Avantazhet e reformës së decentralizimit fiskal 

1. Është një reformë substanciale fiskale, që do thotë, se burimet financiare vendore janë më të 

mëdha, se ato qe vijne nga burimet kombëtare fiskale të buxhetit të shtetit. 

2. Rrit në përgjithësi të ardhurat e pushtetit vendor. 

3. Rifutja e taksës mbi tokën bujqësore i krijon shanse njësive të qeverisjeve vendore, për 

rritjen e të ardhurave te tyre. Ky tatim është me rëndësi dhe për faktin, se aktivizon edhe 

mekanizma të tjera për zhvillimin e tregut të tokës bujqësore dhe të produkteve që gjeneron 

ajo. 
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4. Rrit iniciativën për mbledhjen e të ardhurave vendore. 

5. Rrit përgjegjësinë e përdorimit me efektivitet të fondeve publike. Fakti që 64.4% e buxhetit 

vendor për vitin 2004 do sigurohet nga taksat vendore, krijon sensibilitete tek tatimpaguesit 

lokale, për te marre pjese ne vendimarrje dhe për të kontrolluar përdorimin e kontributeve të 

tyre. 

6. Rrit kooperimin midis administratës tatimore vendore dhe asaj qendrore. 

 

22..44  Strategjia e Decentralizimit 

 

Strategjia e decentralizimit është një dokument politik i integruar/përmbledhës, i cili 

përcakton vizionin afatgjatë të QV, synimet e përgjithshme e objektivat e decentralizimit, 

përshkruan detyrat dhe planin për zbatimin e tyre, burimet që nevojiten, si dhe rolin dhe 

pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë në proçesin e decentralizimit. Si një dokument përmbledhës, 

kjo strategji harmonizon synimet dhe parimet e përgjithshme me ato të sektorëve dhe 

nënsektorëve. Si një dokument në zbatim, ajo nuk është diçka e ngurtë apo një dogmë, por një 

plan dinamik, i hapur ndaj ndryshimeve që qartësojnë dhe përmirësojnë vizionin dhe synimet 

dhe ofrojnë zgjidhje të reja, brenda parimeve gjerësisht të pranuara të autonomisë lokale. Në 

vendin tonë, Strategjia e Decentralizimit është aprovuar nga Qeveria në vitin 1999 dhe është në 

proçesin e zbatimit. Synimi i kësaj strategjie është zbatimi i dispozitave të Kushtetutës së 

Shqipërisë për decentralizimin e pushtetit dhe autonominë vendore në përputhje me parimet e 

Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore, të cilën vendi ynë tashmë e ka nënshkruar. Karta 

Evropiane e Autonomisë Vendore është instrumenti juridik i Këshillit të Europës që përcakton 

standarte të përbashkëta për mbrojtjen dhe nxitjen e parimeve dhe të drejtave të autonomisë 

vendore në të gjitha vendet që e kanë nënshkruar dhe ratifikuar atë. Në parimet e përgjithshme 

të Kushtetutës së Shqipërisë vendoset : 

“Qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë ngrihet mbi parimin e decentralizimit të 

pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë lokale” 

Kjo strategji synon që, duke u bazuar në dispozitat kushtetuese për qeverisjen vendore, 

të kombinojë traditën shqiptare dhe vizionet e synimet e aktorëve politike qëndrorë e vendorë 

me përvojën më të mirë ndërkombëtare e modelet e shoqërive demokratike dhe euroatlantike. 

Institucioni qeveritar që luan rolin e liderit në zbatimin e Strategjisë së Decentralizimit 

është MPV&D. Ajo ndjek ecurinë e proçesit të decentralizimit, evidenton dhe monitoron 

realizimet, sinjalizon për pengesat që shfaqen dhe jep mendime për nxitjen e këtij proçesi në 

fusha të caktuara. Një ndihmesë të madhe në ecurinë e proçesit të decentralizimit ka dhënë 

edhe bashkëpunimi me donatorë të huaj si Këshilli i Europës, Bashkimi Europian, PNUD, 

USAID,Instituti Urban etj. Pavarësisht nga vështirësitë subjektive dhe objektive të krijuara, 

proçesi i decentralizimit ka ecur me shpejtësi. Në vitet e fundit është ecur përpara në 

konsolidimin dhe zbatimin e funksioneve të veta, kryesisht nga bashkitë dhe komunat, sidomos 

për konsolidimin e rolit qeverisës nga këto organe. 

Ecuria e decentralizimit të funksioneve të veta të PL ka qenë në një nivel të dukshëm, 

por jo të kënaqshëm. Së pari, megjithë punën dhe përpjekjet e vazhdueshme, kanë mbetur pa u 

decentralizuar në favor të PL disa funksione të rëndësishme si furnizimi me ujë të pijshëm, 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane, planifikimi urban, etj. Megjithëse ligji mbi 

organizimin dhe funksionimin e QV parashikonte që këto funksione të transferoheshin tek PL 

brenda datës 1 Janar 2002, ato vazhdojnë të jenë edhe sot të centralizuara. Pra është krijuar një 

hendek midis të drejtës që jep ligji dhe zbatimit praktik të këtyre funksioneve. Së dyti, për disa 

funksione të veta, PL nuk i është dhënë kompetenca e investimit, e cila vazhdon të kontrollohet 

nga ministritë e linjës dhe institucionet qëndrore. Përmendim këtu funksionin e mirëmbajtjes së 
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rrugëve dhe kanalizimeve, disa investime për nevojat e administratës vendore, investimet për 

ndërtimin e disa objekteve sociale, kulturore e sportive. Së treti, për shumicën e njësive të QV 

nuk mjaftojnë fondet për financimin e e të gjitha funksioneve të veta të tyre dhe ndodh ai që 

quhet fenomeni i “mandateve të pafinancuara”. Kjo cënon kryerjen e disa funksioneve dhe ul 

nivelin e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve. Shembuj të mungesës së financimeve në 

kryerjen e disa funksioneve të PL janë kujdesi social, zhvillimi ekonomik vendor, mbrojtja e 

mjedisit, rendi dhe mbrojtja civile, etj.  

 

Konkluzione  

Decentralizimi është një nga parimet kryesore kushtëtuese për të siguruar një 

performance sa më të mirë në mënyrën e organizimit dhe funksionimit të qeverisjes vendore. 

Fenomeni i “decentralizimit” është i përhapur në mbarë botën, por kuptimi, zbatimi dhe efektet 

e tij variojnë nga njëri vend në tjetrin. Reforma e decentralizimit në Shqipëri ka sjelle një rritje 

të përgjegjësive të qeverisjes vendore si edhe të autonomisë vendore për alokimin e 

shpenzimeve, por me një evoluim më pak të shpejtë të autonomisë vendore për të ardhurat. 

Fundi i vitit 2002 dhe viti 2003 përbëjnë një hap të rendësishëm në ecurinë e decentralizimit 

fiskal në Shqipëri. Në vendin tonë, Strategjia e Decentralizimit është aprovuar nga Qeveria në 

vitin 1999 dhe është në proçesin e zbatimit. Synimi i kësaj strategjie është zbatimi i dispozitave 

të Kushtetutës së Shqipërisë për decentralizimin e pushtetit dhe autonominë vendore në 

përputhje me parimet e Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore, të cilën vendi ynë tashmë e 

ka nënshkruar. Në vitet e fundit është ecur përpara në konsolidimin dhe zbatimin e funksioneve 

të veta, kryesisht nga bashkitë dhe komunat, sidomos për konsolidimin e rolit qeverisës nga 

këto organe. 
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2 SOFTVERI ZA WEB PREZENTACIJE 

 

Sažetak 

 

Davna izreka mudraca, „mislim dakle postojim“, prerasta u – „ima te na internetu – postojiš“, 

što je i interesovanje mnogih znavalaca bavljenja tehnologijom, kao i interesenata za nove 

tehnologije, umnogome fokusiralo na izradu programa za globalnu svetsku mrežu.  

Postoji veliki broj tehnologija za razvoj Web sadržaja. U razvoj i implementaciju Web 

tehnologija su uključene različite kompanije i zajednice što značajno indukuje njihovo 

usavršavanje, stalni napredak i podršku za različiti multimedijalni sadržaj. Web tehnologije je 

moguće podeliti prema lokaciji na kojoj se izvršavaju na serverske i klijentske. Generalno, 

savremene Web aplikacije najčešće predstavljaju mashup različitih Web tehnologija. 

Najpopularnije savremene serverske tehnologije su PHP,ASP.Net, JSP, JSF itd. a postoje i 

tehnologije koje koriste i ostale popularne programske jezike za izvršavanje script-ova na 

serveru poput Pyton-a i  Ruby on Rails-a. Na razvoj obrade na klijentskoj strani se masovno 

korsti JavaScript. U novije vreme se javljaju biblioteke za olakšani razvoj JavaScript koda a 

najpoznatija od njih je JQuery. 

Ključne reči: web tehnologija, internet, softver, poslovanje, marketing. 

 

UVOD 

 

Iako sa Veb dizajnom možemo da povežemo bukvalno na desetine različitih disciplina, 

njegova četiri glavna aspekta su sadržaj, tehnologija, vizuelni elementi i ekonomičnost. Uloga 

tehnologije na Veb lokaciji ogleda se u obezbeđivanju funkcija lokacije. Vizuelni elementi 

lokaciji obezbeđuju potrebnu formu. Za većinu lokacija potrebno je da razmotrimo i 

ekonomske aspekte pravljenja lokacije. Ukoliko nije sasvim jasno zbog čega treba napraviti 

lokaciju ili od nje nema neke koristi, ona se obično i ne pravi. Relativni značaj svakog 

pojedinačnog aspekta razlikuje se od jedne do druge lokacije. Obično nećemo razmatrati 

ekonomske pokazatelje lične matične strane, ali ćemo i te kako obratiti pažnju na taj aspekt 

lokacije na kojoj se nešto prodaje. Interna mreža proizvodne firme verovatno se neće toliko 

oslanjati na vizuelne elemente kao Veb lokacija koja reklamira akcioni film itd. Neophodan 

broj različitih disciplina koje je potrebno razmotriti pri izradi lokacije veoma varira, pa je stoga 

nemoguće da se o Veb dizajnu govori na jedinstven način. 

 

Ipak, Web tehnologije zahtevaju odlično poznavanje programiranja i veliko iskustvo prilikom 

razvoja Web aplikacija. Da bi naivnim korisnicima bio omogućen razvoj Web aplikacija bez 

specijalizovanog poznavanja Web programiranja, softverske kompanije su razvile programe za 

dizajn ovakvog Internet sadržaja. Ovi softverski alati najčešće omogućuju vizuelno 
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programiranje prevlačenjem pojedinačnih komponenti iz grupe alata na radnu površinu. Na 

ovaj način je moguće  dizajnirati ne samo statičke Web sajtove već i potpuno funkcionalne 

Web aplikacije koje uključuju serversku obradu, rad sa bazom podataka, multimedijalni 

sadržaj, autorizaciju i autentifikaciju kao i potpunu interakciju sa korisnikom. 

Softverski alati za dizajn Web aplikacija mogu biti korišćeni i od strane eksperata i imaju 

podršku za editovanje novog ili prepravku automatski generisanog koda stranica aplikacije. Na 

ovaj način je omogućena fleksibilnost i naprednim korisnicima kroz promenu predefinisanih 

funkcionalnosti. Ipak, danas su ove aplikacije toliko unapređene tako da je gotovo svaku 

funkcionalnost moguće implementirati korišćenjem dizajnerskog moda. Stoga se korišćenjem 

ovakvih alata, dizajn Web aplikacija svodi na korisnikovo poznavanje rada na softveru a ne na 

poznavanje programiranja.  

U novije vreme se pored ovakvih desktop aplikacija javljaju i različite Web aplikacije u kojima 

je moguće kreirati sopstvene Web aplikacije. One mogu biti različiti Content Management 

System-i (CMS) za uređivanje sadržaja kroz unos teksta, slika i posebnih dodataka koje 

razvijaju drugi korisnici ili posebne Web aplikacije kompanija koje nude ovakvu uslugu online. 

Čak i pojedine aktuelne socijalne mreže omogućuju uređivanje sadržaja korisničkih stranica 

prema korisnikovom nahođenju podstičući ih na taj način da obogate sadržaj dostupan ostalim 

korisnicima. 

U daljem tekstu će biti nabrojana trenutno aktuelna softverska rešenja za dizajn Web aplikacija 

i biće dat kraći opis nekoliko aplikacija sa značajnim funkcionalnostima sa ilustracijama. 

 

 

1. ADOBE DREAMWEAVER 

 
 Adobe Dreаmweаver CS5.5 je vodeći softver u industriji web dizajniranja i uređivаnja. 

Dreamweaver je softver koji pružа i vizuelni kod, nivoa mogućnosti zа kreirаnje stаndаrdа 

zаsnovаnih web sаjtovа i dizаjn zа rаdnu površinu, smаrtfone, tаblete, i drugim uređаjimа. 

Pruža se mogućnost sаmouverenog dizajniranja, izgrаdnje nаjsаvremenijih HTML5 i CSS3 

sаjtovа, i dodаtni nivo interаktivnostiAdobe Dreаmweаver ® CS5.5 softverа. Dizаjn zа više 

uređаjа istovremeno, i imаju veće poverenje u sveobuhvаtnu proveru kodа. 

 

Dreаmweаver uvek nudi solidnu skupinu аlаtа zа projektovаnje, izgrаdnju i uprаvljаnje 

sаjtovima. Nаjnovijа verzijа nudi moćne аlаte zа PHP progrаmere, novi аlаt zа proveru CSS-а, 

podrškа zа populаrni PHP bаzirаnim sistemimа zа uprаvljаnje sаdržаjem, kаo i nekoliko 

pojednostаvljenjа koje čine formirаnje lokаcijа i izgrаdnju nа osnovu CSS rаsporede lаkše. 

 

Dreаmweаver CS5 je nаjznаčаjniji dodаtak usmeren nа Web progrаmerinje izgrаdnje PHP 

sаjtovа. PHP je besplаtаn, open source Web progrаmski jezik koji skoristi nа milione sаjtovа 

(uključujući Fаcebook, Flickr, i Digg) i podržava mnoge od nаjpopulаrnijih sistemа zа 

uprаvljаnje sаdržаjem kаo što je Drupаl, Joomlа i WordPress. 

Dreаmweаver CS5 uključuje prošireni kod nаgoveštаvаjući podršku zа PHP, tаko dа dok 

kucаte PHP kod u web dokument, Dreаmweаver-liste funkcijа i ključne reči koje se 

podudаrаju. Tаdа možete dа izаberete jedan od Dreаmweаverа predlogа i dа gа pišete nа 

ostаtku kodа, ovako smanjujete kucanje i ubrzаvate vаše progrаmirаnje. Kod sаveti funkcijа 

tаkođe prikаzuju dokumentаciju direktno iz PHP-Web lokаcije, tаko dа аko je nejаsno kаko se 

koristi PHP funkcijа, možete dа počnete dа kucаte ime funkcije, izаberete gа iz liste kodа 

sаvetа, а zаtim se vidi objаšnjenje kаko dа funkcijа rаdi direktno u Dreаmweаveru. 
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Dreаmweаver kod sаveti čаk imaju podršku svoje funkcije i ključne reči. Ako ste definisаli 

promenljive u kodu (nа primer, $ theVаlue), Dreаmweаver je svestаn togа, tаko dа аko počnete 

dа kucаte sаmo prvih nekoliko slovа ($-og, nа primer), Dreаmweаver-sugeriše dа promenljivu 

u kodu sаveti prozor. Još bolje, аko koristite WordPress, Joomlа, Drupаl ili neki drugi unаpred 

izgrаđen PHP аplikаciju nа vаšem sаjtu, možete dа postаvite pokаzivаč nа Dreаmweаver PHP 

fаjlove zа tu аplikаciju, i dа gа imаju izgrаditi prilаgođeni set kodа sаvete. Drugim rečimа, аko 

koristite WordPress, Dreаmweаver može dа ponudi sаvete koda zа osnovne WordPress kako bi 

on funkcionisao. Svi ovi kodovi dodаtno povećavaju brzinu programiranja i manje kuckanja. 

Nаžаlost, kod ne iskаče аutomаtski: Vi često morаte dа pritisnite Ctrl-Space prečicu dа 

Dreаmweаver prikаzuje listu koda nаgoveštаja, i tako potvrđuje „kucaj manje, programiraj 

više“ funkciju. 

Dreаmweаver CS5 je tаkođe mnogo bolji u rаdu sа Web sаjtovima koji koriste ugnežđene (ili 

"uključene") PHP fаjlove. Nа primer, u WordPress blog sistemu, desetine PHP dаtotekа koristi 

se zа prikаzivаnje jedne strаnice. Dreаmweаverov "Relаted files"Toolbаr sаdа omogućаvа dа 

otvorite Web dokument i nаđete bilo koji od PHP fаjlova koje koristi tаj dokument, što čini 

mnogo lаkšim izmenu PHP dаtoteke koju želite. 

 

Još jednа odličnа funkcijа zа one koji rаde sа serverom strаne progrаmirаnja je poboljšаnа Live 

Wiev funkcija. Live Wiev funkcija, kojа je još od Dreаmweаver CS4, koristi Apple WebKit 

(rendering izа Sаfаri i Chrome-а) dа biste prikаzаli strаnicu kаo što će se pojаviti u pregledаču 

(dobro, u Sаfаri-ju, bаrem). U Live Wiev možete lаko dа pregledаte strаnice koje su kreirаne 

od server-side progrаmskih jezika kаo PHP-а. 

 

Dreаmweаver CS5 dodаje nаvigаciju prikаzа uživo: Kаdа kliknete nа vezu, Dreаmweаver- 

učitava nove Web strаnice u Live Wiev. Ovа funkcijа je posebno vаžna zа dinаmičke sаjtove, 

koje često trаže vezu dа se isprаvno prikаže strаnica. Nа primer, u WordPress sistemu zа 

blogovаnje glаvni fаjl, index.php, prikаzuje većinu strаnicа nа sаjtu: Početnа strаnа, kаtegorijа 

strаne, i individuаlnih blogova. Drugim rečimа, blog ne postoji kаo jedna dаtoteka-to zаistа 

sаmo stvаrа osnovni index.php fаjl. Dаkle, kаko bi pregledаli mnoge dinаmičke sаjtove 

isprаvno morаte biti u mogućnosti dа kliknete i na nаvigаciju sаjtа. 

 

Nаžаlost, аko ste progrаmofob i oslаnjаte se nа Dreаmweаver dа nаpišete PHP-zа vаs, nećete 

nаći bilo koju isprаvku progrаmа Oni zgodni, unаpred nаpisаni kodovi koji se bаve "serverа 

ponаšаnje."sve izа-scene progrаmirаnje "zа uobičаjene zаdаtke kаo što je povezivаnje nа bаzu 

podаtаkа, preuzimаnje, umetаnje i аžurirаnje podаtаkа, kаo i lozinku zа zаštitu Web strаnа 

ostаju nepromenjene (kаo što su u poslednjih nekoliko verzijа progrаmа). PHP-CS5 

poboljšаnjа su nedvosmisleno usmerena nа one koji su progrаmirali svoj PHP kod ručno. 

 

1.2.Provera CSS-a 

 

CSS (Cаscаding Style Sheets) je nаjvаžniji аlаt Web dizаjna zа pravljenje lepih sаjtova, i 

Dreamweaver je već bogat аlаtkama zа kreirаnje, uređivаnje, uprаvljаnje i CSS. CS5 dodаje 

odličаn аlаt zа proveru CSS-а u Live Wiev. Provera novog režima omogućаvа prelazak miša 

preko strаnice, i zаmisli obično nevidljivi prostor dodаo pаdding i mаrgine, kаo što i prelaz 

mišem preko elementа, Dreamweaver ističe prostor koji je dodаo mаrže u žuto, а prostor dodаo 

Idi u ljubičаsto. Pored togа, CSS stilove pаnelа menjа dok miša pomerate preko strаne, 

prikаzujući stilove koje se odnose nа sve što vаm mišem pređe preko elementа. Ovo je odličаn 

аlаt zа vizuelizаciju složenih interаkcijа stilovа poznаt kаo "kаskаdа" 
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Kаdа kliknete nа dugme Proverа elemenata u modu, Dreamweaver zаmrzаvа Stilove pаnelа i 

prikаzuje listu stilovа primenjene na element. Zаtim možete brzo videti koje osobine se 

primenjuju nа element i dа brzo izmenite stilove. 

 

Režim provere je posebno koristаn zа strаnice čiji sаdržаj je generisаn sа JаvаScript ili server 

strаnice kаo što je progrаmski jezik PHP, jer vаm omogućаvа dа brzo vidite i izmenite CSS zа 

sаdržаj koji se ne vidi ni u kodu korisnikа ili kodu dizаjnа (kаo što je Jаvа generisаno pop-up 

meni ili BILINE nа WordPress blog). 

 

1.3.Dodatna poboljšanja 

 

Dreamweaver CS5 uključuje veliki broj mаnjih poboljšаnjа. Revidirаni "sаjt Setup" procedurа 

u velikoj meri pojednostаvljuje proces dobijаnjа Dreamweaver-spremnih dа rаde nа sаjtu. Sаdа 

postoji sаmo jedаn metod zа postаvljаnje sаjtа (u prethodnim verzijаmа možete dа izаberete 

bilo vremenа "Čаrobnjаk zа sаjt definicijа" ili zbunjujući "Advаnced" podešаvаnjа procesа), 

sаmo od vаs se zаhtevа dа kаžete Dreamweaveru gde dа pronаđe fаjlove vаšeg sаjtа, i štа želite 

zа ime sаjtа. Niste obаvezni dа obezbede bilo koje druge informаcije zа početаk, а аko morаte 

dа koristite druge funkcije progrаmа, kаo što su ugrаđene FTP аlаtke, zаtim Dreamweaver pitа 

zа te informаcije sаmo kаdа pokušаte dа koristite tаj аlаt. 

 

Progrаm tаkođe uključuje prilično nekoliko mаlih, korisničkih interfejs promena koje 

obezbeđuju više rаdnih mestа i više logičkih orgаnizаcija dugmаdi. Pored togа, "Stаrter" CSS 

rаsporede koji se isporučuju sа Dreamweaver CS3, jer su ponovo nаpisаni i pojednostаvljeni dа 

pružaju bolji uvid, kаo i lаkoću upotrebe zа one učenje CSS-bаzirаnih izgleda strаnica. 

 

Dreamweaver CS5 imа ugrаđenu podršku zа uslugu BrowserLаb Adobe. Ovаj Web bаzirаni 

servis je božji dаr zа ugrožene Web dizаjnere koji pokušаvаju dа osigurаju svoje dizаjn rаdove 

u svim većim pretrаživаčimа. BrowserLаb je u osnovi džinovskа slika ekrаnа kojа uzimа 

mašina za slike sа Web strаnice korišćenjem širokog spektrа pretrаživаčа zа Windovs i Mаc-to 

je posebno korisnа zа Mаc korisnike koji nemаju pristup operаtivnom sistemu Windovs mаšini 

ili više verzijа progrаmа Internet Explorer. U okviru Dreamweaver CS5, možete dа odаberete 

dа pregledаte strаnicu nа kojoj rаdite u Adobe-ovom BrowserLаb pokreće svoj Web 

pretrаživаč i šаlje svoju strаnicu dа BrowserLаbu, koji snima ekran i prikаzuje ih zа vаs tаko 

dа možete dа uporedite svoj dizаjn u više pregledаčа . BrowserLаb trenutno nije 

Dreamweaverov-CS5 sаmo servis, međutim. Dreаmeаver CS4 korisnici mogu dа preuzmu 

ekstenziju zа rаd sа BrowserLаb, а možete čаk i dа koristite usluge bez Dreamweavera uopšte. 

 

Dok dreamweaver cs5 dodaje mnoge nove mogućnosti za PHP programere, druge alatke 

počinju da pokazuju svoje starosno doba. Programi slika, odnosno "ono što vidite je ono što 

dobijate" ne istače kompleks CSS ispravno, i ne istače efekte koje koriste CSS  tehnike kao su 

što web Font (koristeći CSS @FONT-suočavaju se sa metodama), koja je proizvedena sadržaj, 

reč razdvajanje, nejasnoca, rgba boju ili mnoge css3 selektora. To znači da dizajneri sve više i 

više zavise od Dreamweaver-a Live Viewa sa kojim tačno mogu videti njihove dizajne-

nažalost, budući da ne možete urediti Live View, tok rada se prekida zbog potrebe za 

uključivanjem Live View i isključiti tokom rada na stranici. Dreamweaver CS5 je dodao malu 

podršku za novije tehnologije kao što su web CSS3 ili HTML 5. Iako sada možete odabrati 

HTML 5 DOCTYPE za stranice, ne postoji alat za dodavanje HTML 5 oznake (čak ni kod 
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saveta).Na primer pravilno definisanje prozor-dizajner-friendly dijaloga koristi se za stvaranje 

stilova-ostaje nepromenjena od prošle verzije, a još uvek ne omogućuju pristup nekim široko 

podržanim CSS svojstvima kao što su 2,1 min širine, max-width, border-prostor, granice -

kolaps, ili RGB bojama. Niti se mogu pronaći svi alati za rad uobičajeni za rad sa CSS3 

svojstvima kao što neprozirnosti, RGBa boje, ili @ font-face direktive. 

2. MICROSOFT FRONTPAGE 

Microsoft FrontPage 2003 je web-mesto stvaranja i uređivanja, komponenta je sastava Office 

2003 paket.. No, za razliku od svih prethodnih verzija, koje su prodavane ili posebno ili s 

ostatkom paketa, najnovija verzija se može kupiti samo kao zaseban paket. 

FrontPage i dalje integrira s ostatkom Office-a i zapošljava zajedničke Office funkcije kao što 

su Picture Manager i Clip organizirator. Ali to je sada namenjeno za ozbiljne web autore i 

kompanije koje žele izgraditi web stranice na temelju izvora podataka u XML, OLEDB, ili 

web-usluge formata. Mnoge napredne funkcije, kao što su web logovi i stranice sa vestima, 

zahtevaju Microsoft SharePoint Services. 

 

Elegantne nove funkcije čine visoko automatozovan, poslovno usmereni FrontPage 2003 

vredno nadograđenim. Efikasni interfejs eliminiše vertikalni Pregled bar i zamenjuje ga sa 

karticama interfejsa na uređen ekran, što vam daje brzi pristup i upravljanje stranicama i 

uređivanje funkcija. 

 

Udaljenom mestu pogled je dodan karticama upravljanja stranicama, tako da ne morate otvarati 

poseban dijalog prozor. Poboljšana stranica za uređivanje funkcije uključuju split-prozor 

pogled koji prikazuje sirovi HTML code na vrhu i WYSIWYG stranicu pri dnu. Novi pristup 

provere nalazi kod koji može uzrokovati probleme za viđenje s oštećenjem posetioca, ali na 

našim testovima, to generiše neke dosadne neistine. I neke dugoročne frustracije ostaju, kao što 

su prečice tastature koje nisu u skladu sa starijim programima iz sastava Office. 

Novi gumb Builder dodaje miš iznad radnje za navigacijske trake. Složeni izgledi stranice su 

građeni s novim tablicama izgleda, što pozicija teksta i grafike u tablici poput okvira je vidljiva 

u uređivanju ekrana, ali ne u pregledniku. Sites gradi Saradnička grupa može koristiti izgled 

predloga u kojima su svi, ali određene regije je nemoguće uređivati, kao zaključane ćelije u 

proračunskoj tablici. Funkcija traženja Image vam omogućuje da mockup sliku svoje stranice i 

to možete videti kao polu-prozirni sloj iza površine ekrana, što vam omogućuje da položaj 

elemenata stranice ručno podesite njihovim mjestima na mockup. Sitewide vizualne teme sada 

se temelje na Cascading Style Sheets (CSS), a ne HTML, više kompaktan i jednostavan je za 

održavanje koda. 

Macromedia Dreamweaver MX 2004 može ponuditi više snažne CSS funkcije i jednostavniji 

pristup kontroli nad grafički podešavanjima, ali FrontPage ostaje prvi izbor za male firme i 

škole-based site zgrade. 

Pomenućemo još neke od softvera, koji su zastupljeni u pravljenju web stranica 

Vanish, Squid, Carti, Freeway, Pyxle... 

 

ZAKLJUČAK 
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Internet je svakim danom sve važniji faktor bilo kakvog poslovnog poduhvata, pa i u sferi 

marketinga i prezentacija. 

 

Značaj Interneta u svakodnevnom životu je sve veći što ima za posledicu uključivanje šireg 

kruga korisnika u razvoj sadržaja na Web-u. Da bi olakšali razvoj Web aplikacija korisnicima 

koji nisu upoznati sa programiranjem, kompanije i programerske zajednice su razvile različit 

aplikativni softver za dizajniranje Web aplikacija. Ovakav softver mogu koristiti kako naivni 

korisnici tako i profesionalci. Iako omogućuju direktnu intervenciju nad kodom aplikacije u 

procesu razvoja, akcenat je na vizuelnom dizajniranju prevlačenjem različitih komponenti na 

radnu površinu. Pored kreiranja statičkog i dinamičkog sadržaja, pristupa bazi podataka i 

ostalim izvorima podataka, omogućen je i rad sa multimedijalnim sadržajem, vektorsko i 

rastersko iscrtavanje. 

Ipak, uočljiv je trend migracije dekstop rešenja za dizajn Web aplikacija na Web. U bližoj 

budućnosti dizajn Web aplikacija će sve više ići ka konfiguraciji unapred pripremljenih rešenja 

direktno na Webu, korišćenje specijalizovanih Web aplikacija za dizajn i naprednih CMS 

rešenja. 
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3 Metodat e vlerësimit të kompanive dhe ndikimi i tyre në cilësinë e raportimit 

financiar 

 

Abstract 

The business evaluation process is considered art and science. It is an art because it includes 

the quality analysis of the business like its of the industry or the economic situation where the 

business operates. It is a science, because the accounting data are the basis of the avaluation 

methods application. 

In this paper we will treat four theoric methods of the evaluation of the companies that are: the 

evaluation based on dividends, the evaluation based on cash flows, P/E ratio and P/B ratio. 

Then we will see their application in evaluation of the Albtelecom Company, supposing it is in 

sale. 

The main objective of this paper is to determine the price of this company. Its evaluation goes 

through five phases of this process: Business analysis, Financial Statement Analysis, Forecast, 

Determining the discount rate and finally the evaluation. 

From the treatment of this example we will try to give you the difference between theory and 

practice of the evaluation models. 

In the end we will treat the reasons of the non application of these methods in Albania and 

finally we will give some modest conclusions and recommendations. 

        

Abstrakt 

Proçesi i vlerësimit të biznesit konsiderohet art dhe shkencë. Është art, sepse proçesi i 

vlerësimit përfshin analizën cilësore të biznesit, si ajo e industrisë apo situatën ekonomike ku 

operon biznesi. Është shkencë, sepse janë të dhënat kontabël ato që ndërtojnë bazën, për 

aplikimin e metodave të vlerësimit. 

Në këtë punim, do të trajtohen nga pikëpamja teorike katër metodat kryesore për vlerësimin e 

kompanive të cilat janë: vlerësimi i bazuar në dividendë; vlerësimi i bazuar në flukset e parasë; 

raporti P/E dhe raporti P/B. Ndërsa më pas do të ndalemi tek rasti I kompanisë Albtelecom, në 

gjetjen e vlerës së saj, duke supozuar shitjen e saj.  

Objektivi kryesor i këtij punimi është përcaktimi i çmimit të shitjes për këtë kompani. 

Vlerësimi i kësaj kompanie i nënshtrohet pesë fazave të këtij proçesi: analizës së biznesit, 

analizës së pasqyrave financiare, parashikimit, përcaktimit të normës së skontimit, dhe 

vlerësimit. Nëpërmjet këtij shembulli synohet të pasqyrohen diferencat mes teorisë dhe 

praktikës në zbatimin e modeleve të vlerësimit. 

Në fund të punimit trajtohen arsyet e mosaplikimit të metodave të vlerësimit në Shqipëri, si dhe 

disa konkluzione dhe rekomandime modeste në lidhje me temën. 

 

 

 

Hyrje 
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Gjatë dekadës së fundit, kërkesa për shërbimet e vlerësimit të shoqërive ka ardhur gjithmonë e 

më tepër në rritje. Globalizimi, lëvizja e kapitaleve dhe tregtia ndërkombëtare kanë favorizuar 

rritjen e bizneseve. Listimi i bizneseve nuk ofrohet më thjesht në bursat lokale, por edhe në ato 

ndërkombëtare. Si pasojë e këtij zgjerimi, tregtimi i aksioneve është rritur ndjeshëm në bursat 

ndërkombëtare. Blerja dhe shkrirja e bizneseve janë shndërruar në një fenomen të zakonshëm. 

Rritja e vazhdueshme e biznesit kërkon investime të reja kapitale. 

Çdokush që investon në një kompani, kërkon të shoh përtej pozicionit aktual në të cilën 

ndodhet biznesi që ai zotëron apo pret të investojë. Çdo gjë e ka një vlerë, dhe çdo vendim për 

të rritur vlerën e biznesit është mjaft thelbësor për një investitor. Proçesi i vlerësimit të 

bizneseve nuk është një shkencë ekzakte; vlera e një kompanie përcaktohet në mënyrë 

subjektive dhe është në varësi të qëllimit për të cilin vlerësimi kryhet dhe të personit nga i cili 

realizohet. 

Nuk ekziston asnjë mënyrë e saktë për të vlerësuar një kompani duke qenë se ajo gjendet nën 

influencën e shumë faktorëve. Që proçesi i vlerësimit të konsiderohet i plotë, ai kërkon njohuri 

teorike në shumë fusha të ekonomisë si dhe një konceptim të qartë të të gjithë veprimtarisë së 

kompanisë për të cilën realizohet vlerësimi. Qëllimi i vlerësimit të biznesit është përcaktimi i 

vlerës së kompanisë duke u bazuar në informacionin mbi kompaninë dhe mjedisin në të cilin 

ajo vepron. Proçesi i vlerësimit është gjithëpërfshirës. Analistët përdorin teknika të ndryshme 

për të llogaritur vlerën e një kompanie. Vlera përfundimtare e derivuar nga llogaritjet, përdoret 

për të këshilluar investitorët në vendimet e tyre investuese. 

 

1. A është I mjaftueshëm informacioni kontabël për vlerësimin e kompanive? 

Vlerësimi i kompanive po bëhet gjithmonë e më shumë i pavarur nga informacioni që 

pasqyrojnë të dhënat kontabël. Vlera e një kompanie, sipas pikëpamjeve klasike, është e lidhur 

me madhësinë e fitimeve që gjeneron biznesi. Por, fitimi nuk është faktori i vetëm i cili ndikon 

në vlerësimin e një kompanie, janë të tjerë faktorë më të rëndësishëm të cilët influencojnë 

vlerën e një kompanie. Arsyet përse informacioni kontabël nuk është i mjaftueshëm në 

vendimet për investime janë disa: 

 Shpenzimet e kërkim zhvillimit zvogëlojnë madhësinë e fitimit duke mos pasqyruar 

rritjen në vlerën e kompanisë, 

 Në varësi të rregullave kontabël jo të gjithë aktivet jomateriale regjistrohen në bilanc, 

edhe ato qe rregjistrohen kane veshtiresi ne vleresimin e sakte te tyre 

 Rregullat kontabël për pasqyrimin e blerjeve, regjistrimin e amortizimit, e taksave 

ndryshojnë nga një vend në tjetrin dhe nga nje kompani ne tjetren; 

 Informacioni kontabël është një informacion statik i cili nuk krijon hapësirë në 

vendimet për investime 

 Ky informacion nuk paraqet besnikërinë ndaj konsumatorëve, kulturën e strukturën e 

biznesit, motivimin ndaj punonjësve, faktorë të cilët ndikojnë në vlerën e një kompanie; 

 Faktorë të tjerë të cilët duhet të përfshihen në analizë janë edhe niveli i konkurrencës, 

diferencimi i produkteve, pozicioni i kompanisë në treg, imazhi që kompania ka krijuar 

tek konsumatorët e saj etj. 

 Informacioni kontabël nuk paraqet të dhëna mbi situatën ekonomike të një vendi, 

situatën politike, riskun nga investimet, zhvillimet e fundit teknologjisë, ambientin 

social-kulturor etj. 

 Zërat e bilancit janë të rregjistruar me koston e tyre historike, e cila mund të jetë shumë 

e ndryshme nga vlera aktuale e tregut. 

 Vështirësi në matjen e detyrimeve tëtilla si detyrimet mjedisore, të pensionit, 

kompensimet e kompanive të fluturimit etj. 
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 Disa detyrime nuk përfshihen aspak në bilanc, të cilat njihen ndryshe si “Off Balance 

Sheet” 

 Vështirësia në vlerësimin e jetëgjatësisë së aktiveve për efekt të llogaritjes së 

amortizimit, është më tepër vlerësim subjektiv sesa real 

 Mosvleresimi i zërave sipas inflacionit sjell një panorame joreale të pasqyrave 

financiare 

 Shtrembërimi i numrave nga ana e menaxherëve për të fshehur situaten e vërtetë të 

firmës është një faktor tjetër që bën të pabesueshëm informacionin kontabel, sidomos 

kur ky shtrembërim mbështetet nga firma audite 

Informacioni është mjaft i rëndësishëm në proçesin e vendimmarrjes gjatë investimit. 

Zgjedhja e metodës për vlerësimin e bizneseve varet nga informacioni që disponohet. Metodat 

sasiore, të cilat përdoren për përcaktimin e vlerës së kompanisë duhet të ndërthuren me 

metodat cilësore si analiza e industrisë ku vepron kompania, konkurrenca, produktet, 

marketingu etj,për të dhënë në fund vlerën e biznesit. Proçesi i vlerësimit është i përbërë nga 

pesë faza: analiza e biznesit, kontabiliteti, analiza e pasqyrave financiare, proçesi i parashikimit 

dhe në fund vlerësimi. 

 

2. Metodat e vlerësimit të kompanive, kufizimet e tyre 

Objektivi përfundimtar i analizës së pasqyrave financiare është vlerësimi i një shoqërie dhe i 

aksioneve të saj. Vlerësimi i një kompanie është një proces mjaft i vështirë që mbart pasiguri. 

Proçesi i parashikimit konsiderohet si faza më e pasigurt gjatë gjithë vlerësimit të kompanisë 

sepse ai ndërtohet në bazë të supozimeve mbi performancën financiare të kompanisë në të 

ardhmen. Pasiguria që shoqëron proçesin e parashikimit mund të reduktohet deri në një nivel 

nëpërmjet një analize të kujdesshme e të saktë, të faktorëve të jashtëm e të brendshëm të cilët 

ndikojnë në të ardhmen e kompanisë.  

Vlera e kompanisë ndryshon nga çmimi, pasi çmimi përbën shumën që investitori paguan për 

një aksion, obligacion ose shoqëri, kurse vlera paraqet atë që ai pret të marrë në të ardhmen nga 

investimi i bërë. Vlera e kompanisë varet nga modeli i vlerësimit që kompania aplikon për të 

realizuar vlerësimin dhe nga variablat e përdorur për vlerësim. Informacioni i nevojshëm për të 

zgjedhur metodën e duhur të vlerësimit përfshin: të dhënat për disa periudha, historikun e 

pagesave të dividentëve, vlerën kontabël të aktiveve, industrinë ku vepron kompania, çmimet e 

aksioneve, eksperiencën e kompanisë në treg etj. 

Modelet e vlerësimit të kompanive që do të trajtohen janë: vlerësimi i bazuar në dividendë, 

vlerësimi i bazuar në flukset e parasë, raporti P/E dhe raporti P/B. Çdo model ka avantazhet 

dhe disavantazhet e tij dhe aplikohet në varësi të rrethanave në momentin që kryhet vlerësimi. 

Teorikisht ekziston një pamje e qartë për mënyrën se si vlerësimi i kompanie duhet të 

realizohet.Por, nga ana tjetër ekziston një paradoks, sepse disa teoricienë mendojnë që edhe 

nëpërmjet përmbushjes së të gjitha etapava që kërkohen nga literatura, analizat mbeten një 

harxhim kohe.Një problem tjetër gjatë aplikimit të teorisë në praktikë është se të gjitha modelet 

e vlerësimit rezultojnë në vlera të ndryshme, edhe në rastet kur i njëjti model përdoret nga 

dyvlerësues të ndryshëm. Kjo diferencë varet dhe nga karakteri personal ivlerësuesit, çdo 

vlerësues ka pikëpamje të ndryshme për variablat të cilat përdoren gjatë vlerësimit. 

Le t’I trajtojmë me nga dy fjalë secilin nga modelet: 

I. Vlerësimi i bazuar në dividend; Në këtë model çmimi I kompanisë përcaktohet nga 

dividendët e ardhshëm, vlera e aksionit është vlera aktuale e dividendëve në pafundësi. Në 

kontekstin e këtij modeli kthimet e ardhshme janë dividendët dhe norma e skontimit është 

kostoja e kapitalit të firmës. Për të përfituar dividendët e ardhshëm bëhen supozime mbi 

normat e rritjes së fitimeve në të ardhmen. Kosto mesatare e ponderuar e kapitalit do të 



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
26 

 
  

përdoret kur synohet të llogaritet vlera e firmës si një e tërë. Sipas këtij modeli vlera e 

kompanisë përcaktohet si më poshtë: 

 
Në këtë formulë vlera e një firme në vitin bazë është e barabartë me vlerën aktuale të 

dividendëve të ardhshëm të skontuar me normën e kërkuar të kthimit të aksioneve . , 

që ndodhet në numërues, skontohet me normën e një të përvitshmeje në pafundësi ( -g) 

për ta sjellë atë në vitin T dhe pastaj skontohet me faktorin e një shume (  për ta 

sjellë atë në vitin 0. 

Tre janë problemet të cilat lidhen me modelin e skontimit të dividendëve: 

1. Përcaktimi i gjatësisë së periudhës së rritjes. Përderisa pritet që norma e rritjes të ulet në 

një nivel më të qëndrueshëmpas kësaj periudhe, vlera e investimit do të rritet me zgjatjen e 

periudhës. 

2. Supozimi se norma e rritjes është më e lartë gjatë periudhës fillestare. Në fund të 

periudhës ajoshndërrohet në një normë të ulët por të qëndrueshme. Këto transformimegjatë 

rritjes mund të ndodhin, por do të ishte më realist te supozohej faktiqë ky kalim nga një 

normë e lartë rrijtjeje në një normë të qëndrueshme tërealizohej gradualisht. 

3. Fokusimi tek dividendët krijon shtrembërime në llogaritjen e vlerës për kompani të cilat 

nuk janë duke paguar dividendë në nivelin real që mund të përballohet nga ato. Vlera e 

këtyre kompanive, të cilat akumulojnë mjete monetare dhe paguajnë dividendë më pak se 

mundësitë e tyre reale, nënvlerësohet. 

II. Vlerësimi i bazuar në flukset e parasë; Në këtë model kompania paraqitet si një 

gjeneruese e flukseve të parasë dhe vlera e saj përcaktohet duke llogaritur vlerën aktuale të 

flukseve të ardhshme të parasë nëpërmjet një norme skontimi. Për vlerësimin e një 

kompanie duke u bazuar në këtë metodë, analiza fillon nga Pasqyra e Flukseve të parasë. 

Modeli i skontimit të flukseve të parasë llogaritet me formulën e mëposhtme: 

 
Kjo formulë shpreh se vlera e aksioneve në vitin bazë është e barabartë me vlerën e 

flukseve të ardhshme të parasë të skontuara me normën e kërkuar të kthimit nga aksionerët. 

Proçesi i parashikimit nuk mund të zgjasë në pafundësi, zgjidhet një periudhë T pas së cilës 

supozohet se firma arrin fazën e pjekurisë dhe se flukset FPF të saj rriten me një normë 

rritjeje konstante“g”.Kutiza e fundit në ekuacion paraqet skontimin e një të përvitshmeje në 

pafundësi në vitin T (WACC - g) dhe pastaj skontimin e kësaj shume nga viti T në vitin 0 

me faktorin . 

Kufizimet e kesaj metode jane si me poshte: 

1. Kemi të bëjmë me një model statik, rezultati i llogaritur nëpërmjet kësaj metode është 

thjeshtësisht i manipulueshëm. 

2. Modeli është mjaft i ndjeshëm ndaj çdo pasaktësie në përcaktimin e variablave të 

nevojshëm për llogaritjen e fluksit të lirë të parasë. Skontimi i flukseve të parasë 

bazohet mbi shumë variabla që kërkojnë supozime mbi performacën e kompanisë në të 

ardhmen. 
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3. Pasiguria në lidhje me flukset e ardhshme, nënkupton se kthimi aktual mund të jetë më i 

lartë ose më i ulët se kthimet e pritura. Në rast se përcaktimi i primit të riskut nuk 

realizohet në mënyrë të kujdesshme, ai nuk do të pasqyrojë burimet e pasigurisë si risku 

i kursit të këmbimit, inflacioni, risku i likuiditetit, risku i normave të interesit, risku i 

biznesit dhe risku i konkurrencës. 

III. Raporti P/E; Raporti P/E (Cmim/Fitim) mat sasinë e parave që 

investitorët janë të gatshëm të paguajnë për një njësi monetare (lek) të fitimeve aktuale. Ky 

tregues krahason çmimin e tregut të aksioneve me vlerën e raportuar të fitimit për aksion 

EPS. Një raport i lartë P/E tregon që investitorët po paguajnë më tepër për një njësi 

monetare të fitimeve aktuale, pra aksioni është më I shtrenjtë krahasuar me një aksion me 

një raport P/E më të ulët. 

 
Çmimi për aksion në numërues paraqet çmimin e tregut për një aksion dhe ndikohet nga 

prirjet e investitorëve në të ardhmen, ndërsa emëruesi Fitimi për aksion reflekton efektet 

historike.Vlera efitimeve të firmës e cila vendoset në emërues të raportit P/E, megjithëse 

përfaqëson fitimin e periudhës aktuale përmbledh efektet e të gjitha zgjedhjeve dhe 

politikave kontabël të bëra nga firma në të kaluarën.  

Përgjithësisht nuk është e mjaftueshme për të gjykuar mbi raportin P/E të një kompanie të 

vetme. Një analist duhet që të krahasojë raportin P/E të një kompanie me raportin P/E të 

industrisë në të cilën kompania bën pjesë, me sektorin në të cilën ajo operon, si dhe me të 

gjithë tregun (p.sh. indeksin S&P 500 në të cilën kjokompani mund të gjendet e 

listuar).Vetëm pas një krahasimi të tillë një analist mund të përcaktojë nëse raporti P/E 

është i lartë apo i ulët me cilësitë e përmendura mëlartë (i nënvlerësuar, i mbivlerësuar, me 

vlerë të drejtë etj.) 

Problemet qe lidhen me raportin P/E janë: 

1. Ndryshimi i fitimeve: Kompanitë shpesh përdorin teknika kontabël të ndryshme për të 

mos pasqyruar drejt vlerën e fitimit neto.  

2. Ndryshimet në industri: Industri të ndryshme kanë norma rritje e nivele risqesh të 

ndryshme, kështu që dhe vlerat mesatare të raportit P/E do të jenë të ndryshme. Për këtë 

arsye sugjerimi më i përshtatshëm është krahasimi i raporteve P/E për kompani të cilat 

bëjnë pjesë në të njëjtin sektor. 

3. Faktorë të tjerë: Ky raport nuk përfshin një numër të madh faktorësh të tjerë mjaft të 

rëndësishëm. Një faktor i rëndësishëm konsiderohet norma e ardhshme e rritjes së 

kompanisë. Dy aksione mund të jenë identikë në çdo aspekt, duke përfshirë edhe raportin 

P/E të cilin mund ta kenë njëjtë, por në rast se një kompani po rritet me një normë dy herë 

më të madhe se ajo e kompanisë tjetër, atëherë kjo kompani do të përbëjë një investim më 

të mirë dhe më me vlerë për një investitor. Kjo do të ishte me vlerë në rastin e kompanive 

të cilat nukkanë borxhe, por në rastin e një kompanie e cila financohet me borxh kyraport 

do të jepte një informacion të pasaktë. 

4. Volatiliteti dhe risku: Raporti P/E nuk merr në konsideratë faktorë kritikë si risku dhe 

volatiliteti. Në qoftë se dy kompani kanë raporte P/E të njëjtë, por të ardhurat dhe fitimet e 

njërës kompani janë shumë më të sigurta dhe më të besueshme se ato të kompanisë tjetër, 

atëherë aksionet e kësaj kompanie do të jenë një investim më i mirë dhe më i sigurt për 

investitorin. 

IV. Raporti P/B; Ky model krahason çmimin e tregut të aksionit të një shoqërie mevlerën 

kontabël për aksion të saj (Total i aktiveve – aktivet e patrupëzuara– detyrimet totale). 

Raporti P/B është një raport i qëndrueshëm në kohë dhe merr gjithmonë vlera pozitive. 

Raporti P/B përdoret më tepër për krahasime midis shoqërive që bëjnë pjesë në të njëjtën 
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industri, se sa midis industrive të ndryshme. Ai paraqitet si një matës i vlefshëm për 

kompani të cilat gjenerojnë fitime negative për periudhën, fitime të cilat do të ishin të 

vështira për t’u vlerësuar nëpërmjet raportit P/E. Raporti P/B llogaritet si më poshtë: 

P/B =  

Kufizimet mbi përdorimin e raportit P/B renditen si me poshte: 

1. Vlera kontabël e kapitalit aksioner është më tepër një matës kontabiliteti se sa një mates 

ekonomik. Kompanitë të cilat kanë nivele të larta të borxhit krijojnë vlera artificiale për 

raportin P/B, duke e rritur së tepërmi atë. 

2. Eliminimi i vlerës së aktiveve jomateriale (patenta, emri i mirë etj.) nga totali i 

aktiveve. Kjo mospërfshirje e tyre nuk ndikon në një vlerësim të drejtë për kompanitë e 

shërbimeve, ku aktivet si emri i mirë, licencat, patentat zënë një peshë kryesore në bilancin 

e shoqërisë. 

3. Aktivet afatgjata të cilat paraqiten në bilancin e kompanive të vlerësuara me vlerën e 

tyre kontabël, janë të aktive të nënvlerësuara dhe gjithashtu vlerae tyre kontabël është e ulët 

(vlera kontabël = Aktive – Detyrime). Si rezultat i aktiveve të nënvlerësuara kjo diferencë 

do të bëjë që vlera kontabël e kapitalit aksioner të ulet dhe vetë raporti P/B të rritet. Për 

shkak të këtijraporti të lartë investitorët mund të zgjedhin të investojnë në një kompanime 

vlerë të ulët. 

4. Blerjet e aktiveve të reja do të rrisin vlerën kontabël dhe do të ulin vlerën e raportit P/B. 

Edhe blerja e kompanive të tjera do të ndikojë në rritjen e vlerës kontabël dhe uljen 

artificiale të raportit P/B.  

 

3. Rasti I vlerësimit të kompanisë Albtelecom sh.a 

Pjesa në vijim e këtij materiali trajton analizën e biznesit dhe atë të pasqyrave financiare për 

Albtelecom Sha, me supozimin se kjo kompani do të shitet në treg, duke iu ofruar investitorëve 

të ndryshëm me një çmim të caktuar. Qëllimi i kësaj analize është përcaktimi i çmimit të shitjes 

për këtë kompani duke u bazuar në metodën e skontimit të flukseve të ardhshme të parasë. 

3.1 Pak histori për Albtelecom sh.a 
ALBtelecom, i krijuar në vitin 1912 menjëherë pas shpalljes së Pavarësisë dhe i liçensuar më 1992 nga 
Enti Rregullator i Tekomunikacionit (ERT) për ofrimin e telefonisë fikse dhe internetit, vazhdon të jetë 
pjesë e pandashme dhe zgjedhja e parë e komunikimit të shqiptarëve.  
Kompania zotërohet në 76 për qind të aksioneve nga CETEL a.s. (Ankara), përbërë nga një nga 
kompanitë më të mëdha në Turqi, Çalik Group 80 për qind dhe Turk Telekom 20 për qind. Ndërsa 
pjesa tjetër e aksioneve prej 24 për qind zotërohet nga qeveria shqiptare dhe aksionerë të tjerë. 
ALBtelecom, zotëron dhe 100 për qind të aksioneve të Eagle Mobile, operatorit të tretë celular në 
Shqipëri, si pjesë e paketës së privatizimit të kompanisë. Gjigandi i telekomunikacionit shqiptar ofron 
komunikim cilësor në telefoninë fikse, ADSL, Akses Internet të Dedikuar, Dial-up, Intranet, shërbim 
ISDN, Karta të Parapaguara etj.  
Në kuadër të planeve strategjike për futjen e produkteve të reja, ALBtelecom ka rritur ndjeshëm 
investimet në përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit, shtimin e kapaciteteve në centrale, rritjen e 
numrit të abonentëve në të gjithë Shqipërinë si dhe në zhvillimin e teknologjive të informacionit dhe 
të komunikimit, në mënyrë të veçantë të Internetit. Në një periudhë të shkurtër kohore, pikërisht në 
saje të këtyre investimeve është rritur ndjeshëm cilësia e shërbimit të telefonisë fikse dhe shërbimit të 
internetit si dhe janë shtuar ofertat dhe paketat e reja ekonomike për klientët. 
Me privatizimin e ALBtelecom, pronarët e rinj shënojnë dhe nisjen e një epoke të re të zhvillimit të 
kompanisë dhe shërbimeve të telekomunikacionit përmes fibrës optike. Prej rreth 3 vitesh, përveç 



 

 

  
29 

 
  

ofrimit të shërbimeve cilësore në telefoninë fikse dhe internet broadband, ALBtelecom ka kryer një 
volum të madh investimesh në ngritjen e një rrjeti modern dyqanesh, zëvendësimin total të 
infrastrukturës dhe rrjetit në të gjithë vendin.  

Eagle Mobile, pjesë e Albtelecom, operatori i tretë i telefonisë celulare në Shqipëri, u 

themelua më 23 tetor 2003 nga qeveria shqiptare, si një pjesë integrale e operatorit të telefonisë 

fikse në Shqipëri, Albtelecom. Privatizimi filloi në vitin 2005 dhe u finalizua më 28 shtator 

2007, kur Cetel Telekom, i përbërë nga një nga kompanitë më të mëdha në Turqi, Çalik Group 

80% dhe Turk Telekom 20%, bleu 76% të aksioneve, së bashku me partnerin e saj Turk 

Telekom. Ndërsa pjesa tjetër e aksioneve prej 24% zotërohet nga qeveria shqiptare dhe 

aksionerë të tjerë. 

3.2 Modeli i vlerësimit për Albtelecom 

Për të llogaritur vlerën e kompanisë Albtelecom është përdorur modeli i vlerësimit të bazuar në 

flukset e parasë, i cili është modeli mbizotërues për përcaktimin e vlerës së një shoqërie. 

Kompania Albtelecom duke qenë një korporatë që operon në Shqipëri nuk emeton aksione dhe 

rrjedhimisht nuk shpërndan dividendë, në këtë mënyrë përdorimi i tre metodave të tjera të 

vlerësimit, si skontimi i dividendëve, raporti P/E dhe raporti P/B është i pamundur. Vlerësimi i 

bazuar në flukset e parasë, ndërtohet mbi bazën e parashikimeve shumëvjeçare të flukseve të 

parasë duke i skontuar ato me koston mesatare të ponderuar të kapitalit. 

3.3 Analiza e krahasuar e pasqyrave financiare 

Për të kuptuar situatën financiare në të cilën ndodhet kompania Albtelecom, është përdorur 

informacioni financiar i tre viteve të kaluar, duke filluar nga 2009 deri në vitin 2011.Ky 

krahasim shumëvjeçar është bazuar në pasqyrat kryesore financiare si Bilanci, Pasqyra e të 

Ardhura e Shpenzimeve. Kjo analizë zhvillohet duke krahasuar çdo zë të këtyre pasqyrave, nga 

një vit në tjetrin për të parë ndryshimet që kanë ndodhur. Për të llogaritur ndryshimet e zërave 

nga një vit në tjetrin është përdorur analiza horizontale dhe vertikale në përqindje. 

Nëpërmjet saj janë përcaktuar trendet për çdo zë si diferencë mes dy viteve në përqindje. 

Kështu duke u bazuar dhe në informacionin e nevojshëm për të llogaritur modelin e bazuar në 

flukset e parasë, janë llogaritur përkatësisht trendet për zërin e Të ardhurave të cilat janë rritur 

me 500% për 2010 dhe ulur 50% në 2011, është llogaritur trendi për zërin e shpenzimeve 

operative të cilat janë ulur me 4% në 2010 dhe rritur 6% në 2011, janë llogaritur në të njëjtën 

mënyrë edhe trendet për zërin e shpenzimeve financiare, amortizimin, aktivet afatgjata material 

si dhe për aktivet afatshkurtra e detyrimet afatshkurtra. Analiza vertikale konsiston ne 

llogaritjen e peshes specifike te secilit ze. Kështu psh EAN ze 3% te shitjeve për vitin 2011 dhe 

shpenzimet operative që zënë një peshë prej 53 % në totalin e shitjeve. Nga informacioni që 

gjenerohet nëpërmjet analizës së krahasuar të pasqyrave financiare mund të arrijmë tek analiza 

e tendencave. 

3.4 Analiza e perspektives 

Analiza e perspektivës gjenerohet nëpërmjet supozimeve të ngritura në analizën e perfomancës 

së kaluar të kompanisë. Objektivi i kësaj analize është parashikimi i flukseve të pritshme të 

cilët janë përbërësi kryesor në vlerësimin e flukseve të parasë. Analiza e perspektivës përdor të 

gjithë informacionin financiar për të parashikuar perfomancën ekonomike të kompanisë në të 

ardhmen nëpërmjet krijimit të pasqyrave financiare proforma.Ky proces parashikimi konsiston 

në llogaritjen e vlerave të ardhme për flukset e parasë. 

Meqenëse proçesi i parashikimit nuk mund të shtrihet në pafundësi, zgjidhet një periudhë T pas 

të cilës supozohet se firma arrin fazën e pjekurisë dhe se flukset e saj rriten me një normë 

rritjeje konstante g. Këtë normë e kam marrë apriori 5%. 

Kosto mesatare e ponderuar e kapitalit përfaqëson koston mesatare të ponderuar të fondeve. 

Kosto mesatare e ponderuar e kapitalit lidh koston e borxhit me koston e kapitalit. Kjo kosto 
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është një mesatare e ponderuar e normave të kërkuara të burimeve të financimit, ku secilit tip të 

financimit i jepet pesha e vet në strukturën e kapitalit afatgjatë të synuar të shoqërisë. 

Struktura e kapitalit afatgjatë të kompanisë Albletecom është e përbërë nga 65% nga kapitali i 

vet dhe 35% borxh. Burimi i financimit nëpërmjet borxhit ështe vendori. Kosto e borxhit është 

8% nga e cila zbritet norma e tatimit prej 10%, duke e reduktuar atë në 7.2%. Pra, kosto ps 

tatimit e borxhit afatgjatë, është kosto e financimit që merr parasysh reduktimin e interesave 

me normën e tatimit.Kjo kosto përdoret për llogaritjen e kostos mesatare të ponderuar të 

kapitalit. 

Për të llogaritur koston koston e kapitalit firma përdorë modelin CAPM ku: 

 
Në Shqipëri nuk kemi vlera të koeficientit β, prandaj kompania merr për bazë β e një kompanie 

në industrinë e telekomunikacionit të një vendi tjetër të ngjashëm me tonin. Meqënëse 

Albtelecom është e blerë nga një kompani Turke ato marrin β e Turk Telecom në Turqi e 

modifikuar sipas ndikimit te faktorëve  ekonomik në Shqiperi. Pra ne e marrim β = 0.7. 

 është norma e interesit e marrë nga bonot e thesarit ne Shqipëri, e cila është 7.1%. Primi i 

tregut vlerësohet me 11%. 

 

 = 7.1% + 11% *0.7 = 14.8%                = int * (1-T) = 8% * (1-10%) = 7.2% 

 

WACC = 65% * 14.8% + 35% * 7.2% =12.14% 

 

Nga analiza horizontale e Pasqyrave financiare përcaktojmë normen e rritjes së flukseve të 

parasë përkatësisht me 13% për flukset e parasë nga aktiviteti operues, me 7% për flukset e 

parasë nga aktiviteti financues. Për sa i perket flukseve të parasë nga aktiviteti investues është 

parashikuar apriori një shumë prej 30 mln EUR.  

Sipas formulës flukset e parave do te skontohen me WACC sipas viteve: 

Viti I:  = 19.8/(1+0.1214) = 17.66 

Viti II:  = 11.71 /  = 11.71 

Viti III:  = 17.15/ = 19.24 

Viti IV:  = 23.3/  = 29.31 

Vlera Horizont = 23.3/ (0.1214-1)+  = 327.9733 

 

Vlera përfundimtare e firmës = + + + + Vlera Horizont = 412.95 mln €. 

 

 

 

4. Arsyet e mosaplikimit të metodave të vlerësimit në Shqipëri 

Mosekzistenca e tregjeve financiare 

-Aktualisht në Shqipëri Bursa e Tiranës është i vetmi treg i organizuar i titujve në Shqipëri. Në 

Bursën e Tiranës nuk gjendet aktualisht e listuar asnjë kompani. 

-Tregu i kapitaleve në Shqipëri pothuaj nuk njihet fare si metodë financimi për shoqëritë 

shqiptare, qoftë teorikisht, qoftë praktikisht. 

- Mosekzistenca e tregjeve financiare shkakton pasaktësi në llogaritjen e metodës së bazuar në 

flukset e parasë. Parashikimi i flukseve të ardhme dhe përzgjedhja e normave te duhura së 

skontimit, shpesh në këto kompani realizohen në mënyrë subjektive. 
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- Për kompanitë të cilat nuk janë të listuara në bursë nuk mund të përcaktohet koefiçenti beta 

dhe kjo shkakton pasaktësi në llogaritjen e saktë të mesatares të ponderuar të kapitalit WACC. 

Forma e organizimit të shoqërive në Shqipëri 

Format mbisunduese të organizmit të shoqërive që përfaqësojnë biznesin e madh në vend janë 

shoqëria me përgjegjësi të kufizuar dhe ajo aksionere me pronësi tërësisht private. Fokusimi i 

shoqërive të tipit sh.p.k.në aktivitete ekonomike që karakterizohen nga qarkullim i shpejtë dhe 

shumë fitimprurës, e për më tepër mënyra e financimit të tyre, e bën tepër të vështirë 

shndërrimin e tyre në shoqëri anonime me ofertë publike në të ardhmen. Gjithashtu, ekziston 

një ritëm fare i ngadaltë i krijimit të bizneseve në formën e shoqërisë së tipit sh.a. Nga ana 

tjetër, organizmi i shoqërive ne sh.a.është më tepër rrjedhojë e proçesit të privatizimit sesa 

domosdoshmëri apo kërkesë e natyrshme e aktivitetit të këtyre shoqërive. 

Menaxhimi dhe marrja e vendimeve 

Shoqëritë shqiptare karakterizohen nga një nivel i ulët menaxhimi dhe në pjesën dërrmuese 

mungon një strategji apo plan zhvillimi dhe rritjeje e biznesit te tyre në të ardhmen (në 

periudhë afatmesme). Nga këto shoqëri nuk janë bërë përpjekje për hartimin e një strategjie të 

mirëfilltë biznesi. Drejtuesit e tyre paraqesin një nivel të dobët të përgatitjes menaxheriale dhe 

mungesë të theksuar vizioni strategjik për shoqëritë që ata drejtojnë dhe nivel minimal të 

kulturës financiare në përgjithësi. Kjo përforcohet dhe nga vetë nevojat e larta për asistencë, që 

kanë këto shoqëri, nga konsulentë të specializuar financiarë. 

 

Konkluzione dhe Rekomandime 

 

Kërkesa për shërbimet e vlerësimit të biznesit po rritet gjithnjë e më shumë. Vlerësimi i 

biznesit përdoret për situata të ndryshme si: blerjet e kompanive të reja, shkrirjet mes 

kompanive të ndryshme, shitjet e biznesit, financimet nëpërmjet borxhit etj. Ky proces 

shoqërohet nga një sërë pasigurish dhe vështirësish. Vlerësimi i biznesit teorikisht nuk 

konsiderohet si një shkencë ekzakte, sepse ka mjaft faktorë të cilët ndikojnë në mënyrë të 

konsiderueshme në vlerën përfundimtare. Proçesi i vlerësimit edhe në praktikë mbështetet mbi 

të njëjtën pikëpamje në të cilën paraqitet edhe në teori. Sipas saj, procedura e vlerësimit ka si 

objektiv parësor mundësinë e kompanisë për të gjeneruar flukse të monetare të ardhshme si dhe 

vlerësimin e aktiveve që ajo disponon. Vlerësimi i biznesit është një proces mjaft i zgjeruar në 

të cilin përfshihen një tërësi hapash me rëndësi. 

Proçesi i vlerësimit do të konsiderohet cilësor kur në të trajtohen: 

1. Qëllimi i proçesit të vlerësimit; Analisti në këtë fazë duhet të njihet me kompaninë, 

mënyrën e funksionimit dhe organizimit të saj. 

2. Analiza e pasqyrave financiare; Analiza e pasqyrave financiare e ndihmon analistin të 

krijojë një pamje të qartë të perfomancës së kompanisë gjatë viteve. 

3. Parashikimi i performacës së ardhme për kompaninë; Parashikimi i performancës së 

kompanisë në të ardhmen është një proces i cili kërkon mjaft supozime që bazohen në 

rezultatet e nxjerra nga analiza e pasqyrave financiare. 

4. Përcaktimi i vlerës së kompanisë; Përdorimi i sa më shumë metodave të vlerësimit në 

përcaktimin e vlerës së kompanisë, rrit cilësinë e këtij proçesi dhe siguron një saktësi 

më të lartë në llogaritjen e çmimit përfundimtar.       

5. Përcaktimi i normës së skontimit; Norma e skontimit duhet të përfshijë, në llogaritjen 

e saj edhe elementët e riskut të cilët karakterizojnë biznesin.Një nga aspektet më të 

rëndësishme të proçesit të vlerësimit është përcaktimi i riskut të biznesit. Edhe pse 

vlerat që përfitohen nga zbatimi i metodave të vlerësimit për një kompani janë të 

ndryshme, secila prej tyre ka argumentat e saj për t’u pranuar nga grupet e ndryshme të 

investitorëve. 
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Në përfundim, edhe pse nuk ekziston asnjë mënyrë ekzakte për të realizuar proçesin e 

vlerësimit të biznesit, ndjekja e përpiktë e të gjitha fazave të përmendura më sipër, garanton 

besueshmërinë për rezultatin e gjeneruar nga ky vlerësim. 
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4 Prilagodjavanje fiskalne politike zemalja u tranziciji sa fiskalnom politikom 

Evropske Unije 

 

REZIME 

 

Fiskalna politika  predstavlja oblikovanje poreza i javnih rashoda s ciljem da se ublaži jaz 

privrednih ciklusa, da se doprinese održavanju ekonomije pune zaposlenosti, oslobođene od 

inflacije i deflacije. Upotreba fiskalnih prihoda (poreza, doprinosa, carina, taksa i sl.) i 

budžetskih rashoda mora se vršiti u pravcu i na načim ostvarivanja ciljeva i zadataka 

makroekonomske politike (ubrzani privredni razvoj, konkurentska sposobnost privrede, puna 

zaposlenost, porast životnog standarda stanovništva). Fiskalna politika se bavi načinima 

prikupljanja novca u državnu blagajnu i njegovog trošenja. Sastoji se od porezne politike i 

politike javnih rashoda.  

Medju  zemljama EU, glavnu ulogu u diskusiji izmedju centralne monetarne i decentralizovane 

fiskalne politike ima Evropska monetarna unija. Uspostavljena je 1. januara 1999. godine sa 

sledećim ciljevima: otklanjanje monetarnih kolebanja koja predstavljaju smetnju 

funkcionisanju zajednidkog trzista, monetarna stabilnost, jacanje Evrope na svetskom trzistu i 

povraćaj monetamo političke sposobnosti delovanja na evropskom nivou. 
16

 

Fiskalna politika u Evropskoj uniji ostaje isključivo u odgovorosti vlada država članica. 

Suprotno od većine makroekonomskih instrumenata koje su centralizovane, fiskalne politike su 

decentralizovane. U ovakvom uredjenju, u kojem postoji dosta učesnika, izvesna pravila su 

neophodna. Pravila odredjuju jasnu raspodelu obaveza. Ako se poštuju, ova pravila stvaraju 

izvrstan koordinacioni izum za budzetsku politiku u okviru EU. Dalje, postavljanje brojnih 

granica i ciljeva fiskalne politike predstavlja pretpostavku kreatorima politike i osnovu za opštu 

javnu ocenu sadašnjeg i budućeg pravca fiskalne politike, stoga olakšanje nadzora i 

izjednačenje pritiska. 

JEL Klasifikacija: A,F,G,H 

 

1.Osnovna fiskalna pravila EU 

 

Osnove fiskalnih pravila Evropske unije ustanovljene su tzv. Mastrihtskim ugovorom. 

Ugovorom iz Mastrihta koji je potpisan 1992. godine postavljeni su ciljevi ekonomske i 

monetame unije, jedinstvene valute, zajedničke spoljne i bezbedonosne politike, zajedničke 

odbrambene politike, odbrane, državljanstva Unije, uske saradnje u oblasti pravosudja i 

unutrašnjih poslova.
17

 

 U cilju stvaranja kohezije fiskalne i monetarne politike, definisani su mastrihtski kliterijumi 

konvergencije, kao izraz solidarnosti izmedju zemalja članica i regije Evropske unije. 

Mastrhtiski kriterijumi konvergencije su pretpostavka pristupanju članice- Evropskoj 

monetamoj uniji. Oni se ogledaju kroz: 

                                                 
15

 Predavač na Koledzu,,Fama”-Prizren 
16

 Venrer V.,Volfgang V., (2003) Evropu od A rlo S, Beograd, Institut za evropsku politiku, str 66 
17

 Durii Kuzmanovii T., (2005) Nova evropsku ekonomya, Srernska Kamenica, Sentgraf, str 140 
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1 . Visok stepen stabilnosti cijena - stopa inflacije ne sme biti viša od  1,5%  u odnosu na stopu 

inflacije u prve tri zemlje s najstabilnijim cijenama; 

2. Smanjenje prekomjernog javnog duga  (do 60% BDP) i budzetskog deficita (do 3% BDP); 

3. Postizanje stabilnog kursa - nacionalna valuta ne sme devalvirati u prethodne dve godine i 

mora se nalaziti unutar raspona kursa utvrdjenog od strane EMU; 

4. Prosečne nominalne dugoročne kamatne stope ne smiju biti više od 2%, u odnosu na 

kamatne stope triju zemalja unije sa najnižom stopom inflacije.
18

  

Osnovni cilj poštovanja ovih kriterijuma je stabilnost cijena. Fiskalne restrikicije proizišle iz 

tih kriterijuma prvenstveno su rezultat straha : da preveliki deficit i javni dug zemalja članica 

može uticati na rast kamatnih stopa u drugim članicama monetame unije. 

Pakt za srabilnost i rast je još dodatni instrument koji treba da osigura fiskalnu disciplinu. Pakt 

za stabilnost i rast je uveden usvajanjem Rezolucije Evropskog saveta o Paktu o stabilnosti i 

rastu u Amsterdamu 1997. godine. Rezolucija odredjuje zemljama članicama EU, Savetu EU i 

Komisiji EU čvrsta uputstva i pravila o sprovodjenju samog Pakta. 

Osnovni cilj Pakta je sprečavanje pojave prekomjerenih deficita, sve u svrhu osiguranja 

fiskalne discipline, razboritog upravljanja javnim finansijama i očuvanja ekonomske stabilnosti 

unutar Evropske monetarne unije. Mada, jasno propisuje pravila budžetske discipline, ovaj 

Pakt ne predviđa nikakav mehanizam automatskih sankcĳa za zemlje koje ta pravila krše. 

Kako se razvĳala kriza suverenih dugova u evrozoni, zvaničnici EU su iskazali nezabeleženi 

nivo solidarnosti uspostavivši (privremeni) mehanizam za stabilizacĳu pogođenih zemalja: 

Olakšicu za evropsku finansĳsku stabilnost (European Financial Stability Facility - EFSF). Ova 

Olakšica predstavljala je prvi korak ka premošćavanju jaza u arhitekturi Evropske unĳe. 

Olakšica za evropsku finansĳsku stabilnost, čĳi fond iznosi ukupno 750 milĳardi EUR, 

trenutno funkcioniše unutar Mehanizma za evropsku finansĳsku stabilnost (European Financial 

Stability Mechanism - EFSM) i to do polovine 2013 .god. Evaluacĳu funkcionisanja ovog 

mehanizma obavljaće Evropska komisĳa, uz pomoć Evropske centralne banke, po isteku tri 

godine njegovog rada, dakle 2016.god. Po ovom mehanizmu, Evropska komisĳa će ugovoriti 

pozajmice na kapitalnim tržištima ili među finansĳskim institucĳama do pravno  obavezujućeg 

gornjeg  limita  od 60 milĳardi EUR, u ime Evropske Unĳe (po principu olakšice platnog 

bilansa). Ovakav kreditni aranžman implicira da Unĳa ne snosi nikakav trošak servisiranja 

duga . Svu kamatu i glavnicu kredita otplaćuje zemlja članica-korisnik kredita posredstvom 

Komisĳe . 

Zemlje članice EU koje traže finansĳsku pomoć u okviru ovog Mehanizma izlažu svoj slučaj 

pred Evropskom komisĳom i Evropskom  centralnom  bankom.  Pomoć će biti pružena samo 

ako se dotična zemlja članica obaveže da će implementirati program strogog ekonomskog i 

fiskalnog prilagođavanja. 

Mehanizam za evropsku stabilnost kreiran je samo za zemlje članice evrozone, međutim, u 

martu 2011 .god., zemlje koje nisu članice evrozone - Bugarska, Rumunĳa, Poljska, Letonĳa, 

Litvanĳa i Danska - potpisale su Euro Plus Pakt, kojim su se obavezale na koordinacĳu 

ekonomske politike, zauzvrat dobivši pristup Mehanizmu za evropsku stabilnost u slučaju 

potrebe. 

 

 

 

 

2.Tranzicija zemalja Centralne i Istocne Evrope u trzisnu privredu 
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 Simovic J, Simovii H., (2006) Fiskulni sustav i Jiskcrlna politika EU, Zagreb. Pravni fakultet, str.245 
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U početku procesa tranzicije, vecina ekonomista se složila da je neophodno odmah preduzeti 

makroekonomsku stabilizaciju i liberalizaciju, kako bi se uspostavio mehanizam tržišnih cena, 

uprkos mogućim teškoćam. Rasprostranjeno je gledište da bi teškoće bile privremene i sa 

manje oštrine nego kada bi se ovaj  proces rastegao tokom vremena.
19

 U početku, prekomjerna 

tražnja iz perioda centralnog planiranja održavala je inflaciju. Medjutim, godišnja inflacija u 

1998.god.u nekim zemljama gdje je u početku iznosila 450% godini je bila smanjena na 

jednocifrene iznose.  

Većina zemalja koje su rano pristupile reformama imala je eksplicitno iii implicitno vezivanje 

deviznog kursa. Drugačije rečeno, vlade su pokazale spremnost da zamenjuju sopstvenu valutu 

za tvrdu medjunarodnu valutu sa relativno stabilnom vrijednošću. Medjutim, i ostali 

mehanizmi sem vezanog deviznog kursa su doprinosili uspešnorn smanjivanju inflacije. Na 

primer, mnoge zemlje su dozvolile visok stepen nezavisnosti centralne banke u sprovodjenju 

monetarne politike, iii su prihvatile disciplinu u okviru podrške MMF makroekonomskirn 

programima.  

Medju najznačajnije razlike izrnedju zemalja u tranziciji spada kretanje proizvodnje i inflacije 

nakon otpočinjanja tranzicionih procesa. Brojna istraživanja pokazuju da su brže oživljavanje 

proizvodnje i smanjivanje inflacije, ostvarile one zemlje koje su sprovele dublje i šire 

reformske zahvate, dok kašnjenje u sprovodjenju ključnih strukturnih reformi ili preduzimanju 

stabilizacionih mjera nije spriječilo opadanje proizvodnje. Zemlje koje su sprovele 

ambicioznije programe strukturnih reformi, ujedno su bile zemlje sa boljim rezultatima na 

području makroekonomske stabilizacije. 

Značaj institucionalnih reformi je sagledan na početku procesa tranzicije, ali je u praksi 

neuporedivo veća pažnja posvećena makroekonornskim kretanjima, vjerovatno zbog toga što 

su bile potcenjene teškoće u sprovodjenju ovih reformi, i zbog pomanjkanja iskusnih 

operativaca. 

 

Finansijski sektor zemalja u tranziciji 

 

Liberalizacija tržišta i formiranje efikasnih institucija u finansijskom sektoru predstavljalo je 

značajan izazov za zemlje u tranziciji, posebno zbog činjenice što je formiranje tržišno 

orijentisanih bankarskih sistema i tržišta kapitala otpočelo od “nule”. Najjednostavnije 

definisanje finansijske liberalizacije polazi od opozitnog definisanja: finansijska liberalizacija 

je opozit finansijskoj regulaciji, tj. ona predstavlja odsustvo prepreka i zabrana pri investiranju 

u zemlji i nediskriminacija pri dolasku do kredita. 

Reforma finansĳskog sektora, u zemljama koje su se pridružile Evropskoj Unĳi, bio je težak 

proces. Tokom 90-ih godina prošlog veka, reforme su bile sprovedene, i formirano je tržište 

hartĳa od vrednosti. U tom kontekstu, preduzeta su dva značajna koraka: privatizacĳa državnih 

banaka, i otvaranje domaćeg finansĳskog sektora stranim investitorima. 

Do 1994. godine, državne banke su još uvek bile dominantne u navedenim zemljama. 

Privatizacĳa bankarskog sektora, u zemljama u tranzicĳi, dobila je ubrzanje u 1995. godini. Od 

tada, došlo je do izrazite promene vlasničke strukture bankarskog sektora. Pri tome, navedeni 

proces, nĳe išao istom brzinom, i nĳe obuhvatio sve zemlje. Češka, Estonĳa, Latvĳa i 

Slovačka, imale su u 2002. godini, malo učešće državnih banaka u ukupnoj aktivi bankarskog 

sektora. 
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 Fischer, Stanley and Sahay, Ratna, The Transition Economies After Ten Years (February 2000). IMF Working 

Paper, str 5. 
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Drugi pokazatelj reforme bankarskog sistema je prisustvo stranih banaka, u zemljama u 

tranzicĳi. Prisustvo stranih banaka, pretpostavlja da je prednost, u reformi bankarskih sistema 

ovih zemalja. Ulazak stranih banaka, u zemlje u tranzicĳi, kao što je napomenuto, odvĳao se 

tokom 90 godina prošlog veka. Estonĳa je pri tome, ekstremni primer, s obzirom da 98% 

ukupne aktive bankarskog sistema, se odnosi na strane banke. Zemlje u tranziciji CIE su u 

bankarskom sektoru prihvatile pravila kontrole koja vaze u EU, ukljucujuci univerzalne 

dozvole za sve banke. Medutim, primjena eftkasne bankarske kontrole u pojedinim 

slucajevima je bila dosta teska zbog manjka kompetentnog personala i pratece infrastrukture. 

Kada kandidati udu u EU, ove razlike izmedu kontrole banaka i standarda superkontrole - 

posebno primjena takvih standarda - mogu prouzrokovati probleme. Na primer, teskoce mogu 

nastati ako su banke locirane jedna do druge u istoj zemlji regulisane razlicitim stepenom 

kontrole u njihovim odgovarajucim zemljama porijekla. Zbog toga zemlje u tranziciji koje 

pristupaju EU treba da usvoje ne samo set bankarskih standarda vee da obezbjede i slican 

kvalitet superkontrole.  

 

Fiskalne mjere nekih clanica EU 

 

Skoro sve zemlje članice EU podržale su uvođenje novih fiskalnih pravila, kojima se zakonski 

jača postojeće fiskalno pravilo o maksimalnom odnosu duga prema BDP-u, kao i uvođenje 

„kočnice za javni dug“ u obliku pravila o niskom strukturnom fiskalnom deficitu  

 

Slovacka 

 

Pored fiskalnog pravila o javnom dugu Evropske unije, koje kao država članica mora poštovati, 

Slovačka je uve- la dodatno nacionalno fiskalno pravilo o javnom dugu, s ciljem da se 

preventivnim mehanizmom spreči dosti- zanje mastrihtske granice od 60% BDP-a. Osim toga, 

definisano je zaoštravanje pravi- la o javnom dugu u narednim godinama na taj način što će se 

referentne granice kontinualno smanjivati za po jedan procenat BDP-a godišnje, počevši od 

2018. godi- ne, sve dok se one konačno ne smanje za po 10 procenata BDP-a u 2027. godini (tj. 

granica od 50% će se smanjiti na 40% BDP-a, granica od 53% na 43% BDP-a, itd.). 

Javni dug Slovačke je na kraju 2010. godine iznosio 41% BDP-a, a kako se očekuje da će i 

zvanični podatak na kraju 2011. biti znatno ispod najniže granice od 50% BDP-a, ne postoji 

osnov da se u 2012. godini preduzme bilo koja zakonska mera za smanjenje javnog duga. 

Medjutim ako javni dug prekoraci referentnu vrijednost od 50% BDPa slijedi niz zakonskih 

pravila koja se ticu donosenja planova za smanjenje javnog duga, smanjenje zarada u 

drzavnom sektoru,zamrazvanje javne potrosnje na nominalni nivo, uravnotezenje drzavnog 

budzeta, suficit drzavnog budzeta.  

 

Poljska  

 

U Poljskoj pored mastrihtskog kriterijuma postoji i na-cionalno fiskalno pravilo o javnom 

dugu. Pored granice javnog duga od 60% BDP-a, koja je defi- nisana u Ustavu, postoje dve 

dodatne, zakonski defini- sane granice od 50 i 55 procenata BDP-a. U slučaju pre- koračenja 

neke od ovih granica javnog duga, predviđene neke od sledecih mjera: Vlada je u obavezi da 

odnos deficita i prihoda centralne države u narednoj godini zadrži na istom ili na nižem nivou, 

Vlada je u obavezi da za sledeću godinu pripremi uravnotežen ili budžet sa suficitom, Vlada je 

u obavezi da u roku od mesec dana (od dana objavljivanja zvaničnog podatka o prekoračenju 

granice od 60% BDP-a) izloži program fiskalne konsolidacije. 
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Fiskalno prilagodjavanje 

 

Raspodela sredstava između starih, restrukturisanih i novih preduzeća,  takođe pruža koristan 

uvid u perspektivu takvih zemalja kao što su Rumunija i Rusija. One su, umesto da disciplinuju 

stara preduzeća, pristupile njihovoj zaštiti preko subvencija - subvencije su davane kroz budžet, 

povlašćenu potrošnju energenata i bankarski sektor. Rumunija se 1994. godine vratila na 

usmereno kreditiranje, kontrolu cena i budžetske i  vanbudžetske transfere  -  a istovremeno je 

ponovo otvorila preduzeća koja su ranije već bila zatvorena. Ova dva potpuno suprotna 

pristupa  disciplinovanja i podsticanja s jedne i zaštite i obeshrabrivanja s druge strane - jasno 

su odražena i u fiskalnim prilagođavanjima do kojih dolazi tokom njihove primjene. Preduzeća 

su ranije bila “zarobljeni” izvori prihoda u tranzicionim privredama. Gubitak državne kontrole 

nad njima označio je i gubitak državne fiskalne kontrole i potrebu za političkim prihvatanjem 

smanjenog javnog sektora. 

Za stabilizaciju inflacije, bilo je potrebno da se smanje i troškovi. Oni su naglo pali sa 57 posto 

BDP (i sam BDP je naglo smanjivan) 1992. godine na 37 posto 1998. godine u zemljama- 

članicama ZND, dok je u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope i Baltika taj pad bio nešto 

manje nagao, isto onako kao što se i BDP umerenije smanjivao u tim zemljama: udeo u BDP 

smanjen je sa 45% 1990. godine na 41% 1998. godine.
20

 Veliki deo  potrošnje uklonjen  je iz 

budžeta. Eksplicitna davanja preduzećima u vidu subvencija iz budžeta po pravilu su smanjena 

u najvećem delu regiona, ali su preduzeća i dalje bila podržavana na mnoštvo najrazličitijih             

načina. Jedan od načina fiskalnog prilagođavanja realocirao je javne troškove u socijalni 

sektor, kako bi se ublažio negativni uticaj tranzicije na najranjivije kategorije. To je u 

političkom smislu omogućilo da se disciplinuju stara preduzeća i da se primoraju da se 

oslobode viška radne snage. 

Uspeh strategije disciplinovanja i podsticanja u najtešnjoj je mogućoj vezi sa sposobnošću 

novih i restrukturisanih preduzeća da se postave kao pokretači ekonomskog rasta. 

 

ZAKLJUCAK 

 

Fiskalni sistem EU igra važnu ulogu u završnici tržišne integracije EU i omogućava nužni nivo 

kohezije za održanje postojećeg stepena ekonomske i političke integracije EU. Struktura 

fiskalnog sistema EU svodi se na budžet EU kao jedini instrument provođenja fiskalne politike 

sa središnjeg, supranacionalnog nivoa EU. Ostatak fiskalnog sistema se može posmatrati kao 

skup raznih pravila i dogovora preko kojih zemlje članice harmonizuju i koordiniraju ostale 

segmente fiskalne politike. Evropska unija je utvrdila jedinstveni institucionalni okvir u cilju 

unapređenja svojih vrijednosti, postizanja svojih ciljeva, očuvanja svojih interesa, kao i 

obezbjeđenja koherentnosti, efikasnosti i kontinuiteta svojih politika i akcija. 

Zajednicka je karakteristika da se zemlje u tranziciji CIE uspele da znacajno modifikuju svoju 

privrednu strukturu i bitno promjene strukturu svoje spoljne trgovine. Sve ove zemlje su imale 

probleme u vezi sa pocetnim opadanjem industrijske proizvodnje i usporavanjem privrednog 

rasta. Izgradnja institucija je pomogla brzoj integraciji ovih zemalja u svjetsku privredu. 

Zahvaljujuci znacajnim pozitivnirn promjenama u pravcu izgradnje trzisne privrede, vecina 

zemalja CIE se danas ozbiljno priprema za ulazak u Evropsku uniju. 
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Fiskalna pravila vezana za javni dug zajedno sa granicom javnog duga koja je definisana u 

okviru njih omogućavaju direktnu kontrolu javnog duga samo ako postoje efikasni mehanizmi 

za njihovo sprovođenje i ako postoji jasna motivacija za sprečavanje prekoračenja date granice. 
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5 Lufta ndaj korrupsionit si faktor i rëndësishëm i rritjes së cilësisë në arsim 

 
ABSTRACT 

Education is a fundamental human right and a major driver of personal and social 

development. The right to be educated means that the functioning of institutions and academic 

system should be qualitatively valid and accessible to all. 

The most discussed topic recently in Albania is corruption in education, this highly 

controversial topic in public opinion polls, or visual media programs and writing sections of 

that. According to the survey conducted by Transparency International in 2012, Albania ranks 

113-th out of 176 countries surveyed members, suffering a significant decline from 18 

countries, compared to 2011, which ranked 95-th. Acording to this survey it is clear that 

Albania country have moved backward in this fight against corruption, being classified as 

among the most corrupt country in Europe. Corruption risks can be found in every level of 

education and research systems, from procurement of resources to procedures on hiring 

professors, etc.. Transparency International defines corruption as 'the abuse of entrusted power 

for private gain'. Global Corruption Report concludes that corruption can be found in every 

level of education and research systems, even before you enter the doors of the school till to 

obtain scientific degrees. 

This paper led students through a questionnaire designed to identify, what is corruption in 

education, what are the consequences of corruption in education, if does corruption in 

education affects the lives of citizens and the fate of the future of society, and how to fight it.  

This paper issues the conclusion that from the global to the local level, corruption in education 

should be seen as an obstacle to realize right education and safe development. 

Key words: education; corruption; surveys; quality. 

ABSTRAKT 

Arsimi është një e drejtë themelore e njeriut dhe një shofer i madh i zhvillimit personal dhe 

shoqëror. E drejta për arsim nënkupton, që funksionimi i institucioneve dhe sistemit akademik 

duhet të jenë cilësisht të vlefshme, dhe të aksesueshme nga të gjithë.  

Tema më e përfolur e kohëve të fundit në Shqipëri është korrupsioni ne arsim, temë kjo shumë 

e përfolur në opinionin  publik, sondazhe, emisione të medias vizive apo dhe rubrikat e asaj te 

shkruar. Sipas sondazhit të kryer nga Transparency International, në vitin 2012, Shqipëria 

renditet e 113-ta  nga 176 vende antare të anketuara, duke pësuar një rënie të ndjeshme prej 18 

vendesh, në krahasim me vitin 2011, në të cilin renditej e 95-ta. Nga ky sondazh shihet qartë se 

Shqipëria vazhdon të bëjë hapa prapa në luftën kundër korrupsionit, duke u klasifikuar si ndër 

vendet më të korruptuara në Evropë.  Rreziqet e korrupsionit mund të gjenden në çdo nivel të 

sistemeve arsimore dhe kërkimore, nga prokurimet e burimeve të universiteteve në punësimin e 

pedagogeve, etj. Transparency International  e përkufizon korrupsionin si 'shpërdorim të 

mailto:arjeta.fregjaj@hotmail.com
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pushtetit të besuar për përfitime private’. Global Corruption Report konkludon, që korrupsioni 

mund te hyjë në çdo hap të sistemit arsimor, madje që para se të hyjmë në dyert e shkollës e 

deri tek marrja e titujve shkencor. 

Ky punim nëpermjet nje pyetesori drejtuar studentëve synon të evidentojë, se çfarë është 

korrupsioni në arsim, cilat janë pasojat e korrupsionit në arsim, si ndikon korrupsioni në arsim 

në jetën e qytetarëve dhe në fatin e të ardhmes së shoqërisë, dhe si mund të luftohet ai.  

Ky punim nxjerr si konkluzion se që nga niveli global në nivelin lokal, korrupsioni në arsim 

duhet të kuptohet si një pengesë për realizimin e të drejtës për arsimim dhe zhvillim te sigurtë.        

Fjalet kyqe: arsimim; korrupsion; sondazhe; cilësi.                 

 

HYRJE 
Fillesat e korrupsionit datojnë, që me lindjen e organizimit shoqëror, ata kanë qenë dhe janë 

bashkëudhëtar me njeri tjetrin. Ai është i pranishëm ne çdo vend të botës, kështu që nuk kishte 

se si vendi ynë Shqipëria te kishte imunitet ndaj kësaj dukurie. Korrupsioni shihet më shumë si 

një problem alarmant në vendet postkomuniste se sa në shtetet perëndimore. Kalimi i 

Shqipërisë nga shoqëri komuniste në një shoqëri demokratike, bëri të mundur, që korrupsioni 

të shfaqej në të gjitha format e tij dhe të prekë të gjitha institucionet pa përjashtim. Duke kaluar 

në një periudhë  tranzicioni shumë të gjatë, Shqiperia  shihet si nje vend, që është e zhytur ne 

korrupsion dhe që  po përmbytet prej tij çdo ditë e më tepër.  

Korrupsioni është një dukuri negative, e cila pengon zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të një 

vendi. Kjo dukuri me të drejtë quhet “kancer i shoqërisë”, sepse një njeri i prekur nga kanceri e 

humb imunitetin, ndërsa një shtet me shkallë të lartë të korrupsionit humb  besueshmërinë e 

qytetarëve. (Anechiarico & Jacobs, 1996)                                                                                                     

Siç thekson edhe TIA, që Shqipëria po bën hapa prapa në luftën kundër korrupsionit duke u 

bërë shteti me i korruptuar në Europë. (International, 2012)   

Duke analizuar këto që thamë më sipër, lind pyetja çfarë është korrupsioni?                                                                         

Korrupsioni është një fjalë shumëdimensionale, dhe për të janë dhënë shumë përkufizime. 

Trasparency Internacional e përkufizon korrupsionin si “abuzimi me pushtetin, që i është 

dhënë, besuar një personi, i cili këtë pushtet të besuar e përdor për përfitime përsonale, 

vetiake”. Çdo kush që i shërben vetes në mënyrë jo morale dhe jo etike, është i korruptuar. Me 

fjalë të tjera, korrupsioni blen apo shet vendime, duke shkelur drejtësinë. Drejtësia mund të 

marrë ose formë ligjore (kur shkelet një normë e shkruar) ose një formë morale (kur nuk ka 

standarde të vendosura të mirësjelljes, por që ekziston ndjenja e përbashkët se një vepër e tillë 

është e padrejtë).     

Në këtë punim ne kemi analizuar korrupsionin në arsimin e lartë. Kemi zgjedhur të bëjmë një 

analizë të kësaj teme per arsyen, se e drejta për arsim është një e drejtë themelore e njeriut, e 

cila mbrohet nga kushtetuta. Korrupsioni dhe qerisja jo e mirë bëjnë të mundur që kjo e drejtë 

themelore e njeriut të mos realizohet ashtu siç duhet për të arritur objektivat e saj. Arsimi 

shërben si një mjet per të forcuar integritetin personal të cdo njeriu, ai gjithashtu është çelësi i 

krijimit të një të ardhme më të mirë.                                                                                                                                

Ne çdo ditë e më tepër po shohim degradimin e arsimit të lartë shqiptar, dhe shumë pak masa 

merren për këtë gjë. Po shohim se si çdo ditë po shkatërrohen vlerat dhe po ngrihet në këmbë 

fuqishëm nje sistem antivlerash. Korrupsioni ka hyrë shumë thellë në arsim, atë e gjejmë, që pa 

hyrë ne dyert e universiteteve. Në universitetet publike progresi akademik dhe cilësia që ato 

kanë lënë shumë për të dëshëruar. Këtë gjë po e dëshmojnë çdo ditë e më tepër diplomimet pa 

kriter që po bëhen, të cilat janë të pa studiura mirë në lidhje me kërkesat, që ka tregu aktual 

ekonomik i shoqërisë tonë dhe kjo gjë ka sjellë shumë probleme me papunësinë në Shqipëri.                                                                                                               

Në këtë punim ne kemi analizuar korrupsionin në arsim, me anë të disa pyetësorve që kemi 
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përgatitur dhe ja kemi drejtuar studentëve, sepse studentët janë viktimat e para të cilat preken 

drejtpërdrejt nga korrupsioni dhe kjo gjë ndikon fuqishëm në formimin e dinjitetit të tyre dhe 

bën që ata të demoralizohen. Në këtë punim ne kemi analizuar cilat janë shkaqet e shfaqjes së 

korrupsionit ne arsim, cilat janë pasojat e tij dhe cilat janë masat, që duhen marrë për 

parandalimin dhe luftimin e tij.   

 

BACKGROUND TEORIK 

 Përkufizimi i korrupsionit 

Korrupsioni në sektorin e arsimit mund të përkufizohet si “ përdorim sistematik i zyrave 

publike për përfitime private, impakti i të cilit është domethënës në vlefshmërinë dhe cilësinë e 

arsimit dhe si pasojë dhe në aksesin, cilësinë dhe barazinë në arsim”. (Hallak & Poisson, 2007) 

 Format e korrupsionit në sistemin e arsimit 

Korrupsioni në arsimin e lartë mund të shfaqet në forma të ndryshme. Ndër këta forma të 

shfaqjes së tij mund të përmendim (Amundsen, 2000): 

 Përvetësimi: vjedhja e burimeve publike nga zyrtarët publikë. 

 Rryshfeti: (pagesa në të holla) Si, p.sh mund të përmendim marrjen e provimit duke 

paguar para, rekrutimi në punë  edhe në qoftë se ai nuk i përmbushë kushtet e 

nevojshme për atë pozicion.                                                                                        

 Mashtrimi: lloj i krimit ekonomik, p.sh marrja e një diplome fallco, ose ekzistenca e 

emrave të profesorëve joekzistent në bordero.   

 Favorizimi: është mekanizmi, që përfshin rastet e nepotizmit, në të cilin një zyrtar 

publik i jep përparësi pjesëtarëve të familjes së tij ose pjesëtarëve te fisit të tij. Kjo 

gjithashtu përfshin rastet e rekrutimit në një pozicion pune  të atyre personave të cilët 

janë militant të qeverisë në fuqi. 

 Tipet e korrupsionit 

Korrupsioni, gjithashtu përfshin aktivitete të ndryshme si neopotizëm, favorizime dhe konflikte 

interesi, ku punët në sektorin publik ose përfitimet janë të kanalizuara në mënyrë të paligjshme 

tek familja, miqtë ose përfitimet nga interesi i vetë vendim-marrësit.  

Ne institucionet publike mund të dallojmë dy kategori të korrupsionit (Fig. 1) : niveli i lartë – 

“upper level” dhe niveli më i ulët – “ lower level”.  (Morris, 2011) 

 

 

 

 
Figure 1:Kategorite e 

korrupsionit 

Niveli i lartë përfshin ministra, 

qeveritarë, zyrtarë të nivelit të lartë, rektorë e të 

tjërë zyrtarë, ndërsa në nivelin e ulët korrupsioni lidhet me nënpunësit civilë, në rastin e sitemit 

të arsimit lidhet me dekanë; shefë departamentesh; administratë; pedagogë.  

 Korrupsioni në Shqipëri 

Vitet e fundit kemi dëgjuar, që korrupsioni ka kapur shifra të larta duke sjelllë një shqetësim të 

madh në mbarë botën.  Sigurisht, shumë faktorë janë përgjegjës për këtë fenomen. Duke e parë 

që korrupsioni është universal, ky fenomen është një problem si i  vendeve  që janë të 

zhvilluara gjithashtu dhe në ato vende që janë në zhvillim.  Korrupsioni është një fenomen tejet 
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i vështirë për tu studiuar, e për më tepër matja e tij. Korrupsioni në arsimin e lartë është i 

vështirë për tu përcaktuar.  Ajo që është konsideruar të jetë një sjellje e korruptuar nga disa, 

mund të konsiderohet e pranueshme apo normale nga disa të tjërë. Ajo që mund të perceptohet 

si favorizimi apo nepotizëm në një kulturë mund të konsiderohet si mbështetje familjare, apo 

marrëdhënie miqësie në një kulturë tjetër.  

Për herë të parë, në Shqipëri, fenomeni i korrupsionit në arsim është studiuar nga Banka 

Botërore në vitin 2006.  Nga ky studim rezulton, që shkaqet e korrupsionit në arsimin e lartë në 

Shqipëri janë: keq financimi i fondeve, mos qeverisja e mirë, menaxhimi jo i mirë. Gjithashtu, 

janë kritere dhe standarte të paqarta në procedurat e konkurseve, emërimeve, promovimit, dhe 

në vlerësimin e performancës së mësimdhënies.   

Korrupsioni në arsim në vendin tonë mund të shihet si një fenomen, i cili  për vite me radhë 

është toleruar, megjithatë aspirata, që vëndi ynë ka për të ju bashkuar BE-së ka bërë që nga 

Ministria e Arsimit të implementohen strategji të reja në lidhje me luftën ndaj korrupsionit. Kjo 

aspiratë, është në vetvete një presion për të zbatuar dhe për të implementuar reforma të reja, 

gjithashtu dhe mekanizma të posaçëm për monitorimin në procesin e luftës kundër 

korrupsionit. 

Ndër masat kryesore të strategjisë mendohet të jenë analizat periodike dhe krijiimi i  një 

sistemi efiçient për shqyrtimin e ankesave të qytetarëve për çdo rast të denoncuar, si dhe një 

hap shumë i rëndësishëm është largimi një herë e mirë i arsimit nga politika.  

Vlerësimi i deformuar i studentëve gjatë provimeve apo dhe shitblerjet e provimeve janë 

korrupsioni më dëmprurës për cilësinë e dobët të diplomuarve në universitetet shqiptare. Ndaj 

nevojitet një reformë e thellë, që kërkon pjesëmarrjen dhe përfshirjen e të gjithë aktorëve dhe 

faktorëve në sistemin tonë universitar, por edhe atyre, që janë konsumatorët e sistemit, qoftë 

studentët, qoftë prindërit.  Në Programin e Qeverisë 2013-2017 (faqe 23) thuhet se: Qeveria 

jonë do të intensifikojë ndjeshëm luftën kundër korrupsionit, duke çmontuar murin e 

paprekshmërisë e pandëshkueshmërisë. 

 

KËRKIMI DHE REZULTATET 

Metodologjia 

Për realizimin e këtij pyetësori janë përdorur të dhënat sekondare dhe të dhënat primare.  

Të dhënat sekondare i referohen studimeve, sondazheve dhe publikimeve të ndryshme të cilat 

kanë të njëtin subjekt studimi me punimin tonë.  

Të dhënat primare janë realizuar nepërmjet një anketimi me pyetsorë, ku si objekt anketimi 

kanë qënë studentë të Universitetit të Shkodrës. Në kuadër të këtij anketimi  kemi  përzgjedhur 

si kampion studentë të viteve të treta të sistemit bachelor  të 6-të fakulteteve të Universitetit të 

Shkodës (Fakulteti i Shkencave Shoqërore; Shkencave të Natyrës; Shkencave të Edukimit; 

Ekonomik; Drejtësisë; Gjuhëve të huaja), në mënyrë që mostra të jetë sa më përfaqësuese. 

Pyetsorët janë plotësuar gjatë muajit janar-shkurt, periudhë në të cilën studentët ishin në sezon 

provimesh. Janë shpërndarë 300 pyetsorë dhe po 300 janë plotësuar. Shpërndarja është bërë në 

auditoret e universietit, jo në prezence të pedagogëve, me studentë me nivel të ndryshëm 

mesatareje. Pyetsorët kanë qënë gjysëm të strukturuar, me pyetje të mbyllura dhe pyetje të 

hapura. 

Hipoteza                                                                       
Korrupsioni në arsim sjell pasoja në zhvillimin e shoqërisë. 

Qëllimi 
Qëllimi i ketij punimi është të evidentojmë nivelin e korrupsionit në sistemin e lartë universitar  

dhe të paraqesim pasojat, që sjell korrupsioni në zhvillimin e shoqërisë.  
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Objektivat 

 Evidentimi i nivelit të korrupsionit në sistemin e lartë arsimor;  

 Paraqitja e pasojave, që ky fenomen i sjell arsimit; 

 Studimi i pasojave që sjell korrupsioni në të ardhmen e shoqërisë; 

 Nxitja e politikave anti-korrupsion në sektorin e arsimit; 

  Paraqitja e rekomandimeve për ta luftuar korrupsionin në arsimin e lartë.  

 

Analizë pyetsori 
Siç theksohet edhe gjatë punimit ky studim ka si subjekt analizimin e nivelit të korrupsionit në 

sistemin e lartë. Si rast studimi/anketimi janë marrë studentë nga të gjashtë fakultetet e 

Universitetit të Shkodrës.  

Të gjithë studentët e anketuar kanë dalë nga sistemi i maturës shtetërore, projekt i cili ka hyrë 

në Shqipëri në vitin 2005, si një system i menduar për të bërë kategorizimin e nxënëve sipas 

vlerave. Kur studentët pyeten nëse realisht ato mendojnë se ky sistem është i rreguluar mirë për 

të shfaqur meritokracitë e cdo nxënësi  67% e studentëve të pyetur mendojnë se matura 

shtetërore nuk është një sistem i rregulluar mirë për të shfaqur meritokracinë e çdo studenti  për 

të hyrë në universitet. Grafik nr.1: 

 
Por, pa dashur të ndalemi në analizimin e pikave të forta dhe të dobëta të këtij sistemi, ne i jemi 

drejtuar studentëve vetëm me pyetjen se nëse ky sistem i ka lejuar ato të fitojnë degën që kanë 

dëshiruar: 53% e studentëve na përgjigjen po dhe 47% jo. 

Por, a fillon manipulimi apo dhe korrupsioni, që në momentin, që këto nxënës aderojnë të jenë 

studentë të një fakulteti? Edhe pjesa më e madhe e studentëve, rreth 75% përgjigjen jo, nuk 

besojmë se 25% i atyre që përgjigjen po është një përqindje e vogël, ku dy format në të cilën 

përpjestohet kjo përqindje janë: 3% duke paguar dhe 22% ndihmesë nga të afërm/ të njohur. 

Studentët e shohin arsimimin e tyre në universitet si rruga kryesore, që ata duhet të ndjekin për 

të ardhmen e tyre. Por, a është kjo rrugë vërtet aq e drejtë sa ata e presin?? Zhgënjimi shfaqet, 

që në momentin kur ato shohin të ulur pranë tyre shokë, që nuk i njohin  (thjesht janë njohur 

me emrat e tyre në regjistër) apo edhe që qartazi janë të njohur me faktin, që shoku ka kaluar 

25% e mosprezencës në orët mësimore të detyrueshme.  

Gjithë qëllimi i këtij studimi ka qënë evidentimi i faktit nëse ekziston korrupsioni në universitet 

dhe në çfarë niveli. Kur, studentëve ju drejtohet kjo pyetje, rezultati nuk qëndron larg 

anketimeve të mëparshme apo dhe pritshmërive tona. Ky rezultat shihet i shprehur ne grafikun 

nr.2. 
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Studentët të cilët pohojnë faktin që 

ka korrupsion në marrjen e 

provimeve në fakultetet që ata 

studiojnë, selektojnë që forma 

më e përhapur në marrjen e 

provimeve është nepërmjet lekëvë 45%; 30% nepërmjet ndërhyrjes së miqve; 18% pranojnë, që 

meritokracia është vlerë e paevitueshme dhe 7% nga kurse private me pedagogun.  

Edhe pse rëndon të thuhet, 68% e studentëve pranojnë, që kanë paguar të paktën një herë për 

një provim dhe ku vlera mesatare e pagesës rezulton të jetë rreth 15 mije lek, tarifë kjo, që 

varion shumë në bazë të krediteve të lëndës apo dhe degës që ata studiojnë.  

Pyetjes nëse kërkesa për të blerë provimin vjen direkt apo indirekt nga pedagogu, 92% 

përgjigjen indirekt dhe 8% direkt. Shumë e rëndësishme të theksohet është dhe fakti se cilat 

janë arsyet, që cojnë drejt këtij fenomeni? 5% mendojnë se kjo vjen si rezultat i pagave të ulëta 

që pedagogët kanë, 23% të nxitur nga niveli i ulët i përgatitjes, që kanë studentët dhe 72% nga 

mungesa e mekanizmave të kontrollit të korrupsionit në universitete.  

Duke u bazuar në të gjithë këto rezultate, rishtazi lind pyetja nëse duhet të pohojmë apo të 

bëjmë një përgjithësim, që të gjithë pedagogët janë të korroptuar? Këtu marrim një përgjigje 

paksa skeptike me rezultatet e sipërlistuara, sepse vetëm 20% mendojnë që po; 2% refuzojnë të 

përgjigjen dhe 78% preferojnë të mos bëjnë një përgjithësim për profesorët e tyre. Një element 

shqetësues për studentët evidentohet të jetë fakti që shumë pedagogë po botojnë pa kriter 

literatura duke e kthyer këtë në një biznes personal. Nga 300 studentët e anketuar,  100% e tyre 

pohojnë, që atyre ju kërkohet detyrimisht të blejnë librat/literatura/ leksionet, që ata kanë 

botuar-realizuar.  

7% e studentëve na pohuan më sipër, që atyre ju kërkohet të bëjnë kurse private. Pjesa më e 

madhe studentëve deklarojnë, që kjo mundësi krijohet nga vetë pedagogu duke e lidhur indirekt 

këtë mundësi gjoja me vështirësinë e lëndës.  

Dimë, që pedagogu ka një orar fleksibël mësimi, mundësi kjo, që i lejon ato të merren dhe me 

punë apo aktivitete të tjera. Por, a tregohen ato gjithmonë korrekt në paraqitjen në 

leksione/seminare? 20% e studentëve deklarojnë, që pedagogët mungojnë rrallë; 60% 

nganjëherë; 20% shpesh. Duhet theksuar, që ky rezultat varion në bazë të fakulteteve.  

Nuk gabohemi nëse pohojmë, që korrupsioni mund të jetë një formë e një pedagogu, i cili dhe 

në postin vet është vendosur nga një formë e tillë. Ndaj kur studentëve u kërkohet të vlerësojnë 

aftësitë në mësimdhënie të pedagogëve në raport me pozicionin, që ata mbajnë, rezultat janë 

keto:  

  

po 
80% 

jo 
20% 

Mendoni që ka korrupsion 
në marrjen e provimeve? 
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Garfik nr.3  

 

 

  

 

 

E paraqitur dhe 

grafikisht 

shohim, që 

45% mendojnë që  

pedagogu nuk 

është në atë pozicion 

falë aftësive dhe 

meritave të tij. Por, nëse një pedagog nuk është vendosur falë meritokracisë, cilat janë opsionet 

e nxënies së postit? 13% mendojnë, që duke paguar, 20% miqësi në rang rektorati apo 

ministror, 12% militant  partie.  

Rishtazi dëgjojmë të flitet për denoncime, a kanë denoncuar studentët tanë padrejtësitë, që 

mendohet të ju jenë bërë në vlerësime ose për më tepër raste të korrupsionit? Grafik nr.4 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentimi për mos denoncim të 

pedagogëve shprehet me fatet, që 

edhe në rastet kur ka pasë 

denoncime, rezultatet kanë qënë 

gjithmonë në favor të pedagogut. Theksohen këtu raste të fakultetit Juridik, ku edhe pse ka 

pasur dosje në prokurori apo edhe arrestime, profesorët vazhdojnë të mbajnë postet dhe 

denoncimet janë sheshuar me motivacionin mungesë provash.  

Disa nga format për minimizimin e korrupsionit sipas tyre mund të jenë nëpërmjet sekretimit të 

provimeve; kontrolleve të rrepta nga dekanati; rritja e ndërgjegjësimit të vetë pedagogëve për 

dëmet, që sjell ky fenomen në brezat, që ato nxjerrin; marrja e masave drastike kundrejt 

pedagogëve në rast evidentimi të rasteve të tilla; përdorimi i pyetsorëve të fshehur çdo fund 

sezoni me subjekt nxjerrjen e emrave; nxitja e studentëve në denoncimin e rasteve të tilla; 

korigjim brenda ambjenteve të universitetit të survejuara me kamera. 

Përsa i përket opinionit të tyre mbi dëmet, që mund ti sjellë ky fenomen të ardhmes së 

shoqërisë, studentët fuqishëm shprehen, që dëmet kanë vite, që kanë filluar dhe kjo 

manifestohet dukshëm nga shifrat e papunësisë, ku sipas një relacioni të nxjerrë nga Instat 

(2013) niveli i papunësisë mban shifrën 13.4% për vitin 2012 në rang kombëtar. (Instat, 2013)  

Pyetjes se kush mendoni, që mund të marrë reforma kundrejt këtij fenomeni shqetësues: 25% 

universiteti/rektorati; 42% ministria e arsimit; 3% vetë pedagogët; vetë studentët. Nga studentët 

e intervistuar 67% i përkasin gjinisë femerore dhe 43% mashkullore. 

po jo I pavendosur

49% 45% 

6% 

Në bazë të vlersimit që ju keni për aftësinë e 
pedagogëve, besoni se të gjithë janë në atë 

pozicion si fryt i meritokracisë?  

po  
5% 

jo 
95% 

A njihni studentë që kanë 
denoncuar pedagogun? 
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Grafiku nr. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKLUZIONE 

Ky studim është ndalur në 

studimin e nivelit të  

korrupsionit në sistemin e lartë 

universitar  dhe ne pasojat, që sjell korrupsioni në zhvillimin e shoqërisë.  

Nga të dhënat sekondare ashtu si dhe ato primare nxjerrim si konkluzion, që niveli i 

korrupsionit ne arsimin e lartë ka kapur shifra te larta, një fenomen shqetesues ky, si për vendet 

e zhvilluara ashtu edhe ato në zhvillim. Nga rezultatet e anketës shihet që problemet fillojnë, që 

nga sistemi i Maturës shtetërore; sistemi Bachlelor e deri në marrjen e titujve shkencore. Një 

fenomen shumë shqetesues është korrupsioni në marrjen e provimeve. Marrja e provimeve 

bëhet në mënyra të ndryshme. Shumica e studentëve pranojnë, që kanë paguar të paktën një 

herë për të marrë provimin dhe vlera varion në bazë të krediteve të lëndës apo dhe degës, që ata 

studiojnë. Provimi, gjithashtu merret me ndërhyrje, me miq dhe duke bërë kurse nga pedagogu. 

Një element tjetër shqetësues për studentët është edhe fakti se shumë pedagogë po botojnë pa 

kriter literatura duke e kthyer këtë në një biznes personal. Nje numër i vogël studentësh kanë 

denuncuar korrupsionin, kjo sepse ata nuk kanë besim tek drejtësia dhe nuk mendojnë, që 

denoncimi është një mënyrë, që do të sillte rezultate.  

Pasojat e korrupsionit janë shumë të dëmshme për shoqërinë. Kjo po evidentohet cdo ditë e më 

tëpër në papunësinë, që ka kapluar mbarë vendin. Pjesa më e madhe e të papunëve janë persona 

qe kanë mbaruar universitetin. Ministria e Arsimit duhet të marrë masa për minimizimin e 

korrupsionit, gjithashtu Universiteti, Rektorati, vetë pedagogët dhe vetë studentët.            

 

REKOMANDIME 

Ndërmarrja e reformave antikorrupsion  në arsim dhe krijimi i mekanizmave të posacëm për 

kontrollin kundër tij janë masa primare që duhen të ndërmerren. Gjithashtu, duhet që sistemi i 

drejtësisë te jetë i pavarur dhe të ketë një efikasitet të gjykatave në luftimin e korrupsionit, gjë 

që do i krijonte besim studentëve në denoncimin e rasteve.                                                                                                                          

Organizatat ndërkombëtare, organizatat jofitimprurëse si dhe gjithshtu mediat  luajnë një rol të 

rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Bashkëpunimi i këtyre do te bënte të mundur 

shkëmbimin e informacionit rreth indikatorëve të korrupsionit. Duhet të krijohet një organ i 

pavarur i studentëve ne cdo universitet, për të monitoruar dhe për të raportuar rastet e 

korrupsionit në universitet.                                                                       

Duhet të organizohen fushata antikorrupsion, për të arritur ndërgjegjësimin dhe njoftimin e  

publikut.Organizmi i seminareve dhe i workshopeve të ndryshme, në lidhje me pasojat që sjell 

korrupsioni në arsim dhe në shoqëri.                                                                                                 

Edukimi i shoqërisë është çelësi kyç në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Është një 

pjesë integrale e ngritjes së vetëdijes së publikut nga pikpamja e promovimit të integritetit 

personal, përgjegjësisë qytetare, të kuptuarit e të drejtave të njeriut dhe detyrave ndaj shtetit 

Rektorati

Ministria e Arsimit

Pedagoget

Studentet
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Kush mund të marrë reforma 
antikorrupsion? 
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dhe shoqërisë. Njohja me dukurinë e korrupsionit, me shkaqet, arsyet dhe pasojat e tij si dhe 

luftimi i ketij fenomeni janë përgjegjësi e çdo hallkë të sistemit drejtues arsimor.                                                                                                                                                         
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6 Reformimi i  sistemit fiskal i vendeve të Evropës Juglindore konform parimeve 

të Unionit Evropian 
  

 Pavarësisht zhvillimeve pozitive dhe efekteve të globalizimit, shoqëria njerëzore po 

ballafaqohet edhe me fenomene negative të shkaktuara nga një numër i caktuar  krizash. Dihet 

botërisht se kriza ekonomike globale i ndryshojë përherë tregjet financiare situatë kjo e cila 

ende nuk ka gjasa që të tejkalohet. Por, fatkeqësisht kjo krizë nuk është e vetmja. Me 

rrezikshmëri të lartë shoqërore është komprometimi dhe debalancimi i ekosistemit. Nuk ka 

dilemë se burimet natyrore janë në degradim dhe zvogëlim të vazhdueshëm gjë e cila për 

secilin vend duhet jetë sinjal për ndryshimin e modelit ekonomik dhe strukturat themelore. Pa 

asnjë kalkulim, nëse me shpejtësi politikat botërore nuk marrin masa për të zvogëluar emetimin 

e CO2 me mbi 50 deri 80 %, atëherë do humbet aftësia e për të kufizuar rritjen së temperaturës 

globale. Pikërisht për këtë arsye, qeveritë gjithsesi duhet të tregohen të përgjegjshme dhe të 

matura që të krijojnë një model më të avancuar ekonomik mbi baza të zhvillimi të 

qëndrueshëm. Për të realizuar këtë model duhet bërë reformimi substancial edhe i sistemi 

fiskal. Baza legjislative duhet i ri - dizajnuar në atë mënyrë që taksat, tatimet, licencat dhe 

instrumentet tjera të jenë kompatibile me konceptim për një zhvillimin të qëndrueshëm 

mjedisor. Në kuadër të këtij aktiviteti procesi i reformimit të sistemit duhet bërë kryesisht edhe 

mbi bazën e rregullave, parimeve, programeve dhe procedurave të institucioneve relevante të 

Unionit Evropian. Respektimi i këtyre elementeve krijon mundësi me të mëdha të unifikimit të 

sistemeve fiskale të këtyre vendeve që në instancë të fundit qëllim final kanë aderimin në këtë 

organizate. 

 Fjalët Kyçe:  Tatimet, taksat, ekologjike, reforma, qëndrueshëm, ekonomike,   

 Hyrja  

 Sistemi fiskal në Unionin Evropian është segment më rëndësi vitale në kuadër të 

avancimit dhe garantimit të proceseve të integrimit të tregut unik duke mundësuar një nivel të 

lartë kohezioni në kuptim të mbajtjes së një shkalle të lartë të politikave ekonomike integruese 

në UE. Struktura e sistemi fiskal të UE-së  bazohet në buxhetin e saj si instrument i vetëm 

zbatimit të politikave financiare më nivelin supranacional. Pjesa tjetër e mbetur e sistemit fiskal 

konsiderohet si tërësi e rregullave dhe e përgjegjësive juridike nëpërmjet të cilave vendet 

anëtare bëjnë harmonizimin dhe koordinimin e segmenteve tjera të politikave fiskale 

unilaterale. Unioni Evropian aktualisht paraqitet si një institucion unik me qëllim të realizimit 

të vlerave, interesave dhe qëllimeve  për çfarë është formuar duke qenë çdo herë koherentë dhe 

efikas në funksion të politikave dhe aksioneve konkrete. Rregullat fiskale në UE, janë të 

bazuara në kriteret e Mastrihtit, Paktin e Rritës dhe Stabilizimit dhe po ashtu janë një produkt i 

Unionit Monetar me qëllim final stabilizimin e çmimeve. Unioni Evropian në veçanti viteve të 

fundit ka ndërmarr një seri masash për të eliminuar konkurrencën e dëmshme tatimore si dhe 

fenomenet tjera negative të cilat ndikojnë në procesin e forcimit të tregut të përbashkët. 

Harmonizimi i formave fiskale në UE është realizuar vetëm më sferën e tatimeve indirekte 

(TVSH dhe pjesërisht në akciza), derisa pjesa e tatimeve indirekte praktikisht ka mbetur të pa 
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harmonizuara, përveç disa tentativave për rregullimin e tatimeve në fitim të ndërmarrjeve. 

Arsye e kësaj situate është refleksioni respektivisht botëkuptimi aktuale se  interesi substancial 

i EU-së, më rëndësi është angazhimi për harmonizimin e tatimeve indirekte me qëllim të 

funksionimit të tregut të përbashkët dhe eliminimin e barrierave eventuale tatimore të 

ndërlidhura me lirinë e qarkullimit, kapitalit, prodhimit, shërbimeve, punës, etj,. 

 Kosova dhe vendet tjera të Evropës Juglindore, në cilësi të kandidateve për anëtarësim 

të plotë në UE, duhet që të ndërmarrin një seri aktivitetesh dhe masash në mënyrë sa më të 

shpejtë që të jetë e mundur të harmonizojnë legjislacionin e vet me rregullativen e UE-së.  Me 

rëndësi të veçantë në kuadër të këtij procesi konsiderohet përafrimi dhe unifikimi i sistemeve 

fiskale me direktiva programet dhe burimet tjera juridike të Unionit Evropian. Qëllimi i këtij 

punimi është që të ofrojë informata iniciale për rolin, strukturën dhe rëndësinë e sistemit fiskal 

ekologjik të UE-së, duke propozuar dy çështje thelbësore. E para,  reformimin e sistemit fiskal 

në kuptim të strukturës sistemore dhe së dyti kompletimin e bazës ligjore nëpërmjet e një seri 

masash të cilat vendet e Evropës Juglindore duhet që t'i ndërmarrin për anëtarësim në këtë 

organizatë por duke mos i harruar rrezikun mjedisor, proceset aktuale të globalizimit, 

problemet e konkurrencës tatimore ndërkombëtare dhe tatimimin e shumëfishtë në planin 

ndërkombëtare.             

 Problemet mjedisore në shoqëritë moderne dhe kultura mjedisore 

 Problemet mjedisore aktualisht janë akumuluar si kurrë më parë dhe si të tilla, me një 

trend dinamik, ende po vazhdojnë duke e karakterizuar këtë fenomen si pjesë e qytetërimit 

modern. Problemet mjedisore pothuajse botërisht po përkufizohen si "çdo ndryshim që ndodh 

në mjedisin fizik si rezultat i aktivitetit të njeriut që shkakton këtë gjendje dhe kjo prodhon 

pasoja që shoqëria i konsideron të papranueshme me standardet e një mjedisi të qëndrueshëm". 

Këto probleme mund të identifikohen në këndvështrime të ndryshme: në nivel global kur 

trajtohen fenomenet e ngrohjes globale dhe atmosferike, dëmtim dhe shpenzim të shtresës së 

ozonit në ndotjen "shiu acid"; në nivelin rajonal, ndotje të ujërave nëntokësore, të naftës,  

përmbytjeve dhe ndotjen lokale të ujit, ajrit si dhe lloje të ndryshme të deponimit të 

pamjaftueshëm të mbeturinave.  
 Sipas Jens Hilgenberg drejtues i Shoqatës për Mjedisin dhe Mbrojtjen e Natyrës në 

Gjermani (BUND) në cilësi të një aktivisti të ndërgjegjshëm alarmon se ndotja e ajrit është 

problemi më i madh mjedisor në Evropë. Sipas tij, lirimi i gazit (CO2) është problemi më i 

madh i mjedisit në gjithë botën. Fakti që cilësia e ajrit shkakton edhe më tej shqetësime të 

mëdha në Evropë, shihet edhe në raportin e botuar nga Agjencia Evropiane për Mjedisin", 

pohon ai. Sipas të dhënave të kësaj Agjencie, 90 % e banorëve të qyteteve në UE përballen me 

lëndë, të cilat cilësohen si të dëmshme prej Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO). I 

sipërpërmenduri shpjegon për DW se në këto lëndë ka dioksid karboni dhe gazra e pluhura të 

dëmshme.
22

    

 Formimi i kulturës mjedisore nuk është një detyrë e lehtë të krijohet sidomos kur kemi 

parasysh që këto marrëdhëniet specifike dhe sjelljet sociale me dekada janë karakterizuar të një 

natyre problematike. Andaj disiplinat shkencore që nga psikologja duhet që të angazhohen dhe 

përpiqen për të gjetur një mënyrë të përshtatshme për një ndërgjegjësimin për çështjet 

mjedisore ngritur në nivelin e ardhshëm. 

 Zbatimi i ligjeve,vendosja e sanksioneve si dhe kultura qytetare për mbrojtjen dhe 

kujdesin e mjedisit ku jetojmë është çështje thelbësore për fëmijët tanë dhe për te ardhmen. 

Ajri, flora dhe fauna, pyjet, detet, liqenet etj, gjithçka po shkatërrohet çdo dite e me shume për 

shkak te mos zbatimit te ligjeve dhe konventave ndërkombëtare qe vendet tona i kanë 

ratifikuar. Te mbrosh mjedisin nuk do te thotë vetëm te miratosh ligje por thelbësore është t'i 
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zbatosh ato me përpikëri çka le shumë për te dëshiruar ne vendin tone kjo si pasoje e 

moszbatimit te sanksioneve dhe shfrytëzimin pa kriter te gjithçkaje qe ka te beje me natyrën. 

Është detyre e institucioneve përkatëse qe te bashkërendojnë punën e tyre për mbrojtjen me 

fanatizëm te mjedisit ku ata, fëmijët e tyre, ne, populli jetojmë çdo ditë. Subjekteve te cilat 

shkelin këto ligje mjedisore nuk i ndodh asgjë madje mund te paguajnë një gjobe mospërfillëse 

dhe do vazhdojnë aktivitetin e tyre fitimprurës ose mund te vazhdojnë punën te qetë sepse 

autoriteti shtetëror përkatës nuk i intereson çështja e ndoshta për te madje nuk përben as një 

shqetësim ajo çka mund ti ndodh natyrës. Shoqëria jone ndoshta ka shumë probleme ne fushën 

e drejtësisë por mendoj se është thelbësore te ndalemi ne ketë çështje sepse është dëmtim i ajrit 

qe thithim, i ujit, i mjedisit ku ne jetojmë çdo dite dhe ku rriten fëmijët tanë.
23

  

 Sistemi tatimor në Unionin Evropian  

 Tatimet janë para të mbledhura në bazë të ligjit nga personat fizikë e juridikë dhe 

kategoritë tjera të tatimpaguesve të cilat përdorën për garantuar financimin e mallrave dhe 

shërbimeve publike të nevojshme nëpërmjet të institucionit të buxhetit dhe fondeve tjera 

publike. Financat publike të çdo vendi përbehen nga buxheti dhe një numër i caktuar i fondesh 

publike. Mbledhja e mjeteve publike realizohet nëpërmjet pagesave të një numri të caktuar 

formash tatimore dhe të hyrave tjera publike siç janë doganat, taksat, akcizat, kompensimet, 

taksat e banderollave dhe ngarkesave tjera para - fiskale. Deri sa pjesa e inputeve buxhetore 

përbehet nga tërësia e mjeteve publike të mbledhura, pjesa e autputeve i dedikohet shpenzimit 

të tyre. Në sistemin tatimor të Unionit Evropian, të hyrat tatimore mblidhen dhe shpenzohen 

nga nivelet e ndryshme qeverisëse duke u nisur nga niveli lokal, regjional, nacional e deri të ai 

supranacional. Fondet e publike të mbledhura shpenzohen nëpërmjet institucioneve 

kompetence financiare mbi bazën e rregullave buxhetore dhe fondeve respektive.
24

  

 Diferencat tatimore mes shteteve anëtare të UE-së, janë zgjidhur në momentin kur janë 

rregulluar çështjet e eliminimit të pengesave tarifore dhe jo-tarifore të mbetura në kuadër të 

tregut të brendshëm me dobi të zhvillimi të koncepteve të tregut të lirë e të përbashkët. Së 

bashku me instalimin e regjimit të Unionit Doganor, gradualisht janë hequr barrierat paraprake 

doganore të tregjeve të brendshme dhe njëkohësisht janë eliminuar pengesat dhe barrierat tjera 

jo doganore lidhur me qarkullimin e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit. Por, 

brenda vendeve anëtare të UE-së, ende kanë mbetur ndryshime ta cilat kanë qenë produkt i 

strukturave të ndryshme tatimore, mënyrave dhe qëllimeve të përdorimit të mjeteve publike si 

dhe një seri ndryshimesh të lidhura për rregullat, teknikat, standardet etj, të politikave 

shtetërore në këtë segment të rëndësishëm.  Përveç kësaj, vendet e UE-së, dallohen edhe për 

nga niveli i ndryshëm i fenomenit të korrupsionit dhe ekonomisë informale të cilat kanë efektet 

e veta në nivelin e të të dyja strukturave të financave publike dhe funksionimit të segmentit të 

ekonomisë legale.
25

 

 Në Unionin Evropian ka shumë diskutime për strukturën e taksave, harmonizimin e 

pjesshëm të tij si gjetjen e mundësive për harmonizimin e plotë. Ky debat në fakt tregon edhe 

kompleksitetin e sistemit fiskal në tërë territorin e UE-së. Edhe pse realisht deri me tani është 

shënuar një rezultat i vogël në harmonizimin e sistemit fiskal në territorin e UE - së, nuk 

mungojnë aktivitete për gjetjen e një bazave për politika dhe sistem të përbashkët fiskal. 

Politikat fiskale të Unionit Evropian
26

 janë të decentralizuara dhe karakteri i tyre është edhe 
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nacional për faktin se tatimet janë të lidhura fortë me vendet anëtare. Kjo për shkak se, me 

përjashtim të harmonizimit të tarifave doganore, normat më të ulëta të TVSH-së, dhe vetëm 

disa akcizave në produkte të caktuara, sistemet tatimore janë të vendosura në kompetencë 

ekskluzive e shteteve anëtare. Deri në këtë moment kanë dështuar të gjitha përpjekjet lidhur  

me barazimin e politikave tatimore  të UE-së, si dhe çdo përpjekje për të transferuar  të paktën 

disa tatimeve te juridiksionit të organeve të Unionit  Evropian. Deri sa UE-ja financohet nga 

shtetet anëtare, institucionet e saja qeverisëse dhe legjislative nuk kanë asnjë fuqi fiskale. Kjo 

nënkupton që UE-ja nuk është në gjendje të vendos, të imponojë dhe të mbledhura taksat.
27

 

 Eko - tatimet në UE    

 Lidhur me fjalën eko-tatim ekonomist gjerman Bank Frank Zipfel sqaron se me një 

term i tillë nuk ekziston por është bërë një term standard që përdoret tani në reformën e 

taksave ekologjike. Ky term ka filluar që të përdoret gjatë viteve gjashtëdhjetë dhe 

shtatëdhjetë të shekullit XX, me qëllim të ringjalljes dhe forcimit të ndërgjegjësimit mjedisor 

në veçanti promovimin e idesë së Piguo-t, për e një tatim mbi faktorët e jashtëm. Vala e parë e 

reformës së tatimeve ekologjike nuk ka dhënë rezultatet e pritura për faktin se pagesa e 

taksave mjedisore është konsideruar si një lloj i kompensimeve të caktuara ose taksa për lejen 

ekologjike. Vetëm në fund të viteve tetëdhjetë shuma e eko-tatimeve është rritur dhe 

intensifikuar duke i dhënë çështjes edhe karakterin penal.
28

 Tatimet e gjelbra, tatimet 

ekologjike ose eko - tatimet janë të hyra të paguara nga subjektet që kualifikohen si ndotës të 

mjedisit të cilët me aktivitetin e tyre kanë ndikim negativ në ambientin jetësor. Këto tatime 

janë futur në kuadër të sistemit fiskal për të zvogëluar shfaqjen e efekteve të jashtme negative 

siç është ndotja dhe zakonisht si të tilla konsiderohen instrumente korrigjuese. Ato, jo vetëm 

që krijojnë të hyra por në anën tjetër ndihmojnë lidhjen në mes të stimulimeve private dhe 

përfitimeve sociale të cilat gjithsesi kanë efekt përmirësues në jetën e përgjithshme 

ekonomike.
29

Realisht, koncepti i tatimeve mjedisore në literaturë nuk është përcaktuar 

zyrtarisht. Megjithatë, Komisioni Evropian, Evrostati dhe OECD, tatimet ekologjike i definon 

nga aspekti i përcaktimit të bazës tatimore. Sipas tyre, këto janë forma të tatimeve e cila ju 

caktohet në barrë tatimpaguesve mbi bazën e njësisë fizike të substancës ose materies e cila ka 

ndikim negativ në ambienti  jetësor. Të gjitha aktivitet e UE-së lidhur me tatimet e gjelbra, si 

në retrosprektiv ashtu edhe në perspektiv, ndahen në gjashtë programe ekologjik si në vijim:
30

 

1) Programi ekologjik I. (1973-1976), dokument që ka përcaktuar politikat gjelbra-ekologjike 

në UE, në drejtim të zvogëlimit të ndotjeve, përmirësimit të cilësisë së jetës dhe 

përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së ambientit; 

2) Programi ekologjik II. (1977-1981), dokument i cili ka zgjeruar veprimin e programit të 

parë. Fokusi kryesor i këtij dokumenti bazohet në parandalimin e ndotjes së ujit dhe ajrit, 

ruajtjen e pyjeve dhe drejtimin e qeverisjen racionale me resurse natyrore. 

3)  Programi ekologjik III. (1982-1986), dokument që konsideron me prioritet politikat për 

ambientin njerëzor, zvogëlimin e zhurmës, menaxhimin e mbeturinave, promovimin e 
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teknologjive mjedisore. Vendosja e bashkëpunimit me vendet në zhvillim për të zgjidhur 

problemet e mbrojtjes së mjedisit; 

4) Programi ekologjik IV. (1987-1992), dokument i cili përfshinë edhe politikat për 

mbrojtjen e mjedisit në fushën e bujqësisë, tregtisë; 

5) Programi ekologjik V. (1993-2000) dokument që së pari ka përcaktuar bazën e konceptit 

të zhvillimit të qëndrueshëm, ndërsa programet e brezit të mëparshëm të fokusuar në 

përmirësimin e mjedisit; dhe 

6) Programi ekologjik VI. (2001-2010) zbatohet me emërtimin " E ardhmja jonë, zgjedhja 

jonë 2010", duke propozuar pesë prioritete të ardhshme; përmirësimi i legjislacionit 

ekzistues; bashkëpunim më i ngushtë në tregtar; integrimin e organeve të përfshira në 

politikën e mjedisit; të ndihmojë njerëzit për të ndryshuar sjelljen dhe planifikimi dhe 

mbrojtjen e mjedisit.
31

  

 Në UE ka tri kategori themelore të tatimeve mjedisore: tatimi mbi energjinë, tatimi mbi 

transportin dhe një tatim mbi ndotjen e burimeve natyrore.
32

 Në tatimet mbi produktet e 

energjisë përfshijnë: tatimin mbi vajrave minerale dhe lëndëve djegëse motorike, benzinë 

(plumb dhe pa plumb), naftë, vajguri, vajguri tatimi mbi natyrore gazit dhe konsumit të 

energjisë elektrike. Tatimi mbi transportin përfshijnë: regjistrimin  dhe përdorimin automjeteve 

motorike, tatimin për importin dhe shitjen e mjeteve motorike, taksat për përdorimin e rrugëve 

dhe autostradave,  jahte luksoze e sigurimit dhe të trafikut ajror të pasagjerëve. Tatimi mbi 

ndotjen e burimeve natyrore përfshijnë: një taksë mbi pesticideve dhe plehrat artificiale, 

paketimit prej metali, plastike, qelqi, qeramika, mbeturinave  (Landfill), ndotja e ajrit (CO2, 

SO2, NOx), bateri, goma, kontejnerët në dispozicion, (mbrojtja e ujit) për të humbur ujin (të 

brendshme apo industrial), qese plastike, ndotja e ujit, CFC, HFC, PFAC dhe SF6 (ndotësit e 

ozonit) dhe bërthamore  të energjisë.  

 Ndërkombëtarizimi i qasjes fiskale ndaj faktorëve ekstern - ose eksternatlieti  
 Çështja emetimit të gazrave të tepërta serë dhe format tjera të larta të ndotjes mjedisore 

për zhvillimet ekonomike jo vetëm që janë vlerësuar negative por tano ato konsiderohen me një 

rrezikshmëri të lartë shoqërore. Prandaj, eksternalitetet janë faktorë ose efekte të karakterit 

negativ apo pozitiv të cilat një subjekt i caktuar gjatë ushtrimit të një aktiviteti specifik, gjatë 

procesit të prodhimit ose të konsumit, i shkakton subjektit tjetër, si rezultat i procesit te 

prodhimit ose konsumit, e jo nga veprimi i mekanizmave të çmimit.  

 Instrumentet tatimore ekologjike me të cilat dëshirohet që të mbrohet mjedisi zakonisht 

ndahen në tri grupe: 

1) Pigou - tatimet ekologjike konsiderohen tërësi tatimesh specifike ku barra e ngarkesë së 

tyre matet drejtpërdrejtë në bazë të njësive ndotëse të cilat subjektet e caktuara i 

emetojnë në mjedis. Ndryshe, me anë të këtyre tatimeve pretendohet që të zvogëlohet 

emetimi i sasisë së caktuar e ndotëse. Në këtë çështje, esenciale është realizmi i Pigou 

ndalesave respektivisht që nëpërmjet këtyre tatimeve të behët i internalizim i të 

ashtuquajturave kostove eksterne cilat rrefkëtohen për shkak se ndotësit e mjedisit i 
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krijojnë kundër palëve të treta të cilat farë nuk janë të kyçur në tregun specifik (p.sh 

qytetarët të cilët thithin ajrin e ndotur dhe nga kjo kanë probleme shëndetësore). 

Prandaj, kostoja për tatimin ekologjik duhet të jetë barrë e ndotësve të caktuar gjë që 

me këtë akt mblidhen mjete që duhet të orientohen dhe harxhohen në të mirë të 

përmirësimit dhe valorizimit të burimeve natyrore.
33

 

2) Tatimet para Pigou konsiderohen tërësi instrumentesh që konsiderohen tatime indirekte 

si. p.sh. tatimet doganore, akcizat, etj,. Sipas kësaj, me norma më të ulëta tatohen ato 

mallra apo shërbime të cilat konsiderohen se gjatë prodhimit ose konsumit të tyre nuk 

prodhojnë efekte negative në mjedis ndërkaq kur janë në pyetje mallrat dhe shërbimet 

që kanë ndikim negativ në ndotjen e mjedisit i nënshtrohen një regjimi me të lartë 

tatimor.
34

 

3) Tatimimi i dyfishtë ekologjik përdorët për mbledhjen  e të ardhurave të cilat fokusohen 

në aktivitete të caktuara ekskluzivisht në mbrojtjen e mjedisit respektivisht në projekte 

për të financuar ndotjen mjedisore.
35

 

 Në përgjithësi janë të njohura tri tërësi instrumentesh që ju dedikohen politikave 

mjedisore. Të parat janë instrumente e komandës dhe të kontrollit që drejtpërdrejtë rregullojnë 

ndalimin ose lejimin e prodhimeve dhe shërbimeve gjatë ushtrimit të aktiviteteve njerëzore në 

përgjithësi, të dytat janë instrumente ekonomike të rregullimit në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 

të tërthortë (tatimet, dënimet, shpërblimet, subvencionet, etj, forma tjera të menaxhimit të 

mjedisit, dhe të treta: instrumentet vullnetare të cilat dalin nga aspiratat e prodhuesve, 

konsumatorëve dhe e shtetit për të promovuar ekuilibrin ekologjik të njohura si planifikimi i 

integruar mbi bazën e zhvillimit të qëndrueshëm, përgjegjësia e prodhuesve gjatë ciklit jetësor 

të produktit, marrëveshjeve për masat e kontrollit, të vlerësimit të gjendjes në mjedis, sistemit 

të informimit të publikut për gjendjen dhe problemet mjedisore.
36

       

 

 Reformimi, harmonizimi dhe struktura tatimore 

 Harmonizimi i sistemit tatimore përfshin një proces të ndërlikuar sinkronizimit, 

koordinimit dhe unifikimit të sistemeve tatimore në mes shteteve anëtare dhe atyre pretenduese 

në UE me qëllim të eliminimit të instrumenteve tatimore nacionale të cilat kanë ndikim negativ 

në funksionimin e tregut të përbashkët. Prandaj,ky proces zakonisht propozohet të ndërtohet 

ose konstituohet mbi parimet vepruese institucionale që janë të ndërlidhura me qartësinë, 

maturinë, drejtshmërinë, thjeshtësinë, fortësinë, përshtatshmërinë, besueshmërinë, solidaritetin, 

dobishmërinë, përgjegjësinë, etj,. Prandaj, mbi bazën e këtyre parimeve del se qëllimet e 

reformës së tatimeve ekologjike gjithsesi duhet të jenë reale, të besueshme dhe të vendosura 

me saktësi ndërkaq opinioni publik të jetë i njoftuar rregullisht. Krijimi i sistemit për futjen e 

tatimet ekologjike  duhet të bëhet gradualisht pa e përdor instrumente e dhunës shtetërore. Për 

krijimin e sistemit duhet kihet kujdes për nivelin, gjendjen, strukturën, etj, ekonomike, 

gjendjen ekologjike, demografike, bio-regjionale, etnokulturore, psiko-sociale, etj. Posaçërisht, 

secili i veprim i ndërmarr duhet të jetë i matur dhe çdo pakujdesi, qoftë ajo e rëndë ose lehtë, 
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mund të shkaktojë probleme serioze duke e humbur edhe autoritetin e institucioneve. Duhet 

shikohen mundësitë që vendosja dhe zbatimi i tatimeve ekologjike te kompensohen nga uljet e 

tatimeve ose taksave tjera duke e ruajtur çdo herë stabilitetin ekonomik. Në rast se tatimet 

ekologjike veprojnë në mënyrë regresive është e nevojshme që gjithsesi të planifikohen dhe 

zbatohen masa kompensuese. Tatimet ekologjike duhet të jenë të thjeshta në mënyrë që zyrtarët 

financiarë të mund t'i aplikojnë më lehtësi. Qëllimi i shtrirjes sa të me të madhe të te hyrave ka 

mundësi të sjellë deri të dukuria e evzionit fiskal. Për këtë arsye, përveç krijimit të 

mekanizmave të pagesës, duhet punuar edhe në ngritjen e vetëdijes për detyrimin që ka 

subjekti për këtë çështje. Element i rëndësishëm i çdo strategjie për mbrojtje mjedisore është 

përshtatshmëria e saj konform me thelbin e zhvillimet ekonomike dhe ndryshimeve mjedisore. 

Çështje të ndjeshme konsiderohen përcaktimi optimal e i saktë i lartësisë së tatimit ekologjik 

dhe përcaktimi i tatimpaguesve. Kjo lartësi tatimore nuk duhet të jetë përcaktuar në mënyrë 

arbitrare dhe si rezultat i ndonjë procesi eventual lobues. Përfundimisht, suksesi për futjen e 

këtyre llojesh tatimeve varet se a do kualifikohen si tatime të rënda-larta ose optimale. Ndër 

elemente e rëndësishme të strategjisë duhet të jetë përshtatshmëria e tyre në raport me 

dinamikën e zhvillimeve dhe ndryshimeve shoqërore-ekonomike. Nga kjo del detyrimi i 

kujdesit që me rastin e vendosjes së këtyre tatimeve të mos rritet barra ose ngarkesa e 

përgjithshme tatimore në mënyrë që të rrezikohet sistemi në përgjithësi. Përcaktimi i lartësisë 

reale të tatimeve ekologjike dhe përshtatja e tyre më aftësinë pagues e tatimpaguesve është 

njëra ndër çështjet me të ndërlikuara. Lartësia e tatimeve ekologjike në asnjë mënyrë nuk 

guxon që të vendoset në mënyrë arbitrare ose në bazë të presioneve nga strukturat joformale. 

Është e pakontestueshme se procesi i reformimit të një sistemi të realizohet vetëm në një vend. 

Prandaj, për të realizuar projekte të tilla duhet angazhime dhe aksione të nivelit ndërkombëtar 

respektivisht një fryme e solidaritetit. Parimi i dobishmërisë ndërlidhet me aplikimin e tatimeve 

ekologjike vetëm atëherë nëse për burime të dëmtuara mjedisore dizajnohen dhe përgatiten 

projekte të zbatueshme që sigurojnë një impakt të sigurt dhe cilësor të zhvillimi. Mbi të gjitha i 

tërë aktiviteti i reformimit, harmonizimit, balancimit respektivisht sinkronizimit të sistemi 

tatimor, duke përfshi këtu edhe eko-tatimet, duhet realizohen me një profesionalizëm të 

përgjegjshëm e cila do derivojë një rezultat zhvillimor dhe mbrojtje efektive dhe substanciale 

mjedisore.
37

 Edhe vendet e Evropës Juglindore të cilat gjenden në nivele të caktuara të 

tranzicionit gjithsesi duhet që të krijojnë parakushte e nevojshme institucionale për një zbatim 

të suksesshëm të reformës tatimore. Në këtë funksion rekomandohet që gjatë këtij procesi 

duhet krijuar dhe siguruar stabilitet makroekonomik, mirëfunksionimi i shtetit ligjor, krijimit i 

një bashkëpunimi dhe partneritetit më të ngushtë teknik-teknologjik, rritja substanciale e 

efikasitetit menaxhues në sferën publike dhe rritjen e profesionalizimit për ruajtjen dhe 

valorizimin e burimeve mjedisore.           

 Përfundimet 

 Që nga vitit 2008 Evropa dhe pothuajse tërë bota po përballen me një krizë financiare 

dhe ekonomike. Ajo që filloi si krizë bankare u bë shpejt krizë fiskale gjë e cila jo vetëm 

shteteve të UE -së u shkaktojë një stres fiskal nga e cila nuk bëhet fjalë për këndellje. Kjo 

ndikojë në angazhimin dhe orientimin e vendeve në mobilizim të mjeteve financiare nëpërmjet 

programeve të stimujve ekonomik me qëllim të politikave stabilizuese. Është interesante se sa 

me shpejtësi dhe forcë reagojnë qeveritë e vendeve të UE -së, për t'u përballur me krizën 

financiare ndërkaq është shumë dëshpëruese që ndaj ndotjes globale, e cila është me 
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rrezikshmëri edhe me të lartë se e para, sillemi me komoditet dhe brenga e tyre shfaqet vetëm 

në mënyrë deklarative.    

 Prandaj,  punimi konstaton se në UE dhe në shtetet të cilat synojnë që të jenë anëtarë të 

kësaj organizate karakterizohen për sisteme tatimore me ngjashmëri dhe dallime të theksuara. 

Posaçërisht, dallimet evidentohen si në të ardhura totale tatimore, në strukturë, normë dhe 

bazën e përcaktimit të tyre. Të ardhurat tatimore në botë moderne janë të nevojshme për të 

garantuar demokracinë, rendin publik dhe funksionimin e sistemit ligjor. Ato, duhet të jenë më 

shumë sesa thjesht burim të ardhurash për funksionimin e shtetit, të garantojë gjithashtu që 

autoritetet publike të kontribuojnë në mënyrë aktive për realizimin e synimeve të politikave 

ekonomike, sociale dhe mjedisore. Tatimet janë instrumente të rëndësishme për rishpërndarjet 

të te ardhurave të mbledhura tek dhe në dobi të qytetarëve. Garantimi i një solidariteti dhe 

kohezionit social në shoqëri në mënyrë automatike kërkon transferime në masë sociale ku 

nevoja tatimore në këtë funksion është e pa alternativë. Tatimet ekologjike, tatime e gjelbra ose 

tatimet e së ardhmes janë instrumente të karakterit ekonomike-juridik të cilat vendosen nga 

institucionet kompetente me qëllim të parandalimit, kufizimit ose eliminimin e ndotjeve 

mjedisore. Politikat moderne të mbrojtës mjedisore duhet krijuar në funksion të zhvillimit të 

qëndrueshëm ekonomik, ekosistemit, ruajtjes së biodiversitetit dhe balancës ekologjike për 

faktin se mjedisi është asteti më i rëndësishëm njerëzor. Vendosa dhe aplikimi i tatimeve 

ekologjike si instrumente nëpërmjet të cilave arrihet plotësimi i qëllimeve të mbrojtje 

mjedisore duhet të jenë të drejtuara  mbi bazën e parimeve të barazisë dhe të drejtësisë tatimore 

për shkak se një shtet të se drejtës të gjithë subjektet në kuadër të marrëdhënieve të tyre 

juridike - tatimore presin që barra tatimore e cila duhet të paguhet në emrin e tatimit mjedisor 

te jetë e shpërndarë në mënyrë të barabartë. Tatimet ekologjike sipas UE-së definohen si forma 

tatimore baza e së cilës është e shprehur në njësi fizike të materies dhe ndikimit të saj negativ 

në mjedis. 

 Projektimi dhe implementimi i suksesshëm garanton një sistem të qëndrueshëm tatimor. 

Kjo përmban në vete edhe qeverisjen e mirë së bashku me posedimin e burimeve njerëzore të 

përgatitura për ekzekutimin e këtyre politikave. Një qeverisje e dëshirueshme duhet bazuar në 

koherencë në mes të objektivave dhe politikave të ndryshme dhe krijimin e një mjedisi ku 

subjektet do të trajtohen me barazi. Andaj, kjo detyrë që konsiderohet publike në sferën e 

menaxhimit financiar kërkon transparencë fiskale, përgjegjësi, përgjegjshmëri ose aktivitet 

cilësor në vazhdimësi i drejtuar nga e ardhmja. Kësaj qasjeje duhet me kujdes t'i shtohet edhe  

krijimi i një kulture për sjelljen konform  me interesin publik. Arritja e kësaj kulture kërkon një 

proces të gjatë, të vazhdueshëm dhe gradual të ndryshimit në qëndrime dhe vlera. Në mungesë 

të një kulture të tillë nuk do të ketë besim tek qeveritë dhe do të jetë e vështirë për të bindur 

qytetarët që të paguajnë taksat e kërkueshme. 
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Summary 

Since 2008, Europe and nearly the whole world, is facing a financial and economic 

crisis. What began as a banking crisis, it quickly turned into a fiscal crisis, which caused a 

fiscal stress that has impacted countries in the EU and beyond, with no sign of rapid recovery. 

This has impacted countries to commit and orient financial resources into economic stimulation 

programs, aimed at implementing stabilizing policies. It is interesting how quickly and 

fervently governments of EU countries have reacted, in order to cope with the financial crisis, 

however, it is very sad that global pollution, which is an even higher risk than the first, is dealt 

with obliviousness and their concerns appear only declaratively. 

Therefore, the paper concludes that the EU, and the countries which are intended to be 

members of this organization, are characterized by tax systems with significant similarities and 

differences. Specifically, the differences are identified in the total income tax, structure, rate, 

and the set base. Tax revenues in the modern world are necessary to guarantee democracy, 

public order and the functioning of the legal system. They should be more than just a source of 

income for the functioning of the state, to also ensure that public authorities actively contribute 

to achieving the goals of economic, social and environmental policies. Taxes are important 

instruments for the redistribution of income, which are collected from, and serve to the benefit 

of, the citizens. Guaranteeing solidarity and social cohesion in society automatically requires 

mass social transfers, where the need for taxes to serve this function has no alternative. 

Environmental taxes, green taxes or future taxes are instruments of the legal and economic 

character, which are established by the competent authorities for the purpose of preventing, 

restricting or eliminating environmental pollution. Modern environmental protection policies 

must be founded for the aim of achieving sustainable development for the economy, 

ecosystem, conservation of biodiversity, and ecological balance, given the fact that the 

environment is the most important asset humans have. Establishing and implementing 

environmental taxes, as instruments through which environmental protection goals are 

achieved, should be guided on the principles of tax equality, because in a country with rule of 

law, all of its entities, within their legal rights, expect that tax liens charged in the name of 

environmental taxes are distributed evenly. Environmental taxes are defined by the EU as tax 

forms, the basis of which is expressed in physical units of matter and its negative impact on the 

environment. 

A stable tax system is ensured through the successful design and implementation of 

policies and processes. It involves good governance along with the possession of human 

http://www.justforumalbania.org/zbatimi-i-ligjit-per-mbrojtjen-e-mjedisit-t83.html


 

 

  
57 

 
  

resources prepared for the execution of such policies. A desirable governance should be based 

on the coherence between the different policies and objectives, and the creation of an 

environment where the subjects will be treated with equality. Therefore, this task, which is 

considered as public within the field of financial management, requires fiscal transparency, 

responsibility, accountability or continuous quality activity oriented towards the future. This 

approach should carefully be complemented with the creation of a culture of behavior that is 

consistent with the public interest. Achieving this culture requires a long, continuous and 

gradual process of change in attitudes and values . In the absence of such a culture, there will 

be lack of trust towards the governments and it will be difficult to convince people to pay the 

required taxes. 
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7 Evazioni fiskal dhe ekonomia informale në këndveshtrimin e Komunitetit 

Evropian 

 

Abstract 
The tax evasion and the informal economy in the view of the European Community 
Through this article we aim:  

 To treat the meaning and content of tax evasion,  

 To briefly describe the state of tax evasion and fraud types,  

 To briefly explain the primary cause and consequences of fiscal evasion and the causes 

 of this phenomenon in the global economy,  

 to explain the importance of corporate governance that represents the fight against   

 fiscal evasion and corruption,  

 To describe the state of the informal sector and the informal deadfall,  

 To draw the necessary conclusions and recom treat the meaning and content of the informal 

economy, mendations for improvements regarding fiscal evasion and informality in the economic 

field.  

Keywords: system, evasion, tax evasion, economy, economy unchecked, analysis, taxpayers, tax 

evasion, tax burden, market, labor market. 

 

Abstrakt 
Nëpërmjet këtij artikulli synojmë: 

- të trajtojmë kuptimin dhe përmbajtjen e evazionit fiskal, 

- të përshkruajmë shkurtimisht gjendjen e evazionit fiskal dhe llojët e mashtrimeve,  

- të shpjegojmë shkurtimisht shkaqet kryesore të evazionit fiscal dhe pasojat që shkakton 

ky fenomen në ekonominë globale, 

- të shpjegojmë rendësinë që paraqet qeverisja e përbashkët në luftën ndaj evazionit fiscal 

dhe korrupsionit, 

- të trajtojmë kuptimin dhe përmbajtjen e ekonomisë informale, 

- të përshkruajmë gjendjen e sektorit informal dhe kurthet e informalitetit, 

- të nxjerrim përfundimet dhe rekomandimet e nevojshme për përmirësimet lidhur me 

evazionin fiscal dhe informalitetin në fushën ekonomike.  

Fjalët kyçe: sistem, evasion, evazion fiskal, ekonomi, ekonomi e pakontrolluar,  analizë, 

tatimpagues, shmangie tatimore, barrë tatimore, treg, tregu i punës. 
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1. Kuptimi dhe përmbajtja e evazionit fiskal 

 

Përgjithësisht sistemi tatimor nuk jep një përkufizim për evazionin fiskal. Sidoqoftë si koncept, 

evazioni mund të përcaktohet si shmangie e tatimeve të paracaktuara me ligj, kurse evazuesi, si 

tatimpaguesi që nuk përmbush detyrimet e tij. Ekonomisti Gary Becker, laureat i çmimit 

Nobel, për herë të parë në vitin 1968, teorizoi krimet e ekonominsë (economics of crime)
38

. 

Bazuar në këtë teori autorët M.G. Allingham dhe A. Sandmo, në vitin 1972 krijuan, një model 

ekonomik të evazionit fiskal. Ky model i bazuar në burimin kryesor të të ardhurave nga taksat 

në vendet e zhvilluara, merret me shmangien e tatimit mbi të ardhurat. Evazioni është një 

sjellje, e cila është në kontrast me rregullat e vendosura me parë nga klauzolat specifike fiskale, 

ku parashikohen edhe dënimet administrative dhe penale. Sipas autorëve, niveli i evazionit të 

tatimit mbi të ardhurat varet nga niveli i dënimit të parashikuar me ligj
39

.  

Modelet e literaturës teorike janë elegante në përpjekjet e tyre për identifikimin e ngjarjeve  që 

ndikojnë në mos-pajtueshmërinë. Specifikimet alternative, megjithatë, të japin rezultate të 

kundërta në lidhje me të dy shenjat dhe madhësitë e variablave që besohet të ndikojë në 

evazionin fiskal. Puna empirike është e nevojshme për të zgjidhur paqartësitë teorike. Evazioni 

nga të ardhurat fiskale duket të jetë ndikuar pozitivisht nga norma tatimore, shkalla e 

papunësisë, niveli i të ardhurave dhe pakënaqësia me qeverinë
40

.  

Si koncept evazioni duhet të dallohet nga shmangia tatimore që në njëfarë mënyre është e 

njejtë nga efektet, por thellësisht i ndryshëm nga pikëpamja penale. Në fakt, ndërsa evazioni 

shkel një ligj dhe për këtë arsye ai është një veprim i paligjshëm, ai pritet të ndryshojë rastet e 

tatueshme, d.m.th ndalon ose pengon njohjen ose vlerësimin e tatimeve. Shmangia nuk është 

kundra ligjeve. Ajo konsiston në aktivitetin e një personi që është realizuar në rrugë legale, pra 

brenda kufijve të ligjshëm, me synim shmangien që më parë të krijimit të bazës së tatueshme, 

pra uljen e detyrimit tatimor. 
 

2. Paraqitja e përgjithshme e gjendjes së evazionit fiskal 
 

Sipas pikëpamjes së Komunitetit Evropian, thyerja e rregullave të vendosura përben një rrezik 

për interesat financiare të çdo vendi. Trafiku ilegal zakonisht nxitet dhe zhvillohet nga 

Organizata Internacionale që kanë aftësi ekonomike të mëdha dhe degë apo struktura drejtuese 

në hapesira të ndryshme gjeografike. Këto organizata përdorin në veçanti instrumente të lira 

tregetare të adoptuara, për të favorizuar shkëmbimet tregetare brenda komunitetit dhe me 

vendet e treta (si p.sh rregullimet në tranzitin e komunitetit dhe format e transportit TIR, TIF). 

Fenomeni lidhet në përgjithësi me produktet të cilet, për organizatat ilegale është e vlefshme të 

futen në mënyrë ilegale, nëpërmjet strategjive të shumta. Në bazë të eksperiencës dhe 

informacioneve të marra nëpërmjet degës ekonomike investigative, është treguar se tregëtimi 

në kundërshtim me rregullat e Komunitetit Evropian (KE), i një serë produktesh si: prodhime 

optike, video, foto HI-FI, prodhime alkoolike dhe spirituale, prodhime ushqimore bujqësore, 

prodhime gëzofi dhe lëkure, veshje tekstile, mallra të çmueshme, duhan etj, shkakton dëme 

serioze në interesat e kombeve dhe, KE pengon mbledhjen rregullisht të tatimeve, 

kompromenton në nivel kombëtar mundësinë e mbledhjes direkte të tatimeve. Gjithëashtu 

shtohet konkurrenca jo e drejtë nga tregëtarët e favorizuar nga produkti kontrabandë duke 

                                                 
38
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paraqitur një burim potencial financiar për organizimin e krimit. Përsa i përket llojëve të 

mashtrimit, ato mund të ndahen në dy tipe:  

a. Tipi i parë lidhet me rastet që kryhen nën forma “ kontrolli ” dhe përfshinë strategji dhe 

skema të organizuara me qellim që të lejojnë mallrat të kapërcejnë kontrollet në pamje 

të parë në rrugë legale.  

b. Tipi i dytë lidhet me rastet që nuk kryhen nën forma kontrolli. Në këtë rast mallrat që 

evitojnë të qenurit objekt i kontrollit janë vendosur direkt në tregun e zi.  

Në rastet që lidhen me tiparin e parë, nënshkrimi i mallrave të kontrollit të vetëm duket i 

rregullt. Në fakt, nëpërmjet veprimeve të ndryshme, kontrollet shmangen ose falsifikohen. Kjo 

nuk mundëson përcaktimin e sasive aktuale dhe vlerës së tyre, si edhe klasifikimin e saktë të 

mallrave. Mënyrat, nëpërmjet të cilave kryhen këto mashtrime, janë të pafundshme. Kjo 

shkakton vështirësi në vendosjen e modeleve, megjthatë analiza e mashtrimeve të zbuluara, 

teknika dhe proçedura praktike e përdorur, mund të japin të dhëna të dobishme.  

Në rastet që lidhen me tiparin e dytë, mallrat importohen në territorin kombëtar, duke i’u 

shmangur kontrolleve, prandaj importi zhvillohet ilegalisht duke përfituar nga rastet e kalimit 

të vijës së kufirit, që nuk janë vazhdimisht të mbikqyrura ose nga portet, n.q.s mallrat vijnë nga 

deti. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për Tregun e Përbashkët, që prej 1 Janarit 1993, me heqjen e 

kontrolleve të kufijve ndërmjet shteteve të Komunitetit Evropian, është siguruar qarkullimi i 

lirë i personave dhe mallrave. Prandaj mallrat që janë objekt shkëmbimi ndërmjet Komunitetit, 

të cilat më parë janë kontrolluar kur janë futur rregullisht në një nga shtetet e Komunitetit, 

udhëtojnë pa iu nënshtruar më kontrolleve të tjera. Ky informacion nuk mund të përdoret si 

fakt administrativ apo gjyqësor, por në saj të natyrës penguese të tij, përdoret si pikë referimi 

për hetimet që kryhen me çdo vend në përshtatje me legjislaturat përkatëse. Në të kaluarën janë 

bërë vlerësime të ndryshme, qoftë edhe nëpërmjet përafrimeve, për përmasat e evazionit. Sipas 

të ashtuquajturit “libër i verdhë”, botuar në vitin 1994 rezulton se ekonomia e fshehur është 

vlerësuar me 200 mijë billion dollar. Sipas një studimi të Universitetit të Macerates, evazioni i 

tatimeve dhe detyrimeve mendohet të rritet në çdo vit me 170 mijë billion dollar, që do të thotë 

pak më e ulët se ½ e të ardhurave aktuale.  
 

2.1. Shkaqet e evazionit fiskal 
 

Shkaqet e evazionit fiskal janë sigurisht komplekse dhe është vështirë të zbulohen. Në 

fakt, po të kuptoheshin totalisht shkaqet e evazionit, do të krijohej një pamje më 

optimiste duke çuar në eleminimin apo reduktimin e tij, në përmasa më pak alarmante. 

Prandaj që të qartësohen arsyet që të çojnë në evazion, u referohemi Administratave 

Financiare dhe Policisë Tatimore. Si shkaqe mund të përmendim:  

1. Struktura organizative dhe funksionale. Përsa i përket strukturës organizative 

dhe funksionale, është i rendësishëm rekrutimi i personelit për inspektim dhe 

vlerësim tatimor. Këto aktivitete mund të përmirësohen duke u rritur sasia dhe 

cilësia e tyre.  

2. Sistemi legjislativ. Paqendrueshmëria në vendosjen e ligjeve çon në një kaos të 

vazhdueshëm të klauzolave administrative, përveç krijimit të problemeve serioze 
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për modernizimin profesional të operatorëve në këtë fushë. Gjithëashtu ajo çon 

në prishjen e lidhjeve ndërmjet tatimpaguesve dhe shërbimit të të ardhurave, për 

shkak të vehtirësisë për njohjen e kohës dhe afateve të plotësimit të detyrimeve 

tatimore.  

3. Gjendja e padive tatimore. Edhe në rastin kur të gjitha nivelet e mundshme 

proceduese kanë përfunduar, duhen mesatarisht 10 vjet që të merret vendimi 

ligjor.  

4. Kuadri ligjor ndërkombëtar. Kuadri ligjor ndërkombëtar i tanishëm e 

veçanërisht ai i Komunitetit Evropian, na detyron të verifikojmë ekzistencën e 

diferencave të konsiderueshme në barrën tatimore.  

5. Barra tatimore. Ka opinione të ndryshme në lidhje me madhësinë e barrës 

tatimore.  

Ka nga ata që mendojnë se barra tatimore nuk është në nivele të larta dhe, nga ata që 

mendojnë se barra tatimore është e papërballueshme, duke patur parasysh nivelin e 

zhvillimit ekonomik të vendit.  
 

2.2. Pasojat e evazionit fiskal 
 

Evazioni fiskal në çfarëdo forme qoftë, shkakton veshtirësi në financimin e të dalave të 

planifikuara. Parimi kryesor i mbledhjes së detyrimeve tatimore nëpërgjithësi është se 

ato mblidhen për interes publik. Pra një mungesë në të hyrat publike do të thotë më pak 

investime në infrastukturë, arsim, shkencë, kulturë, rend, qetësi publike etj, një pakësim 

të të mirave publike, nëpërgjithësi në disfavor të shoqerisë. Ministria Përgjegjëse e 

Financave ka padyshim një detyrë jo të lehtë për zbatimin e kufijëve të prerë të 

thjeshtësimit të sistemit tatimor. Ndërkaq, kushdo që pretendon të punojë për shtetin i 

del detyra të përcaktojë strategjitë e mundshme dhe kufijtë e dallimeve, deri ku mund të 

operojë me dobi qeveria, të cilës parlamenti i ka venë përgjegjësinë primare të luftës 

ndaj evazionit fiskal.  
 
2.3. Lufta ndaj evazionit tatimor 
 
Zyrtarët tatimorë të korruptuar bashkëpunojë me taksapaguesit që duan për të shmangur taksat. Kur 

ata zbulojnë një shembull të evazionit, në këmbim të ryshfetit ata e shmangin nga raportimi. 

Korrupsioni nga zyrtarët është një problem serioz kryesisht dhe më shumë për administratën tatimore 

në vendet më pak të zhvilluara. Evazioni fiskal konsiderohet si një krim pothuajse në të gjitha vendet e 

zhvilluara. Pala fajtore dënohet me gjobë dhe/ose burgim. Në shumë vende, denimet penale vijnë nga 

shkelja e akteve për evazionin fiskal, duke i konsideruar shkeljet kriminale, në një kohë kur për të 

njejtat shkelje në vende të tjera dënimet janë trajtuar si çështje civile. Nga kjo është konsideruar 
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shpesh se shkalla e evazionit varet nga ashpërsia e dënimit për evazion. Komosioni i drejtuar nga Prof. 

Franco Gallo, i ngritur për të propozuar një projekt federalizmi fiskal, ka si objektiv primar zbatimin e 

një reforme fiskale bazuar në thjeshtëzimin, në barazinë e rishpërndarjes dhe eficiencën e 

administratës fiskale. Megjithë këtë, asnjë reformë fiskale nuk mund të kryhet në këtë sistem, pa një 

luftë serioze ndaj evazionit fiskal. Përsa i përket kësaj lufte, Prof. Marongi, në kursin e Convegno-s 

“Pamja e evazionit dhe presioni fiskal”, preçizonte se evazioni varet nga dy faktor: 

1. Fitimi që realizohet duke i’u shmangur tatimit 

2. Efiçenca e administrimit publik 

Studimet e fundit të bëra në rang Europian, kanë vertetuar se Italia, duke mbajtur rekordin e 

evazionit fiskal do të kishte kaluar me 10% atë të vendeve të OSBE. Së bashku me 

kompleksitetin e sistemit fiskal në fuqi “vihet nën akuzë” edhe mungesa e aktivitetit të 

kontrollit që nuk do të lejonte një përhapje të evazionit. Kohët e fundit SECI ka filluar një 

aksion ndaj evazionit duke zhvilluar hetime për konsumet e larta, duke kryqëzuar të dhënat e 

zyrës së Gjendjes Civile me atë të tatimeve dhe të të dhënave të tjera bankare. Ky veprim i 

SECI-t tenton para së gjithash të godasë ushtrimin abuziv të aktiviteteve personale, të cilat 

sipas vlerësimeve prodhojnë çdo vit një evazion të përgjithshëm reth 3.500 miliard dollar.  

Strukturat financiare po zhvillojnë hetime duke u kushtuar vemendje të veçantë kategorive 

plotësisht të njohura fisko, të ashtuquajtura evazione totale. Metoda e hetimeve e përmendur 

më lartë, mund të ishte me dobi në sektorin e pasurisë së paluajtshme, me efekte pozitive 

sidomos për luftën ndaj fenomenit të abuzimit. Do të ishte e mjaftueshme që të merren pranë 

zyrave teknike të komunave, kërkesat për autorizim për aktivitete ndërtimore të zakonshme dhe 

të pazakonshme, mirëmbajtje, duke u dërguar mbajtësve të liçensave të ndërtimit, pyetësor të 

suksesshëm, për të siguruar rregullaritet nga pikëpamja fiskale e pagesave që u janë bërë 

ofruesve dhe huadhënesve të shërbimeve.  

Normativa aktuale që zbatohet mbi këmbimet ndërkomunitare, që parashikojnë prezantimin e 

listave përmbledhëse, në të cilat duhet të tregohen të ndara fitimet dhe kalimet ndërkomunitare, 

nuk do të përbente një frikësues për mashtruesit, duke marrë parasysh harkun kohor ndërmjet 

kryerjes së tyre, nisjes së listave dhe përdorimit të suksesshëm të të dhënave për shkëmbimin e 

informacioneve ndërmjet shteteve anëtare. Mundet që si pasojë të jenë lëshuar fatura për 

kalimin ndërkomunitar pa vështirësi, për shoqëritë ndërmjetëse, të krijuara me qellim specifik, 

maskimin e evazionit. Ndërkaq behet i nevojshem ekzaminimi i problematikave emergjente në 

një sektor të rendësishëm siç është trashëgimia artistike e vendit. Ligji për futjen e një disipline 

penale të pavarur, për format e fallsifikimit të artit, nuk ka sjellë një ndalim të fenomenit 

kriminal, qoftë përsa i përket ndërhyrjeve të fuqizuara të autoriteteve, qoftë përsa i përket 

rendësisë më të madhe nga ana e doktrinës penale. Ekzistojnë lëshime të ndryshme në tregetinë 

e veprave dhe objekteve të artit të fallsifikuara dhe për vjedhje të gjetjeve arkeologjike.  
 

3.Kuptimi dhe përmbajtja e ekonomisë informale  
 

Situata e tranzicionit në vendet e lindjes, parë në dritën e analizës së faktoreve sociale dhe 

ekonomike ka krijuar shpërpjestime të ndjeshme shoqërore, ekonomike por edhe kulturore, 

duke krijuar një terren pjellor, për ekonominë informale. Mekanizmat rregullatore shpesh edhe 

aty ku ekzistojnë shpërfillen, duke mos luajtur rolin e tyre, p.sh manaxhimi i drejtë i sektorit të 

punesimi. Gjendja e vështirë e ekonomisë, pa një dimension të qartë të zhvillimit të pëbashkët 
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shpesh në një ekuiliber të vështirë, duket që është rezultat i një krize strukturale dhe një krize 

idesh, që sjell papunësinë, duke filluar nga sektori privat tek ai publik. Në disa vende akoma po 

vazhdon të sjellë mbylljen e vendeve të punës, sidomos nga sektori publik, duke vazhduar të 

rrisë numrin e të papunëve në tregun e punës. Duke u nisur nga kjo situate, duhet të kemi mirë 

parasysh, se sektori informal jo rrallë kërkon të zevendësojë, e të luaj pjesërisht funksionin e 

shtetit social, i cili në fakt shpesh rezulton i paaftë. Puna e padukshme (e zeze), shpesh duket, 

apo kërkon të krijojë përshtypjen, sikur ajo është një mënyrë për të siguruar fleksibilitete në 

përdorim të krahut të punës, për të ndihmuar atë, por në fakt ajo është në shërbim të një 

ekonomie informale, me pasoja për ekonominë dhe të gjithë komunitetin.  
 

3.1. Gjendja e sektorit informal. 
 

Ekonomia e fshehur dhe tregu i zi krijojnë në system, një deformim në statistika, duke bërë më 

pak të saktë analizën e situatës reale ekonomike. Tregu punës ka pësuar ndryshime të mëdha 

pas vitit 1991. Transformimi ekonomik ka shkaktuar ndryshime esenciale në strukturën e 

sektorëve të prodhimit dhe të punësimit. Të gjitha shoqëritë në tranzicion e kalojnë këtë 

fenomen të tregut të punës, i cili ndryshon raportet midis ekonomisë legale dhe asaj ilegale jo 

vetëm në vendet në zhvillim, por edhe në vendet e zhvilluara. Aktiviteti ekonomik i sektorit 

informal bashkëjeton me sektor të strukturuar, madje në disa raste ai konkuron me sukses. Janë 

evidente rastet kur sektori informal furnizon me lendë të parë aktivitetet prodhuese si dhe me 

produkte të gatshme tregun. Periudha e tranzicionit ka lënë hapësira për lulëzimin e tregut 

informal, i cili është në vlera të konsiderueshme në vendet e Evropes Jug-Lindore. 

Me termat: punë e zezë, e fshehur, klandestine, ilegale do të kuptojmë përgjithësisht punën në 

para, të parregjistruar. Krahas këtij kompleksi punësimesh të fshehta është edhe puna që kryhet 

në mënyrë të padukshme, e cila zhvillohet në ambjent familjar që është akoma edhe më e 

vështirë për t’u analizuar. Të gjitha këto aktivitete pune të pavëzhguara nuk ka mundësi të 

kontabilizohen, mbasi ato në çdo rast janë të bazuara mbi marrdhënie “miqësore” dhe të 

reciprocitetit. Puna e zezë bashkë me atë informale nëpërgjithësi bëjnë të ashtuquajturën 

“ekonomi e pakontrolluar”. Ekonomia informale krijon një kompleks aktivitetesh prodhimi, 

shërbimi dhe përdorimi të prodhimeve e shërbimeve, që u shmangen regjistrimeve statistikore. 

Në këtë kategori hynë puna e paguar që kryhet nga të papunët, pensionistët, shtëpiakët, 

studentët dhe puna e dytë e padeklaruar. Një lloj i veçantë i ekonomisë së fshehur, është edhe 

ekonomia kriminale, e cila përfshinë të gjitha llojët e aktiviteteve të paligjshme si: 

kontrabanda, prostitucioni, lojrat, shitjet e drograve, vjedhjet e organizuara etj. Nëpërgjithësi 

nga partnerët social janë vlerësuar pasojat e tregut të zi të punës në planin ekonomik, fiskal dhe 

atë social. Këto pasoja mbartin në vetvehte defiçite, zvogëlim të të ardhurave për llogari të 

Sigurimeve Shoqërore, evazion fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat si dhe krijimin e një 

shtrese të pambrojtur sociale. Sektoret e ekonomisë ku punësimi ilegal ndeshet në nivele 

relativisht më të larta janë: Sektori i ndërtimit, prodhimi i vogël dhe i mesëm, sektori i 

shërbimeve, transporti, tregëtia dhe aktiviteti privat e gjuetisë.  

Përpjekjet për minimizimin e punës së zezë orjentohen në tre drejtime:  
a. Rregjistrimi i subjekteve ekonomike i shoqëruar me deklarimin e fuqisë punetore.  

b. Inspektimet permanente për të siguruar zbatimin e legjislacionit të punës.  

c. Organizimi i aksioneve të përbashkëta kombëtare për kontrollin e tregut të punës në 

sektorë të ndryshëm të ekonomisë, duke i dhënë përparësi sektorit të ndërtimit.   
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3.2. Kurthet e informalitetit 
 

Informaliteti ka kuptime të ndryshme për persona të ndryshëm. Ndonjëherë ky term përdoret 

për t’ju referuar një shmangie kundrejt taksave, ndonjëherë i referohet formave të evazionit 

formal siç është p.sh mospajtimi i fuqisë punëtore me standardet e produktit. Sidoqë të 

përkufizohet, informaliteti është një problem i madh si për vendet në zhvillim, ashtu edhe për 

vendet e zhvilluara. Informaliteti fokusohet në firmat që shmangin deklarimin e të ardhurave 

dhe të punetorëve. Shpesh, firmat informale janë më pak produktive dhe me pak të pelqyera 

për t’u futur në tregjet financiare sesa të tjerat.  

Kurthi i informalitetit jep disa këshilla se si mund të zgjidhim në një farë mënyre problemin 

duke vënë theksin tek të mirat e gjendjes “formale” si dhe duke ulur kostot e të qenit të 

“rregullt” por gjithashtu pa lënë mënjanë edhe shtrëngimet nga ana e shtetit. Informaliteti është 

çështje e rendësishme për disa arsye dhe ndoshta më seriozia është sepse ai ngurtëson 

investimet dhe shkatërron konkurrencën në ekonomi nga që shumë firma informale kanë 

ngecur në kurthin e produktivitetit,  në kurthin e të qenit “jashtë” rregullave dhe jashtë “çadrës” 

së taksave, që do të thotë se këto firma mund të jenë më pak produktive sesa konkurrentet e 

tyre në sektorin formal. Por gjithashtu do të thotë se ato janë jashtë tregut financiar, 

teknologjisë dhe të tjera burime që mund t’i ndihmojnë të mbyllin hendekun. 

Ekonomia informale shkatërron matësin e riskut të kredive sepse ajo rrit koston e huasë dhe 

zvogëlon përdorimin e instrumenteve të tregut të kapitalit ku transparenca është një kusht i 

domosdoshëm për eficiencën. Të grumbullosh informacion direkt për evazionin fiskal është 

pothuajse e pamundur. Evazioni fiskal nuk është i limituar në organizma të vegjël apo mesatare 

siç besohet në më të shumtat e rasteve. Evazioni gjithashtu është dhe çeshtje “shkalle”  

(tregues) p.sh deklarimi i 2/3 të shitjeve. Këto firma e kanë të vështirë dhe nuk duan që të 

publikohen sepse investitorët e jashtëm do të duan të kryejnë auditim përpara se të investojnë. 

Firmat që kanë një raport të lartë të evazionit fiskal janë me pak produktive sesa konkurrentët e 

tyre edhe n.q.s disa prej faktorëve që mund të krahsohen janë të njejtë. 
 

4. Konkluzione 

Bazuar në trajtimin teoriko-zbatues që kemi bërë gjatë këtij punimi, arrihet në 
përfundimet e mëposhtme:  

 Evazioni fiskal është një problem serioz, jo vetëm për vendet ende ne tranzicion dhe me 

zhvillim ekonomik të ulët, por dhe për vendet që kanë një sistem fiskal të zhvilluar. 

Evazioni është një sjellje, e cila është në kontrast me rregullat e vendosura më parë nga 

klauzolat specifike fiskale, ku parashikohen dhe dënime administrative e penale, të cilat 

çojnë deri në falimentim.  

 Në përgjithësi konstatohet se qeveritë e vendeve të ndryshme e keqësojnë situatën, duke 

shtuar taksat për të kompensuar dobësitë e sistemit. Kjo çon në faktin që disa firma të 

shkatërrohen dhe të falimentojnë.  

 Organizmat shtetërore duhet të bëjnë shumë kujdes për të marr masat që të shmangin 

kalimin e firmave në shkatërrim sepse kjo do të çonte në një rritje të padëshiruar të 

papunësisë.  
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 Shumë e rendësishme është që të binden firmat që të jenë “formale”. Shembuj të një 

bashkëbisedimi dhe zgjidhje efiçente janë shoqeritë e bizneseve dhe grupet e 

përfaqësimit të biznesit (grupe interesi) që luajnë një rol të rendësishem në zbutjen e 

pengesave të komunikimit.  

 Organet shtetërore duhet që të kenë parasysh se fakti pse firmat qendrojnë në 

informalitet është se proçedurat e rregjistrimit si dhe çështje të tjera procedurale 

kushtojnë. Prandaj lehtesitë janë një element ndihmues. Por mbas të gjitha këtyre nuk 

duhet të lëme pa përmendur që shteti duhet të tregojë përveç mirëkuptimit edhe forcën e 

tij nëpërmjet zbatimit të ligjit dhe procedurave gjyqësore.  

 Aktualisht nuk është se bëhet shumë në luftën kundër evazionit, ose mund të thuhet se 

rastet kundra kësaj lufte janë jo efektive. 

 Informaliteti fokusohet në firmat që shmangin deklarimin e të ardhurave dhe të 

deklarimit të fuqisë punëtore. Shpesh, firmat informale janë më pak produktive dhe me 

pak të pelqyera për t’u futur në tregjet financiare.  

 

5. Rekomandime 
 

Përfundimisht, bazuar në materialin teoriko - zbatues të trajtuar si dhe në përfundimet 
e arritura më lart, rekomandojmë:  

1. Një rrugëdalje e mundëshme nga krijimi i fshehjes mund të ishte bashkëpunimi 

efikas ndërmjet administratave financiare dhe organeve tatimore nëpërmjet 

shkëmbimit në kohë, të të dhënave për realizimin e kontrolleve të nevojshme.  

2. Kujdes dhe rendësi të veçantë duhet ti kushtohet politikës tatimore që zbatohet 

në vend. Duhet patjetër që sistemi tatimor të karakterizohet nga drejtësia në të 

tatuar, duke sqaruar se çfarë do të thotë se kush ka më pak, paguan më pak dhe 

kush ka më shumë, paguan më shumë.  

3. Një drejtim i uljes së evazionit fiskal do të ishte rritja profesionale e spesialistëve 

kontabël dhe financiar dhe hartimi i dokumentacionit ekonomiko financiar dhe 

kontabël. Aplikimi dhe respektimi i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit 

është shumë i rendësishëm në këtë proces.  

4. Për të siguruar efektivitet në qeverisje, organizatat e të gjitha tipeve, duhet të bazohen 

në katër vlera thelbësore si: Ndershmëria, përgjegjësia, transparenca dhe 

përgjegjshmëria, që janë përcaktuar nga Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim 

ekonomik (OECD). 
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Për të siguruar efektivitet dhe për të kontrolluar evazionin fiscal dhe informalitetin në ekonomi 

sugjerojmë privatizimin e veprimtarisë që lidhet me zbatimin e taksave si një  mënyrë më 

efikase se sa veprimtaria që menaxhon një departament i qeverisë. 

5. Çelësi i suksesit të luftës ndaj evazionit fiskal do të ishte:  

 Ndërgjegjësimi i tatimpaguesve me iden se të paguarit e detyrimit 

tatimor do të thotë zhvillim, mirëqenie dhe hapa përpara drejt 

integrimit.  

 Garantimi i sigurisë, se tatimet e paguara nga tatimpaguesit do të 

përdoren drejt dhe me efikasitet në të mirë të publikut nga ana e 

qeverisjes qendrore dhe vendore në çdo shtet. 

 Thellimi i luftës kundër servilizmit, korrupsionit, mashtrimit dhe 

informalitetit në ekonomi 
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8 Planifikimi dhe menaxhimi ne prokurimin publik  

 

Planning and management in public procurement 

 

The following article deals with matters related to public procurement procedures. 

As it is known public procurement is the process of selection by Contracting Authorities, 

through public competition of the economic operators with whom they will contract a public 

contract for the provision of a good, service or work, in exchange for payment from public 

funds. Through this writing will be evident how this process starts through identifying of needs 

and operators that offer the fulfillment of these needs regarding the best offer which will be 

estimated as well the offer management with the selected economic operator.The activity of 

procurement process planning is divided in two main phases: the first stage is considered as the 

value added stage and the second stage is considered as the stage of the added cost. The first 

stage comprises all the activities beginning from needs identification up to the winner 

notification for the public contract. This phase has been considered such, because all actions 

that can be performed during this phase, affects the implementation of a successful contract.  

The second or the stage of the added cost comprises the activities from the contract 

endorsement until the conclusion of the contractual relationship. In conclusion, our paper 

makes an assessment about the importance of this process. The procurement transforms 

extensively into a project and as such requires planning at every step, from the identification of 

requirements which are to be procured, prior disclosure of information in the annual 

procurement plan, the review of good options, services and works required, the cooperation 

with other groups of interest and the procurement specialists in order to achieve the economies 

of scale, taking into consideration the grouping of requirements options, the development of 

demand specifications, taking into account of analyses within individual procurement plans, 

along with procurement specialists and other groups of interest. 

 

Planifikimi është pjesa më e rëndësishme e një specialisti prokurimesh, i cili konsiderohet një 

proces mjaft i domosdoshëm i realizuar nga autoritet kontraktore për veprimtarinë blerëse në 

një periudhë të caktuar kohore. Planifikim vjetor i prokurimit është hapi i parë në këtë proces 

kompleks. Ky plan vjetor ndryshon nga ligjet dhe procedurat e vendit ku realizohet,për 

propozimet e blerjeve, shërbimeve apo punëve nga departamentet e autoritetit kontraktorë. 

Procesi i prokurimit publik, nga pikëpamja proceduriale rregullohet nga legjislacioni i 

prokurimit, por nga pikëpamja e përmbajtjes është i ndërthurur me një sërë legjislacionesh të 

tjera në fuqi, në vend, në varësi kjo dhe të objektit të prokurimit. Rregullimet e legjislacioneve 

të tjera mund të ndikojnë dhe në fazat e procesit të prokurimit publik.  

Manaxhimi i prokurimit publik ndahet në tre faza kryesore:  

I. Planifikimi, 

II. Zhvillimi i procedurës së prokurimit 

III. Zbatimi i kontratës 
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Të treja këto faza janë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën dhe mosrealizimi me sukses i 

njërës prej tyre, ndikon drejtëpërsëdrejti në suksesin e fazës pasardhëse. 

I. Planifikimi i prokurimit 

 

Qëllimi kryesor i prokurimit është planifikimi paraprak, programimi dhe projektet e 

përbashkëta të rezultojnë në:  

 reduktim kostoje,  

 procese më efikase  

 shtimin e vlerës së parasë.  

Planifikimi i prokurimit lidh strategjinë e autoritetit kontraktor me aktivitetin e prokurimit si 

dhe me blerjet individuale. 

Sipas legjislacionit shqiptar të prokurimit, hapat që ndiqen gjatë fazës së planifikimit dhe 

përgatitjes për procesin e prokurimit, janë: 

 Identifikimi i nevojave; 

  Përgatitja e specifikimeve 

  Studimi i Tregut; 

  Hartimi i projekt buxhetit; 

  Miratimi i buxhetit; 

  Plani i prokurimit (kur-çfarë –si regjistri i parashikimit); 

 Rishikimi i tregut dhe perllogaritja e fondit limit me të cilin do shpallet procedura e 

prokurimit duke bërë 

 ,analizë të kostos dhe, 

 specifikimeve teknike të mallit shërbimit, apo punës që do të kryhet; 

 Udhëri i prokurimit; 

o Përgatitja e dokumentave të tenderit/ hartimi i kritereve të kualifikimit dhe të 

përzgjedhjes së fituesit; 

 Përgatitja e Njoftimit të Kontratës 

 

Çdo procedurë planifikohet nga AK me fond përkatës, llojin e procedurës së përzgjedhur dhe 

kohën e përafërt kur duhet të zhvillohet kjo procedurë. Të gjitha këto etapa të planifikuara për 

t’u zhvilluar, mblidhen në Regjistrin e Parashikimeve, i cili është dhe rezultati i procesit të 

planifikimit. Ky regjistër publikohet në fillim të vitit në Buletinin e Njoftimeve Publike 

dhe shërben si bazë për kontrolle të realizimit të procedurave të prokurimit, gjatë vitit në 

vijim. 

Sipas Ligjit Nr.9936, datë 23.03. 2003 “Mbi menaxhimin e sistemit të buxhetit” dhe LPP) 

procesi i planifikimit të nevojave për prokurim, bëhet nga Autoritetet Kontraktore që një vit më 

parë, për vitin buxhetor në vijim. Ky proces është i lidhur ngushtësisht me procesin e 

planifikimit të buxhetit në përgjithësi.  

Pra sipas legjislacionit shqiptar nuk ka një proces të ndarë planifikimi vetëm për prokurimin 

publik. 

 

Datat dha fazat kyçe janë: 

 Fundi i muajit Prill: Përgatitja dhe dërgimi në Ministrinë e Financave të një projekt-

buxheti fillestar nga Autoritetet Kontraktore; 

 11 Qershor: Data e fundit për Ministrinë e Financave për të paraqitur projekt buxhetet 

në Komitetin e Planifikimit Strategjik në Këshillin e Ministrave; 

  31 Gusht: Dita e fundit për dërgimin e planifikimit përfundimtar të buxhetit, nga 

Autoritetet Kontraktore në Ministrinë e Financave; 
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 Dhjetor: Miratimi i buxhetit nga Parlamenti; 

 Janari i vitit pasardhës: Autoritetet Kontraktore dërgojnë në Ministrinë e Financave një 

planifikim të detajuar se si do të përdoren fondet e miratuara.  

 Ky planifikim i detajuar miratohet nga Ministria e Financave dhe më pas Autoritetet 

Kontraktore dërgojnë regjistrin vjetor të planifikimit të procedurave të prokurimit 

publik për vitin në vijim, në Agjencinë e Prokurimit Publik, deri në datën 20 Janar. 

Bazuar në regjistrat e planifikimit të dërguara nga Autoritetet Kontraktore, APP-ja 

përgatit një regjistër kombëtar planifikimi për procedurat e prokurimit dhe e publikon 

atë në faqen e internetit të APP-së gjatë muajit Shkurt, duke i bërë publike për të gjithë 

të interesuarit
41

. 

 

Llogaritja e vlerës së kontratës 

Përpara se të shpallet një procedurë konkrete prokurimi, Autoriteti Kontraktor duhet të 

përllogarisë dhe njëherë vlerën limit të kontratës (fondin në dispozicion). Vlera limit e 

kontratës publike është shuma totale, e pagueshme, pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti 

kontraktor përpara dërgimit për botim të njoftimit të prokurimit. Në llogaritjen e vlerës merret 

parasysh edhe shuma totale, që duhet paguar në rast ripërtëritjeje të kontratës, kur një gjë e tillë 

është parashikuar si mundësi. Kjo vlerë ka për qëllim klasifikimin e kontratës sipas kufijve 

monetarë, planifikimin dhe botimin. Vlera e TVSH-së llogaritet si zë më vete, por nuk 

përfshihet a botohet në vlerën limit apo në njoftimin e kontratës.TVSH-ja, kur është e 

zbatueshme i shtohet vlerës së ofertës fituese për llogaritjen e vlerës totale të kontratës, që do të 

lidhet.  

Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet të ketë parasysh
42

: 

 çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga 

institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, 

dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe 

 çmimet e tregut; ose/dhe çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo 

nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe 

 çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

 

Studimi i tregut të ofertës përfshin njohuritë mbi gamën e plotë të operatorëve ekonomikë 

aktualë dhe të mundshëm, produktet dhe shërbimet aktuale dhe të mundshme,natyrën dhe 

dinamikën e tregjeve lokale dhe globale
43

. Specialistët e prokurimit nuk duhet të kufizohen në 

tregjet lokale të vendit; ata duhet ta zgjerojnë studimin e tyre në mënyrë që të marrin pikëpamje 

rajonale dhe globale. Studimi i tregut plotëson njohuritë dhe eksperiencën aktuale që ka 

autoriteti kontraktor, të cilat mund të jenë të paplota, të copëzuara ose të vjetruara. Ai ka për 

qëllim të krijojë një pikëpamje sistematike, të hollësishme dhe gjithëpërfshirëse të të gjithë 

tregut në lidhje me kërkesën në fjalë. Ky proces kërkon angazhim të konsiderueshëm kohe dhe 

burimesh, në varësi të pikënisjes, por është shumë e rëndësishme që të monitorohet dhe të 

përditësohet vazhdimisht informacioni i mbledhur. Autoriteti kontraktor, në çdo rast, analizon 

koston e mallrave, të shërbimeve dhe punëve, që do të prokurohen, duke krahasuar elementet e 

mësipërme dhe specifikimet teknike të mallrave, punëve dhe shërbimeve përkatëse dhe, në çdo 

rast, i dokumenton ato. 

“Specifikimi teknik”është tërësia e përshkrimeve teknike të përfshira në mënyrë të veçantë në 

dokumentet e tenderit dhe që përkufizojnë karakteristikat e kërkuara të një materiali, produkti 

                                                 
41

 Ligji Nr.9936, datë 23.03. 2003 “Mbi menaxhimin e sistemit të buxhetit” 
42

 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” kreu II pika 2/c 
43

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm 
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ose furnizimi dhe që lejojnë që një material, produkt ose furnizim të përshkruhet në mënyrë të 

tillë që të përmbushë qëllimin për të cilin është menduar nga autoriteti kontraktor. Këto 

karakteristika përfshijnë nivelet e performancës mjedisore, projektimin për të gjitha kërkesat 

(përfshirë aksesibilitetin për personat me aftësi të kufizuara), vlerësimin e konformitetit, 

performancës, dhe të sigurisë ose të dimensioneve
44

. 

Kërkesat që lidhen me garantimin e cilësisë, terminologjinë, simbolet, testimin dhe metodat e 

testimit, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe proceset dhe metodat e prodhimit duhet të 

përfshijnë gjithashtu rregullat për projektimin dhe vlerësimin e kostove, testimin, inspektimin 

dhe kushtet e pranimit për punët dhe metodat ose teknikat e ndërtimit, si dhe të gjitha kushtet e 

tjera teknike që autoriteti kontraktor është në gjendje të përshkruajë, në zbatim të rregullave të 

përgjithshme ose specifike rregulli i artë për të tërhequr konkurrencën është specifikimi në 

mënyrë të përgjithshme, por edhe një specifikim i përgjithshëm mund të mos tërheqë gjithmonë 

operatorë të shumtë ekonomikë. Në këtë pikë një zgjidhje do të ishte përfshirja e kërkesës në 

një paketë më të madhe punësh të ngjashme ose bashkëpunimi me autoritetet kontraktore për të 

krijuar një kërkesë më tërheqëse në tregun e ofertës. E kundërta e shembullit të mësipërm është 

kur kërkesa është shumë e madhe, duke pasqyruar një shpenzim të madh dhe një kërkesë 

kombëtare. Si e tillë, për këtë do të ishte furnizimi me pajisje IT si një kontratë, instalimi si një 

tjetër dhe mirëmbajtja si një kontratë e tretë. Kjo zgjidhje mund të nxisë konkurrencën, por 

gjithashtu mund të mos lejojë ekonomitë e shkallës dhe mund të krijojë probleme në 

administrim. Lëshimi i njoftimit të informacionit paraprak (PIN) për t'u siguruar që operatorët 

ekonomikë të interesuar të kenë sa më shumë kohë për t'u përgatitur për të marrë pjesë është 

një mënyrë tjetër për të rritur interesin në tregun e ofertës. 

Sipas legjislacionit shqiptar në fuqi dhe konkretisht ligjit 8990, datë 23.01.2003 “Për 

vlerësimin e ndikimit në mjedis”, AK përpara se sa të vendosin kryerjen e një procedure 

prokurimi, objekti i së cilës është subjekt i ligjit si p.sh. ndërtimi i një rruge të re me dy ose më 

shumë korsi etj, duhet që paraprakisht t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të impaktit në 

mjedis. Projektet dhe veprimtaritë i nënshtrohen dy niveleve të shqyrtimit për vlerësimin e këtij 

ndikimi:procesit të thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procesit të përmbledhur të 

vlerësimit të ndikimit në mjedis. 

Shkëmbimi i praktikës së mirë me specialistë prokurimesh nga AK të tjera nuk ka të bëjë me 

shkëmbimin e kostove specifike, çmimeve dhe performancës së operatorëve ekonomikë, por 

përfshin qasjet ndaj formulimit të kontratave, qasjet ndaj grupimit të kërkesave, termat dhe 

kushtet që kanë funksionuar, taktikat e përgjithshme që janë provuar nga operatorët ekonomikë 

me autoritetet kontraktore. 

Me përllogaritjen dhe njëherë të fondit limit, përpilohet urdhri i prokurimit për procedurën 

konkrete dhe pas tij bëhet përgatitja e dokumentave të tenderit nga njësia e prokurimit dërgohet 

për botim  njoftimi i kontratës.  

 

II. Zhvillimi i procedurës 

 

Procesi i prokurimit në vetvehte është një proces konkurimi i bazuar në rregullat e parashikuar 

nga legjislacioni i prokurimit publik. Hapat kryesorë që duhet ndjekur gjatë zhvillimit të një 

procedure prokurimi janë si më poshtë
45

: 

 Publikimi i njoftimit të kontratës dhe dokumentave të tenderit; 

 Pritja e ofertave; 

                                                 
44

 Direktiva 2004/18/KE 
45

 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” kreu III 
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 Trajtimi i pyetjeve/kërkesave për sqarim; 

 Hapja e tenderit; 

 Kualifikimi i ofertave; 

 Vlerësimi i ofertave; 

 Njoftimi i operatorëve ekonomikë për klasifikimin e ofertave 

 Afati pritjes së ankesave 

 Shqyrtimi i ankesave, nëse ka . 

 Miratimi i raportit përmbledhës 

 Njoftimi i fituesit/publikimi 

Kjo fazë e procesit të prokurimit publik, është shumë e lidhur me fazën e planifikimit dhe në 

një farë mënyre është reflektim i kësaj të fundit. Nëse në fazën e planifikimit, është bërë çdo 

përgatitje ashtu siç duhet dhe në përputhje me rregullat në fuqi, atëherë faza e zhvillimit të 

procedurës është relativisht e lehtë për t’u realizuar me sukses. Sipas rregullave të prokurimit 

shqiptar njoftimi i kontratës përmban të gjithë informacionin e nevojshëm për t’i lejuar 

operatorët ekonomikë të vendosin, nëse do të marrin pjesë ose jo në procedurat e prokurimit. 

Ky informacion përfshin emrin dhe adresën e autoritetit kontraktor dhe të personit/ave 

përgjegjës për procedurën; objektin, referencën e njoftimit dhe procedurën e prokurimit; fondin 

e përllogaritur dhe kohëzgjatjen e kontratës; një përshkrim të shkurtër të kontratës dhe/ose 

LOTET, nëse përdoren; kërkesat për kualifikim në lidhje me kapacitetet ligjore, ekonomiko-

financiare dhe teknike; kriteret e shpalljes së fituesit;vendin, datën dhe orën për dorëzimin e 

ofertave dhe hapjen e tyre; gjuhën/gjuhët e ofertave dhe të dokumenteve; informacione të 

mëtejshme, të vlerësuara të dobishme nga autoriteti kontraktor
46

.Njoftimi i kontratës duhet të 

publikohet njëkohësisht me Dokumentat e Tenderit në faqen e internetit të Agjencisë së 

Prokurimit Publik, platformën elektronike, si dhe në Buletinin e Njoftimeve Publike, i cili 

gjithashtu publikohet në formë elektronike në faqen e APPsë.  

Është shumë e rëndësishme që kontrata ta trajtojë me kujdes çështjen e afateve kohore, 

 kur kontrata do të hyjë në fuqi,  

 kur operatori ekonomik duhet të fillojë aktivitetin e tij, 

 kur autoriteti kontraktor duhet të ndërmarrë veprimet e kërkuara prej tij, 

 kur të kryhet dorëzimi, çfarë do të ndodhë në rast vonesash nga autoriteti kontraktor ose 

nga operatori ekonomik, nëse do të ketë data afatesh të ndërmjetme që duhen 

përmbushur, nëse do të vendoset në ngarkim pagesë për dëmet e shkaktuara nga vonesa 

në rast të mosarritjes së datave të afateve të ndërmjetme ose të datës së përfundimit dhe, 

nëse po, sa do të jetë pagesa dhe mbi çfarë baze; nëse do të ketë pagesa nxitëse për 

përfundimin para kohe pasi ndikon në çmimin e ofruar nga operatori ekonomik. 

Nga pikëpamja teorike, veprimtaria nga identifikimi i nevojave deri në përmbushjen e nevojës, 

ndahet në dy faza kryesore,  

 në fazën e parë konsiderohet dhe si faza e shtimit të vlerës  

 faza e dytë, konsiderohet dhe si faza e shtimit të kostos. 

 

Faza e shtimit të vlerës i përket aktiviteteve nga identifikimi i nevojave deri në shpalljen e 

fituesit për kontratën publike, dhe konsiderohet e tillë, pasi të gjitha veprimet që mund të 

kryhen gjatë kësaj faze, ndikojnë në realizimin e një kontrate të suksesshme. 

 

Faza e shtimit të kostos, i përket aktiviteteve nga nënshkrimi i kontratës, deri në mbylljen e 

marrëdhënies kontraktuale. Të gjitha veprimet e kryera gjatë kësaj faze mund të çojnë në 

ndryshimin e kushteve të kontratës (ndryshimin e specifikimeve, e sasisë, vendit të dorëzimit 

                                                 
46

 Dokumentat standarte te miratuara nga APP 
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etj) dhe rrjedhimisht dhe në shtimin e kostos së nevojshme për ekzekutimin e kontratës. 

Aktivitetet që përbëjnë fazën e dytë “të shtimit të kostos”, në bazë të legjislacionit shqiptar, 

janë pothuajse të pamundura, dhe të palejuara nga legjislacioni në fuqi. I vetmi rast kur mund 

të lejohen ndryshime (të cilat do të çonin në rritje të kostos për Autoritetin Kontraktor të 

kontratës pasi ajo është lidhur, është nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, 

rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn 

në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin 

e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është 

ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës
47

. 

Sa më e mirë të jetë realizuar faza e planifikimit, aq më e mirë do të jetë dhe faza e zbatimit 

dhe aq më pak do të ketë nevojë për ndërhyrje dhe ndryshime në këtë fazë. Për rrjedhim dhe 

“shtimi i kostos” do të jetë zero ose shumë i vogël. 

 

III. Kushtet për zbatimin e kontratës. 

 

“Kontrata publike” janë kontratat me shpërblim, të lidhura nëpërmjet shkëmbimit të 

komunikimit me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më 

shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave 

dhe shërbimeve, në përputhje me LPP
48

. Karakteristikë kryesore, shpërblimin, formën që është 

gjithmonë e shkruar dhe objektin e kontratës, që është kryerja e punimeve, furnizimi i mallrave 

apo shërbimeve. Po në këtë nen, jepet dhe përkufizimi i secilës prej kontratave të përmendura 

më sipër, punë, mallra apo shërbime. Brenda një ambienti tregtar, kontrata për furnizimin me 

mallra është një marrëveshje nëpërmjet së cilës furnizuesi (i njohur si “operatori ekonomik” 

sipas Direktivës 2004/18/KE) transferon ose pranon të transferojë pronësinë mbi mallrat te 

blerësi (i njohur si “autoriteti kontraktor” sipas Direktivës 2004/18/KE) në shkëmbim për vlerë 

monetare, të quajtur çmimi. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë 

jodiskriminuese dhe të jenë në përputhje me objektin e kontratës. Autoriteti kontraktor 

përcakton në dokumentet e tenderit organin ose organet, nga të cilët kandidati ose ofertuesi 

mund të marrë informacionin e duhur për detyrimet fiskale, për mbrojtjen e mjedisit, për 

mbrojtjen e punonjësve dhe kushtet e punës, që janë në fuqi në Shqipëri ose në rajonin apo 

njësinë vendore ku do të zbatohet kontrata. Ofertuesit ose kandidatit mund t’i kërkohet të 

dëshmojë se gjatë hartimit të ofertës i ka marrë parasyshdetyrimet, që shoqërojnë zbatimin e 

kontratës, siç është vendosur nga organet kompetente. Detyrimet e përmendura në dokumentat 

e tenderit, si dhe kushtet mbi bazën e të cilave është kualifikuar kontraktori, janë të vlefshme 

gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Çdo shmangie nga këto kushte apo detyrime 

çon në prishjen e kontratës. 

Gjatë zbatimit të kontratës, autoriteti kontraktor dhe/ose organe të tjera shtetërore, të 

autorizuara me ligj, mund të mbikëqyrin veprimtarinë e kontraktorit dhe vendin e zbatimit, 

sipas legjislacionit në fuqi apo sipas kërkesave, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Për t’u 

siguruar nëse cilësia e punëve, shërbimeve ose e mallrave është e njëjtë me cilësinë e premtuar 

në ofertë, autoriteti kontraktor duhet të monitorojë zbatimin e kontratës ose lëvrimet, dhe, në 

rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, zbaton penalitetet, e parashikuara në kontratë, apo 

detyrimet, në mbështetje të nenit 62, të LPPsë. Autoriteti kontraktor, gjatë kryerjes së 

kontrolleve, mban procesverbal, me shkrim. Në përfundim të kontratës, autoriteti kontraktor 
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përgatit një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës. Një kopje 

e këtij raporti i jepet edhe kontraktorit, me kërkesë të tij”. 

 

IV. BE-ja kërkon një një standart të lartë në zhvillimin e procedurave të prokurimit. 

Sa e përgatitur është Shqipëria për të përmbushur këtë kërkesë? 

 

Shqipëria në rrugëtimin dhe aspiratën e saj për të qenë anëtare e Bashkimit Europian duhet të 

marrë në konsideratë edhe standartet që kërkon ky angazhim në fushën e menaxhimit të 

prokurimit publik. Letra e Gjelbër për modernizimin e politikës së prokurimit publik në 

Bashkimin Evropian kërkon përbushjen një sërë objektivave, të cilat duhet të jenë pjesë e 

ligjeve dhe praktikave të brendshme.  

Objektivi i parë është rregullim i drejtë i shpenzimeve publike. Kjo përfshin, nga njëra anë, 

marrjen e rezultateve më të mira në lidhje me prokurimin publik (raporti cilësi / çmim më të 

mirë)
49

. Për të arritur këtë objektiv është e rëndësishme që të ketë një konkurrencë aq të fortë sa 

të jetë e mundur të gjenerohet për kontratat publike të dhëna në tregun e brendshëm. Ofertuesit 

duhet të kenë mundësinë të  konkurrojnë në kushte të barabarta, ndërsa deformimi i 

konkurrencës duhet të shmanget.  

Për më tepër, efikasiteti i procedurave të prokurimit publik vetë duhet të rritet. Racionalizimi i 

këtyre procedurave nga masat e përshtatura thjeshtimi, të cilat plotësojnë specifike  kërkesat e 

autoriteteve të vogla kontraktuese, mund të lejojë procurers publike për të marrë rezultatet më 

të mira me investime minimale në kohë dhe të fondeve publike. Rregullim i procedurave do të 

sjellë përfitime për të gjithë operatorët ekonomikë dhe do të lehtësojë pjesëmarrjen e  SME-ve 

dhe operatorëve ekonomikë nga vende të tjera europiane, të cilët për momentin nuk gjejnë 

hapësira të shumta për tu futur në prokurimet publike në Shqipëri. 

Një objektiv tjetër plotësues është që planifikimi i prokurimit publike duhet të marrë në 

konsideratë  objektiva të përbashkëta në të mirë të shoqërisë: në mesin e tyre, mbrojtjen e 

mjedisit, përdorimin e efektshëm i burimeve dhe të energjisë dhe kontrollin e efekteve të 

ndryshimeve klimatike, promovimin e inovacionit dhe përfshirjes sociale, duke siguruar 

kushtet e mundshme për shërbime publike të cilësisë së lartë
50

. Arritja e këtij objektivi mund të 

kontribuojë në arritjen e objektivit të parë, dmth për të përmirësuar shpenzimet publike 

afatgjata, duke i kushtuar më pak vëmendje çmimit fillestar të ulët dhe duke i dhënë më tepër 

rëndësi kostos më të ulët në shfrytëzimin apo mirëmbajtjen e objektit që prokurohet. Kjo në 

Shqipëri kërkon shumë angazhim sepse punët, shërbimet apo mallrat që prokurohen nuk marrin 

në konsideratë këto elemente, por vetëm koston fillestare të ulët, e cila pastaj nuk ofron 

jetëgjatësi, standarte dhe krijon premise për kosto shume të lartë të mëvonshme.  

Kriteri më i ulët të çmimeve duhet të shoqërohet nga faktorë të tjerë që luajnë një rol të madh 

në vlerësimin e një ofertë, dmth: karakteristikat në lidhje me nivelin cilësor, teknik ose 

funksional, shpenzimet operative, kosto / raporti efikasitetit, ofrimit ose afati i ekzekutimit, 

karakteristikat mjedisore etj
51

. Pasja në konsideratë të faktorëve të tillë së bashku me çmimin 

më të ulët, pra të dokumentuara mirë në planifikim, mund të çojë në zgjedhjen e ofertës 

optimale
52

. Për fat të keq,  realiteti dëshmon që termat e referencës janë të përgatitura me 
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nxitim,  jo me specifikimet e duhura  sa i përket cilësisë së punës / shërbimit/ mallit dhe vetëm 

çmimi i ofruar merret praktikisht parasysh, e cila rezulton vepra të cilësisë së ulët, ndërsa 

autoritetet kontraktuese shpesh pohojnë se ata janë të penalizuar në qoftë se ata nuk e marrin në 

parasysh këtë kriter. Megjithatë, në rastin e këtyre kontratave të prokurimit, mekanizmat e 

shtetit janë jo të mjaftueshme dhe të efektshme që të kontrollojnë zbatimin e tyre dhe të 

penalizojë shkelësit. Edhe në praktikat e gjykatave në Shqipëri ka shumë pak raste të 

konstatuara më shkelje në këtë fushë. 

Objektivi kryesor i reformës që duhet të ndeërmerret në fushën e prokurimit publik në Shqipëri 

për tu përshtatur me politikat dhe standartet e BE-së, duhet të përfshijnë: 

 Mundësinë për të përdorur më shpesh në negociata, të cilat do të lejojnë autoriteteve 

kontraktimin për të siguruar mallra dhe shërbime më të përshtatshme për nevojat e tyre 

me çmim më të mirë;  

 Reduktimi i theksuar i barrës administrative duke reduktuar numrin e dokumenteve 

kërkohet nga operatorët ekonomikë, të cilat do të bëjnë aktivitetin e tyre më të lehtë;  

 Fokusim në cilësinë e shërbimev, punëve apo mallrat, duke marrë në konsideratë 

kriteret mjedisore  me një qasje të bazuar në kategoritë e personave në nevojë, duke 

kontribuar për të arritur objektivat e strategjisë europiane të 2020-tës. 

 Përmirësimi i masave ekzistuese për kontrollin e konfliktit të interesave, favorizimin 

dhe korrupsionin për të siguruar integritetin e procedurave, duke mbajtur parasysh 

rreziqet financiare të përfshira;  

 Pasje e një autoriteti të vetëm kombëtar i ngarkuar me monitorimin, zbatimin dhe 

kontrollin e prokurimit publik në mënyrë që të sigurohet një aplikimi më i mirë i 

normave në ligjore. 

 

Konkluzione 

Edhe pse procedurat e prokurimit aktualisht janë kryesisht elektronike, kjo nuk e ka penguar 

ndodhjen e parregullsive dhe abuzimeve.  Për shkak të kompleksitetit të tij, finalizimi i tenderit 

merr shpesh herë periudha jashtëzakonisht të gjata. Ndërsa krahasuar me organizimin e sektorit 

privat, vërejmë shumë më tepër fleksibilitet dhe menaxhim shumë më të mirë në këtë të fundit.  

Prandaj është me rëndësi jetike planifikimi në procesin e prokurimit, i cili paraqet këto 

avantazhe: 

I. Midis grupeve të interesit, departamentit të financës dhe njësisë së prokurimit 

 krijohen lidhje që nga kuptimi i hershëm i ekzistencës së një kërkese. Më pas 

 specialistët e  prokurimit njoftohen për çdo informacion rreth kërkesave të 

 mundshme. 

II. Të gjithë mund t'i planifikojnë dhe t'i programojnë në mënyrë më efikase burimet 

për vitin e ardhshëm. 

III. Ekonomitë e shkallës përftohen duke bashkuar kërkesat e fushave të ndryshme. 

IV. Nuk ka të papritura kur kërkesat paraqiten në muajt e ardhshëm. 

V. Njoftimet periodike të informacionit mund të publikohen bazuar në planin e 

prokurimit (këto nuk janë të detyrueshme por mund të ndihmojnë konkurrencën 

duke paralajmëruar operatorët ekonomikë për mundësitë e reja). 

VI. Bashkëpunimi me autoritetet e tjera kontraktore është më i frytshëm. 

VII. Plani i prokurimit lidhet me planin strategjik të autoritetit kontraktor 

VIII. Kërkesat mund të programohen në fund të vitit të operatorëve ekonomikë që 

 mund të paraqesin oferta në mënyrë që të arrihen marrëveshje më të mira. 
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Procesi i prokurimit në vend se për të shpenzuar në mënyrë racionale paratë publike për 

shërbime të cilësisë së lartë, ofron më së shumti shërbime jashtë standartit të BE-së. Realiteti 

dëshmon që planifikimi në procesin e prokurimit, kryesisht nw termat e references qw janë të 

përgatitura me nxitim,  jo me specifikimet e duhura  sa i përket cilësisë së punës / shërbimit/ 

mallit dhe vetëm çmimi i ofruar merret praktikisht parasysh, e cila rezulton vepra të cilësisë së 

ulët. Mungesa në procesin e planifikimit sjellin situatat që mund të përshkruhen më poshtë: 

I. Grupet e interesit, departamenti i financës dhe njësia e prokurimit do të punonin 

 të veçuar, pa pasur dijeni për nevojat e njëri-tjetrit. 

II. Kërkesat e marra nga njësia e prokurimit do të ishin surpriza për të cilat nuk do të 

 ishte i mundur asnjë planifikim paraprak. 

III. Specialistëve të prokurimit do t'u mungonte informacioni për kërkesat e 

 mundshme, sepse ata nuk do të dinin që ato ekzistonin. 

IV. Ekonomitë e shkallës do të ishin të humbura, sepse kërkesat e fushave të 

 ndryshme do të trajtoheshin veçmas. 

V. Kërkesat nuk do të programoheshin për në fund të vitit të operatorëve ekonomikë 

 të mundshëm dhe në këtë formë nuk do të mund të arriheshin marrëveshje më të 

 mira. 

VI. Programimi i burimeve do të ishte më i vështirë. 

VII. Me planin strategjik të autoritetit kontraktor nuk do të lidhej asnjë plan prokurimi. 

VIII. Njoftimet periodike të informacionit nuk do të mund të botoheshin me aq lehtësi. 

IX. Bashkëpunimi me autoritetet e tjera kontraktore do të ishte më i vështirë pasi 

 identifikimi i nevojave të ardhshme do të ishte i kufizuar. 

 

 

Gjithësesi, vendosja e integritetit në sistemin te prokurimit publik, përveç planifikimit të 

procesin e prokurimit publik, në një masë të madhe varet nga shteti, nëpërmjet institucioneve të 

specializuara për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit në fushën e prokurimit publik. 

Këto institucione janë relativisht të reja dhe shpesh kanë juridiksion të pamjaftueshme, garanci 

të pamjaftueshme të një veprimtarie pavarur nga politika dhe kapacitetete të pamjaftueshme 

fizike dhe teknike . Prokurimi publik për një kohë të gjatë në Shqipëri është errësuar me 

joefikasitetin, korrupsionin dhe mosrespektimin e konceptit themelorë të "vlerës së parasë 

publike" . Kjo ka ndikuar negativisht në  progresin e vendit dhe në realizimin e objektivave të 

zhvillimin kombëtar. Mungesa e një vullneti të qartë për konsolidimin e plotë të këtyre 

institucioneve si rregullatorët dhe kontrollorët në fushën e prokurimit publik është gjithashtu 

një tjetër karakteristikë e sistemit aktual në Shqipëri .  

Një planifikim i mençur i shpenzimit të parave publike me anë të kontratave të prokurimit, 

gjithashtu, paraqet një mjet të rëndësishëm për balancimin makro-buxhetorë në nivel kombëtar 

në kontekstin e detyrimeve që ka Shipëria ndaj Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Komisioni 

Europian. 
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9 Disa aspekte juridike penale dhe kriminologjike të parandalimit të pastrimit 

parave në një këndvështrim krahasues 

 
Lektor i të Drejtës Penale (pjesa e posaçme) ne programin “Bachelor” dhe të Drejtës Penale Ndërkombëtare në 

programin mësimor të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave”,“Wisdom University” E-mail : 

mecalla1963@gmail.com ; Tel: +355 68 2078085 

 

Abstrakt  

Punimi është një trajtim ligjor i konceptit dhe përcaktimeve ligjore të parashikuara në aktet 

juridike ndërkombëtare dhe në legjislacionin e brendshëm, në një këndvështrim krahasues. Në 

thelb pastrimi i parave është procesi që bën që "paratë e pista" të duken të pastra, është 

veprimtari kriminale që përfshin përpjekjet për të fshehur ose maskuar të ardhurat kriminale. 

Në punim argumentohet domosdoshmëria e kriminalizimit të pastrimit të parave. Grupi i 

argumenteve që lidhen me pasojat e pastrimit, kryesisht ekonomike, përbëjnë bazën e 

mjaftueshme për të justifikuar thirrjen e ligjin penal për kriminalizimin e aktit të pastrimit dhe 

për ta konsideruar atë si një vepër penale të veçantë dhe mjaft serioze. Një vend të veçantë në 

punim zë parandalimi i pastrimit të parave. Rëndësia e luftës kundër këtij fenomeni, që 

mundëson autoritetet ligj zbatuese të konfiskojnë të ardhurat kriminale, të arrihet dënimi i 

kriminelëve të çdo niveli dhe në veçanti kriminelët e shkallës së lartë, të cilët qëndrojnë 

kryesisht mënjanë nga aktivitetet kriminale. Ndryshimi i masave parandaluese nga masat 

penale, që konsistojnë kryesisht në rolin dhe qëllimin që kanë këto masa, si dhe fusha e 

zbatimit të tyre.  

Fjalët kyçe : Pastrimi i parave, kriminalizimi, pasojat, masat parandaluese, lufta kundër 

pastrimit të parave, etj.. 

 

 

1.Koncepti i pastrimit të parave  

 

Pastrimi i parave është procesi i fshehjes së origjinës kriminale të aktiviteteve dhe investimeve 

ose të natyrës së paligjshme të transaksioneve financiare. Terminologjia e saktë juridike e 

pastrimit të parave është "fshehja ose maskimi i natyrës së vërtetë, burimit, vendndodhjes, 

disponimit, lëvizjes, të drejtave reale në lidhje me pronësinë, duke qenë në dijeni se prona të 

tilla rrjedhin nga një vepër penale…”.
53

 Ajo është një veprimtari kriminale, nëpërmjet së cilës, 

të ardhurat e krimit integrohen në veprimtari të ligjshme, duke e bërë më të lehtë përdorimin e 

tyre të mëtejshëm. Disa nga veprimet kriminale që shoqërohen me pastrim parash janë trafiku i 

drogës, financimi i terrorizmit dhe përvetësimi i fondeve publike. Nuk ka dallime të 

rëndësishme në përkufizimin e pastrimit të parave. Në thelb kjo veprimtari kriminale përfshin 

përpjekjet për t’iu shmangur konfiskimit të të ardhurave kriminale, të cilat mund të përdoren si 

provë në një ndjekje penale. 
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 Edited by Ernesto U.Savona University of Trento, Italy. “Responding to Money Laundering International 

Perspectives”. This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005, faqe 66  

mailto:mecalla1963@gmail.com
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2.Pastrimi i parave si një problem ligjor  

 

Grupet dhe organizatat kriminale synojnë realizimin e përfitimeve  materiale ose të çdo 

përfitimi tjetër. Aktivitetet kriminale të tilla, si; trafiku i drogës, i armëve, i njerëzve, 

korrupsioni, etj., gjenerojnë shuma të mëdha parash dhe kriminelët duhet të gjejnë një mënyrë 

për t’i përdorur këto fonde larg dyshimeve për origjinën e tyre të paligjshme. Këta persona 

ndërmarrin masa të ndryshme që synojnë “pastrimin” e parave të fituara në mënyrë të 

paligjshme dhe produkteve të tjera të veprave penale me ndihmën e institucioneve financiare, 

investimeve, veprimeve bankare, këmbimit të aksioneve, etj. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 

XX-të kërcënimet e vazhdueshme të formave moderne dhe të sofistikuara të veprimtarive 

kriminale ndërkombëtare, rritën shqetësimin për mungesën e ligjeve për të luftuar krimin e 

organizuar dhe pastrimin e parave. Pasojat e dëmshme të pastrimit të parave janë të përmasave 

të mëdha. Ato në mënyrë të përmbledhur mund të përshkruhen si ndotja dhe destabilizimi i 

tregjeve financiare, duke rrezikuar themelet ekonomike, politike dhe sociale të demokracisë, 

prandaj legjislacioni për të luftuar këtë problem është i domosdoshëm.
54

 Grupi i argumenteve 

që lidhen me pasojat e pastrimit, kryesisht ekonomike, përbëjnë bazën e mjaftueshme për të 

justifikuar thirrjen e ligjit penal për kriminalizimin e aktit të pastrimit dhe për ta konsideruar 

pastrimin si një vepër penale të veçantë dhe mjaft serioze.  

 

Iniciativat e projektuara për të parandaluar dhe luftuar pastrimin e parave janë një produkt i 

statusit aktual të së drejtës ndërkombëtare penale. Ligji penal ndërkombëtar, rrjedhimisht edhe 

përpjekjet për të kontrolluar të ardhurat e paligjshme, janë të bazuara në një sistem me tre 

nivele. Niveli i parë përbëhet nga traktatet shumëpalëshe themelore që përcaktojnë lloje të 

caktuara të aktiviteteve ose përmbajnë edhe dispozita që kanë të bëjnë me bashkëpunimin 

ndërshtetëror në çështjet penale. Niveli i dytë i sistemit ligjor për të kontrolluar të ardhurat e 

paligjshme përbëhet nga traktate rajonale dhe bilaterale për bashkëpunimin ndërshtetëror në 

çështjet penale. Këto traktate shpesh plotësojnë traktatet shumëpalëshe thelbësore. Niveli i tretë 

është legjislacioni kombëtar, nëpërmjet të cilit zbatohet ligji penal ndërkombëtar.  

 

3.Përcaktimet ligjore të pastrimit të parave në një këndëvështrim krahasues 

 

Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO) e përkufizon 

pastrimin e parave si “… një gamë të gjerë të aktiviteteve dhe proceseve me qëllim errësimin e 

burimit të të hollave të fituara në mënyrë të paligjshme dhe për të krijuar pamjen se ato e kanë 

origjinën nga një burim legjitim”.
55

  Pra, pastrimi i parave është “transferimi i të hollave të 

nxjerra në rrugë të kundërligjshme ose investimi për të fshehur burimin e vërtetë”.
56

 Është një 

veprimtari e fshehtë, është procesi i maskimit të origjinës reale të përfitimeve kriminale, të 

transformimit të tyre në kapital legjitim.   

  

                                                 
54

 Mëçalla, N. “Pastrimi i Parave – elementet juridiko-penal dhe kriminologjik”, Tiranë 2013, fq.133 
55

The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) as “a wide range of activities and processes 

intended to obscure the source of illegally obtained money and to create the appearance that it has originated from 

a legitimate source.” IOSCO Technical Committee, 1992, Report on Money Laundering, October, No. 25. 
56

Definitions of money laundering have been adopted in common vocabulary; Shih Oxford English Dictionary, 

Second Edition, 1989, faqe 702. 
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3.1.Përcaktimi juridik i pastrimit të parave sipas konventave ndërkombëtare 

Shumica e vendeve në përkufizimin e termit të pastrimit të parave, kanë përshtatur nenin 3, 

germa “b” të Konventës së Kombeve të Bashkuara “Kundër Drogave Narkotike dhe 

Substancave Psikotrope” të vitit 1988, e njohur si Konventa e Vjenës.
57

 Ajo e përkufizon atë si:   

(i) shkëmbimin ose transferimin e pasurive duke e ditur se këto pasuri kanë rrjedhur nga 

një  

veprimtari e kundërligjshme…, me qëllimin e fshehjes ose mbulimin e origjinës së paligjshme 

të pasurive ose me qëllimin e dhënies së ndihmës ndonjë personi që është përfshirë në kryerjen 

e një veprimtarie të kundërligjshme; 

(ii) fshehjen ose mbulimin e natyrës së vërtetë, të burimit, të vendndodhjes, të sistemimit, të 

lëvizjes të të drejtave në lidhje me pasurinë ose pronësinë e pasurisë, duke ditur se një pasuri e 

tillë ka rrjedhur nga një veprimtari e kundërligjshme. 

 

Konventa e Vjenës, pavarësisht se jep një nocion të pastrimit të parave, ajo kufizohet vetëm në 

pastrimin e parave të siguruara në fushën e trafikut të drogës, duke lënë pa përfshirë vepra të 

tjera të rëndësishme kriminale si për shembull, mashtrimet financiare, evazionin fiskal, 

kontrabandën, vjedhjen me dhunë, krimin e organizuar, financimin e terrorizmit, etj. 

Përkufizimi i termit pastrim parash plotësohet në akte të tjera ndërkombëtare si në Konventën 

Evropiane  “Mbi pastrimin, kërkimin, marrjen dhe konfiskimin e produkteve të rrjedhura nga 

krimet”, e njohur si Konventa e Strasburgut, 8 Nëntor 1990
58

 dhe në Konventën e Kombeve të 

Bashkuara Kundër Krimit të Organizuar, e njohur si Konventa e Palermos, 12 Dhjetor 2000,
59

 

duke bërë një përkufizim të plotë të pastrimit të parave.
60

  

 

3.2 Përcaktimet juridike sipas disa kodeve penale 

 

Vende të ndryshme, jo në mënyrë të barabartë e konsiderojnë vepër penale pastrimin e parave 

të rrjedhura nga të gjitha llojet e veprimtarive kriminale. Disa shtete kriminalizojnë çdo 

veprimtari për legalizimin e të ardhurave kriminale, si Italia, Shqipëria, etj.. Në shtete të tjera, 

përgjegjësia penale për pastrim parash i referohet vetëm legalizimit të të ardhurave të përfituara 

nga vepra penale të përcaktuara me ligj, si për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 

                                                 
57

 Konventa e Kombëve të Bashkuara kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike dhe lëndëve psikotrope. 

Vjenë - Dhjetor 1988. Ratifikuar me Ligjin Nr.8723 dt.26.12.2000.   
58

 Ligji Nr. 8646, datë 17.05.2000 “Për Ratifikimin e Konventës Evropiane, për Pastrimin, Depistimin, Kapjen dhe 

Konfiskimin e Produkteve të Krimit”. Përmbledhje të Akteve Ndërkombëtare”. 
59

 Ligji Nr.8920 dt.11.07.2002 “Për Ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara Kundër Krimit të 

Organizuar Ndërkombëtar”. Përmbledhje të Akteve Ndërkombëtare”.  
60

 Sipas këtyre konventave akti i pastrimit duhet të konsiderohet vepër penale nga sistemet penale të brendshme 

kur është kryer qëllimisht për : 

(i) kthimin ose transferimin e pasurive, për të cilat, ai që i bën, e di që këto pasuri 

përbëjnë produkte me qëllim që të fshihet ose të maskohet origjina e paligjshme e tyre ose që ndihmon çdo person 

që është i ngatërruar në kryerjen e veprës penale kryesore për t’u shpëtuar pasojave juridike të akteve të tij;  

(ii) fshehja ose maskimi i natyrës, origjinës, vendndodhjes, disponimit, zhvendosjes ose pronësisë reale të 

pasurive ose të drejtave të lidhur me to, për të cilat autori është në dijeni që këto pasuri përbëjnë produkte 

kriminale; 

(iii) përfitimi, mbajtja ose përdorimi i pasurive, të cilat, ai që i fiton, i mban ose i përdor, është në dijeni, në 

kohën kur ai i merr, se ato përbëjnë produkte kriminale; 

(iv) pjesëmarrja në njërën nga veprat penale të treguara sipas këtij neni ose çdo shoqërim, marrëveshje, 

tentativë ose bashkëpunim me anë të pranisë, të ndihmës ose të këshillave për kryerjen e tyre. 
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Gjermania, etj.. Por, për shumicën e shteteve, si vepër penale pranohet pastrimi i parave të 

përfituara nga krime me një minimum dënimi, kryesisht, mbi 3 vjet burgim, ashtu siç ka dhe 

shtete të cilët dënojnë vetëm pastrimin e parave të narkotrafikut. E përbashkët për shumicën e 

shteteve është se legalizimi i parave të rrjedhura nga veprimtaria kriminale konsiderohet vepër 

penale pavarësisht se ku është kryer krimi kryesor. Konkretisht, 

 

(i) Franca  

Në Aktin e 13 Majit 1996 
61

 parashikohet vepra e përgjithshme, duke ruajtur veprat e veçanta 

të pastrimit parave (a) në lidhje me trafikun e drogës 
62

 dhe (b) të sistemit doganor.
63

 Përveç 

këtyre, ka një seksion të veçantë në kodin penal francez për pastrimin e parave në lidhje me 

aktivitetet terroriste.
64

 Pastrimi i parave duhet të jetë i lidhur me vepra penale kryesore, të 

kryera para pastrimit të parave, të cilat kanë gjeneruar një përfitim të drejtpërdrejtë ose të 

tërthortë, që duhet të jenë ose një krim ose një shkelje në bazë të kodit penal francez, me 

përjashtim të veprave me rrezikshmëri të vogël shoqërore. Secila vepër penale është autonome. 

Personi që ka kryer një vepër penale ose disa vepra penale kryesore mund të ndiqet penalisht 

edhe për pastrim parash që rrjedhin nga kjo veprimtari kriminale dhe ka përgjegjësi penale 

edhe për veprat penale kryesore edhe për pastrim parash.
65

 Pastrimi i parave konkuron me 

veprat penale kryesore që kanë gjeneruar të ardhura kriminale. Kodi penal francez në nenin 

324-1, parashikon se “pastrimi i parave është falsifikimi i origjinës së të ardhurave të një krimi 

ose të një shkeljeje antiligjore të përcaktuar me ligj, si edhe ndihma për të investuar, fshehur 

ose konvertuar këto të ardhura”
 66

. Dënimi për veprën e përgjithshme dhe të posaçme të 

pastrimit të parave të një personi fizik është në maksimum deri në 5 vjet burg dhe një gjobë 

prej 375 000 Euro. Rrethana të cilësuara janë kur vepra është kryer nga subjekte të posaçëm 

ose nga organizata kriminale, në këto raste dënimi është në maksimum deri në 10 vjet dhe një 

gjobë prej 750 000 Euro. 
67

 

 

(ii) Italia 

Është një nga shtetet e pakta evropiane që konsideron vepër penale pastrimin e parave të 

rrjedhura nga çdo veprimtari kriminale. Janë dy krime të parashikuara nga Neni 648 të Kodit 

Penal italian, të cilat lidhen direkt me aktivitetet e pastrimit të parave. I pari, “riciclaggio”, i 

cili përcakton se “kushdo që me qëllim zëvendëson apo transferon para, mallra ose të ardhurat 

e tjera të një krimi të kryer, ose kryen akte në lidhje me këto para, mallra ose produkte, si për 

të penguar identifikimin e prejardhjes së tyre kriminale, do të jetë fajtor për krimin e pastrimit 

të parave”
 68

. Krimi i dytë, parashikuar po në nenin 648 të Kodit Penal italian, i titulluar 

"përdorimi i parave, mallrave apo të ardhurave të paligjshme”, përcakton se “përbën vepër 

                                                 
61

 Act of 13 May 1996 n◦96-392 on combating money laundering and drug trafficking and international 

cooperation regarding seizure and confiscation of the proceeds of crime. I disponueshëm edhe në internet në : 

www.whitecase.com/files/.../alert_Vulture_Funds_v1.pdf  
62

 Article 222-38 of the French Penal Code  
63

 Article 415 of the French Customs Code. Anti-Money Laundering: International Laë and Practice. Edited by 

Ëouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth. Faqe 486.    
64

 Article 421-1-6 dhe 422-2-2 the French Penal Code. 
65

 Supreme Court Criminal Judgement of France January 14, 2004. I disponueshëm edhe në internet në : 

http://ëëë.amlabc.com/amlcategory/aml-neës/france-supreme-court-clarifies-limitation-issues-for-money-

laundering-cases/   
66

 Article 324-1 Code Penal francez. Chapter IV. – Money Landering 
67

 Michel Veron. “Droit penal special”. Dallos 2006, faqe 341 
68

 Neni 648 i ICC (Kodi Penal Italian). Edited by W.H. Muller, C.H. K¨alin and J.G. Goldsëorth 2007 John Wiley 

& Sons, Ltd. “Anti-Money Laundering: International Laë and Practice”, faqe 533 

http://www.whitecase.com/files/.../alert_Vulture_Funds_v1.pdf
http://www.amlabc.com/amlcategory/aml-news/france-supreme-court-clarifies-limitation-issues-for-money-laundering-cases/
http://www.amlabc.com/amlcategory/aml-news/france-supreme-court-clarifies-limitation-issues-for-money-laundering-cases/
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penale investimi i parave, mallrave ose të tjera të ardhura të krimit në çdo veprimtari 

ekonomike ose financiare”.
69

 Pra, çdo person i cili me vetëdije angazhohet në pastrimin e 

parave do të ketë përgjegjësi penale për një nga krimet e mësipërme, edhe në rastin kur 

aktivitetet që kanë gjeneruar asetet që do të pastrohen janë kryer jashtë Italisë. Dënimi është me 

burgim 4-12 vjet dhe me gjobë nga 1032 Euro deri 15493 Euro. Parashikohen si rrethana 

cilësuese rastet kur këto veprime kryhen nga subjekte të posaçëm me detyra profesionale.  

 

(iii) Zvicra 

Vepra penale e pastrimit të parave është përfshirë në Kodin Penal zviceran që në vitin 1990. 

Ajo penalizon “një akt që synon fshehjen e identifikimit, të origjinës, të gjurmimit ose 

konfiskimin e aseteve, për të cilat është në dijeni ose i kishte mundësitë të merrte dijeni për 

origjinën e tyre nga një krim i rëndë (serioz)”.
70

 Më shumë se 80 krime parashikohen në Kodin 

Penal zviceran si krime të rënda, duke përfshirë pjesëmarrjen në një organizatë kriminale, 

financimin e terrorizmit, trafikimin e drogës, armëve, korrupsionin, mashtrimin, grabitjen dhe 

marrjen e pengjeve. Veprat penale në fushën fiskale nuk përbëjnë krime të rënda dhe si të tilla 

nuk janë vepra penale kryesore të pastrimit të parave. Dënimi maksimal për pastrimin e parave 

është deri në tre vjet burgim.  

 

(iv) Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

Pastrimi i parave është një krim federal, duke e konsideruar atë si një proces nëpërmjet të cilit 

të ardhurat e veprimtarisë kriminale të duken sikur kanë qenë dhe janë gjithmonë legjitime. 

Kodi penal amerikan parashikon se, “kushdo që duke e ditur se pasuria e përfshirë në një 

transaksion financiar përfaqëson të ardhura nga ndonjë formë e aktivitetit të specifikuar si të 

paligjshëm, kryen ose tenton të kryejë një transaksion të tillë financiar, konsiderohet vepër 

penale”
 
.
71

 Pra, ligji federal kundër pastrimit të parave përcakton, se për të pasur një person 

përgjegjësi penale për veprën penale të pastrimit të parave, duhet të provohet se ka kryer ose ka 

tentuar të kryejë një transaksion financiar me të ardhurat e një aktiviteti të përcaktuar me ligj si 

të paligjshëm dhe personi është në dijeni se transaksioni ishte hartuar në tërësi ose pjesërisht 

për të fshehur natyrën, vendndodhjen, burimin, pronësinë ose kontrollin e të ardhurave 

kriminale. Dënimi për veprën penale të pastrimit të parave është me një gjobë prej jo më shumë 

se 500.000 USD ose dy herë sa vlera e fondeve të përfshirë në operacion financiar ose me 

burgim jo më shumë se njëzet vjet, ose të dyja së bashku.
72

 

 

(v) Kosova 

Neni 308 i Kodit Penal të Kosovës përcakton, se“kushdo që kryen vepër penale të shpëlarjes së 

parave, dënohet sipas ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave”.
73

 Ky nen është një 

dispozitë blanket, pasi i referohet ligjit specifik Nr. 03/L-196 “Për parandalimin dhe shpëlarjes 

së parave dhe financimit të terrorizmit”.
74

 Neni 2 i këtij ligji e përkufizon pastrimin e parave si 

                                                 
69

 Edited by W.H. Muller, C.H. K¨alin and J.G. Goldsëorth 2007 John Wiley & Sons, Ltd. “Anti-Money 

Laundering: International Laë and Practice Ibedem, faqe 534 
70

 Një krim i rëndë (serioz) është përcaktuar si një vepër penale të dënueshme me një dënim prej më shumë se tre 

vjet burgim 
71

 Money Laundering. 18 U.S.C.§1956. I disponueshëm edhe në internet në : 

 http://federalevidence.com/pdf/JuryInst/3d_Crim_Ch6_1956_2009.pdf   
72

 I disponueshëm në internet në : http://ëëë.laë.cornell.edu/uscode/text/18/1956. Datë 08.09.2012   
73

 Kodi Nr. 04/L-082. Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës/ Nr.19 / 13 

Korrik 2012, Prishtinë. 
74

 Ligji Nr. 03/L-196 “Për parandalimin dhe shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit”.   

Prishtinë 30 Shtator 2010. 

http://federalevidence.com/pdf/JuryInst/3d_Crim_Ch6_1956_2009.pdf
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1956.%20Datë%2008.09.2012
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çdo veprim me synim maskimin e origjinës së parave ose prone tjetër, të fituara nga ndonjë 

vepër penale. Nga ana subjektive, sipas Kodit Penal të Kosovës, personi ka përgjegjësi penale 

edhe kur veprimet e tij kryhen nga pakujdesia, konkretisht, “kushdo që, duke e ditur ose që ka 

arsye për të ditur” se pasuria e caktuar buron nga ndonjë formë e aktivitetit kriminal, pasuri 

kjo e cila në të vërtetë fitohet me vepër penale apo kushdo që, duke besuar se pasuria e caktuar 

fitohet nga ndonjë formë e aktivitetit kriminal. Objekt është çdo pasuri e fituar nga veprat 

penale ose nga ndonjë formë e veprimtarisë kriminale. Afati i burgosjes deri në dhjetë vjet dhe 

me gjobë deri në tri herë më të madhe në vlerë të pasurisë së objektit të veprës penale. 

 

(vi) Shqipëria  

Ligji 
75

 shqiptar në përkufizimin e pastrimit të parave i referohet nenit 287 të Kodit Penal të 

Republikës së Shqipërisë. Sipas këtij neni 
76

 subjekti i krimit të pastrimit të parave duhet të jetë 

në dijeni, se pasuria objekt i pastrimit duhet të jetë produkt i veprës penale ose veprimtarisë 

kriminale. “Nga ana subjektive krimi kryhet me dashje”.
77

 Për të pasur përgjegjësi penale sipas 

Nenit 287 të Kodit Penal kërkohet dijenia dhe qëllimi, fshehja e të ardhurave të paligjshme. 

Përgjegjësia penale për veprën penale të pastrimit të parave, sipas Kodit Penal shqiptar ashtu si 

edhe në Kodin Penal francez dhe në kodet penale të vendeve të tjera, nuk është e lidhur me 

përgjegjësinë penale të personit që ka kryer veprën kryesore nga e cila kanë ardhur produktet 

kriminale, edhe në rastin kur vepra penale bazë mund të jetë kryer jashtë shtetit ose nga shtetas 

të huaj. 
78

 Në rastet kur i njëjti person kryen veprën penale bazë dhe pastrimin e produkteve të 

ardhura nga kjo vepër penale ai do të përgjigjet penalisht për të dyja veprat penale, pra do të 

kemi konkurim veprash penale.  

  

4. Parandalimi i pastrimit të parave 

 

Pastrimi i parave konsiderohet me të drejtë si një derivat i krimit të organizuar, ai përbën një 

fenomen global, që prek të gjitha vendet dhe për pasojë nevoja për të koordinuar 

bashkëpunimin ndërkombëtar është e domosdoshme. Ky koordinim duhet institucionalizuar sa 

më shumë të jetë e mundur si kundërpërgjigje e lehtësisë me të cilën organizatat kriminale 

akumulojnë dhe transformojnë vlera të mëdha monetare nëpër botë. Metoda më e sukseshsme 

për të luftuar krimin e organizuar dhe pastrimin e parave në veçanti është që të ndiqet lëvizja e 
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parave. Kriminelët duan që paratë e fituara nga veprimtaria e kundërligjshme t’i zhvendosin më 

tej dhe më shpejt se sa hetuesit mund t’i ndjekin ato. Kohë pas kohe kërkojnë t’i vënë ato në 

një vrimë të zezë në mënyrë që hetuesit të mund të mos i zbulojnë më.  

 

Cilët janë arsyet kryesore të luftës kundër pastrimit të parave ? 

Lufta kundër pastrimit të parave mundëson autoritetet ligj zbatuese të konfiskojnë të ardhurat 

kriminale, të cilat mund të anashkalohen nëpërmjet operacioneve të pastrimit. Për shembull, 

duke i dhënë pronës e cila përbën të ardhurat e krimit, një pamje të ndryshme ose duke ia shitur 

palëve të treta, mund ta shpëtojë nga konfiskimi. Kriminalizimi i pastrimit të parave ka për 

qëllim ta minojë atë dhe krimin e organizuar në përgjithsi,  duke i konfiskuar përfitimet 

financiare. Pastrimi i parave është “thembra e Achilles”
79

 për krimin e organizuar, pasi 

nëpërmjet operacioneve të pastrimit të parave ai bie në kontakt me ekonominë legjitime dhe ky 

është momenti ku kriminelët mund të komprometohen dhe arrestohen.  

 

Arsyeja tjetër për të luftuar pastrimin e parave buron nga vështirësitë e sigurimit të provave nga 

hetuesit (prokurorët dhe policët gjyqësorë) për të dënuar kriminelët e çdo niveli dhe në veçanti 

kriminelët e shkallës së lartë, të cilët qëndrojnë kryesisht mënjanë nga aktivitetet kriminale, i 

shmangen kontaktit me mallrat dhe të ardhurat e paligjshme që ata përfitojnë, por krijojnë një 

“paper trial”
80

 të të dhënave të cilët ndjekin lëvizjen e parave. Këto gjurmë, mund të përbëjnë 

prova të implikimit të tyre në këto aktiviteteve kriminale. Lufta kundër pastrimit të parave 

është parë kështu si një mjet për të mbledhur prova kundër kriminelëve të nivelit të lartë të 

grupeve të krimit të organizuar. 

 

Shtysa më e fuqishme për hartimin e strategjive kundër pastrimit të parave, është padyshim  

njohja e ndikimeve që paratë e pista mund të kenë në sektorin financiar, dhe në përgjithësi në 

ekonomi si një e tërë. Krimi i organizuar përmes operacioneve të pastrimit të parave si një 

domosdoshmëri për ekzistencën e tij, kontakton me personat apo institucionet nga ekonomia 

legjitime. Kjo mund të sjellë korrupsion dhe një deformim të funksionimit të disa 

institucioneve të tilla, si bankat. Në një version ekstrem, influence e krimit të organizuar mund 

edhe të rezultojë në kontrollin nga ana e krimit të organizuar të institucioneve të ligjshme.  

 

4.2 Masat parandaluese kundër pastrimit të parave 

 

Masat parandaluese ndryshojnë nga masat penale të luftës kundër pastrimit të parave edhe pse 

shpesh janë të lidhura thelbësisht ndërmjet tyre. Këto ndryshime konsistojnë kryesisht në rolin 

dhe qëllimin që ato kanë. Masat parandaluese kanë treguar tashmë, se janë të rëndësishme për 

zbulimin e veprimtarisë kriminale të pastrimit të parave. Kjo realizohet nëpërmjet dhënies së 

informacionit me anë të detyrimeve raportuese, me anë të krijimit të një baze të dhënash që 

institucionet financiare janë të detyruar të mbajnë sipas rregullave të përcaktuara në kuadër të 

masave kundër pastrimit të parave. Llojet e masave parandaluese kundër pastrimit të parave 

janë më të fokusuara në drejtim të parandalimit të keqpërdorimit të institucioneve financiare 

për qëllim të pastrimit të parave. Ky rol i atribuohet institucioneve financiare, inteligjencës 
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financiare, njësive dhe autoriteteve mbikëqyrëse të zbatimit të legjislacionit mbi parandalimin e 

pastrimit të parave.  

 

Legjislacioni penal, ndëshkues kundër pastrimit të parave, në parim vlen për çdo qytetar, 

ndërsa legjislacioni për parandalimin e pastrimit të parave ka shpesh një fushë të kufizuar të 

zbatimit të tij, që vlen vetëm për disa kategori specifike të institucioneve dhe profesioneve. 

Ligji penal fokusohet në pastruesit e parave, subjektet e krimit, ndërsa legjislacioni parandalues 

është drejtuar ndaj procesit të pastrimit të parave, institucioneve dhe profesioneve që janë të 

prirura për t’u keqpërdorur për qëllime të pastrimit të parave. Të gjitha masat parandaluese 

kundër pastrimit të parave janë fokusuar në rolin e institucioneve financiare. Njëzet e një prej 

dyzetë Rekomandimeve të FATF lëshuar në vitin 1990 përqëndrohen në rritjen e rolin e 

sistemit financiar kundër pastrimit të parave. Çdo institucion financiar duhet ta konsiderojë 

veten një objektiv të mundshëm të operacioneve të pastrimit të parave.  

 

Disa karakteristika të institucioneve financiare i bëjnë ato veçanërisht tërheqës për pastruesit e 

parave. Në radhë të parë madhësia e të ardhurave të krimit të organizuar, shpesh në formën 

cash, shpjegon arsyen përse pastruesit e parave kanë një preferencë për institucionet financiare. 

Intensiteti i madh i qarkullimit të parave në institucionet financiare bën të mundur kanalizimin 

e  shumave  të parave në këto institucione pa zgjuar dyshimin e tyre. Për më tepër, sistemi 

financiar duke qenë i ndërkombëtarizuar, e bën shumë të lehtë transferimin e të ardhurave nga 

një juridiksion në një tjetër, shpesh në një periudhë shumë të shkurtër kohore. Nga ana tjetër 

mbrojtja e ofruar nga ligjet e sekretit është padyshim një faktor tërheqës për çdo pastrues të 

parave, pasi ata e bëjnë procesin e pastrimit të parave shumë më të vështirë për t’u zbuluar nga 

autoritetet e zbatimit të ligjit. Veç kësaj, në disa juridiksione klientët mund edhe të mbeten 

anonim për institucionet financiare, të cilat janë mundësi ideale për pastruesit e parave. 

 

Shtrohet pyetja, nëse masat e imponuara nga legjislacioni kundër pastrimit të parave 

shkelin të drejtën e privatësisë ?  
Kjo e drejtë është e garantuar jo vetëm nga Nenet 35, 36, 37 e Kushtetutës të Repubikës së 

Shqipërisë dhe Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr. 9887, datë 10.3.2008, por edhe 

me Nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
81

 dhe Neni 17 i Paktit 

Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike.
82

 Për sa i përket detyrimeve për identifikimin 

e klientit konsiderohet, se e drejta për privatësi nuk është në rrezik pasi këto detyrime thjeshtë 

kanë të bëjnë me komunikimin për identitetin e klientit dhe si të tilla nuk mbulohen nga e 

drejta për privatësi.
83

 Përsa i përket obligimeve raportuese çështja është më e ndërlikuar, 

pavarsisht se lloji i informacionit që raportohet nga institucionet financiare zakonisht është më 

shumë i natyrës tregtare ose profesionale. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka 
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vendosur, se nuk ka asnjë arsye që nocioni i jetës private duhet të merret i përjashtuar nga 

aktivitetet e natyrës profesionale apo tregtare, të cilat në praktikë janë shumë të vështira për t’u 

ndarë nga aktivitetet private.
84

 Megjithatë, në përputhje me Nenin 8 të Konventës Evropiane 

mbi të Drejtat e Njeriut, në një shoqëri demokratike autoriteti publik mund të ndërhyjë në 

shkallën e parashikuar nga ligji, kur konsiderohet e nevojshme për rritjen e efektivitetit të luftës 

kundër krimit dhe në veçanti kundër atij të organizuar. Këtu është rasti për të raportuar për 

dyshime të bazuara për pastrim parash.  

 

PËRFUNDIME 

Kodi Penal shqiptar në përkufizimin e veprës penale është bashkëkohor dhe në standarde të 

njëjta me shumicën e kodeve penale dhe të konventave ndërkombëtare. Në përkufizimin e 

pastrimit të parave nga kodet penale të disa shteteve, rezulton se nuk ka dallime të 

rëndësishme. Megjithatë, vende të ndryshme jo në mënyrë të barabartë e konsiderojnë vepër 

penale pastrimin e parave të rrjedhura nga të gjitha llojet e veprimtarive kriminale. Disa shtete 

kriminalizojnë çdo veprimtari për legalizimin e të ardhurave kriminale, të tjerë shtete, 

përgjegjësinë penale për pastrim parash e lidhin vetëm me legalizimin e të ardhurave të 

përfituara nga vepra penale të përcaktuara me ligj. Por, për shumicën e shteteve si vepër penale 

pranohet pastrimi i parave të përfituara nga krime me një minimum dënimi, kryesisht, mbi 3 

vjet burgim, ashtu siç ka dhe shtete të cilët dënojnë vetëm  pastrimin e parave të narkotrafikut. 

Përcaktimi i objektit të veprës penale të pastrimit të parave, vetëm për krime dhe jo për çdo 

vepër penale, është i nevojshëm edhe për të parandaluar qëndrimet subjektive dhe abuzive në 

zbatimin e ligjit, si dhe për faktin se këtë qëndrim kanë mbajtur shumica e shteteve, të cilët 

përcaktojnë në mënyrë të qartë se cilët krime ose shkelje janë të nevojshme për të pasur pastrim 

parash si ShBA, Gjermania, Spanja, Franca, Federata Ruse, etj., ose origjina e pasurive, objekt 

pastrimi, të jetë një krim serioz si Zvicra, Austria, Liternshtejni,  etj. 

 

Masat e dënimit me burgim të parashikuara nga neni 287 të Kodit Penal të Republikës së 

Shqipërisë, “pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, ... në rrethana 

të cilësuara..., dënohet jo më pak se pesëmbëdhjetë vite burgim dhe me gjobë nga tre milionë 

gjerë në dhjetë milionë lekë. Mendojmë se këto masa me burgim janë të ashpra. Kjo krahasuar 

dhe me masat e dënimeve të parashikuara nga kodet penale të vendeve të ndryshme, p.sh. Kodi 

Penal francez dhe ai italian në rastin e kryerjes së këtij krimi në rrethana cilësuese nga subjekte 

të posaçme dhe nga organizata kriminale parashikon në maksimum dhjetë vjet burgim dhe nga 

katër vjet në dymbëdhjetë vjet burgim. Ndërsa, për masën e dënimit “gjobë”, mendojmë se do 

të ishte më me interes të ishte më e madhe, në varësi të vlerës së objektit të veprës penale për 

shembull deri në dyfishin e vlerës së pasurisë kriminale të pastruar.  

 

Rritja e masave parandaluese nga institucionet financiare ka sjellë një zhvendosje të fenomenit 

të pastrimit të parave në sektorë të tjerë të ekonomisë. Prandaj, duhet të zgjerohet aplikimi i 

masave parandaluese në fushën e profesioneve të ndryshme dhe institucioneve të tjera jo 

financiare. 
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Abstract 
This paper is a legal treatment of the concept and definition of money laundering and legal 

definitions provided for in international legal acts and in domestic legislation, in a comparative 

perspective. Basically money laundering is the process that makes the "dirty money” looks 

clean, is criminal activity that includes efforts to conceal or disguise the proceeds of crime. 

Argued the necessity of criminalizing money laundering. Group of arguments related to the 
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effects of cleaning, mainly economic, constitute sufficient basis to justify calling the criminal 

law to criminalize the act of purification and to consider it as a separate offense and a very 

serious one.  The importance of the fight against this phenomenon, which allows law 

enforcement authorities to confiscate criminal proceeds , the punishment of criminals achieve 

any particular level and high- level criminals , who remain largely aside from criminal 

activities. Changing preventive measures by criminal measures, consisting mainly on the role 

and purpose that these measures, as ëell as their scope. 

Keywords: Money laundering, criminalization, consequences, prevention measures, the fight 

against money laundering. 
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10 Modeli I harmonizacija fiskalnih politika zemalja JIE-pe SA evropskom 

unijom 

 
Okvir crnogorske fiskalne politike u procesu pridruživanja EU 
Značaj fiskalne politike 

Fiskalne politike imaju veliki značaj za ekonomski rast, makroekonomsku stabilnost i inflaciju. 

Ključni aspekt u vezi fiskalne politike je nivo i kompozicija vladinih rashoda i prihoda, 

budžetski deficit i prihod, budžetski deficit i državni dug. Fiskalna disciplina je od presudnog 

značaja za makroekonomsku stabilnost. Potreba za fiskalnom disciplinom je sve jača i u 

Evropskoj uniji (EU). Posebno u njenoj monetarnoj uniji (EMU), koja se sastoji od suverenih 

država ali koje su zadržale odgovornost za fiskalnu politiku. Više nema mogućnosti da samo 

nacionalne i politike deviznog kursa mogu odgovoriti na specifične šokove pojedinih zemalja 

jer fiskalne politike mogu bolje ublažiti takve šokove ako startuju sa dobrih pozicija. 

Brojne institucije postavljene su da bi kreirale jake fiskalne politike na nivou EU koje takođe 

doprinose cjenovnoj stabilnosti. Tako na primjer, zabranjeno je monetarno finansiranje, nije 

moguć privilegovani pristup finansijskim institucijama, nema klauzule spašavanja od bankrota 

državnih finansija, donešene su fiskalne odredbe da bi se izbjeglo pretjerano veliki deficiti 

budžeta i td. Štaviše, postavljeni su mehanizmi za implementaciju pravila budžetskog 

balansiranja na nacionalnom nivou i dalje jačanje procedura kod prevelikih deficita u okviru 

Pakta stabilnosti i rasta. 

Budžetski deficit u EU ogrančen je na 3% a bruto dug do 60% BDP. Pakt za stabilnost i rast 

obezbjeđuje operativna budžetska pravila za budžetsku kontrolu (tzv. preventivna ruka) i uslov 

primjene procedura kod prekomjernih budžetskih deficita (tzv. korektivna ruka). Zahtijeva se 

od zemalja članica EU da koordiniraju svoje budžetske politike i izbjegavaju prekomjerne 

budžetske deficite. To je bitno da bi se održala makroekonomska stabilnost i osigurala niska 

inflacija kao i niske kamatne stope. Time se postižu jak doprinos za ostvarivanje održivog rasta 

i kreiranje novih radnih mjesta. Ovaj sporazum omogućava da dobre budžetske politike 

postanu permanentna osnova. Obaveza država članica je da se pridržavaju srednjoročnih 

ciljeva kako bi njihove budžetske pozicije bile blizu uravnoteženom budžetu ili sa suficitom 

prihoda nad rashodima budžeta.  

Krize i mjere otklanjanja kriza 

Zemlje Irska i Španija pretrpjele su šokove od stambenog buma koji nije mogao biti 

kontrolisan od strane nacionalnih ekonomskih politika. Druge zemlje, poput Italije i Portugala, 

pretrpjele su šok od globalne krize najviše zbog toga što su se specijalizovale za robe niske 

dodate vrijednosti. Grčka je bila pogođena od gubitka povjerenja vezan za slabost njenih 

fiskalnih računa. Deficit je bio podcijenjen jer je iznosio 7% u odnosu na prikazanih 3% BDP. 

Ovaj debalans kada je izbio na vidjelo izazvao je nepovjerenje članica. Takođe, i zaduženost je 

bila podcijenjena u odnosu na BDP. Kao odgovor na probleme kod stručnjaka su se javili 

zahtjevi za izgradnjom tri potporna stuba u pravcu smanjenja rizika od deficita i prezaduženosti 

kroz uspostavljanje jačih limita, velikog centralnog budžeta i veće harmonizacije nefiskalnih 

politika, počevši od uspostavljanja bankarske unije. Možda budući pravac leži u centralizaciji 

dugova i uspostavljanja neke vrste zaštitnog zida za buduće šokove.  

                                                 
85

 Univerzitet Mediteran, Montenegro Business School 



 

 

  
89 

 
  

Simultana kontrakcija u EU u početku je dovela do pogrešne dijagnoze uzroka krize. Neke 

zemlje, poput Grčke, živjele su van svojih mogućnosti tako da nijesu imale druge opcije od 

naglog smanjenja neodrživih javnih finansija. Ispostavilo se da je deficitom širom Eurozone 

moguće upravljati. Osnovni problem Eurounije leži u tekućoj neuravnoteženosti koja je u 

periodu uspona bila široko evropska ali u periodu krize sve neravnoteže su se locirale na 

nacionalnim nivoima članica. Time su disbalansi postali preveliko breme za pojedine zemlje, 

praktično u ekonomijama na jugu EU. Javila se kriza zaposelnosti tako da je stopa 

nezaposlenosti u većini zemalja prešla 12%, a mladih preko 24%. U nekim zemljama ovi 

pokazatelji su dostigli znatno veću magnitudu tako je, npr. nezaposlenost u Španiji premašila 

20% radnog sposobnog stanovništva. Poseban problem predstavalja dugoročna nezaposlenost 

koja prijeti da Evropa izgubiti jednu radnu generaciju jer dugoročna nezaposlenost vodi ka 

gubljenju vještina i teškoću ponovnog zapošljavanja. Španija i Portugal su povećali 

fleksibilnost ulaska i izlaska kada je u pitanje tržište rada, dok su Italija i Francuska po tom 

pitanju dosta zaostale za njima i, uz to, imaju visoka poreska opterećenja vezana za zaposlene. 

Iako Evropska centralna banka ima rekordno niske kamatne stope, njen transmisioni 

mehanizam ne funkcioniše adekvatno, pa će morati naći kreativnije puteve da protok zajmova 

ide direktno ka malim i srednjim preduzećima u zemljama pogođenim krizom. 

Sada EU zavidi Americi koja je na vrijeme intervenisal u svom bankarskom sektoru. Evropski 

pravac štednje na svim poljima je donekle promijenjen ali se izgubilo puno vremena i put 

oporavka će zato biti duži i teži
86

.    

Fiskalna politika kao važna antikrizna politika 

Fiskalna politika u uslovima krize zahtijeva promjenu zakona što opet zahtijeva dosta vremena. 

Fiskalna politika ima prednost u odnosu na monetarnu politiku jer može da poveća javnu 

potrošnju što utiče na povećanje agregatne tražnje. Efekti smanjenja poreza može biti usporen 
jer građani neće odmah potrošiti uvećani raspoloživi prihod koji dolazi iz smanjenja poreza. 
Idealno je kada fiskalna politika povećava agregatnu tražnju za vrijeme recesije i obuzdava 
potražnju za vrijeme buma. Pogrešan tajming fiskalne politike može u stvari povećati inflaciju i 
ubrzati pad ekonomije u uslovima kada ekonomija već počinje da usporava. Problem je 
objektivno u tome što prognoza ekonomskih aktivnosti nije precizna nauka. Neizbježan je da 
protekne vremenski period između potrebe za promjenom fiskalne politike i njenog samog 
djelovanja. Obično protekne od pola do jedne godine dok promjene fiskalne politike ne počnu 
da djeluju.   
Veliku prednost imaju automatski stabilizatori koji djeluju bez posebne nove legislative i oni 
povećavaju ili smanjuju budžetski deficit za vrijeme recesije ili buma. Djeluju kontraciklično 
bez zaostajanja vezanih za promjenu regulativu. Porezi na korporativne profite značajno rastu 
u periodu buma a opadaju u periodu recesije. Slično je i sa progresivnim oporezivanjem 
prihoda građana. U periodu recesije ova opterećenja se smanjuju ili čak ukidaju. Značajni su 
programi osiguranja nezaposlenih jer obuhvataju porast plaćanja ljudi u periodima kada su 
nezaposleni i obratno.   
 

Multiplikatori  
Nova razmišljanja pojavila su se u Evropi kada je u pitanju dejstvo tzv. fiskalnog multiplikatora. 
Oliver Blanchard (glavni ekonomista IMF) i Daniel Leigh analizirali su koliko promjena fiskalne 
politike može da utiče na ostatak ekonomije. Istraživali su nekoliko zemalja EU i došli do 
zaključka da 1 € injekcije vladinog novca u ekonomiju donosi više od 1€ neto koristi što je 
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znatno više od ranijih istraživanja koja su ustvrdila da samo 0,5 € rezultira u neto koristi.87 Do 
revidiranja prema većoj vrijednosti ovog multiplikatora došlo se na osnovu zaključka da velike 
krize dovode do povećanja vrijednosti ovog multiplikatora. Naime, u velikim recesijam 
ekonomska slabost znači postojanje velikih rezervi u kapacitetima što redukuje rizik 
“istiskivanja”. Povećana javna potrošnja nema značajniji uticaj na povećanje kamatnih stopa 
koji bi u normalnim uslovima usporilo ekonomiju. 
Istraživanja Ethan Izetzki i kolega88 pokazuje da efekti multiplikatora može biti vrlo različit 
zavisno od zemalje do zemlje. U nerazvijenim zemljama on ima vrlo nizak uticaj krećući se oko 
0,63 centi neto koristi na 1 uloženi dolar. To se objašnjava time što javna ekspanizija kratko 
traje i prekida se poslije jedne godine kada nastaje naredna kontrakcija tako da se efekti 
multiplikatora znatno umanjuju. Ovo se odnosi na svakodnevnu javnu potrošnju poput plata u 
obrazovanju, zdravstvenom sektoru i dr. Međutim, kada je u pitanju izgradnja fizičke 
infrastrukture ovaj multiplikator je vrlo povoljan jer se njegova vrijednost kreće preko 1,5. 
Dakle, javne investicije imaju potpuno drugačije efekte od javne potrošnje u manje razvijenim 
zemljama. 
Ali sve nije u multiplikatorima. Jako je bitno kako će biti odmjerena visina poreza, isto tako i 
svrha javne potrošnje. Često puta BDP je pogrešan cilj  ako se ne uzme u obzir i pitanja nivoa 
blagostanja, odnosno društvene jednakosti/nejednakosti. Model ravnoteže pokazuje da 
dodatni dolar javne potrošnje proizvodi isto toliko blagostanja koliko doprinosi dodatni dolar 
privatne potrošnje89. Prekomjerna javna potrošnja čini društvo gorim jer država troši novac 
koji bi stanovnici rađe trošili međusobom. Ako pretpostavimo da je idealna javna potrošnja 
25% BDP onda povećanje potrošnje na 26% smanjuje privatnu potrošnju na 74%. BDP je isti ali 
je populaciji gore jer povećanje javne potrošnje ne doprinosi onoliko blagostanju koliko se 
pogoršava niža privatna potrošnja. Autori navode da ukoliko dođe do ovakvog disbalansa 
najbolje je onda primijeniti konvencionalnu monetarnu politiku da bi se privatna potrošnja 
dovela na nivo idealnog učešća u BDP. Tekuća javna potrošnja u Crnoj Gori u 2013. god. u 
odnosu na BDP bila je 38,9% što se može smatrati visokim učešćem. 
Ciklične mjere 
Finansijsko previranje u Evropi pokazalo je da su mnoge nove tržišnje ekonomije manje rizične 
od razvijenih ekonomija. Centralno mjesto dobija fiskalna politika u rješavnje finansisjke krize. 
U prošlosti manje razvijene zemlje imale su tendenciju da slijede procikličnu politiku, što je 
značilo povećanje potrošnje ili smanjenje poreza u periodu ekspanzije i smanjenje potrošnje ili 
povećanje poreza u periodu recesije. Za razliku od njih, mnogi autori90 navode da su razvijene 
zemlje koristile kontracikličnu fiskalnu politiku. Zašto su zemlje u razvoju u ranijem periodu, 
kako pokazuju istraživanja, više koristile procikličnu fiskalnu politiku objašnjava se time što su 
vlade bile pod velikim političkim i socijalnim pritiscima da obezbijede ne samo dotadašnju, 
veću u mnogim slučajevima čak i veću javnu potrošnju tako da su povećavale poreze, takse i 
druge namete. Ekonometrijskim istraživanjima dobijene su korelacije između javne potrošnje i 
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BDP91 za 94 zemlje koje pokazuju da su razvijene zemlje (21), u periodu 1960-1990. god., 
koristile kontracikličnu fiskalnu politiku jer su potrošnju smanjivale u periodima krize i 
obratno. Ostale zemlje koristile su prociklične fiskalne politike, koje su imale pozitivnu 
korelaciju tj. destabilizirajuće dejstvo. Dakle, više od 90% zemalja u razvoju su koristile ovakve 
mjere. Vlade su tako djelovale destabilizujuće jer su pogoršale amplitudu poslovnog ciklusa. 
To se objašnjava nesavršenim pristupom kreditima ili političkoj distorziji. Međutim, u 
poslednjih 10 godina došlo je do istorijskog pomjeranja u ponašanju zemalja u razvoju u 
odnosu na poslovne cikluse (2000-2009). Negativna korelacija se povećala kod 35% 
nerazvijenih zemalja i 43% zemalja u razvoju upravo zbog sprovođenja kontracikličnih fiskalnih 
politika. Ovaj zaokret bio je moguć u onim zemljama koje su imale jake institucije ali i koje su 
uspjele da pojačaju vladavinu prava u čemu je dobar primjer Čile.92  
Crnogorski model inovirane fiskalno-monetarne politike 
Elementi modela buduće fiskalne-monetarne politike u Crnoj Gori mogli bi se odnositi na 

model dinamičnijeg razvoja sa novinama koje bi mogle se implementirale u budućem periodu. 

Finansijsko tržište može u tome da ima veliku ulogu. Kao prvo potrebno je uspostaviti jači 

mehanizam djelovanja kamatnih stopa kroz jačanje uloge države, odnosno odgovarajućih 

institucija - regulatora. To se može postići konzistentnijom politikom bezrizičnih kamatnih 

stopa u Crnoj Gori. Potrebno je uvesti nove tržišne instrumente i obezbijediti kontinuitet 

ponude i tražnje finansijskih instrumenata na domaćem finansiskom tržištu, kako na 

kratkoročnom, tako i na dugoročnom tržištu.  

Kratkoročnim i dugoročnim hartijama od vrijednosti čiji je emitent Država mogla bi doprinese 

uspostavljanju nelinearne krive kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa, tj. ročnu strukturu 

kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa na hartije od vrijednosti. Povećanjem vrsta tržišnih 

instrumenata na crnogorskom tržištu novca povećao bi se značaj referentne bezrizične kamatne 

stope čime bi se uticalo na bolje regulisanje kamatnih stopa na crnogorskom finansijskom 

tržištu. U sadašnjim uslovima  banke nude kamatne stope koje kratkoročno zadovoljavaju 

bankarski sektor ali su dugorčne neodržive za kompanije. Nije došlo do smanjenja kamatnih 

stopa na finsijskom tržištu zbog nejasne strategije kamatne politike i neodlučnim mjera 

nadležnih finansijskih regulativnih institucija. Zato su preovladale na tražištu visoke kamatne 

stope koje su zadovoljile banke ali su izazvale povećanje loših dugova kod klijenata. Naime, u 

periodu recesije zajmoprimci nijesu mogli da podnesu tako visoke troškove po osnovu kamata 

na uzete kredite. Nivo loših kredita koji se neredovno ili uopšte ne vraćaju povećava se iz 

godine u godinu i približava se četvrtini uzetih kredita na početku 2014. god. 

Do sada su kratkročne državne hartije od vrijednosti bile emitovane na crnogorskom 

finansijskom tržištu sa rokovima dospijeća od 90 i 180 dana. Potrebno je uvesti raznovrsnije 

kratkoročne hartije od vrijednosti sa rokom dospijeća od 1 i 4 mjeseca. Bilo bi poželjno 

povećati obim emisija svih kratkoročnih hartija od vrijednosti. Takođe, bitno je uspostavljanje 

sistema kraktoročnih realnih kamatnih stopa koje bi na godišnjem nivou bile bolje 

inkorporirane u ciljeve monetarne politike. Treba nam referentna kamatna stopa, mogućnost 

kratkoročnog zaduživanja na tržištu uz operacije na otvorenom tržištu centralne banke. Na ovaj 

način bi se efikasnije usmjeravala kratkoročna slobodna sredstva za potrebe likvidnosti i 

kratkoročnih projekata preko finansijskog tržišta. 

Dugoročne hartije od vrijednosti 
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Na tržištu kapitala trebalo bi uvesti više novih vrsta dugoročnih državnih hartija sa različitim 

rokovima dospijeća od 3, 5, 7, 10 20 godina i nešto većim kamatnim stopama u odnosu na 

kratkoročno tržište zbog faktora rizika. Ovi finansijski instrumenti bi mogli da sadrže inovacije 

vezano za klazule zaštite od inflacije i mogućnost konverzije. Takođe, mogućnosti uvođenja 

STRIPS (glavnice i kamata) na dugoročne hartije dobile bi obilježje sigurne štednje. Hartijama 

bi se mogli fokusirati preko euroobveznica i na tržišta Kine i Japana, koja su motivisana da 

svoje investitore povezuju na međunarodnom tržištu. Dugoročne državne hartije bi mogle imati 

prinos nižu od već emitovanih na inostranom tržištu po kamatama koje su do sada bile veće od 

7%.  

Država bi mogla da emituje namjenske štedne obveznice za građane kako bi se sitni ulozi 

prikupili na tržištu. Mogle bi biti interesantne i obveznice ciljane za dijasporu koje bi mogle 

biti vrlo atraktivne za naše iseljenike u razvijenim zemaljama u kojima, inače, imaju vrlo niske 

kamate na štednju.  

Posebne serije finansijskih instrumenata bi se mogle odnositi na “nacionalne obveznice” koje 

bi imale niske nominalne vrijednosti kako bi se uključilo što više građana. U periodu recesije i 

oni koji imaju su skloni da manje troše i ovo bi bila dobra prilika da se ta sredstva prikupe. 

Podstaklo bi se tržište dugoročnih korporativnih obveznica kojih za sada nema na crnogorskom 

sekundarnom finansijskom tržištu. 

Mjere  

Crnogorska Vlada je proklamovala kontracikličnu fiskalnu politiku kao odgorov na krizu ali 

nije uspjela da se odupre povećanom zaduživanju tako da je javna potrošnja ostala na visokom 

nivou. Rast javnog duga zabrinjava uz dalje postojenje velikog deficita koji dodatno pogoršava 

neravnotežu. Zato, reforme radi smanjenja deficita treba da budu dugoročne kako bi se bolje 

uskladila javni prihodi i potrošnja bez ekscesivnog novog zaduživanja. Reforma socijalnog 

sektora i javne administracije takođe treba da bude jedan od prioriteta i usklađene sa drugim 

sektorskim reformama. Dalje povećanje poreskih stopa bio bi nova prociklična mjera koja bi 

smanjila konkurentnost i još više odbila buduće investitore. Npr. dalje povećanje poreza na 

plate gušilo bi zapošljavanje i rast.Potrebno je bolja organizacija poreske uprave i njenog 

efikasnijeg rada. Neophodne su bolje tehnike procjene rizika, metode revizije, vještina i 

edukacija zaposlenih, fokusiranje na velike poreske obveznike. Značajniji je segment 

unapređenja poreza na imovinu od samog povećanja poreskih stopa. Porez na imovinu u 

OECD čini čak 2% BDP. Tu je i porez na promet nekretnina, komunalni doprinosi koji bi 

mogli biti bolje osmišljeni kroz poresku politiku. Problemi sa naplatom imovine je 

podcijenjivanje vrijednosti, slaba obuhvatnost, smanjena naplata. Potrebna je bolja 

identifikacija imovine za oporezivanje, unapređenje informacionih sistema o tome, efikasnije 

utvrđivanje poreske osnove i primjerene poreske stope. Bitno pitanje u tom kontekstu je dalje 

ažuriranje zemljišnih knjiga i katastara.  Dublje promjene u poreskim stopama može izazvati ne 

samo nove administrativne troškove, nego narušiti stabilnost poreskog sistema, te nepovjerenje 

ulagača. Stalna zaduživanja postavljaju pitanje da li postoji efikasan sistem upravljanja javnim 

dugom dok porast obaveza nameće potrebu za hitnom implementacijom sistema upravljanja 

rizicima kao što su: poslovanje javnih preduzeća, vanbudžetskih korisnika, lokalnih jedinica i 

društava u vlasništvu javnih preduzeća. 

Da bi se realizovale promjene neophodno je donijeti novi set mjera u okviru raznih politika. 

Mjere liberalizacije tržišta rada su neophodne kako bi se olakšalo neophodno inovativno 

preduzetništvo, zatim ubrzale strukturne reforme u proizvodnom sektoru, ublažila nepovoljna 

uvozna struktura, poboljšala investiciona klima i efikasnost javnog sektora. Povećanje 

konkurentnosti na svim nivoima uz neophodne korektivne mjere u oblastima nesavršenosti 

djelovanja tržišta. 
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Makro ekonomska i politička nestabilnost mogu dodatno da povećaju premiju rizika ulaganja u 

Crnu Goru. Zato je potrebno jačanje mjera u ovoj oblasti. 

Privatizovanje sredstva zamrznutih u državnom vlasništvu i neprofitabilnim firmama moglo bi 

doprinjeti mnogo efikasnijem korišćenju kapaciteta koji su sada zarobljeni, neefikasni ili 

imobilisani najviše zbog pitanja šta sa postojećim zaposlenima u takvim preduzećima i 

institucijama.   

Potrebna nova strategija uvođenja bolje organizacije u državnim finansijama i ne samo na 

državni budžet već i ovih drugih, što bi značilo narušavanje održivosti javnih finansija. 

Strategija bi se morala okrenuti ka bržem uključivanju na put konvergenicije prema zemljama 

EU još u predpristupnom periodu. 

Aranžman sa IMF koristi se u onim zemljama koje imaju visoke dugovne troškove i potreba da 

se održi kredibilitet makroekonomske politike. IMF pomaže kod sniženja troškova 

pozajmljivanja, uvođenje pouzdanih politika koje su usredsrijeđene na kritične probleme u 

definisane rokove. Ali zauzvrat traže striktne mjere koje su često bolne. 

Potencijal samostalnog rješavanja problema nije ni približno iskorišćen zato ne treba čekati 

mjere međunarodnih institucija (IMF i drugih, uključujući i evropskih). Naši stručnjaci bolje 

znaju gdje uštedjeti i kako povećati prihode od stranih savjetnika. Zato je u mnogim 

situacijama efikasnije bolje povezivanje nauke, struke i donosioca političkih odluka. 

2014. god.  
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11  Management of policy effectiveness in economic stabilization 

 

Abstract 

 

The aim of this paper is to offer an overview of how public finances in the euro area countries 

and the euro area as a whole have been affected by the crisis, what risks to fiscal sustainability 

have emerged and what lessons may be drawn for the future for euro area fiscal policies. After 

this reflection, the focus is laid on current economic policy in Kosovo, using official statistical 

data. Moreover, comprehensive analysis of various factors with significant impact on economic 

stability is conducted to be able to propose an appropriate pattern that would ensures 

sustainable growth and economic stability. 

 

   

Introduction  

 

Fiscal policy remains one of the most intriguing fields of economic theory and policy. The 

economic theory, in particular, stresses that fiscal policy is better conducted within a 

framework of ex-ante defined rules. However, real world policy-makers still seem happy to 

ignore this conclusion and prefer discretion to rules. The EU countries run fiscal policy that is 

torn between (apparent) needs of the society still suffering from the transition-associated costs 

and used to high social transfers and rather rigid and demanding rules for fiscal policy within 

the EU. The new member states cope with these demands in strikingly different ways and with 

very uneven results. 

 

On the other hand, whilst Kosovo aspires to deepen its EU integration, its economy has 

maintained a growth rate of 3-5% for about a decade up to 2011. The Kosovo Agency of 

Statistics (KAS) estimates that during the current three-year period (2013-2015), the economy 

will grow an average of 4.7%. Kosovo unilaterally adopted the Euro as its currency in 2002. 

However, it is not an official Eurozone member. Consequently, the Central Bank of Kosovo 

has only limited instruments and does not have the power to issue Euros. This restricts 

monetary policy and puts the responsibility for macroeconomic stability primarily on fiscal 

policy. The average inflation at the end of 2012 was estimated at 2.5%. It is projected that in 

2013 it will remain lower than 2%.10 Interest rates for personal loans have increased from 10.8 

to 12%; agricultural-related loans increased from 15 to 24%.11. Kosovo applies a 16% VAT 

and a 10% corporate profit tax. Personal income tax is progressive, and the maximum is 10 %. 

In order to facilitate exports, there is no tax on exports (Ministry of Finance, 2013). 

 

 

1. SUSTAINABILITY OF EURO AREA PUBLIC FINANCES 
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This part discusses the risks to the sustainability of euro area public finances that are associated 

with the crisis. While there are several definitions of fiscal sustainability, it is generally 

understood as the ability of a government to service its debt obligations in the long term. For 

many euro area countries this ability has been impaired by the adverse developments in the 

primary budget balance, a rising burden of net interest payments, lower long-term output 

growth and the need to finance large capital injections in support of the financial sector. The 

threat to the solvency of governments is most clearly shown by the fact that their debt-to-GDP 

ratios are on a rising path and will continue rising if fiscal policies remain unchanged. After 

having declined from roughly 73% of GDP in 1998 to a trough of 66% of GDP in 2007, the 

euro area government debt-to-GDP ratio increased to 69.3% in 2008 and is projected to rise 

strongly to 88.2% in 2013. The surge in the euro area government debt ratio is a concern for 

various reasons.  

First, rising budget deficits and debt may fuel inflation expectations and place an additional 

burden on the ECB’s monetary policy for the euro area.  

Second, if large government (re)financing needs drive up real interest rates, this may crowd out 

private demand in the recovery phase.  

Third, rising government debt and higher sovereign bond yields imply higher interest 

expenditure. This either has to be covered by higher taxes, which are detrimental to potential 

growth, or by imposing constraints on other government spending items, including those 

promoting longer-term growth (e.g. infrastructure or education). Such constraints will become 

even tighter in the absence of reforms addressing the rising budgetary costs of an ageing 

society. 

Fourth, investors are likely to discriminate increasingly against sovereign borrowers with 

higher (expected) debt levels relative to GDP, in particular in times of elevated risk aversion. 

The rise in government bond yields that these sovereign borrowers face may even spill over to 

other euro area countries (ECB, 2010).  

 

1.1 Measuring fiscal sustainability  

The sustainability of public finances requires as a minimum that the government debt-to-GDP 

ratio is stable over time. This notwithstanding, in accordance with the Treaty and the Stability 

and Growth Pact, the general government gross debt ratio must be below the reference value of 

60% of GDP or “sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory 

pace”, implying that in many euro area countries, debt ratios would need to be reduced 

substantially. From a theoretical perspective and for the purpose of defining fiscal 

sustainability, debt accumulation is driven by four main factors:  

 the government’s primary budget balance in each period,  

 the interest payments on the outstanding stock of government debt, 

 the nominal growth rate of the economy, which affects the debt-to-GDP ratio through a 

denominator effect and  

 any stock-flow adjustments, i.e. those transactions or other factors that affect 

outstanding debt but do not affect the primary balance. 

 

This can be formally expressed as: 
Δd dt – 1  pt sft 

i  g 
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1 g (1) 

where Δd is the change in the debt-to-GDP ratio over the previous period, i is the implicit 

interest rate paid on the outstanding government debt, g is the nominal growth rate of the 

economy, dt – 1 is the debt-to-GDP ratio in the previous period, pt is the primary balance-to-

GDP ratio and sft presents the stock-flow adjustments-to-GDP ratio. The stock-flow 

adjustment includes differences in cash and accrual accounting, accumulation of financial 

assets, valuation changes as well as other residual effects. This term has assumed particular 

relevance during the recent crisis in light of the financial support provided by many euro area 

governments to ailing financial institutions. This support generally has consisted of capital 

injections and acquisitions of (impaired) financial assets. To the extent that these financial 

transactions were conducted at market prices or yield a sufficient return, they do not have an 

immediate impact on the primary balance, but will raise outstanding debt if governments need 

to borrow in order to finance them. The counterpart of this extra government debt is 

represented by the financial assets that the governments acquired during the crisis, which in the 

future may be sold at a loss or a profit. The explicit government guarantees that were provided 

in the context of the crisis represent contingent liabilities that are recorded off balance sheet. 

They would only affect the primary balance once a call on a guarantee is made, which will then 

usually result in a deficit-increasing government capital transfer. The fees, dividends or interest 

payments that the government receives from the banks as a result of its rescue operations are 

recorded as revenues and improve the overall budget balance. As argued by the IMF, a 

comprehensive view of the sovereign balance sheet is necessary to properly assess the risks to 

the creditworthiness of governments following their crisis-related interventions. (Grazia 

Attinasi, Leiner-Killinger and Slavik, 2011). 

 
 

 

1.2 Primary balance and economic growth 

The primary balance is a major determinant of fiscal sustainability. For all countries, given the 

new fiscal stimulus measures and the stronger than initially expected worsening of the 

macroeconomic environment, the deterioration in the primary balance is much stronger than 

anticipated one and a half years earlier. The main sources of risk for fiscal sustainability related 

to these adverse developments in the primary balance are the following: 

First, even if the fiscal stimulus measures were to be quickly removed, this would in most euro 

area countries not suffice to return to debt-stabilising primary surpluses. Generally, a full 

assessment of the impact of fiscal activism on the sustainability of public finances requires 

consideration of the composition of fiscal stimulus measures, as well as their effectiveness in 

promoting growth both in the short and long run.  

Second, the cyclical component of the primary deficits may become structural to the extent that 

the higher unemployment rate turns out to be structural and potential output settles at a lower 

level than before the crisis. A prolonged period of lower output and revenue growth would thus 

render existing spending growth trends, which are reflected in rising government expenditure 

to-GDP ratios, unsustainable. On top of this, the costs related to population ageing will 

increasingly take their toll on public finances by way of lower revenues from social security 

contributions and higher age-related expenditures 

 

Third, further write-downs in the banking sector and losses in key industries may trigger 

additional government bailout operations involving guarantees. Expiring guarantees may be 
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prolonged and further guarantees may be granted in the future. A non-negligible part of the 

government guarantees to financial and non-financial firms may be called, in which case they 

would burden the government budget. Also, the higher level of retail deposit insurance, even 

when the costs are expected to be covered by the banking sector, would ultimately imply a risk 

that the government might potentially have to step in to repay deposit-holders in case of a more 

widespread failure of banks. This is true in particular for those euro area countries where 

governments promised a more or less unlimited guarantee for all retail deposits.  

 

As the crisis unfolded, output growth prospects over the short term deteriorated drastically, 

triggering rising government debt-to-GDP ratios across the euro area countries. At the same 

time, long-term developments in output growth, estimates of potential growth and thus 

government debt developments are associated with a high degree of uncertainty at the current 

juncture (ECB, 2010). 
 

2. FISCAL CONSOLIDATION AND ECONOMIC GROWTH VARIOUS 

EVIDENCE  

Conventional Keynesian theory suggests that fiscal consolidations can be harmful to output 

growth in the short run due to their negative impact on aggregate demand. This makes the 

decision when to start fiscal consolidation and how fast to proceed more complex. However, 

risks to short-term growth need to be weighed against possible adverse impacts on the 

credibility of governments’ commitment to sound public finances that could result from un-

ambitious consolidation. Eventually, there is a risk that failure to consolidate will undermine 

long-term fiscal sustainability. A number of considerations suggest that the downside effects of 

fiscal consolidation on growth need not dominate. In theory, expectation effects could even 

more than offset the contractionary impact on growth of fiscal consolidations, which are known 

as non-Keynesian fiscal effects. 

 

For instance, a significant and sustained reduction of government expenditures may lead 

consumers to assume that this will create room in the medium term for a permanent tax 

reduction. In that case, an expected increase in permanent income may lead to a rise in private 

consumption, also generating a better environment for private investment. However, if the 

reduction in government spending is small and temporary, or not credible, private consumption 

may not respond positively to the fiscal cutback (Giavazzi and Pagano, 1990). 

 

In addition, Blanchard (1990) and Sutherland (1997) argue that a fiscal consolidation that 

credibly attempts to reduce public sector borrowing may produce an induced positive wealth 

effect, leading to an increase in private consumption. Furthermore, the reduction of the 

government borrowing requirement diminishes the risk premium associated with government 

debt issuance, which reduces real interest rates and allows the crowding-in of private 

investment. The empirical evidence does not seem to fully convey whether observed 

expansionary effects following fiscal consolidations are driven by expectations about future 

disposable income or other factors, such as supply-side or structural reforms, monetary policy 

adjustments or exchange rate depreciation accompanying the fiscal consolidation (Briotti, 

2005). 

 

Afonso (2010) reports for the 15 “old” EU countries some evidence in favor of the existence of 

expansionary fiscal consolidations, for a few budgetary spending items (government final 

consumption and social transfers), depending on the specification and on the time span used. In 
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addition, Giudice et al. (2007) argue that around half of the fiscal consolidations in the EU in 

the last 30 years have been followed by higher growth. Several other studies also find that 

fiscal consolidations have had only limited negative implications for real GDP growth in many 

instances, with diverse impacts of public spending shocks on output (Afonso and Sousa, 2009). 

In this regard, the quality of fiscal consolidation plans and structural reforms will play an 

important role with respect to the ensuing growth effect in the medium to longer run. 

Governments would thus be well advised to pursue fiscal reforms that enhance the efficiency 

of government expenditure and taxation systems, in combination with structural reforms in 

labour and product markets (Afonso and González Alegre, 2008). 
 

 

3. ECONOMIC DEVELOPMENTS IN KOSOVO  

From middle of 2011 until the end of 2013, Kosovo’s economy has been managed well. 

Kosovo is one of only four countries in Europe that recorded positive growth rates in every 

year of the post-crisis period after 2008, averaging 3.4 % during 2009–13. The growth outlook 

over the medium term remains moderately buoyant, with 2014 growth forecasts slightly 

exceeding the average. The resilience of Kosovo’s economy reflects: 

 its limited integration into the global economy;  

 the success of its diaspora, resulting in a steady influx of remittances;  

 a generally pro-growth composition of the budget, reserving close to 40 % of public 

expenditures for public investments; and  

 the steady inflow of donor support. In the absence of fiscal and monetary policy tools, 

key challenges continue to be reforms to increase “domestic productivity” in order to 

reduce the high rates of unemployment and poverty; strengthen public administration, 

institutions, and infrastructure; and reinforce the business climate. (work report 2013) 

2.1 Fiscal Policies  
 

In December 2013, Kosovo graduated from a 20-month, €107-million Stand-By Arrangement 

with the International Monetary Fund (IMF). Within the context of the IMF program, the 

Government had succeeded in addressing the fiscal imbalances resulting from general election 

promises of higher salaries in late 2010. In an attempt to prevent a recurrence of this kind of 

situation and maintain Kosovo’s long-term fiscal stability, the Government sought to lock in 

the gains made under the IMF-supported program and asked Parliament to approve a fiscal rule 

as principal fiscal anchor. In general, Kosovo has agreed to a tight fiscal framework within 

which to prevent public debt from rising to unsustainable levels by having: 

 adopted a Public Debt Law that sets the maximum public debt-to-GDP ratio at 40 %;  

 stipulated in its Constitution that external borrowing by the Government—including for 

highly concessional International Development Association (IDA) credits—would 

require parliamentary ratification with a qualified majority;  

 legislated in the Law on Public Financial Management and Accountability that any 

supplementary budget would have to be deficit neutral; and  

 agreed with the IMF on the aforementioned fiscal rule to limit overall budgetary 

deficits, with few exceptions, to 2 % of GDP.  

 

Already in 2012–13, Kosovo saw an increase in the stock of public debt by 75 % to (a still very 
modest level of) 9.6 % of GDP. This development reflected  
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 disbursements by the IMF under the Stand-By Arrangement in 2012 (2013 was treated 
in a precautionary manner); and  

 the net emission of newly introduced treasury bills of €73 million in 2012 (1.5 % of 
GDP) and €79.2 million in 2013 (1.5 %). As a result, the stock of public debt increased 
from €284 million at end-2011 (5.6 % of GDP) to €497 million at end-2013 (9.6 %). 
Kosovo has only negligible municipal debt and no state guarantees.  

 
The start of a new political business cycle adds risks to otherwise healthy public finances. At 
end-2013, budgetary revenues stood at an estimated 25.8 % of GDP, whereas expenditures 
represented 28.8 %. The 3 % budget deficit exceeded the level of previous years (an average 
2.4 % of GDP during 2009–12). The moderate relaxation in fiscal policies was due to 
exceptionally high rates of capital expenditures concentrated in the transport sector. With the 
adoption of the fiscal rule in 2013, Kosovo has limited overall budgetary deficits to 2 % of 
GDP, starting with the 2014 budget. However, the country’s ability to adhere to the fiscal 
anchor(s) is being questioned due to pre-electoral decisions to introduce benefits to political 
prisoners and increase civil servants’ salaries and pension benefits by 25 %, at an annualized 
cost of about 2.5 % of GDP (or about 10 % of total budgetary expenditure). To add to the 
challenges, Parliament has been discussing draft laws (in March 2014) that would introduce 
new benefits to war veterans and civilian victims of the war, with unspecified costs to the 
budget.  
 

The additional spending obligations will crowd out alternative expenditures for growth-

stimulating and/or productivity-enhancing purposes. In addition, if not properly managed, the 

across-the-board salary increases for public servants will  

a) affect the implementation of the pay-and-grading reforms;  

b) risk the accumulation of government arrears to suppliers, which would impact the 

country’s growth potential; and  

c) put pressure on ministries with particularly high wage bills, such as education and 

health. At the same time, these decisions unleash similar demands in the private sector 

for increases in (minimum) wages. 
 

2.2 Public Financial Management 

Improved Fiscal Framework and Public Financial Management will build the capacity of key 
institutions to implement good policy and financial management at both the central and local 
municipal levels. Foreign partner institutions (USAID, IMF, WB, ect) seem to be very keen to 
work with target institutions–mainly the Ministry of Finance and municipalities – to continue 
development of an effective institutional and policy framework in support of private sector 
growth. Public-private partnerships (PPPs) will be promoted for infrastructure and other 
public services (such as waste management, urban transport bus services, and public parking) 
not only to provide more space for private business expansion but also to decrease pressure 
on public budgets (USAID, 2014).  
 
 
 

2.3 Reflection upon uncertainty and risks of policies 
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The risks from the uncertainties and volatility of Kosovo’s fiscal policy are heightened for a 

number of reasons. For one, the fact that Kosovo uses the Euro as its currency limits its 

monetary policy and puts pressure on sustaining macroeconomic stability. Access to borrowing 

from abroad is restricted to the World Bank and the IMF, since Kosovo does not yet have a 

credit rating, and is generally perceived to have high political risk, primarily because of the 

situation in the north (World Bank, “International Development,” 4, 2013).  

According to the World Bank, the economic outlook is subject to substantial external and 

domestic risks. Economic troubles in Europe are transmitted to Kosovo via FDI, remittances, 

and exports. Kosovo’s economic linkages are stronger with the better-performing countries 

(Germany and Switzerland) than with the troubled southern EU countries (Greece and Italy), 

but Kosovo still faces a contagion risk. Also, the economic outlook abroad will influence the 

success of planned privatizations in the telecom and energy sector. Further, falling demand for 

metals would reverse the positive trend of export growth in Kosovo. On the domestic front, 

political risks linked to hostilities in the north of the country and rising social tension could 

exert stronger pressures on government spending and slow down structural reforms if the focus 

moves from economic to political issues. Further political risks pertain to the lack of policy 

planning experience, although this is mitigated somewhat by recent efforts to conduct medium-

term assessments prior to submitting laws to parliament.  

 

Main remarks / conclusion 

 

Achieving the economic development objective will depend on the Government of Kosovo 

continuing to maintain financial and political stability. In fact, the Government claims that is 

committed to preserving fiscal sustainability. The GOK has conducted fiscal impact 

assessments, worked within budget limitations, and incorporated economic incentive criteria in 

decision-making, and this DO will further support continued financial stability. Assuring 

political stability is of course closely linked to financial stability. Unemployment remains as 

the highest priority problem for the country, so the ability to increase economic growth and job 

opportunities will address an important political priority as well. In order to realize long-term 

stability, the will for reform among decision-makers must remain high. 

 

Kosovo has largely had stable budget performance, although the budget deficit in 2011 

widened to 4% of GDP. Tax collection improved by 4% during 2012, compared to the same 

period a year earlier. However, in 2012, Government of Kosovo expenditures exceeded 

revenues, resulting in a deficit of more than 2%, and the Ministry of Finance (MOF) estimates 

that spending will continue to exceed revenues over the next three years. This rapid increase in 

public expenditures is currently the major driving force behind growth in investment. Private 

investment has remained at 20-22% of GDP for the past five years, while public investment has 

increased from 5% to 12% of GDP.  

 

Furthermore, of particular importance will be coordination with World Bank and International 

Finance Cooperation (IFC) projects aimed at improving and modernizing Kosovo’s public 

sector, improving fiscal policy as well as financial management in line ministries, and other 

activities aimed at improving the business enabling environment in Kosovo, specifically in 

trade. Coordination and cooperation with the IMF will also be sought with regard to 

maintaining fiscal stability, and strengthening revenue generating institutions and systems. 
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12 Harmonizimi i politikave fiskale te vendeve te EJL-se me bashkimin europian 

 

Albanian Fiscal System Compared to the EU Member Countries 
 

ABSTRAKT 

 

This study is about the fiscal policy in Albania compared to the EU member countries. The 

taxation of businesses and their potential to grow faster or to go bankrupt. How the taxation is 

determined in a developing country as Albania and how it is in powerful countries as Germany 

and England. The impact of the new government on the new tax system.  

This study is based on the government data during a time period and the published research 

papers about the Albanian economic situation.  

The purpose of this study is to identify the link between the Foreign Direct Investments in 

Albania and the results on the economic growth and the reasons they brought the FDI at this 

level. Another aspect that has to be considered in this study is also the effect of the fiscal policy 

followed by the Albanian government during 2006-2014 fiscal years.  

Ky studim trajton çështje rreth politikave fiskale në Shqipëri, të krahasuara me politikat fiskale 

të vendeve të Bashkimit Europian. Si ndikon taksimi i bizneseve në potencialet e zhvillimit të 

tyre apo në çuarjen drejt falimentimit. Një aspekt tjetër është edhe cështja se si përkufizohet 

taksimi në vendet në zhvillim siç është dhe Shqipëria, dhe si është taksimi në vendet më të 

fuqishme si Gjermania dhe Anglia. Si përfundim cili është roli i qeverisë në implementimin e 

sistemit të ri të taksave.  Bazohet  në të dhënat qeveritare ndër vite si dhe në artikuj shkencorë 

të publikuara për çështjet ekonomike rreth Shqipërisë. 

Qëllimi i këtij studimi është të identifikojmë një lidhje midis investimeve të drejtëpërdrejta të 

huaja në Shqipëri dhe rezultateve në rritjen ekonomike dhe arsyet që kanë çuar në këtë nivel të 

IDH-ve. Aspekt tjetër që merret në konsideratë në këtë studim është dhe efekti i politikave 

fiskale të ndjekura nga qeveria e Shqipërisë gjatë viteve 2006-2014. 

 

Keywords: Economic growth, Business Taxation, Fiscal Policy, Foreign Direct Investments 
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Hyrje  

 

Investimet e Huaja Direkte janë një segment shumë i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik të një 

vendi, për shkak të efekteve që sjellin këto të fundit. Investimet e huaja direkte në Shqipëri janë 

konsideruar shpesh herë edhe si lokomotiva e vendit, meqënëse përqëndrimi i tyre ka qenë në 

sektorë të rëndësishëm të ekonomisë së saj. Në teori, në literature dhe gjithashtu edhe në 

praktikë, njihen edhe efektet e investimeve të huaja direkte (IDH-ve). IDH-të kanë sjellë efekte 

domethënëse pozitive në ekonomi, por pa dyshim kjo nuk do të thotë se ky punim do të trajtojë 

vetëm aspektet pozitive të IDH-ve, pasi si qëllim është edhe analiza e disavantazheve që sjellin 

në një vend prania e IDH-ve.  

 

Përkufizime të Investimeve të Huaja Direkte: 

 

IDH-të njohin shumë përkufizime, shpesh herë edhe me pasoja për matjen e tyre, dhe kuptohet 

për shifra të ndryshme. Por koncepti që merret për bazë në këtë punim do të jetë një koncept 

më ndërkombëtar, si në vijim:  “Investimet e Huaja Direkte sipas OECD (2007), reflektojnë 

synimin e sigurimit të një interesi të qëndrueshëm të një njësie rezidente në një ekonomi 

(investuesi direkt), në një njësi rezidente  të një ekonomie tjetër (ndërmarrja e investimit 

direkt). Koncepti i “interesit të qëndrueshëm”, nënkupton ekzistencën e një marrëdhënie 

afatgjatë midis investitorit direkt dhe ndërmarrjes, si dhe të një ndikimi të konsiderueshëm të 

investitorit në administrimin e proçesit të vendimmarrjes në ndërmarrje. Indeksi i IDH-ve është 

i rëndësishëm në vendet në zhvillim, si dhe në ato të zhvilluara. 

Në legjislacionin shqiptar dhe në veçanti në “Ligji mbi Investimet e Huaja” Nr. 7764, date 

02.11.1993, thuhet: “Të huajt kanë të drejtë të angazhohen në aktivitetet ekonomike pa nevojën 

e një autorizimi apo leje të mundshme. Investitorët e huaj trajtohen në mënyrë jo më pak të 

favorshme se sa shtetasit shqiptarë, përveç rasteve të përfshirjes në posedimin e tokës, rast i cili 

trajtohet nga një ligj i veçantë. Legjislacioni shqipëtar parashikon që në çdo kohë apo rast, 

investimet e huaja do të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të ndershme dhe do të gëzojnë 

mbrojtje dhe siguri të plotë”. 

Legjislacioni shqiptar për IDH-të, është i hapur në pikëpamjen e të drejtës së krijimit të 

shoqërive apo ndërmarrjeve të reja .Ai i përmbahet parimit të trajtimit kombëtar sipas të cilit: 
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Shoqëritë e huaja janë objekt i proçedurave pak a shumë të njëjta me ato që aplikohen për 

shoqërite vendase. Nuk ka kufizime për hyrjen në sektorë të ndjeshëm si transporti dhe financa. 

Sipas përkufizimit klasik, IDH konsiderohet një kompani e një vendi të caktuar që bën një 

investim fizik duke ndërtuar një ndërmarrje apo firmë industriale të çfarëdoshme në një vend 

tjetër, (1995).  

IDH-të shihen si një ndër përfituesit më potencial të rritjes ekonomike veçanërisht për vendet 

emergjente dhe disa herë nevojiten për t’i dhënë një hov rritjes ekonomike të një vendi 

(Adewumi, 2006). IDH-të mund të ndihmojnë vendin pritës veçanërisht në transferimin e 

teknologjisë, dhe përdorimin e saj edhe për investimet e brendshme, transferimin e know-how 

dhe aftësive menaxheriale apo profesionale. Në studimin e tij Krkoska (2001), thekson edhe 

rëndësinë e spillover në ekonominë e vendit pritës, dhe zëvëndësimin e kapitalit të zhvlerësuar 

të atij vendi me kapitalin e ri të investimeve të huaja direkte, i cili sjell edhe rritjen e 

produktivitetit të vendit pritës. Por një efekt tjetër i IDH-ve është edhe rritja e flukseve të 

“Research &Development ” kërkim-zhvillimit në vendin pritës dhe qarkullimi i tyre edhe në 

kompani të tjera. 

Disa element të tjerë jo pozitive për klimën e nxitjes së IDH-ve. 

 

Sistemi i dobët legjislativ e juridik, si pasojë e mungesës së informacionit dhe arsimimit të 

varfër, influencave politike, infrastrukturës fizike inadekuate, pagave të ulëta, niveli i ulët i 

inspektimit, si dhe një implementim shumë i dobët i ligjit janë disa faktorë të tjerë. Mungesa e 

kostove të ulëta, infrastrukturës inefiçente (transporti, elektriciteti, ujë, parqeve industriale, 

zonave të tregtisë së lirë eksportuese për eskportet e orientuara drejt IDH-ve dhe turizmit). 

Administrim i ulët i taksave, sidomos i të ardhurave, TVSH, doganat, ambjent jo i 

suportueshëm tatimor për orientimet e IDH, taksa të dy llojeve, detyrime dhe TVSH mbi 

paisjet dhe makineritë e importuara. Mungesa e një sistemi të përgjithshëm detyrimesh dhe 

taksash, veçanërisht për eksportuesit. Insufiçiencë e sektorit financiar si dhe mungesë 

shërbimesh financiare, ndaj sektorit privat, norma interesi shumë të larta, mungesë e 

kredidhënies afatgjatë, kërkesa shumë të larta kolaterali, shërbime depozitash dhe pagesa 

shumë të varfra, shërbime shumë të ulta për tregtinë ndërkombëtare dhe mbikqyrje e dobët 

bankare. Strukturë administrative ligjore e dobët, në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të tokës 

në përdorim të cilat janë në zonat urbane turistike, gjithashtu dhe ato industriale. Kjo vjen nga 

zgjidhja shumë e ngadaltë mbi të drejtat e pronës që sjell akses të ulët në tokat ku mund të 

ndërtoheshin parqe industriale, ndërtesa zyrtare dhe tregtare. Problem i rregjistrimeve të 

pronave, si dhe lejet e ndërtimit. 
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Rritja e kostove të krahut të punës, mungesa e ekspertizës menaxheriale, mungesa e punetorëve 

me kualifikimin e duhur në biznes dhe menaxhim, si dhe konkurenca e krahut të punës dhe 

vendeve të tjera të rajonit. Në vende të tjera, një numër shumë i limituar i këtyrë faktorëve, do 

të shkaktonte pengesa serioze, në nivelin e IDH-ve. Si rrjedhojë nuk është aspak e çuditshme 

që niveli i IDH-ve në Shqipëri, ishte vetëm 1.5% e GDP-së dhe një numër i rregjistruar 

investotorësh rreth 100 në vit. Stabiliteti i lartë dhe rrisku i ulët politik ndikon ndjeshëm në 

fluksin e kapitaleve. E rëndësishme është vija pozitive që ndjek vendi pritës. 

Investitorët e huaj i japin një rëndësi të veçantë marrëveshjeve apo konventave ndërkombëtare 

që ka nënshkruar vendi pritës me organizatat ndërkombëtare ku ai operon. Gjithashtu stabiliteti 

politik ndikon në mënyrë indirekte në kohëzgjatjen e investimeve. Nëse parashikohet një 

sistem i qëndrueshëm politik në vend investimet do të jenë të shumta dhe afatgjata. 

Niveli i IDH-ve (2004 - 2011) 

Nga raportet e bankës së Shqipërisë për sa i përket nivelit të IDH-ve nga viti 2004 – 2011 është 

realizuar një përmbledhje e këtyre të dhënave si në tabelën e mëposhtme: 

Vitet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IDH në 

milion USD 
324 258 315 639 874 925 1091 615 

Shohim se niveli më i lartë i IDH-ve është arritur në vitin 2010, me një vlerë prej 1091 milion 

dollar.  Faktorë të këtij niveli janë ato të përmendura më sipër. Megjithatë niveli i investimeve 

ka filluar të ulet si pasojë e krizës ekonomike globale e cila preku dhe vendin tonë.   

Sistemi i taksave në Shqipëri (2006 - 2014) 

 

Por duke qenë se qëllimi i këtij studimi është të shohim lidhjen midis politikave fiskale të 

qeverisë së Shqipërisë dhe nivelit të tërheqjes së këtyre investimeve. Kështu kam arritur të 

mbledh të dhëna në lidhje me sistemin e taksave në Shqipëri gjatë këtyre viteve të fundit. 

Tabela e mëposhtme paraqet pikërisht këto të dhëna.   
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Nga tabela e mësipërme shohim se nga viti 2008-2013, sistemi i taksave ka qenë i sheshtë, që 

do të thotë se është aplikuar një nivel i vetëm i taksimit prej 10%. Dhe në fillim të vitit 2014 ka 

filluar të aplikohet sistemi i ri taksave, e quajtur ndryshe taksa progresive. E cila do të 

funksionojë duke taksuar individët apo kompanitë në bazë të nivelit të  të ardhurave, që do të 

thotë të ardhura më të larta çojnë në detyrime më të larta për të paguar.  

Por taksat vetëm në nivelin e investimeve të huaja të drejtpërdrejta ndikojnë? Për ti dhënë 

përgjigje kësaj pyetjeje, gjatë këtij studimi kam marrë të dhëna rreth nivelit te GDP-së për 

vendin tonë. Këto të dhëna janë të përmbledhura në grafikun e mëposhtëm: 

 

 

Niveli i GDP-së në Shqipëri (2005 - 2013) 

 
 

Cëshja e cila kërkon zgjidhje është: cila është lidhja midis këtyre tre variablave? Pikërisht 

ndërmjet sistemit të taksave, nivelit të IDH-ve dhe nivelit të GDP-së. 
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NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
108 

 
  

 

Duke analizuar nivelin e IDH-ve në Shqipëri gjatë viteve të përmendura më sipër mund të 

arrijmë në disa përfundime:  

 Niveli më i lartë i IDH-ve është arritur në vitet 2009-2010. Por rritja e këtyre 

investimeve ka filluar që në vitin 2007. 

 Përgjatë gjithë këtyre viteve niveli i taksave ka qëndruar konstant  

 Ulja e këtyre investimeve ka filluar në vitin 2011, kjo si pasojë e krizës që preku dhe 

vendin tonë nga kriza globale financiare, megjithëse sistemi i taksave ka qëndruar i 

pandryshuar.  

Për sa i përket sistemit të taksave mund të themi se vetëm në fillim të këtij viti ka filluar të 

funksionojë sistemi i ri, rezultatet e të cilit në nivelin e IDH-ve do mund ti shohim më vonë. 

Por mund të themi se gjatë funksionimit të taksës së sheshtë ka pasur rritje të IDH-ve. Analiza 

e radhës është ajo e nivelit të GDP-së së Shqipërisë gjatë viteve të fundit. Kështu mund të 

konkludojmë se Shqipëria ka pasur rritje të produktit të saj të brendshëm bruto më shumë në 

vitin 2009 dhe 2012. Ndërsa gjatë viteve të tjera si pasojë e shumë faktorëve, ndër to dhe efekti 

i uljes së IDH-ve ka pasur ulje të këtij treguesi. 

Por në cfarë lidhje mund të arrijmë? 

Përfundimi i këtij studimi është se ndërmjet këtyre treguesve ekonomikë ekziston një lidhje e 

ngushtë, por jo një lidhje varësie. E cila do të thotë se në nivelin e investimeve të huaja direkte 

dhe nivelit të produktit të brendshëm bruto nuk është vetëm sistemi i taksimit i cili ndikon në 

këto rezultate, por janë një sërë faktorësh të tjerë të cilët përcaktojnë dhe këto nivele. Ndër këta 

faktorë përmëndim stabilitetin politik, promovimi i turizmit dhe mundësive për investime, 

gjithashtu në treguesin e GDP-së rol të rëndësishëm luajnë dhe remitancat e emigrantëve 

shqipëtarë. Niveli i këtyre të fundit ka ardhur duke rënë si pasojë e krizës ekonomike të 

vendeve fqinje. 

Këtë përfundime arrijmë dukë analizuar dhe nivelin e taksave dhe ndryshimet që kanë 

shoqëruar këto vende pergjatë viteve 2006-2014. 

Aneksi 1. European corporate tax rates between 2006 and 2014 

Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Albania 20 20 10 10 10 10 10 10 15 

Austria 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Croatia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

France 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 

Germany 38.34 38.36 29.51 29.44 29.41 29.37 29.48 29.55 29.58 
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Greece 29 25 25 25 24 20 20 26 26 

Hungary 16 16 16 16 19 19 19 19 19 

Italy 37.25 37.25 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 

Slovenia 25 23 22 21 20 20 18 17 17 

Spain 35 32.5 30 30 30 30 30 30 30 

United 

Kingdom 

30 30 30 28 28 26 24 23 23 

Europe 

Average 

23.7 22.99 21.95 21.64 21.46 20.81 20.42 20.6 N/A 

EU 

Average 

24.83 23.97 23.17 23.11 22.93 22.7 22.51 22.75 N/A 

Global 

Average 

27.5 26.95 26.1 25.38 24.69 24.5 24.4 24.08 N/A 
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13 Politikat fiskale  në relacion me indikatorët makroekonomik në Kosovë 

 

 

ABSTRAKT 

Qёllimi i kёtij punimi shkencor ёshtё hulumtimi per Politikat Fiskale nё Kosovё ,ndikimi i tyre 

nё zhvillimin ekonomik tё vendit , si dhe relacioni i tyre me indikatorёt makroekonomik tё 

shtetit tё Kosovёs. 

Kosova si njё vend nё tranzicion ka nevojё tё madhe qё politikat fiskale tё jenё tё hartuara nё 

mёnyrё pёrfekte ,nё kёtё rast ato duhet tё jenё tё destinuara qё tё luajnё rol tё rёndёsishëm nё 

zhvillimin e ekonomisё . Kjo gjё tregon se njё politikё fiskale e hartuar mirё ёshtё njё 

komponent i rёndёsishem si percaktues i stabilitetit makroekonomik .Stabiliteti 

makroekonomik në Kosovë sipas të dhënave nga Banka Qëndrore e Kosovës dhe Ministria e 

Financave , karakterizohet me një qëndrueshmëri të lartë ,përvet faktin se politikat fiskale dhe 

makroekonomike janë në drejtimin e duhur ,ku faktorë kyç  të kësaj përformance kuantitative 

janë që të hyrat më të ulëta janë kompenzuar me zvogëlimin e shpenzimeve ,caqet strukturale 

janë rritur , të gjthë këta indikatorë të strukturuar në mënyrë precise tregojnë dhe ndihmojnë  

rritje të ekonomisë së Kosovës .  

Fjalët kyçe : politikat fiskale ,stabiliteti makroekonomik , stabiliteti financiar ,buxheti i 

shtetit ,zhvillimi ekonomik . 

 

 

HYRJE 

Politikat fiskale në secilin vend luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik ,në këtë 

rast pozicioni fiskal  është një tregues apo indikator i rëndësishëm si përcaktues i stabilitetit 

makroekonomik . Një argument thëlbësor qëndron në faktin se aftësia e ekonomisë në Kosovë 

për të krijuar apo gjeneruar të ardhura mbetet shumë e limituar . Megjithatë themi së Kosova si 

një shtet i ri në treguesit e përformancës ka ecur relativisht mirë në raport me ekonomitë e 

vendeve të rajonit  ,në këtë rast themi se të dhënat e raportuara tregojnë se të ardhurat e 

buxhetit në raport me GDP-në  janë në nivele më të ulëta .Kosova zhvillimin ekonomik të 

vendit e konsideron si një nder objektivat primare të saj. Objektivat afatmesme të Kosovës janë 

politikat fiskale të hartuara mirë të cilat ndikojnë edhe në rritjë të punësimit , ngritje të imazhit 

të Kosovës ,ambient më të mirë dhe më të sigurt  për investitor të jashtëm ,lehtësi në norma 

tatimore ,hartim dhe ndarje të buxhetit sipas nevojës dhe procedurave ligjore etj . Në 

funksionimin e këtyre objektivave afatmesme Kosova synon që të këtë  normë të rritjës 

ekonomike prej 7-8 % në vit dhe zbutje të papunësisë përmes uljës se numrit të papunësuarve 

prej 8-10 % në baza vjetore .  Në fund  mund të theksojë që aplikimi dhe hartimi  i mirë i 

plotikave fiskale dhe indikatorëve makrokekonomik ndikojnë në arritjën e normave të cekura 

me lartë të cilat drejtëpërdrejtë ndikojnë në një ekonomi ekspansioniste .  
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1. ZHVILLIMI I POLITIKAVE FISKALE NË KOSOVË  

Gjatë viteve të fundit e sidomos në përiudhën 2008-2011 Qeveria e Kosovës ka zhvilluar 

politika fiskale që kanë qënë në funksion të ruajtjës dhe rritjës se qendrueshmërisë makro-

fiskale të vendit .Sipas dispozitave të parapara kjo që është arritur me sigurimin e të hyrave  

buxhetore duke rritur bazën tatimore dhe implemtimin e politikave të matura fiskale . Në këtë 

rast mundë të themi që Kosova tashme ka hartuar një sistem tatimor i cili mundëson rritjën e 

tatimit nga viti në vit,gjithashtu në vitin 2009, Kosova bëri reformën tatimore  e cila mundësoi 

uljën  e normave tatimore në vend dhe rritjën e qendrueshmerisë  së të hyrave përmes fuqizimit 

të dy  institucioneve përgjegjëse për mbledhje të tatimeve .  Qdo ditë është duke u bërë 

përmirësimi i politikave fiskale të cilat ndikojnë në zhvillim dhe rritje ekonomike të vendit . 

 2008 2009 2010 

BPV 10 %  Buxhet i balancuar Buxhet i balancuar 

Dividenta nga PTK 75 milon euro BPV  1.8 % Rritje BPV 

E hyra e 

menjëhershme 

29 %   

Politika fiskale E kufizuar E hapur fiskale Të matura  

Rezultoi Bilanc pozitiv primar Rritje e investimeve 

kapitale 

Deficit -3.7 % 

93
Tabela 1. Politikat fiskale në raport me indikatorët makroekonomik 

Nga tabela vërejmë deri në vitin 2008 , Kosova në përgjithësi  ka ndjekur një politikë fiskale të 

kufizuar ,e cila ka pasur një bilanc primar pozitiv  afër 10 % të BPV-se.  Kësaj situate i ka 

kontribuar edhe arkëtimi i dividendës nga PTK në vlerë prej €75 milion, si e hyrë e 

menjëhershme e cila e ka ngritur pjesëmarrjen e të hyrave në BPV në rreth 29% gjatë vitit 200. 

Duke filluar nga viti 2008,Qeveria e Kosoves  ka filluar të implementojë politikë më të hapur 

fiskale duke u fokusuar kryesisht në rritjen e investimeve kapitale.Një politikë e tillë ka 

rezultuar më buxhet pothuajse të balancuar gjatë viteve 2009 dhe 2010, ku viti 2010 u përmbyll 

me deficit primar prej 1.8% si pjesëmarrje në BPV.Ndërsa që për vitin 2011 deficit i 

planifikuar primar është -3.7 %.Në përgjithësi deficiti primar i gjeneruar gjatë këtyre viteve 

është financuar përmes të hyrave të menjëhershme të arkëtuara në formë të Korniza 

Afatmesme e Shpenzimeve 2012-2014 .  

 

1.1.Ruajtja e qëndrueshmërisë fiskale në rritjën e ekonomisë së Kosovës  

Krahas krijimit të parakushteve për rritje të qëndrueshme ekonomike, Qeveria e Kosovës në 

vazhdimësi do të angazhohet për rritjen e efikasitetit të shpenzimeve “Korniza Afatmesme e 

Shpenzimeve publike 2012-2014 “ , si dhe rritjen e vazhdueshme të hyrave buxhetore,që do të 

thotë ajo synon të ruajë nivelin e deficitit të përgjithshëm buxhetor në nivel prej rreth 2% të 

BPV përgjatë viteve 2012-2014. Me qëllim të ruajtjes së qëndrueshmërisë fiskale dhe 

realizimit të planeve të të hyrave Qeveria e Kosovës synon ndër të tjera: fiskalizimin e plotë të 

të gjitha bizneseve funksionale gjatë kësaj përiudhe afatmesme; implementimin e plotë të 

Programit Qeveritar për Parandalimin e Ekonomisë joformale, Instalimin e sistemeve të reja 

informative në Administratën Tatimore të Kosovës dhe në Doganat e Kosovës,bashkëpunim 

doganor vendet me të cilat Kosova ka marrëdhënie tregtare, sistem tatime konkurruese me 

rajonin, zhvillimin e tregut financiar, rritja e shkallës së pagesës së tatimit dhe vetëdijesimi i 

tatimpaguesve.Në kuadër të vazhdimit me realizmin e reformave tatimore dhe fiskale si dhe 
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mbajtjes së bilancit buxhetor, Kosova mund të gjejë mundësi të reja për zgjerimin e bazës së 

tatimpaguesve dhe rritjës së efikasitetit në inkasimin e tatimeve. 
94

 

1.2.Roli i sektori fiskal  

Zhvillimet në sektorin fiskal gjatë përiudhes të vitit 2013 mbetën në parametra të qëndrueshem 

buxhetor dhe displinës fiskale.  

Buxheti i Kosovës në vitin 2012 u përmbyll me suficit prej 71.49 milionë euro, krahasuar me 

deficitin e vitit të kaluar prej 84.48 milionë euro.Përderisa të gjitha vendet e rajonit përmbyllën 

periudhën raportuese me deficit buxhetor (mesatarisht 3.4 përqind e PBB-së),Kosova ishte 

vendi i vetëm në rajon me bilanc pozitiv buxhetor, prej 1.5 përqind të PBB-së.Rritja e bilancit 

buxhetor në vitin 2012 ishte kryesisht rezultat i rritjës së të hyrave nga huamarrjet. Sa i përket 

progresit të të hyrave dhe shpenzimeve sipas planifikimit, të hyrat buxhetore u realizuan në 

masën 99.6 përqind të planifikimit buxhetor ndërsa shpenzimet buxhetore u realizuan në masën 

94.7 përqind nga sa ishin planifikuar . 

 
Fig. 1. Ekonomia fiskale 
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1.3.Të hyrat dhe shpenzimet buxhetore si funksion i politikave makro-fiskale 

Të hyrat buxhetore gjatë vitit 2013 mund të themi se kanë qënë pozitive  në raport me planin e 

parashikuar ashtu edhe me vitet e kaluara ,dmth të hyrat buxhetore kanë treguar përformancë 

pozitive.Pra , të hyrat totale kanë shënuar rritje prej 5.4 % krahasuar me periudhën e vitit 2012 

,realizim më i madh i këtyre të hyrave ka qënë arkëtimi i të hyrave nga kufiri ,pra këto të hyra 

vazhdojnë të dominojnë.Përveç këtyre të hyrave rritje kanë shënuar edhe të hyrat nga 

administrata tatimore dhe të hyrat e komunave .  

 

Pershkrimi  2011 2012 2013 

Te hyrat e pergjithshme  27.4% 26.7 % 27.1 % 

Te hyrat tatimore  22.2 % 22.1 % 22.1 % 

Te hyrat doganore 17.3 % 17.1% 17.0 % 

Te hyrat vendore 5.7 % 5.7 % 5.8 % 

Te hyrat jotatimore dhe te hyrat 

vetanaka 

3.4 % 2.9% 4.0 % 

BPV (ne miliona Euro ) 4.77 4.9 5.2 % 

Tab.2. 96 Depertamenti i thesarit dhe i makroekonomisë 
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97
 

Fig .2 .Depertamenti i  thesarit 

Buxheti i aprovuar për vitin 2013 arrin në vlerën prej 1.586 miliarde euro  , që korrespondon 

me një rritje prej 10.1 % krahasuar me vlerën e shpenzimeve të përgjithshme gjatë vitit 2012 . 

Më poshte në grafik janë të përfshira të gjitha shpenzimet qeveritare në baza mujore për gjashtë 

mujorin e parë të vitit 2012 dhe 2013 .Këto shpenzimet kanë përcjellur trend historik mujor 

deri në fund të qershorit  2013,  të cilat kapin shuma vlerën prej 640.3 milione euro . Që do të 

që kjo vlerë paraqet rreth 40 % të shpenzimeve të planifikuara  deri në fund të vitit duke u 
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bazuar në trendin historik  sipas të cilit shpenzimet jane më të larta  gjatë gjysmës se dytë të 

vitit ,deri në fund të vitit këto shpenzime pritën të jenë deri ne 95 % . 

 
Fig .3 . Depertamenti i thesarit dhe i buxhetit 98 

2. SITUATA MAKROEKONOMIKE NË KOSOVË 

 

 Vlerësohet se ekonomia e Kosovës nga të  dhënat aktuale dëshmojnë që vendi në tërësi ka 

menaxhuar të mbetet pjeserisht e ndikuar nga krizat e vazhdueshme, të cilat prekën tregjet 

financiare globale të përcjellura me kriza ekonomike kryesisht në vendet e zhvilluara gjatë vitit 

2009 si dhe nga kjo që tani i ka kapluar disa vende të euro-zonës e që kryesisht ndërlidhet me 

borxhet publike. 
99

 

Viti 2012 u karakterizua me një krizë të madhe të borxheve e cila kaploi kryesisht vendet e 

euro-zonës.Edhe pse në masë të kufizuar, efektet e kësaj krize u reflektuan edhe në Kosovë 

përmes rënies së eksportit të mallrave dhe shërbimeve dhe rënies së investimeve të huaja 

direkte.Duke pasur parasysh që diaspora kosovare gjendet kryesisht në Gjermani dhe Zvicër, si 

dhe duke u bazuar në të dhënat aktuale për gjysmën e parë të vitit 2012, efektet e kësaj krize 

parashihet të jenë të limituara në rrjedhën e remitancave në Kosovë.Këto zhvillimeve si dhe 

trendet e deritanishme japin indikacione që rritja ekonomike për vitin 2012 do të jetë 

3.9%.Efekte pozitive në rritjen ekonomike gjatë ketij viti vlerësohet të kenë sjellur kryesisht 

konsumi privat dhe investimet e përgjithshme.  

 

2.1.Korniza Makro-Fiskale  

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2012-2014,në përputhje me ligjin mbi Menaxhimin e 

Financave dhe Përgjegjësive Financiare përmban strategjinë fiskale të Qeverisë për periudhën e 

ardhshme tre vjeçare.Duhet cekur që Korniza Afatmesme e Shpenzimeve që nga viti 2007, 

shërben si dokument kryesor i planifikimit të politikave qeveritare dhe si e tillë paraqet 

indikatorë të rëndësishme të procesit të përgjithshëm buxhetor.Planifikimi afatmesëm i 

shpenzimeve publike, është një proces i vazhdueshëm, i cili në esencë paraqet një ndërlidhje në 

mes të formulimit të politikave, planifikimit dhe buxhetimit vjetor.Në këtë drejtim Korniza 

Afatmesme e Shpenzimeve 2012-2014, i paraprinë hartimit të buxhetit për vitin 20133/14, e 

cila kornizë paraqet bazat e hartimit të këtij buxheti.Qeveria e Kosovës, gjatë viteve 2007-2011 

ka fuqizuar rolin e KASH-it si dokument bazë planifikues duke ndërlidhur hartimin e 

buxheteve vjetore për vitet përkatëse, me kornizën makroekonomike të prezantuar në 

dokumentet e KASH-it.Ky dokument rifreskohet çdo vit, për të reflektuar ndryshimet në 

supozimet kryesore si dhe ndryshimet në mjedisin makroekonomik.Në përputhje me këtë, 
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KASH prezanton objektivat afatmesme fiskale përbrenda kornizës së definuar 

makroekonomike.  

Vlerësohet se ekonomia vendore përgjatë viteve 2012 është rritur 2.4 %  per dallim nga rritja sa 

ishte shënuar në vitin 2011. Bazuar nga të dhënat e entit të statistikave të Kosovës parashikohet 

se çmimet do të kenë rritje në vitin 2014 në krahasim me vitin 2013 .Zhvillimet fiskale gjatë tre 

mujorit të fundit  vitit 2013 ishin me pozitive në krahasim me muajt e parë ,ku rol te 

rëndësishëm kanë pasur të hyrat buxhetore  .Këto të hyra shënuan rritje rreth 274 milon euro , 

që rezulton të jete me e ulet rreth 4.6 % ne krahasim me tre mujorin e parë të vitit 2013. Në 

këtë rast disa nga të hyrat fiskale si me të rëndësishme po i permendim me rradhë  : 

 Të hyrat nga dogana ,si burim kryesor i  të hyrave ,në tremujorin e parë  të vitit 2013  

rezultuan të jenë 147.2 milon euro ,që tregon se per 3.3 % është me e lartë ne krahasim 

me periudhën paraprake . 

 Tatimet vendore ,të arketuara nga administrata tatimore e Kosovës ,shënuan rritje prej 

12.6 % në krahasim me vitin e kaluar ,duke shënuar vlerë prej 72.9 milion euro  

përgjatë tre mujorit të parë të vitit 2013 . 

 Shpenzimet e përgjithshme  në fund të tremujorit të parë  të vitit shënuan 292.6 milon 

euro ,për të shënuar rritje 1.7 %  në raport me përiudhën e njëjtë të vitit paraprak . 

 Shpenzimet kapitale gjatë tremujorit të tretë të vitit ishin me të ulëta për rreth 20 % 

krahasuar me tremujorin e parë të vitit paraprak . 

 Shpenzimet rrjedhëse  shenuan rritje në krahasim me përiudhat e mëparshme . Kjo 

rritje rezulton të jetë rreth 15.1 % në raport me tremujorin e parë të vitit të njëjtë . 

  

 
Fig. 4. Situata makro-fiskale ne mes te viteve 2012-2013 

 

 
Fig.5 .Pasqyra makrofiskale  2012-2013100 

 

2.2. Situata makro-fiskale e parashikuar gjatë përiudhës 2013-2015 
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Parashikimet për përmirësimin e ekonomisë së euro-zonës japin sinjale pozitive edhe për rritjën 

ekonomike në Kosovë. Rritja ekonomike për periudhën 2013-2015 parashihet të jetë rreth  

5.2% përderisa gjatë vitit 2013 kjo rritje pritet të jetë 4.5% .Rritjen ekonomike për këtë 

periudhë kryesisht parashihet t’a mbështesin rritja e konsumit privat, investimeve dhe e 

eksportit në përgjithësi. 

Konsumi privat pritet të rritet me një normë reale mesatare prej 5.4% ndërkohë që konsumi 

privat për kokë banori parashihet të rritet me 3.2% mesatarisht, nën supozimin që popullësia 

rritet me një normë prej 1.6%.Edhe pse konsumi pritet te siguroj mbështetjën më të madhe në 

rritjen reale të BPV-së edhe gjatë kësaj periudhe, efekti i tij në rritjen ekonomike pritet të 

reduktohet gradualisht duke u zëvendësuar me nivel më të lartë të investimeve private dhe 

eksportit si të mallrave ashtu edhe të shërbimeve.  

Kontribut të rëndësishëm në rritjën ekonomike gjatë kësaj periudhe pritet të japin edhe 

investimet.Kontributi i investimeve në rritjen e BPV-së parashihet të ngritët gradualisht duke 

ngritur pjesëmarrjën e tyre në mbi 33% të BPV-së.Nga këto, investimet private parashihet të 

ngrisin pjesëmarrjën e tyre nga 21% në vitin 2011 në 21.8% të BPV-së në vitin 

2015.Njëkohësisht, investimet publike, të cilat pritet të shënojnë një ngritje të lehtë përgjatë 

periudhës së parashikuar, parashihet të vazhdojnë me pjesëmarrje prej 11% të BPV-së. 

 

 

Sektori Fiskal       

Të hyrat e përgjithshme 93.4 82.0 111.9 89.5 74.7 109.83 

Të hyrat nga kufiri 40.1 45.7 56.8 44.2 45.9 57.1 

Të hyrat vendore 29.3 20.1 15.3 33.85 19.84 19.22 

Të hyrat jotatimore 3.4 2.3 3.5 2.58 2.6 5.6 

Të hyrat nga dividenta - - 15.0 0 - 20 

Mbeshtetja buxhetore 0.7 - - -   

Kreditë (disbursimet ) 10.0 9.9 9.9 0.2 1.6 0.2 

Shpenzimet e përgjithshme 30.1 148.8 108.9 38.9 137.9 115.83 

Shpenzimet kapitale  22.7 73.6 81.6 30.7 85.0 89.0 

Shpenzimet rrjedhëse 7.4 75.1 27.3 8.2 52.9 26.8 

Tab.3. Shpenzimet në kategori ekonomike 2011-2015, si përqindje të BPV-së101 
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Tabela 3.  Të hyrat e përgjithshme buxhetore 2011-2013, në miliona euro 102 
Ngritja e buxhetuar për vitin 2013 në këtë kategori është më e ulët se sa në vitin 2012, kjo për 

shkak se për tre vite me rradhë (2010-2012) ATK ka mbështetur rritjen e të hyrave tatimore me 

masa shtesë për rritjen e përmbushjes, çka edhe ka çuar në ngritjen e bazës së përgjithshme 

tatimore të arkëtimit nga ky institucion, dhe zvogëlimin e theksuar të hendekut tatimor. 

Përderisa strategjia e përmbushjes pritet të prodhojë rezultate edhe në vitet vijuese, ecuria e 

vlerës së mbledhur të të hyrave në vend pritet të rrisë varshmërinë nga performanca 

makroekonomike, duke mbajtur nivelin e ulët të hendekut tatimor edhe në vitet vijuese. Për më 

shumë, pas një zgjerimi të theksuar të bazës tatimore, duke pasur parasysh mos-ndryshimin e 

politikave fiskale për tatimet direkte, parashikimet për të hyrat në vend mbështeten në masë të 

gjërë në rritjen e kontribut-dhënësve makroekonomik.Kjo praktikë e mbledhjes është edhe në 

pajtueshmëri me prinicipet konservative të planifikimit buxhetor dhe tëpolitikave fiskale 

tëparapara për vitin në fjalë.  Për më shumë, të hyrat e projektuara nga kjo kategori për vitin 

2013 mbështeten nga të dhëna aktualte për vitin 2012, ku duke krahasuar nëntëmujorin e parë 

të vitit 2012 me nëntëmujorin e parë të vitit 2011 (Raporti Nëntmujor i Buxhetit 2012), të hyrat 

vendore kanë shënuar një rritje prej 5%. Rritja në kategoritë kryesore kontribuse ka qenë edhe 

më e lartë, ku tatimi mbi vlerën e shtuar dhe taksa në paga (të hyra individuale) është rritur me 

6%, ndërsa të hyrat nga tatimi në korporata me 7%.Kjo performancë e deritanishme na bën të 

besojmë se, me të hyrat e kuartalit të fundit, arkëtimi nga tatimet vendore do rezultojë te jetë në 

nivelin e parashikuar.     

 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

Zhvillimet e indikatorëve kryesor makroekonomik sygjerojnë se aktiviteti ekonomik në vend, 

ka shënuar një ngritje që do të thotë së politikat makro-fiskale në Kosovë janë të hartuara më 

mirë në krahasim më vendët rajonale .Pritjet janë që rritja ekonomike në vitin 2014 të jetë më e 

lartë se në vitin 2013 .Politika fiskale realizohet me qëllim të uljës se indikatorëve 

makroekonomik siç janë : ulja e papunësisë ,stabilizimi i çmimeve , si dhe rritja ekonomike . 

Efekti i politikave neto fiskale  aktive i ndryshon në të njëjtin drejtim si deficitin strukturor 

                                                 
102  Të hyrat e përgjithshme buxhetore 2011-2013 
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ashtu edhe atë aktual . Mirëpo për shpejtimin dhe ndikimin e politikës makro-fiskale ,duhet të 

kemi parasysh  deficitin strukturor  dhe jo atë aktual ,pasi ky i fundit ndikohet  edhe nga 

ndryshimet  e paparashikuara ciklike të ekonomisë .Pra në bazë të ketij punimi me temë 

“POLITIKAT FISKALE  NE RELACION ME INDIKATORET MAKROEKONOMIK “ , 

mund të konkludojmë se politika fiskale konsiston nga njëra anë ,në politikën e shprendarjës se 

shpenzimeve qeveritare për mallra dhe sherbime si dhe për kryerjën e pagesave të 

transferueshme ,gjithashtu nga ana tjeter ,në politikën e sigurimit të të ardhurave dhe para së 

gjithash të taksave 

NDËRSA SI REKOMANDIM mund të pohojë ,mëqënëse Kosova është shtet në tranzicion 

dhe ende në zhvillim e sipër duhet të : 

 Duhet të merren masa me të qëndrueshme  për krijimin e të hyrave në aspekt 

afatgjatë  

 Në qoftë se kemi humbje nga të hyrat doganore duhet të kompenzohën me të hyrat 

vetanake 

 Duhet të krijohën mekanizma për kontrollimin e shpenzimeve buxhetore , 

 Të këtë mundësi rishikimi të buxhetit në mënyrë që të kompenzohën dhe të 

ndryshohet në ato  njësi ku është nevoja , 

 Të krijohet kujdes me i madh në aspektin e hyrjës në investime kapitale  

 Të këtë kujdes edhe me të madh gjatë hartimit të indikatorëve makroekonomik dhe 

atyre fiskal . 
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https://mf.rks-gov.net/sq-al/departamentet/departamentiipolitikaveekonomikedhepublike/divizioniipolitikavemakroekonomike.aspx
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14 Furnizimet e pazbritshme nga tvsh-ja, dhe përjashtimet e pjesshme krahasim i 

Shqipërisë me disa vende të rajonit 

                                                             

HYRJE 
Tatimet dhe taksat janë instrumente financiare te rëndësishëm nëpërmjet të cilave mblidhen 

mjetet financiare (të hyrat) për mbulimin e të dalave shtetërore prej personave fizik dhe juridik si 

kundërshpërblim për shërbimet të cilat ua ofrojnë atyre këto organe. Ne kuptimin e sotëm tatimet 

janë ngushtë të lidhura me zhvillimin e administratës shtetërore, fakt qe ka ndikuar në zgjerimin e 

obligimit te pagimit të taksave. Në shumicën e rasteve termat “tatim” dhe “taksë” përdoren me të 

njëjtin kuptim, megjithëse tatimet paguhen më tepër në bazë të të ardhurave ose fitimeve që 

realizohen dhe mallrave që konsumohen, kurse taksat paguhen për shërbimet e ndryshme që 

autoritetet shtetërore u bëjnë qytetarëve të tyre. 

Ne kete studim jane pasqyruar të dhenat e publikuara për vitin 2013. Megjithëse në Shqipëri, 

më 01.01.2014, implementohet  një pakete e re fiskale, ku ka ndryshuar sistemi tatimor, e së 

bashku me të edhe shumë pjesë të ligjit mbi tatimet. Por, duke qënë se ne duam të bëjmë një 

analize krahasuese të Shqipërisë me disa shtete të ngjashme me të, tek Shqipëria nuk i kemi 

përfshirë ndryshimet që ndodhën para 2 muajve, në mënyrë që periudha e shqyrtimit të jetë e 

njëjtë. 

Qëllimi i ketij punimi është të paraqesim dhe të analizojmë dallimet kryesore ndërmjet 

Shqipërisë dhe 5 vendeve të tjera : Maqedoni, Moldavi, Turqi, Sllovaki dhe Slloveni, të 

përqëndruara në dy cështje kryesore :  Furnizimet qe nuk lejohen të zbriten nga TVSH-ja dhe 

Përjashtimet e pjesshme. Për realizimin e studimit jane përdorur të dhënat te publikuara nga 

organizata Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide. 
 
 
 

1. PAMJE E PËRGJITHSHME E EKONOMISË 

1.1 SHQIPËRIA 

Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia e Shqipërisë është rritur me 3.3 %. Edhe këtë vit 

ekonomia shqiptare nuk ka rënë zyrtarisht në recesion. Të dhënat më të fundit të Bankës 

Botërore tregojnë se mirëqënia në rajon është rritur pas vitit 2009. Ndërkaq, gjatë viteve 2010 

dhe 2011, të ardhurat mesatare të shqiptarëve, sipas fuqisë blerëse janë rritur në total me 293 

dollarë. Të ardhurat për frymë në Shqipëri po rriten shumë më ngadalë se vendet e tjera në 

rajon. Këto shifra faktike vijnë në bazë të studimeve të ndërmarra për disa vite. Vlerësimet për 

vitet në vijim janë edhe më të zymta. Banka Botërore vlerëson se në 2012 Shqipëria ka rënë 

gati në stanacion me rritje minimale, 0.8%. Ndërsa sipas FMN-së në 5 vitet e ardhshme 
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ekonomia shqiptare do të rritet minimalisht 1 deri në 1.5 pikë përqindje më pak se mesatarja e 

rajonit.  

1.2 MAQEDONIA 

Maqedonia është e ndjeshme ndaj zhvillimeve ekonomike në Evropë - për shkak të lidhjeve të 

forta tregtare - dhe varesisë nga integrimi rajonal dhe përparimi drejt anëtarësimit në BE. 

Maqedonia ka ruajtur stabilitetin makroekonomik me inflacion të ulët, por deri tani ka ngelur 

në fazën e tërheqjes se investimeve të huaja dhe krijimin e vendeve të punës , duke e bërë me 

gjithë reformat e gjera të sektorit fiskal dhe të biznesit. Stabiliteti makroekonomik është ruajtur 

nga një politikë të kujdesshme monetare, e cila mban monedha vendase fiksuar kundrejt euros. 

Si rezultat, rritja e GDP ishte modeste, por pozitive në rreth 3 % si në 2010 dhe 2011, dhe 

inflacioni ishte nën kontroll. Qeveria ka zbutur politikën fiskale në vitin 2012 dhe deficiti 

buxhetor u zgjerua në 3.5 % të PBB-së. 

1.3 MOLDAVIA 

Moldavia mbetet një nga vendet më të varfra të Evropës,  pavarësisht progresit të kohëve të 

fundit nga baza e saj e vogël ekonomike. Me klimën e saj të moderuar dhe tokë bujqësore të 

mirë, ekonomia e Moldavisë mbështetet kryesisht në sektorin e të bujqësisë. Reformat 

ekonomike kanë qenë të ngadalshme për shkak të korrupsionit dhe forcave të forta politike. 

Megjithatë,qëllimi kryesor i qeverisë, ai i integrimit në BE ka rezultuar në një progres të 

orientuar drejt tregut.  

1.4 TURQIA 

Ekonomia e lirë e tregut e Turqisë është shtyrë gjithnjë e më shumë drejt sektorët e saj të 

industrisë dhe të shërbimeve, edhe pse sektori i saj tradicional bujqësia ende përbën rreth 25 % 

të punësimit. Turqia mbetet e varur shpeshhere nga investimet afat-shkurtër për të financuar 

deficitin e madh tregtar .Vlera e aksioneve të IHD-ve qëndroi në $ 117.000.000.000 në fund të 

vitit 2012. Për shkak të trazirave të vazhdueshme ekonomike në Evropë, janë ngadalësuar  

hyrjet e IHD-ve të Turqisë. 

 

1.5 SLLOVAKIA 

 

Sllovakia ka bërë reforma të rëndësishme ekonomike që nga ndarja e saj nga Republika Çeke 

në vitin 1993. Reformat në fushen e tatimit, kujdesit shëndetësor, pensional, dhe sistemet e 

mirëqenies sociale ndihmuan Sllovakinë në  konsolidimin e buxhetit të saj dhe për t'u bashkuar 

me BE në 2004. Sektori bankar është pothuajse tërësisht në duart e të huajve, dhe qeveria ka 

stimuluar një bum të investimeve të huaja me politikat miqësore të biznesit. Krahu i lirë i punës 

dhe i aftë, taksat e ulëta, taksa e dividentit, një kod relativisht liberal të punës, dhe një vend i 

favorshem gjeografik janë përparësitë kryesore të Sllovakisë për investitorët e huaj. 

1.6 SLLOVENIA 

Sllovenia ka përjetuar një nga tranzicionet më të qëndrueshme politike dhe ekonomike në 

Evropën Qendrore dhe Juglindore.Me GDP më të lartë për frymë në Evropën Qendrore, 

Sllovenia ka infrastrukturë të shkëlqyer, një forcë pune të arsimuar mirë, dhe një lokacion 

strategjik në mes të Ballkanit dhe Evropës Perëndimore. Ekonomia ka një nga nivelet më të 

larta të kontrollit të shtetit në BE. Reformat strukturore për përmirësimin e mjedisit të biznesit 

kanë lejuar për pjesëmarrje disi më të mëdha të huaja në ekonominë e Sllovenisë dhe ndihmoi 

në uljën e papunësisë. Megjithë suksesin e saj ekonomik, investimet e huaja direkte (IHD) në 

Slloveni ka mbetur prapa mesatares së rajonit, dhe taksat mbeten relativisht të larta. 
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2. FURNIZIMET QË NUK LEJOHEN TË ZBRITEN NGA TVSH-JA 

2.1 SHQIPËRIA 

Shembuj të sendeve për të cilat tatimi në investim nuk është i zbritshëm janë :  

 • Shpenzimet për karburant, nëse paguesi është një kompani që blen lëndë djegëse për qëllime 

tregtare dhe nëse është përdorur vetëm për veprimtari ekonomike të tatueshme.  

 • Shpenzimet për udhëtime dhe dieta, akomodim hoteli dhe aktivitetet rekreative, gjatë një 

aktiviteti ekonomik. 

 • Shpenzimet për makina , përveç rasteve kur aktiviteti i biznesit ka të bëjë me blerjen  e 

makinave për rishitje ose kur përdorimi i veturave është i vetmi  aktivitet  ekonomik, për 

shembull : qiraja e makinave, shërbimi taksive dhe ambulancave. 

 • Shpenzimet në lidhje me publicitetin dhe promovimin e artikujve. 

2.2 MAQEDONIA 

Tatimi në investim nuk mund të mbulohet në rastin kur  blerjet e mallrave dhe shërbimeve nuk 

janë përdorur për qëllime biznesi. Përveç kësaj  tatimi në investim nuk mund të mbulohet për 

disa artikuj të shpenzimeve të biznesit. 

Shembuj të sendeve për të cilat tatimi në investim nuk është i zbritshëm: 

 • Shpenzimet e përfaqësimit 

 • Paisje Audio dhe video  

 • Hotelet 

 • Restorantet 

2.3 MOLDAVIA 

Investimet e tatueshme nuk mund të mbulohen në blerjet e mallrave dhe shërbimeve të cilat 

nuk janë përdorur për qëllime biznesi (për shembull , mallrat e akorduara  për përdorim privat 

nga një sipërmarrës). Përveç kësaj, tatimi në investim nuk mund të mbulohet për disa artikuj të 

shpenzimeve të biznesit. 

Më poshtë janë dhënë shembuj të zërave që nuk duhet të zbriten nga tatimi :  

 • Shpenzimet private 

 • Kosto e mallrave që janë të humbur , vjedhur ose shkatërruar 

 • Dhuratat e biznesit 

 • Borxhet e këqija  

 • Mallrat dhe shërbimet e blera në bazë të faturave fiskale që  nuk janë regjistruar në  

Rregjistrin Elektronik Shtetëror.  

2.4 TURQIA 

Taksa ne investim nuk eshte e kthyeshme në qoftë se është vendosur në blerjet e mallrave dhe 

shërbimeve të cilat nuk janë përdorur për qëllime të biznesit dhe janë konsideruar të jenë 

shpenzime të pazbritshme për qëllime tatimore të korporatave . Përveç kësaj , tatimi në 

investim nuk mund të rikuperohet për transaksionet pjesërisht të përjashtuara. 

2.5 SLLOVAKIA 

 

Një pagues  i Tvsh-së nuk mund të rikuperojë Tvsh –në e mëposhtme për :  

 

  • TVSH-në që lidhet me aktivitete që nuk janë aktivite të  biznesit. 

  • TVSH- në që lidhet me transaksione që konsiderohen si furnizime të përjashtuara nga Tvsh      

-ja. 

  • TVSH-në e vendosur mbi furnizimet e artikujve për të cilat rikuperimi është përjashtuar në 

mënyrë specifike ( për shembull tatimi në investim i lidhur me aktivitetet argëtuese dhe vaktet 

ushqimore). 

Shembuj të furnizmeve që nuk lejohen të zbriten nga tvsh –ja : 
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  •  Aktivitetet argetuese  

  • Të mirat dhe shërbimet  të cilat nuk përdoren për qëllime biznesi në qoftë se tatimpaguesi 

zgjedh të mos aplikojë tvsh-në mbi prodhimin për këtë kategori të mirash dhe shërbimesh. 

 

2.6 SLLOVENIA 

 

Tatimi në investim nuk mund të mbulohet në rastin e blerjeve  të mallrave dhe shërbimeve të 

cilat nuk janë përdorur për qëllime të biznesit (për shembull mallrat për përdorim privat nga një 

sipërmarrës). Përveç kësaj, tatimi në investim nuk mund të mbulohet për disa artikuj të 

shpenzimeve të biznesit . 

 

Shembuj te furnizimeve që nuk lejohen të zbriten nga TVSH-ja : 

 • Mikpritja ( strehim, ushqim dhe pije, dhe argëtim ) 

 • Blerje, qira, lëndë djegëse dhe mirëmbajtje e makinave dhe varka ( përveç nëse përdoren nga 

auto-shkollat ose për transportin publik ). 

 

3. PËRJASHTIMET E PJESSHME 

3.1 SHQIPËRIA  
Në qoftë se një furnizim i një të mire ose shërbimi përdoret pjesërisht për qëllime të 

furnizimeve të tatueshme dhe pjesërisht për furnizime të përjashtuara, personi i tatueshëm nuk 

mund të zbres tatimin në mënyrë të plotë . Kjo situatë është e njohur si “përjashtim i 

pjesshëm”. Llogaritja e shumës së tatimit të zbritshëm është bërë në baza proporcionale duke 

përdorur formulën e mëposhtme : 

𝑆ℎ𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑧𝑏𝑟𝑖𝑡𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑒 𝑇𝑉𝑆𝐻  𝑥   
𝑄𝑎𝑟𝑘𝑢𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑖 𝑡𝑎𝑡𝑢𝑒𝑠ℎë𝑚+𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑄𝑎𝑟𝑘𝑢𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑖 𝑡𝑎𝑡𝑢𝑒𝑠ℎë𝑚+𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒+𝐹𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑖𝑚𝑒 𝑡ë 𝑝ë𝑟𝑗𝑎𝑠ℎ𝑡𝑢𝑎𝑟𝑎
  

Norma proporcionale e TVSH-së është e bazuar në rezultatet e vitit kalendarik. Ato  duhet të 

rregullohen deri më 31 janar të vitit të ardhshëm, nëse dallimi në mes të raportit të parashikuar 

dhe raportit aktual është më shumë se 20 %. 

3.2 MAQEDONIA 

Tatimi mbi investimin i lidhur direkt me furnizimet e tatueshme është plotësisht  i 

rikuperueshëm, ndërsa tatimi mbi  investimin i lidhur direkt me furnizimet e përjashtueshme 

nuk është i rekuperueshëm. Nëse të mirat dhe shërbimet e prodhuara brenda vendit ose të 

importuara janë të përdorura nga tatimpaguesi për të bërë të mundur aplikimin e  zbritjes së  

TVSH-së mbi të dy furnizimet dhe furnizimet e përjashtuara pa te drejtën e zbritjes,  personi 

mund të zbresë vetëm  pjesën e TVSH- së korresponduese mbi normën proporcionale të 

furnizimeve. 

3.3 MOLDAVIA  

Një zbritje mbi tatimin e investimeve  nuk është për furnizimet e përjashtuara. Nëse një person 

i tatueshëm bën dy furnizime : një të tatueshëm dhe një të përjashtuar , ai mund të rikuperojë 

vetëm taksën mbi furnizimin që është i tatueshëm. Tatimpaguesit të cilët bëjnë furnizime të 

tatueshme dhe të përjashtuara mund të zbresin TVSH-në e paguar në blerjet në qoftë se ata 

kënaqin kushtet në vijim : 

• Tatimpaguesi mban të ndara të dhënat e  pagesave të bëra për mallrat dhe shërbimet që 

përdoren nga të dyja, si për furnizimet e tatueshme dhe furnizimet e përjashtuara. 

• Vlera e rikuperueshme e TVSH-së përcaktohet në baza mujore nga aplikimi i metodës 

proporcionale me sasinë e TVSH të lidhura si me furnizimet e tatueshme dhe ato të 

përjashtuara. 
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3.4 TURQIA 
Një zbritje në tatimin mbi investim jepet për furnizime të tatueshme dhe për furnizimet që janë 

përjashtuar me kredi. Një zbritje në tatimin mbi investim nuk jepet për furnizimet pjesërisht të 

përjashtuara. Nëse një person i tatueshëm kryen furnizime të tatueshme si dhe pjesërisht të 

përjashtuara , ai  mund të rekuperojë vetëm taksën  në lidhje me furnizimet që janë të 

tatueshme ose plotësisht të përjashtuara. 

3.5 SLLOVAKIA 

Shembuj të përjashtimeve të pjesshme :  

• Shërbimet financiare të rastit  të përjashtuara nga TVSH-ja 

• Shitja e një ndërmarrje ose pjesë të një ndërmarrjeje ( transferimi i vijimësisë ). 

• Shitja e aseteve të biznesit (mall ) të kapitalit me përjashtim të inventarit. 

• Transaksionet e rastit e pasurive të patundshme ( transferimin ose dhënien me qira të pronave 

të paluajtshme ) 

3.6 SLLOVENIA 
 

Tatim në investim që lidhet  direkt me marrjen e furnizime të përjashtuara në përgjithësi nuk 

është i rekuperueshëm. Tatimit në investim që lidhet direkt me furnizimet e tatueshme është 

plotësisht e rikuperueshme, ndërsa tatimi në investim në lidhje direkte me furnizimet e 

përjashtueshme nuk është i  rikuperueshëm. 

Për të përcaktuar shumën që mund të rikthehet mund të përdoret njëra prej metodave të 

mëposhtme : 

• Përdorimi i të dhënave aktuale, me kusht që personi i tatueshëm mban ( në librat e tij të 

llogarisë dhe regjistrat ) informacion në lidhje me shumën totale të TVSH duke përfshirë 

shumën e TVSH që është e zbritshme . 

• Përcaktimi i shumës së TVSH të zbritshme duke përdorur një metode proporcionale, nëse 

personi i tatueshëm nuk  është në gjendje për të përcaktuar shumën e TVSH të zbritshme siç 

përshkruhet më lartë . 

 

• Përcaktimi i shumës së TVSH të zbritshme duke përdorur disa shuma të zbritshme për secilin 

nga fushat e ndryshme të aktivitetit të biznesit të ndara veç e veç.  

 

                                             4.  KRAHASIME & KONKLUZIONE 

Përjashtimet e pjesshme :  

▪Tatimet në investim janë plotësisht të rikuperueshëm për furnizimet e tatueshme, dhe të  

parekuperueshëm për furnizimet e përjashtueshme. Kjo mënyrë është e njëjtë për të gjitha 

shtetet e marra në shqyrtim. 

▪ Në Shqipëri, llogaritja e tatimit të zbritshëm është në baza proporcionale nëpërmjet një 

formule, dhe në qofte se dallimi mes raportit te parashikuar dhe atij aktual është më shumë se 

20 % duhet të rregullohen deri më 31 janar të vitit të ardhshëm.  

▪ Edhe në Maqedoni dhe Moldavi zbritja e pjesës së Tvsh-së korresponduese bëhet mbi normën 

proporcionale të furnizimeve. 

▪ Në Slloveni për të llogaritur shumën që mund të rikthehet kemi përdorimin e disa metodave : 

duke mbajtur të dhënat aktuale mbi TVSH-në totale dhe TVSH-në e zbritshme, përdorimin e 

metodës proporcionale ose përcaktimin e shumave të zbritshme veç e veç. 

Furnizimet që nuk lejohen të zbriten nga TVSH-ja 

▪ Në të gjitha shtetet e marra në studim kemi që tatimi në investim nuk mund të mbulohet kur 

blerja e mallrave dhe e shërbimeve nuk është për qëllime biznesi.  
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▪ Shembujt që kemi trajtuar më lart identifikojnë ngjashmëritë që ekzistojnë ndërmjet këtyre 

shteteve për furnizimet që nuk lejohen të zbriten nga TVSH-ja. 
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15 Qeverisja elektronike dhe modernizimi i administratës publike  

 

Electronic government and the modernization of the public administration 

Abstract 
To understand e-Government, we must understand administrative developments and 

reforms in governance in general. Over two decades the directions the focus of administrative 

reforms and developments has changed enormously. Governments around the world face the 

challenges of transformation and the need to reveal those governing systems that 

provide efficient and cost effective services, the public institutions are facing the need to 

provide information and knowledge through information 

and communication technologies. One of the challenges that came before the public 

administration was the creation of an electronic government and as a facilitator for the 

realization of this challenge was the development of information and communications 

technologies that were catalysts that led to the nascence, the birth of e-Government. 

 Through this paper the reader can find, the meaning the e-Government, its 

definition, the elements of e-Government, the stages of development of e-Government, 

its forms of expression 

Qeverisja elektronike është një mënyrë qeverisjeje që ka një shtrirje të gjerë por që pak dihet 

për të, pak dihet se çfarë është qeverisja elektronike, pak dihet për rolin që qeverisja 

elektronike ka në modernizimin e administratës publike, pak dihet për ndikimin e saj në 

efektivitetin dhe efiçensën e punës së përftuar si rezultat i aplikimit të qeverisjes elektronike. 

Qeverisja elektronike ka sjellë një transformim të plotë të mënyrës së qeverisjes 

nëpërmjet ofrimit të shërbimeve online. Qeverisja elektronike është një mënyrë e re e 

qeverisjes, një mënyrë bashkohore apo moderne qeverisjeje. Qeverisja elektronike shihet si 

mjet për zhvillimin e mëtejshëm të demokracisë, si mjet për modernizimin e administratës 

publike, si mjet për fuqizimin e institucioneve, si mjet për ngritjen e kapaciteteve menaxhuese.  

Qeverisja Elektronike është një kërkesë bashkëkohore në kuadër të krijimit të 

një kulture të re organizative të administratës që siguron efikasitet dhe efektivitet 

nëpërmjet punës së përftuar në mënyrë elektronike, është një element kyç për një 

administratë moderne, transparente dhe në shërbim të qytetarit.  
Në trajtimin e punimit “Qeverisja elektronike dhe modernizimi i administratës publike” 

fillimisht do të ndalem në kuptimin e qeverisjes elektronike, përkufizimin e saj, konceptin e 

qeverisjes elektronike.  

Kjo temë shpresoj që të ndihmojë lexuesin në përgjigjen e pyetjeve të tilla si: 

 Çfarë është qeverisja elektronike? 
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 Cilët janë elementët e kuptimit të qeverisjes elektronike? Kush është objekti, cilët janë 

subjektët, cili është qëllimi i qeverisjes elektronike? 

 Cilat janë fazat e zhvillimit dhe format e shprehjes së qeverisjes elektronike? 

KUPTIMI I QEVERISJES ELEKTRONIKE  

 
Përkufizimi

103
 i qeverisjes elektronike 

 

Në jetën e përditshme përdorim fjalë që i dëgjojmë me mijëra herë, por e kemi të 

vështirë të shpjegojmë saktë kuptimin e tyre
104

. Është e pamundur të përkufizosh drejt një term, 

të shkruash mirë për një çështje pa kuptuar domethënien e fjalës apo fjalëve në çështje
105

. Në 

këtë kontekst shtroj 2 pyetje:  

� Çfarë do të thotë fjala qeveris/qeverisje?  

� Çfarë do të thotë fjala elektronike? 

 

 Fjala qeverisje
106

, sipas Fjalorit të Gjuhës së Sotme Shqipe shpjegohet si: “Drejtim i 

veprimtarisë politike e administrative të një shteti, duke ushtruar pushtetin ekzekutiv e 

urdhërdhënës; udhëheqje nëpërmjet organeve të qeverisë.” 

 Fjala elektronikë/a, sipas Wikipedias dhe Fjalorit të Shqipes së Sotme shpjegohet si: 

“Një degë e shkencës dhe teknologjisë
107

, degë e teknikës që merret me prodhimin e me 

shfrytëzimin e aparateve e të pajisjeve elektronike
108

.” 

 Duke u nisur nga zbërthimi kuptimor i fjalëve qeverisje dhe elektronike mund të themi 

se “Drejtimi i veprimtarisë politike e administrative të një shteti, duke ushtruar pushtetin 

ekzekutiv e urdhërdhënës; udhëheqja e organeve të qeverisë nëpërmjet shkencës dhe 

teknologjisë, nëpërmjet degës së teknikës që merret me prodhimin e me shfrytëzimin e 

aparateve e të pajisjeve elektronike përbën atë që mund ta quajmë Qeverisje Elektronike
109

”. 

 Paragrafi i mësipërm është vetëm një fillësë e mirë drejt përpjekjes së kuptimit e 

përkufizimit të qeverisjes elektronike.  

 Përkufizime më specifike për qeverisjen elektronike japin organizatat e ndryshme 

ndërkombëtare. Mënyra e përkufizimit të e-Qeverisjes varet nga subjekti që e bën këtë 

përkufizim. Ndryshe bëhet përkufizimi nga organizatat ndërkombëtare ekonomike, ndryshe 

nga ato politike apo bamirëse.  

 Sipas përkufizimit të Bankës Botërore: “e-Qeverisja ka të bëjë me përdorimin nga 

agjencitë qeveritare të teknologjive të informacionit (të tilla si Interneti,  dhe informatika e 

celularit), që kanë aftësinë për të transformuar marrëdhëniet me qytetarët, bizneset, dhe  degë 

të tjera të qeverisë. Këto teknologji mund të shërbejnë për arsye nga më të ndryshmet: ofrim 

                                                 
103

 Sokrati tha: “Fillimi i diturisë është përkufizimi i termave”. Edhe pse nuk mendoj se “fillimi i diturisë është 

përkufizimi i termave”, mendoj se përkufizimi i termave është matës, tregues real që tregon njohurinë, dijen e 

individit mbi kuptimin apo përmbajtjen e termit që përkufizon. Shënim i autores. 
104

 Në përpjekjet për përkufizimin e e-Qeverisjes fillimisht jam mbështetur tek Fjalori i Gjuhës Shqipe. Shënim i 

autores 
105

 Fituesi i Çmimit Nobel në Letërsi, William Faulkner, duke dashur të tregojë rëndësinë e fjalorit tha: “Ai kurrë 

nuk ka përdorur një fjalë që do ta bënte lexuesin të hapë fjalorin” .Shënim i autores. 
106

 Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë 1980. 
107

 Wikipedia. 
108

 Fjalor i Shqipes së Sotme, Botimi i dytë i ripunuar, Botimet TOENA, Tiranë, 2002. 
109

 Kjo gjithnjë duke u mbështetur në zbërthimin kuptimor të këtyre dy fjalëve. Shënim i autores. 
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më i mirë i shërbimeve  qeveritare  për  qytetarët,  bashkëveprim i 

përmirësuar mes biznesit dhe industrisë, fuqizim i 

qytetarëve  përmes  qasjes në  informacion, ose menaxhim qeverisës më efikas. Përfitimet që 

rrjedhin  mund  të jenë ulje e korrupsionit, rritje e transparencës, lehtësira më të mëdha, rritje 

të të ardhurave, dhe/ose reduktim të kostos
110

.” 

  Sipas përkufizimit të Kombeve të Bashkuara: “e-Qeverisja përkufizohet si  përdorim i 

internetit dhe  World Wide Web për shpërndarjen e informacionit të qeverisë  dhe 

të shërbimeve për qytetarët.
111

” 

  Sipas përkufizimit të Dialogut të Biznesit Global mbi Tregtinë Elektronike, “e-Qeverisja 

përkufizohet si një situatë në të cilën agjencitë administrative, legjislative  dhe  gjyqësore (duke 

përfshirë si qeverisjen qendrore ashtu dhe atë dhe lokale)  dixhitalizojnë  veprimet e tyre të 

brendshme dhe të jashtme dhe përdorin sistemet e rrjetit  në mënyrë efikase për të realizuar një 

cilësi më të mirë në ofrimin e  shërbimeve  publike
112

.” 

 Shohim se të përkufizosh saktësisht dhe plotësisht e-Qeverisjen nuk është aspak e lehtë, 

sepse ajo ka shumë element që përbëjnë kuptimin e saj, si:
113

 

 Komunikim inovativ i ushtruar nga subjektë të ndryshëm të së drejtës. 

 Veprimtari e rregulluar me ligj. 

 Veprimtari e mbështetur në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. 

 Formë demokratike qeverisëse. 

 Mjet për një qeverisje të mirë. 

 Transformim i qeverisë. 

 Shërbime për qytetarët, bizneset. etj. 

 Duke u nisur nga sa më sipër mund të them se: qeverisja elektronike është komunikimi 

inovativ i ushtruar nga subjektë të ndryshëm të së drejtës nëpërmjet veprimtarisë së rregulluar 

me ligj dhe pëdorimit të teknologjive të informacionit e komunikimit
114

 me qëllim arritjen e një 

qeverisje të mirë. 

 
  

1.1. Përkufizimi ligjor i qeverisjes elektronike  

 Përkufizimin ligjor të e-Qeverisjes e gjejmë në Aktin e V.2002 për e-Qeverisjen
115

. 

Neni 3601, pika 3 thotë: “Qeverisja elektronike do të thotë  përdorimi  nga Qeveria 

e aplikacioneve të bazuara në internet dhe e teknologjive të tjera të informacionit, së bashku 

me proçeset që zbatojnë këto teknologji për të: 

                                                 
110

 Shailendra C. Jain Palvia
 

and Sushil S. Sharma, E-Government and E-Governance: efinitions/Domain 

Framework and Status around the World. 
111

 Shailendra C. Jain Palvia
 

and Sushil S. Sharma, E-Government and E-Governance: efinitions/Domain 

Framework and Status around the World. 
112

 Po aty. 
113

 Stavileci Esat, Nocione dhe parime të administratës publike, Aspekte metodologjike dhe shqyrtime 

krahasimtare, Botim i dytë, Prishtinë 2007, (riformulim dhe përshtatje me çështjen që po trajtohet), Shënim i 

autores. 
114

 Veçanërisht internetit. Shënim i autores. 
115

 E-Government Act of 2002, Public Law 107–347—DEC. 17 2002.  
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 Rritur  aksesin dhe ofrimin e informacionit dhe  shërbimeve publike të Qeverisë te 

publiku, agjencitë, apo entitete të tjera qeveritare; ose  

 Për të sjellë përmirësime në veprimet e Qeverisë që mund të 

përfshijnë  efektivitetin,  efikasitetin,  shërbime cilësore, apo transformim. 

 Duke ofruar një përkufizim të e-Qeverisjes sipas ligjit, ky akt thekson se e-

Qeverisja nënkupton përdorimin e aplikacioneve të bazuara në internet dhe teknologji të tjera 

të informacionit  nga qeveria, ose për të siguruar informacionin dhe shërbimet e qeverisë tek 

publiku, ose për të sjellë përmirësime rreth operacineve/veprimtarisë së qeverisë me qëllimin
116

 

e rritjes së efikasitetit, efektivitetit, shërbimeve cilësore. Pra, e-Qeverisja ka si objektiv kryesor 

të saj, inter alia, transformimin e veprimtarisë së institucioneve qeveritare nëprmjet 

riorganizimit dhe shfrytëzimit të TIK.  

 Duke pasur parasysh përkufizimet e shumta e të ndryshme të subjektëve të ndryshëm të 

së drejtës, duke pasur parasysh përkufizimin ligjor të mësipërm, duke pasur parasysh mbi të 

gjita elementët e kuptimit të e-qeverisjes, përfundimisht mund të them se: Qeverisja 

elektronike është komunikimi inovativ i ushtruar nga subjektë të ndryshëm të së drejtës 

nëpërmjet veprimtarisë së rregulluar me ligj dhe pëdorimit të shërbimeve publike duke 

shfrytëzuar teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit
117

,  me qëllim arritjen e një 

qeverisje të mirë. 

Koncepti i qeverisjes elektronike 

 
 Qeverisja elektronike, e-Qeverisja (shkurtim për qeverinë elektronike, sipas Wikipedia) 

është një neologjizëm
118

 i përhapur që përdoret për t'iu referuar përdorimit të teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit për të siguruar dhe përmirësuar shërbimet e qeverisë, 

transaksionet dhe ndërveprimet me qytetarët, bizneset. 

Fjala e-Qeverisja përkthehet fjalë për fjalë si “qeveri elektronike”. Megjithatë, termi e-

Qeverisje njihet në mbarë botën tashmë si “administrimi i qeverisë nëpërmjet teknologjisë 

elektronike”. Në përgjithësi, kjo do të thotë thjeshtëzim i punëve rutinë dhe i proçeseve 

nëpërmjet transaksioneve gjatë aplikimit të teknologjive të informacionit e të komunikimit në 

fushën administrative, midis institucioneve shtetërore, si dhe midis qeverisë dhe qytetarëve apo 

bizneseve.   

e-Qeverisja është përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit për të 

nxitur një qeveri më efikase dhe efektive, për të lehtësuar shërbimet e qeverisë, me synimin që 

të lejojë akses më të madh publik të informatave, dhe të krijojë një qeveri më të përgjegjshme 

për qytetarët. e-Qeverisja është përdorimi i teknologjisë së informacionit për t’u siguruar 

qytetarëve dhe organizatave akses më të përshtatshëm të informacionit qeveritar dhe të 

shërbimeve dhe për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike të qytetarit, partnerët e biznesit, 

dhe atyre që punojnë në sektorin publik.  

Në kuptimin më të gjerë, shërbimet që siguron qeverisja përkatëse nëpërmjet përdorimit 

të TIK për të përmbushur funksionin e qeverisë për  mbrojtjen  e qytetarëve të saj 

nga  terrorizmi dhe lloje të tjera  të krimit, përfshihen nën konceptin e-Qeverisjes. 

Në kuptimin më të ngushtë e-Qeverisja mund të përfshijë në konceptin e saj dhënien e 

shërbimeve nëpërmjet internetit, telefonit, qendrave të komunitetit (vetë-shërbim ose të 

siguruara nga të tjerët), pajisjet celulare apo sisteme të tjera të komunikimit. e-Qeverisja 

                                                 
116

 Por jo vetëm. Shënim i autores. 
117

 Veçanërisht internetit, por jo vetëm. Shënim i autores. 
118

 Wikipedia, Neologizëm është një fjalë e re që mund të jetë në proçesin e hyrjes në përdorim, por që akoma nuk 

është pranuar   në gjuhën e përgjithshme.  
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përfshin përdorimin e teknologjisë së informacionit, dhe sidomos të internetit, për të 

përmirësuar shpërndarjen e shërbimeve qeveritare për qytetarët, bizneset, dhe agjenci të tjera 

qeveritare. e-Qeverisja u mundëson qytetarëve të bashkëveprojnë dhe të marrin shërbime nga 

pushteti qendror apo ai vendor, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. 

Pjesa e parë e zbatimit të e-Qeverisjes është “kompjuterizimi” i zyrave publike, duke 

ngritur kapacitetin e tyre për ofrimin e shërbimeve më të mira për një qeverisje të mirë, duke 

përdorur teknologjinë si katalizator. Pjesa e dytë është ofrimi i shërbimeve qytetarëve përmes 

mediave dixhitale, si zhvillim interaktiv portaleve qeveritare. 

 

 

3. Elementët e kuptimit të qeverisjes elektronike 

 

 Qeverisja elektronike dhe pse është një fenomen i ri ajo ka elementët e saj. Elementët e 

kuptimit të e-Qeverisjes janë: 

 

1. Objekti i e-Qeverisjes. 

2. Subjektët e e-Qeverisjes. 

3. Qëllimi i e-Qeverisjes. 

 

Objekti i qeverisjes elektronike 

 
 Objekti i e-Qeverisjes është shërbimi publik apo privat që qeverisja elektronike ofron 

nëpërmjet teknologjive të informacionit e komunikimit.  

 

 

2.B. Subjektët e qeverisjes elektronike 

 
 Subjektët e e-Qeverisjes mund të jenë persona fizik apo persona juridik. Konkretisht 

subjektët e e-Qeverisjes janë: 

1. Qytetarët. 

2. Biznesi. 

3. Qeveria. 

4. Punonjësit (e qeverisë). 

 
Qëllimi i qeverisjes elektronike 

 
 Qëllimi i e-Qeverisjes është arritja e qeverisjes së mirë

119
 nëpërmjet shërbimeve të 

qeverisjes elektronike për: 

 

a. Rritjen e efikasitetit.  

b. Përmirësimin e cilësisë së shërbimit. 

c. Modernizimin e AP. 

                                                 
119

 Vetkuptohet se para së gjithash qeverisja e mirë mbështet në sundimin e ligjit dhe në ekzistencën e shtetit të së 

drejtës. Shënim i autores. 
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d. Implementimin e politikave qeverisëse. 

e. Arritjen e objektivave ekonomike. 

f. Realizimin e reformave. 

g. Ndërtimin e besimit mes qytetarëve dhe qeverisë e të gjitha këto për një zhvillim të 

qëndrueshëm të e-Qeverisjes, për një qeverisje më të mirë. 

4. Fazat e zhvillimit të qeverisjes elektronike 

 

 e-Qeverisja nuk është një proçes që realizohet me një hap as nuk implementohet si një 

projekt i vetëm. Ajo ka natyrë evolucionare, që përfshin disa faza zhvillimi. 

 Për të standartizuar shërbimet e e-Qeverisjes është zhvilluar një strukturë me katër faza 

dinamike. Këto katër faza janë fazat nëpërmjet të cilave qeveritë do të kalojnë në kohën 

që  ofrimi i  shërbimeve  elektronike  transformohet si  brenda  organizatës ashtu dhe 

me publikun. Kohëzgjatja, cilësia e secilës fazë ndryshon nga shteti në shtet, nga qeveria në 

qeveri, varësisht nga shkalla e zhvillimit ekonomik, shoqëror, politik e teknologjik e një shteti 

apo qeverie. 

 Një zhvillim tradicional i fazave model të e-Qeverisjes përshkruan një 

tranzicion  nga  prania e thjeshtë e Web-it nëpërmjet fazave interaktive dhe transaksionare dhe 

deri tek një sistem totalisht  i transformuar i qeverisjes
120

. 

 Rregulli i përgjithshëm është se shërbimi në nivel më të ulët duhet të ketë arritur një 

nivel zhvillimi të lartë, të ketë arritur nivelin e zhvillimit, të maturisë së duhur  e pastaj të bëhet 

kalimi në fazën tjetër. Vetëm në këtë mënyrë do të sigurohet efektiviteti, efikasiteti, fizibiliteti. 

 Emërtimet e fazave në të cilat kalon zhvillimi i e-Qeverisjes janë të ndryshme nga 

subjektë të ndryshëm, por proçesi që karakterizon këto faza është i njëjtë pavarësisht nga emri 

që u jepet këtyre fazave.  

 Faza 1 përfshin informacione  on-line  në lidhje me shërbimet publike (faza e 

informacionit). Kjo përfshin ngritjen e një faqeje interneti për të siguruar informacion 

rreth strukturës, funksioneve dhe shërbimeve të qeverisë apo institucionit. Në të 

vërtetë, një fazë e tillë  informative  përbën  strukturën  themelore të e-Qeverisjes 

dhe me atë një qeveri të vendos “praninë e saj në internet”.  

 Faza 2 përfshin  forma të shkarkueshme
121

 (faza e ndërveprimit në një drejtim).  

 Faza 3 përfshin  përpunimin interaktivë  të formave  (faza e ndërveprimit në dy 

drejtime). 

 Faza 4 përfshin sigurimin e shërbimeve elektronike interaktive të plota dhe  përfshin 

vendimet dhe ofrimin e shërbimeve online (faza e transaksionit). 

 Një fazë tjetër është dhe faza pjesëmarrëse. Duke qënë se implementimi i kësaj faze 

është mjaft i sofistikuar jo shumë shtete e zbatojnë. Në këtë fazë përdoruesit mund të 

votojnë apo bëjnë komente online. Kjo kërkon një nivel të lartë sigurie e privaticiteti
122

, 

sidomos në rastin e e-votimit. 

 Fazat e mesipërme, siç shihet mund të jenë faqe interneti nga më të thjeshtat deri tek më 

të sofistikuarat e më interaktivet. Secila fazë kërkon realizimin e përmbushjen e kushteve të 

ndryshme. Fazat tre dhe katër por dhe e pesta janë më të sofistikuarat. Të ndërtosh një faqe 

                                                 
120

 Pascual Patrcia J., E-Government e-ASEAN Torce, UNDP-APDIP, 2003. 
121

 Downloadable, ku subjektët e e-Qeverisjes mund të shkarkojnë dokumente të ndryshme. Shënim i autores. 
122

 Kjo fazë aktualisht po gjen zbatimin e saj në Estoni. Shënim i autores. 
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interneti dhe të vendosësh informacion në të është më e lehtë sesa të ofrosh shërbime në 

internet.                                                                 
                

 
Tabela 1 

Fazat e zhvillimit të e-Qeverisjes 
 

 Proçesi i zhvillimit të qëndrueshëm të e-Qeverisjes duhet të kalojë nëpër të gjitha fazat 

gradualisht, nuk duhet të përshpejtohet përtej mundësive reale politike, shoqërore, ekonomike e 

teknologjike të një shteti. Fazat e avancuara të zhvillimit të e-Qeverisjes kërkojnë angazhim 

afat-gjatë, vizion të qartë politik, burime financiare të qëndrueshme, për të siguruar që e-

Qeverisja të arrijë në potencialin e saj të plotë. Përshpejtimi për integrim Evropian, për fushata, 

pa vizion e afatshkurtër  do të krijojë kaos dhe do dëmtojë proçesin e zhvillimit të e-Qeverisjes. 

 

Shtyllat e qeverisjes elektronike 

 

e-Qeverisja synon transformimin e qeverisë, modernizimin e funksioneve dhe 

proçeseve të ISH, AP, nëpërmjet mekanizmave më të mirë të ofrimit të  shërbimeve  publike 

përmes teknologjisë. Ofrimi i suksesshëm i shërbimeve të e-Qeverisjes mbështetet  në  një  sërë 

faktorësh  institucional, ligjor,  teknologjik,  dhe faktorë të biznesit. Këto njihen apo 

identifikohen si katër shtyllat e-Qeverisjes të cilat janë: 

1. Kuadri institucional. 

2. Kuadri ligjor. 

3. Infrastrukutra TIK. 

4. Veprimtaria e qeverisë.  

 

1. Kuadri institucional  
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Është komponenti i parë i rëndësishëm nga ekzistenca dhe funksionimi i të cilit varet suksesi i 

e-Qeverisjes. Kuadri institucional i duhur nënkupton më shumë se ekzistencën e një Ministrie 

apo Agjencie. Nënkupton ekzistencen e një Ministrie të TIK apo dhe të një Agjencie, por që 

është në gjendje të sigurojë: a) profesionalizëm të autoriteteve të e-Qeverisjes; b) koordinim 

ndërinstitucional; c) lidhje direkte me udhëheqësit politik. Nëse zyrtarët e institucioneve të TIK 

nuk kanë kapacitetet e duhura, nëse nuk ekziston një koordinim i përhershëm ndërinstitucional 

në nivel qendror e lokal, nëse nuk garantohet lidhja direkte me udhëheqësit politik me autoritet 

e e-Qeverisjes, atëherë e-Qeverisja nuk do të mund të përmbushte qëllimin e saj. 

2. Kuadri ligjor 

e-Qeverisjes i duhet një bazë ligjore e cila të legjitimojë veprimtarinë e saj, të rregullojë 

lindjen, ndryshimin apo shuarjen e marrëdhënieve që lindin mes subjektëve të e-Qeverisjes. 

Zhvillimi i një kuadri ligjor efektiv për e-Qeverisjen kërkon komunikim dhe koordinim të 

ngushtë mes këtyre subjektëve.  

3. Infrastrukutra TIK 

Komponenti i tretë i rëndësishëm është krijimi dhe zhvillimi i infrastrukturës TIK. Ky 

komponent është një parakusht për e-Qeverisjen. Një shtet mund të ketë kuadrin institucional 

dhe ligjor të përsosur, por pa krijimin e infrastrukturë TIK është e pamundur të flitet për e-

Qeverisje të qëndrueshme. Krijimi dhe zhvillimi i infrastrukturës duhet të gjejë mbështetjen e 

investimeve afatgjatë nëse duam të shërbehemi nga një e-Qeverisje e qëndrueshmë e afatgjatë. 

4. Veprimtaria e qeverisë 

Veprimtaria e organeve të ISH është komponenti i fundit i e-Qeverisjes, i cili ka një rol të 

rëndësishëm për mirë-funksionimin e saj. Nëse e-Qeverisja ofron shërbime që kanë qytetarin 

në fokus, atëhërë ISH, AP duhet të ndryshojnë mënyrën se si ato operojnë, duhet të jenë më 

transparentë, më të përgjegjshëm
123

.  

Tabela e mëposhtme e katër shtyllave të e-Qeverisjes përshkruan në mënyrë ilustrative 

katër komponentët kryesorë që shërbejnë si bazë për ofrimin e informacionit dhe të shërbimeve 

të e-Qeverisjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2  

Shtyllat e e-Qeverisjes (Faktori Zhvillim) 
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 Bëhet fjalë këtu në kuadër të llogaridhënies. Shënim i autores. 
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 Suksesi i e-Qeverisjes varet nga krijimi dhe zhvillimi paralel i të katër këtyre 

komponentëve. Asnjëri nga këto katër kompontë të e-Qeverisjes nuk mund të funksionojë pa 

tjetrin. 

 

Sfidat e e-Qeverisjes janë të përqendruara rreth  katër faktorëve  kryesore që janë: 

proçesi, njerëzit, teknologjia dhe burimet. Ekzistenca dhe zhvillimi i këtyre fushave është një 

domosdoshmëri për funksionimin e e-Qeverisjes. Suksesi i e-Qeverisjes varet dhe nga 

harmonizimi i këtyre “shtyllave” apo fushave ku secila zhvillohet paralelisht me tjetrën. Tabela 

e mëposhtme jep një ide më të qartë në lidhje sa më sipër.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3  

Shtyllat e e-Qeverisjes (Faktori Sfidë) 

 

               Transformi  i qeverisë, modernizimi i funksioneve dhe proçeseve të ISH, AP shpesh 

sfidohet nga faktorë të ndryshëm që janë pengesë për zhvillimin e qëndrueshëm të e-

Qeverisjes. Katër faktorët kryesorë që përbëjnë sfidë për e-Qeverisjen: proçesi, njerëzit, 

teknolgjia dhe burimet kanë karekteristikat e tyre të veçanta. Njohja e sfidave të e-Qeverisjes, 

analizimi i këtyre faktorëve që përbëjnë sfidë është e rëndësishme pasi ndihmon qeverinë në 

ndërmarrjen e masave të duhura për përballimin e tyre. 

Proçesi që të mos përbëjë sfidë për zhvillimin e e-Qeverisjes duhet të jetë i karakterizuar 

nga: 

Fokusi te qytetarët. 

Thjeshtësia. 

Efikasiteti. 

Efektiviteti (kosto). 

Qëndrueshmëria. 

 

Njerëzit që të mos përbëjnë sfidë për zhvillimin e e-Qeverisjes duhet të jenë të 

karakterizuar nga: 

Vizioni. 

Udhëheqja/Lidershipi. 

Kompetenca. 
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Përkushtimi. 

Ndryshimi. 

 

Teknologjia që të mos përbëjë sfidë për zhvillimin e e-Qeverisjes duhet të jetë e 

karakterizuar nga 

Arkitektura e duhur. 

Standartet bashkëkohore. 

Besueshmëria. 

Matshmëria. 

Siguria. 

 

Burimet që të mos përbëjnë sfidë për zhvillimin e e-Qeverisjes duhet të jenë të 

karakterizuar nga: 

Qasja holistike/gjithpërfshirëse. 

Efiçenca. 

Mentaliteti i shërbimit. 

Qëndrueshmëria. 

Përshtatshmëria. 

 

 Suksesi apo dështimi i lindjes dhe zhvillimit të e-Qeverisjes varet nga zhvillimi 

harmonik e paralel i katër komponentëve bazë të e-Qeverisjes, varet nga politikat dhe masat 

parandaluese apo lehtësuese të qeverisë për përballimin e sfidave të e-qeverisjes.      

 

 

 

 

 

Duke u nisur nga sa është trajtuar nëpërmjet faqeve të këtij punimi mund të konkludoj se: 

Qeverisja elektronike si fjalë nuk është pranuar akoma në gjuhën e përgjithshme. e-

Qeverisja dhe pse është një fenomen i ri ajo ka elementët e saj, objektin, subjektët, qëllimin e 

saj. 

 e-Qeverisja është komunikimi inovativ i ushtruar nga subjektë të ndryshëm të së drejtës 

nëpërmjet veprimtarisë së rregulluar me ligj dhe përdorimit të shërbimeve publike duke 

shfrytëzuar teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit,  me qëllim modernizimin e AP 

për arritjen e një qeverisjeje të mirë. 

 e-Qeverisja është përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit (TIK) për 

të nxitur një qeveri më efikase dhe efektive, për të lehtësuar shërbimet e qeverisë, me synimin 

që të lejojë akses më të madh të publikut në informata, dhe të krijojë një qeveri më të 

përgjegjshme për qytetarët.  

 

Në kuptimin më të gjerë, shërbimet që siguron qeverisja përkatëse nëpërmjet përdorimit 

të TIK për të përmbushur funksionin e ISH për  mbrojtjen  e qytetarëve të saj 

nga  terrorizmi dhe lloje të tjera  të krimit, përfshihen nën konceptin e-Qeverisjes. 

 

e-Qeverisja përfshin përdorimin e teknologjisë së informacionit, dhe sidomos të 

internetit, për të përmirësuar shpërndarjen e shërbimeve qeveritare për qytetarët, bizneset, dhe 

institucionet shtetërore. e-Qeverisja u mundëson qytetarëve të bashkëveprojnë dhe të marrin 

shërbime nga pushteti qendror apo ai vendor, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. 
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Pjesa e parë e zbatimit të e-Qeverisjes është “kompjuterizimi” i zyrave publike, duke 

ngritur kapacitetin e tyre për ofrimin e shërbimeve më të mira për një qeverisje të mirë, duke 

përdorur teknologjinë si katalizator. Pjesa e dytë është ofrimi i shërbimeve qytetarëve përmes 

mediave dixhitale, si zhvillim interaktiv portaleve qeveritare. 

 

 E-qeverisja po luan dhe pritet të luajë një rol të rëndësishëm në jetën e qytetarëve në  të 

ardhmen. Modelet, qasjet dhe idetë e reja për zbatimin e qeverisjes elektronike po zhvillohen 

çdo ditë. Gjithnjë e më shumë ISH si të nivelit qendror ashtu dhe atij lokal po kuptojnë se e-

Qeverisja është një mënyrë efektive dhe efikase për të përfshirë  në  operacionet e tyre të 

përditshme të gjithë subjektët e e-Qeverisjes.  
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16 Fiskalna politika zemalja u tranziciji jugoistočne evrope
125

 

 
Apstrakt 
Zemlje u tranziciji suočene su sa brojnim izazovima, kako bi svoje politike uskladila sa 
politikama EU. Fiskalna politika kroz oblikovanje poreza i javnih rashoda treba da 
doprinese održavanju ekonomije pune zaposlenosti, oslobađanje od inflacije i 
deflacije. Ne postoji jedinstvena fiskalna politika, pa tako ni mere koje se sprovode ne 
mogu da imaju isti efekat. Uspeh fiskalne politike u mnogome zavisi od nasleđene 
političko-ekonomske situacije u zemlji, kao i od eksternih faktora. Fiskalna politika, 
odnosno kontrola nad iznosom i strukturom prihoda i rashoda, kao i upravljanje 
budžetom, predstavlja snažan instrument stabilizacije privrede. Reforme fiskalne 
politike, predstavljaju značajne mere zemalja u tranziciji, na putu ka njihovom razvoju. 
Kroz reforme javnih prihoda (njihovo povećanje) i javnih rashoda (njihovo smanjenje) 
neophodno je ostvariti budžetsku ravnotežu i smanjiti budžetski deficit, koji je prisutan 
kod gotovo svih zemalja u tranziciji.  
Ključne reči: Fiskalna politika, zemlje u tranziciji 
Abstract 
Countries in transition are faced with numerous challenges in order to harmonize its 
policies with EU policies. Fiscal policy through shaping tax and public spending should 
contribute to the maintenance of full employment economy, the release of inflation and 
deflation. There is no unified fiscal policy, and therefore no measures that can be 
implemented and can have the same effect. The success of fiscal policy depends 
largely on the inherited political and economic situation in the country, as well as 
external factors. Fiscal policy, or control over the amount and structure of revenues 
and expenditures, as well as budget management, is a powerful instrument of 
stabilization of the economy. Reform of fiscal policy, are important measures of the 
transition countries, on their way to their development. Through the reform of public 
revenue ( increasing ) and expenditure ( reducing ) is necessary to achieve budget 
balance and reduce the budget deficit , which is present in almost all the countries in 
transition. 
Keywords : Fiscal Policy , Countries in Transition 
 
 
 
 
 

1. UVOD 

Zemlje u tranziciji suočene su sa brojnim problemima. Iako imaju lične ciljeve i pravce 
promena, primenjena politika i ostvareni rezultati se značajno razlikuju. Razlozi ovih 
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razlika leže u uslovima koji su zatečeni u zemljama u momentu tranzicije, u okruženju 
zemlje, kao i u politkama koje su sprovođene tokom tranzicije (Kovačević, R., 2002). 
Svaka zemlja koja je u procesu tranzicije, teži da se što više prilagodi standardima EU 
i ostvari članstvo. Tranzicioni proces nosi sa sobom manje ili više radikalne promene u 
gotovo svim sferama privrede. Uspeh tranzicije zavisi od niza faktora koji deluju tokom 
tranzicije, kao i od nasleđenog stanja u samoj privredi.  
Među najznačajnije razlike rneđu zemaljama u tranziciji spada kretanje proizvodnje i 
intlacije nakon otpočinjanja tranzicionih procesa. Ove razlike mogu se objasniti sa 
četiri faktora: razlike u nasleđenoj privrednoj strukturi, razvoj političkih događaja - 
uključujući civilne razdore i ratove u nekim zemljama jugoistočne Evrope, reformske 
strategije i makroekonomske politike (Kornai, J., 2000). Nasleđeno stanje je samo 
osnova, na kojoj se nadovezuju mere kojima se pokreće i unapređuje fiskalna politika. 
 
Zemlje jugoistočne evrope Bugarska, Hrvatska, Grčka i Rumunija, postale su 
ravnopravne članice EU. One su doživele razvoj, iako su i sam morale da prođu kroz 
tranzicioni period. Ipak ne može se reći da spadaju u najrazvijenije zemlje Evrope. 
Pred njima je dug put i brojne reforme kako bi se približili razvijenim zemljama EU. 
 
Zemlje jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i 
Turska) koje još nisu stekle članstvo u EU, moraju da izvrše brojne reforme kako bi ne 
samo prilagodile svoje politike politikama EU, već i kako bi dostigle privredni rast.  
 

2. FISKALNA POLITIKA 

Prilikom izučavanja fiskalne politike zemalja Jugoistočne Evrope neophodno je imati 
na umu nekoliko stvari. Prvo, postoji značajna razlika u izgledu i ulozi javnih finansija, 
odnosno fiskalnog sistema u EU u odnosu na pojedine zemlje nečlanice. Drugo, javne 
finansije i javni sektor u svim razvijenim zapadnim ekonomijama čine značajan udeo u 
bruto domaćem proizvodu. Iz tog razloga potrebno je posmatrati budući razvoj 
evropske integracije, odnosno razvoj fiskalnog sistema EU. Poslednje, i možda 
najvažnije, fiskalni sistem EU ne može se u potpunosti posmatrati i izgrađivati u 
skladu sa teorijom optimalnih javnih finansija (Lovre, I., Jotić, J., 2013).  
Fiskalna politika zemalja EU se razlikuje od politike nečlanica, ali to ipak ne znači da 
je fiskalna politika u okviru EU ista u svim zemljama. Izazov u vođenju jedinstvene 
fiskalne 
politike prvenstveno proističe zbog političkih i konstitutivnih ograničenja koja 
karakterišu  konfederaciju kao što je EU (Grgić, M., BIlas, V., Šimović, H., 2006). 
Fiskalni sistem uvek je ležao na granici političkog i ekonomskog apsekta bilo koje 
države. U slučaju EU, fiskalni sistem je odraz razlike između tržišne integracije i jače 
političke unije.  Fiskalni sistem EU u sprovođenju fiskalne politike  specifičan je i 
različit u sledećim činjenicama (Šimović, H., 2005): 1) proračun EU ne sudeluje u 
stabilizaciji cikličkih kretanja, 2) ne postoje zajednički automatski stabilizatori koji bi 
proradili u slučaju ekonomskih šokova i 3) stabilizaciona fiskalna politika u EU mora se 
posmatrati u kontekstu eurozone. 
 
Selektivno usmjeravanje pojedinih fiskalnih instrumenata dovodi do harmonizacije 
rasta na makroekonomskom planu, odnosno, ima za cilj povećanje produktivnosti 
rada, tehnički progres, racionalno korišćenje kapaciteta, optimalnu alokaciju 
investicionih resursa, veću mobilnost resursa, supstituciju proizvodnih faktora i 
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povećanje zaposlenosti na mikroplanu. Na primjer, porez na dodatu vrednost 
favorizuje izvoz više nego druge vrste poreza i smatra se da je upravo ovaj poreski 
oblik zaslužan za popravljanje platnog bilansa sa inostranstvom. Isto tako, porez na 
dodatu vrijednost stimuliše investicije obezbjeđujući refundacijuplaćenog poreza na 
ime investicionih troškova i nabavke kapitalne opreme i na taj način investiranje 
postaje jeftinije i privlačnije, povećavaju se zaposlenost i ukupan razvoj.  
 
Pod fiskalnom integracijom podrazumeva se smanjivanje bitnijih razlika između 
fiskalnih sistema i elemenata pojedinih poreza u državama članicama Evropske unije. 
Sama potreba za fiskalnom integracijom ne opredeljuje i način integrisanja, koji može 
biti (Jovanović, A., 2008, p. 23):  
1. putem fiskalne harmonizacije;  

2. putem fiskalne konkurencije;  

3. različitim vidovima fiskalne koordinacije i kooperacije između država članica 
Evropske unije.  
 
Fiskalna politika, odnosno kontrola nad iznosom i strukturom prihoda i rashoda, kao i  
upravljanje budžetom, predstavlja snažan instrument stabilizacije privrede. Naime, u 
sistematizovanju pojedinih učinaka primene fiskalne politike postoje različiti pristupi 
(aspekti), odnosno kriterijumi. Jedan od aspekata je i pokušaj sistematizovanja 
učinaka fiskalne politike na mikroekonomske i makroekonomske. Posmatrajući sa 
mikro aspekta, to se ogleda kroz fiskalnu diskriminaciju ili olakšice određenim 
delatnostima i/ili kategorijama građana. S druge strane, makro aspekt pomenute 
politike se ispoljava kroz zahvatanje i preraspodelu dela dohotka i akumulacije 
nacionalne privrede, zbog čega je ona značajan deo ekonomske politike (Vasiljević,B., 
2011). 
 
Na privredne subjekte fiskalna vlast može da utiče preko budžetske politike, ali i preko 
politike budžetskih prihoda, tj. putem javne potrošnje i poreske politike. Utvrđivanjem 
visine i structure javnih rashoda i prihoda država može da utiče na privredne učesnike 
i njihovu aktivnost.  Fiskalna politika ima instrumente koji direktno i indirektno utiču na 
povećanje alokacijske i distributivne uloge privrednog sistema. Ipak, u kriznim 
periodima, posebno na samom početku krize (što je česta pojava u uslovima 
tranzicije). 
 

3. FISKALNA POLITIKA REPUBLIKE SRBIJE 
 
Aktuelna je dilema ekonomske politike u Srbiji je: da li privrednu aktivnost sada (kad je 

značajno ispod svog potencijalnog nivoa) treba stimulisati povećanjem javne potrošnje, ili 

odmah treba početi sa srednjoročnim smanjenjem javnih izdataka i defcita? Ovo pitanje ne 

postavlja se samo u privredi Srbije, već isto tako u privredama razvijenih zemalja.   
 
Na ekonomska kretanja i izglede Srbije u narednom srednjoročnom periodu snažno će 
uticati kretanja i izgledi u međunarodnom ekonomskom okruženju, pre svega, u 
zemljama članicama evro zone kao glavnim partnerima Srbije u robnoj razmeni i 
investicijama. Glavni impuls globalnom rastu očekuje se od razvijenih zemalja. Rast 
zemalja u razvoju projektovan je na 5% u 2014. godini (Vlada Republike Srbije, 2013). 
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Prognoze MMF predviđaju da će nezaposlenost ostati nepromenjena u većini zemalja 
razvijenog dela sveta i u određenom broju zemalja u razvoju (Tabela 1).  Realan rast 
BDP (računat po paritetu kupovne moći), raste u svetu ukupno i pojedinačno u EU, 
SAD, kao i u zemljama u razvoju. Neznatno se povećava i procenat svetske trgovine, 
dok nezaposlenost opada. Projektovane potrošačke cene u razvojenim ekonomija 
rastu ili stagniraju na godišnjem nivou, dok u nerazvijenim opadaju.  
 
 
Tabela 1. Međunarodno okruženje – makroekonomski pokazatelji 

 2012 1013 2014 2015 2016 

Realan rast BDP1, %  

Svet ukupno 3,2 2,9 3,6 4,0 4,1 

Evropska Unija  -0,3 0,0 1,3 1,6 1,8 

SAD 2,8 1,6 2,6 3,4 3,5 

Zemlje u razvoju 4,9 4,5 5,1 5,3 5,4 

Rast svetske trgovine, % 2,7 2,9 4,9 5,4 5,6 

Stopa nezaposlenosti, %  

Evro zona 11,4 12,3 12,2 11,9 11,5 

SAD 8,1 7,6 7,4 6,9 6,4 

Potrošačke cene, godišnje promene, %  

Razvijene ekonomije 2,0 1,4 1,8 1,8 1,9 

Zemlje u razvoju 6,1 6,2 5,7 5,2 5,0 

Rast cena nafte, u dolarima, godišnje 
promene,% 

1,0 -0,5 -3,0 -5,9 -4,3 

1Svetski BDP računat po paritetu kupovne moći. 
Izvor: IMF, World Economic Outlook, October 2013 
 
Na osnovu tekućih ekonomskih kretanja i izgleda u Srbiji i međunarodnom okruženju, 
imajući u vidu planirane ekonomske politike, projektovani su osnovni makroekonomski 
agregati i indikatori za Republiku Srbiju u periodu 2014−2016. godine (Tabela 2.): 

- projektovana prosečna stopa rasta BDP za naredne tri godine od 1,6% 
zasnovana je, pre svega, na oporavku investicione aktivnosti i rastu izvoza; 

- predviđeni kumulativni realni rast BDP od 4,9% u naredne tri godine zasnovan 
je na rastu investicija i izvoza robe i usluga po prosečnoj godišnjoj realnoj stopi 
od 7,7% i 7,1%, respektivno, uz prosečni godišnji pad lične potrošnje (-0,9%) i 
državne potrošnje (- 3,4%), 

- srednjoročna makroekonomska projekcija predviđa da se na kraju 2016. godine 
obezbedi povećanje udela investicija na 22,7% BDP, smanjenje udela državne 
potrošnje u BDP na 16,4% i povećanje udela izvoza robe i usluga u BDP na 
50,1%., 

- u naredne tri godine predviđa se povećanje udela domaće štednje u BDP 
zahvaljujući rastu privatne štednje, 

- finansiranje platnog bilansa podrazumeva istovremeno smanjivanje udela 
deficita robe i usluga i deficita tekućih transakcija (sa donacijama) u BDP na 
7,4% i 3,5%, respektivno na kraju 2016. godine, kako bi se obezbedilo 
smanjivanje apsorpcionog jaza, održivost spoljnog duga, eksterna likvidnost i 
solventnost. 
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Tabela 2. Projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja Republike Srbije 
 

Pokazatelji Godine 

2013 2014 2015 2016 

BDP, mil. dinara (tekuće cene 3.761.289 4.007.841 4.292.142 4.583.750 

Realni rast BDP 2,0 1,0 1,8 2,0 

Realni rast pojedinih komponenti 
BDP, % 

    

Lična potrošnja -1,2 -1,8 -0,6 -0,3 

Državna potrošnja -3,0 -2,2 -4,4 -3,6 

Investicije -3,4 4,7 9,6 8,9 

Izvoz robe i usluga 14,0 6,4 7,0 7,7 

Uvoz robe i usluga 2,3 1,6 3,5 4,6 

Saldo robe i usluga, u EUR, % 
BDP 

-11,9 -10,0 -8,6 -7,4 

Inflacija, kraj perioda, u % 5,5 5,5 5,0 4,5 

Infesticioni racio, %BDP 19,1 20,0 21,4 22,7 

Izvor: Ministarstvo Finansija Republike Srbije 
Javne finansije Republike Srbije suočavaju se sa brojnim rizicima u narednom 
srednjoročnom periodu. Fiskalnim rizicima smatraju se okolnosti koje bi, ukoliko se 
realizuju, dovele do značajnijeg pada prihoda ili povećanja rashoda. Uspeh u 
upravljanju fiskalnim rizicima zavisi od političkih, makroekonomskih i socijalnih 
okolnosti u zemlji i u okruženju (Vlada RS, Fiskalna strategija, 2013): 

- Pad privredne aktivnosti, doveo bi do značajnog smanjenja priliva kapitala, 
smanjenja spoljnotrgovinske razmene, i po osnovu smanjene aktivnosti do 
sužavanja deficit tekućeg računa. U tom slučaju došlo bi do manjih prihoda, i 
posledično većeg deficita, ukoliko se ne bi išlo na dodatno prilagođavanje na 
rashodnoj strain, 

- Inflacija. Inflacija je značajna determinanta kretanja i prihoda i rashoda. Veća 
inflacija od projektovane uticala bi na rast kako prihodne, tako i rashodne 
strane budžeta opšte države, 

- Kamate. Na izdatke za kamate, osim visine i strukture javnog duga utiču i 
faktori 
kao što su devizni kurs i kamatne stope na međunarodnom tržištu. S obzirom 
na 
nepredvidivost kretanja pojedinih varijabli moguće je povećanje potrebnih 
sredstava za kamate u narednom periodu. Značajan deo javnog duga 
predstavljaju garancije izdate javnim preduzećima.  Ukoliko preduzeća ne 
mogu da plaćaju svoje obaveze ove garancije se aktiviraju i potrebna su 
dodatna sredstva, kako za otplatu glavnice, tako i za kamate, 

- Siva ekonomija. Programom mera fiskalne konsolidacije predviđeni su i dalji 
napori na suzbijanju poreske evazije i sive ekonomije, 

- Neutrošena sredstva iz prethodnih godina. U proteklom periodu kod pojedinih 
nivoa vlasti formirala su se značajna neutrošena sredstva koja se uglavnom u 
približnom iznosu prebacuju u naredni period i tako ne utiču na distorziju 
fiskalnog rezultata 
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- Projektni zajmovi. Projektni zajmovi su ključan izvor finansiranja značajnih 
infrastrukturnih investicija. Sredstva ovih zajmova ulaze u obračun fiskalnog 
rezultata i to u najvećoj meri kao kapitalni rashodi, 

- Javno-privatno partnerstvo (JPP). Sveobuhvatna procena i analiza rizika u svim 
fazama implementacije javno-privatnih partnerstava, preduslovi su za 
smanjenje izloženosti javnih finansija rizicima nastalim tokom sprovođenja ovih 
projekata.  

-  
Prema Adžić, S., Popović, D. (2005) dobar fiskalni sistem i dobra fiskalna politika 
trebali bi da obezbede racionalizaciju javne potrošnje, smanjeno učešće u društvenom 
proizvodu i omoguće finansiranje iz realnih izvora na principu relativne budžetske 
ravnoteže. Ukupne javne rashode trebalo bi prilagoditi ekonomskoj snazi privrede 
Srbije, Racionalizacijom javne potrošnje, proširenjem poreske baze i smanjenjem 
ukupne stope poreskih opterećenja. Da bi se stimulisale investicije u realnom sektoru i 
razbile snažne distribuciono-orjentisane koalicije potrebno je redefinisati poresku bazu 
u različitim segmentima privrede sa naglaskom na implementaciji fiskalnih olakšica u 
izvoznim industirjama.  

4. FISKALNA POLITIKA CRNE GORE  

Višegodišnji period negativnog uticaja krize na crnogorsku ekonomiju i potreba 
smanjivanja njegovog delovanja uticalo je na značajno i kontinuirano pogoršanje 
indikatora fiskalne stabilnosti, koje je iskazano u budžetskom deficitu, uglavnom 
finansiranim novim zaduživanjima, koje je za posledicu imalo brz rast javnog duga. 
Međunarodna kriza snažno je uticala na pogoršanje stanja u realnom sektoru koje se 
materijalizovalo u padu privredne aktivnosti i slabljenju potencijala oporavka i 
pokretača rasta.  
 
Evidentan rizik od neizvesnosti na globalnom nivou, posebno u Evropskoj uniji, u 
kombinaciji sa domaćim sistemskim slabostima, unosi visok stepen zabrinutosti i 
negativnih očekivanja da uvođenje dodatnih mera na prihodnoj strani, kao i urađeno 
troškovno prilagođavanje, neće biti dovoljno da se postigne ravnoteža budžeta. 
Negativni trendovi i povećanje značajnih pritisaka na fiskalnu poziciju zahtijevaće 
radikalnije fiskalno prilagođavanje pozicija u budžetu koje su, za sada, imale fiksni 
karakter.  
 
Fiskalna stabilnost je preduslov opšte ekonomske stabilnosti i dugoročnog 
ekonomskog rasta. U domenu fiskalne politike važno je obezbijediti da se javna 
potrošnja prilagodi objektivnim mogućnostima. Glavni rizici u ostvarivanju fiskalne 
stabilnosti u Crnoj Gori ogledaju se u:  

- višegodišnjem ostvarivanju budežtskog deficit i načinima njegovog finansiranja, 
- nastavku tendencije rasta javnog duga, 
- limitiran pristup tržištima kapitala, 
- potreba za finansiranjem ili kofinansiranjem infrastrukturnih porjekata, može 

dodatno opteretiti fiskalnu poziciju, 
- Visoka nelikvidnost privrede, visok nivo poreskog duga i neservisiranja fiskalnih 

obaveza, 
- rast subvencija i transfera, 
- potencijalni pritisak na rast zarada i penzija;  
- roces priključivanja EU traži izdvajanje značajnih sredstava za ove namjene. 
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Da bi se podstakao razvoj fiskalne politike u Crnoj Gori neophodno je nastaviti sa 
konsolidacijom javne potrošnje i vođenjem restriktivne fiskalne politike, intenzivirati 
aktivnosti na normiranju i implementaciji fiskalnih pravila i fiskalne odgovornosti, 
unaprediti fiskalnu kontrolu i osnažiti implementaciju interne i eksterne revizije svih 
potrošačkih jedinica Budžeta, raditi na suzbijanju sive ekonomije u cilju povećanja 
budžetskih prihoda, preduzeti mere u cilju unapređenja poreske kulture obveznika, 
povećanju fiskalne discipline i smanjenju poreske evazije; povećati nivo 
transparentnosti javne potrošnje na svim nivoima, a naročito na lokalnom, adekvatno 
voditi politiku domaćeg i inostranog zaduživanja kako se zemlja ne bi izložila krizi 
javnog duga;  
 
Važno je što prije obezbijediti uravnoteženost rashoda i prihoda, a kao potencijalna 
rezerva, u slučaju da se prihodi i rashodi ne ostvaruju u skladu sa planom, ostaje 
manje povećanje stope PDV-a. Crna Gora ima nisku stopu PDV-a i njeno malo 
povećanje, na privremenoj osnovi, ne bi imalo veće negativne implikacije. Takođe, u 
pitanju je i opšti trend koji je primijenio veliki broj evropskih zemalja.  
 

5. FISKALNA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE 
 
Nakon blagog oporavka, ekonomija u Bosni i Hercegovini dobila je u 2012. godni 
negativan trend. Nakon rasta od 1% u 2010. i 2011., autput je imao negativan trend u 
2012., delimično zbog pogoršanja eksternog okruženja, a delom zbog  klimatskih 
uslova i zimi i leti. Uslovi zaduživanja, pad zaposlenosti i implementacija mera fiskalne 
konsolidacije, imali su negativan rezultat na domaću potražnju. U isto vreme, eksterno 
okruženje s obzirom na krizu u EU rezultiralo je padu izvoza, koji je ima negativan 
uticaj na rast izvoza.  
 
Za fiskalnu održivost neophodno je osnaživanje verodostojne srednjoročne strategije. 
Pad ekonomske aktivnosti smanjio je osnovu za poreze i budžetski prihod BDP pao je 
na 39,9% dok su se rashodi još više povećali. Budžetski deficit se povećao na 1,5% 
BDP, sa 0,7% od predhodnih godina. Glavni fiskalni izazov proizilazi iz strukture 
rashoda. Konsolidovani opšti vladini izdaci sve više dominiraju u tekućoj potrošnji i pre 
krize, dok je njihovo učešće poraslo na blizu 90% - tokom ekonomske krize. Socijalna 
davanja - iznose preko 17 % BDP - takođe prevazilaze regionalni standard. 
 
Vlasti očekuju postepeni oporavak gledano u odnosu na srednjoročni period. Rast 
BDP-predviđeno je da će dostići 3,9 % u 2015 . Oporavak će biti uglavnom baziran na 
domaćoj tražnji. Postepeno ubrzavanje privatne potrošnje i investicija, najezda 
potražnje, biće praćeno rastom uvoza , što će izazvati negativan neto doprinos 
eksternog sektora u ekonomskom rastu. Tržište rada će imati pozitivan uticaj i 
dovešće do povećanja zaposlenosti od 2014 (Tabela 3.) . 
 
Tabela 3. Makroekonomski razvoj i prognoza 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Realni BDP (%promene) 1.4 0.2 1.3 3.6 3.9 

Doprinosi:      

- Finalna domaća tražnja 1.7 -0.6 1.5 4.4. 5.1 
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- Promene u zalihama 0.0 0.0 -0.1 0.0. 0.0. 

- Spoljna ravnoteža roba i 
usluga 

-0.3 0.7 -0.2 -0.8 -1.2 

Zaposlenost (% promena) -3.2 -.03 -0.3 1.6 2.2 

Stopa nezaposlenosti (%) 27.6 28.0 28.2 27.5 26.6 

BDP Deflator (% promene) 1.2 2.2 2.5 2.0 2.2 

Inflacija (%) 3.7 2.2 2.1 1.9 2.1 

Bilans trenutnog računa (% od 
BDP) 

-7.8 -6.8 -5.9 -5.8 -5.8 

Izvor: Economic and Fiscal Programme (EEP), 2013 
Makroekonomski scenario je prepun rizika. Rizici su i spoljni i domaći. Spoljni rizici 
proizilaze posebno iz potencijalnog pogoršanja međunarodnog i EU ekonomskog 
okruženja kao i iz evolucije međunarodnih robnih cena. Međutim , ne treba 
podcenjivati ni domaće rizike. Političke teškoće iz prošlosti i kašnjenja u strukturnim 
reformama utiču negativno na konkurentnost privrede. 
Fiskalni sistem u BiH u  periodu krize opterećen je javnim dugom, posebno 
kumuliranim i još nerešenim unutrašnjim dugom, i naravno, složenom fiskalnom 
strukturom, koja onemogućava adekvatnu koordinaciju. Drugo ključno obilježje 
fiskalnog sistema, koje je od posebne važnosti, jeste to što BiH nema fiskalne ciljeve, 
koji su profilirani kao ključni ciljevi ekonomske politike. Izuzetak su ciljevi da se smanji 
dug i fiskalni deficiti podržani od Međunarodnog monetarnog fonda stand by 
aranžmanima i naporima vlada u tom pravcu. 

6. ZAKLJUČAK 

Uloga fiskalne politike u podsticanju rasta i razvoja privrede jedne zemlje je veoma 
značajna. Uspeh pojedinih mera fiskalne politike zavisi o kontekstu i načinu na koji se 
koristi. Najveći nivo uspeha se postiže ukoliko su mere fiskalne politike u skladu s 
strukturnom ili industrijskom (ekonomskom) politikom zemlje (Kumalić, J., 2011). 
Cilj fiskalne politike je upravljanje javnim prihodima i rashodima na nivou države, sa 
ciljem da oni budu uravnoteženi. Fiskalna politika može biti ekspanzivna i restriktivna, 
u zavisnosti da li se ide na smanjenje poreskih stopa i porast javne potrošnje, 
odnosno porast kamatnih stopa i smanjenje javne potrošnje. Republika Srbija vodi 
ekspanzivnu politiku, niskih poreskih stopa (stopa PDV je među najnižima u Evropi, 
20% opšta i 8% posebna) i povećane javne potrošnje (socijalna davanja i subvencije). 
U prethodne tri godine, Crna Gora je sprovela jednu od najznačajnijih fiskalnih 
konsolidacija, a njen najveći deo odnosio se na rashodnu stranu. Državna potrošnja 
je, na godišnjem nivou,  sa 51% na 40% BDP-a. Time je građanima i privredi 
dugoročno smanjen fiskalni teret, a Crna Gora se svrstala u države sa umjerenom 
potrošnjom u Evropi. Smanjenje državne potrošnje omogućilo je smanjenje 
budžetskog deficita sa preko 5% BDP-a. 
Reforme fiskalne politike, predstavljaju značajne mere zemalja u tranziciji, na putu ka 
njihovom razvoju. Kroz reforme javnih prihoda (njihovo povećanje) i javnih rashoda 
(njihovo smanjenje) neophodno je ostvariti budžetsku ravnotežu i smanjiti budžetski 
deficit, koji uglavnom nastaje zbog inflacije, nedovoljnog obima proizvodnje, 
nedovoljnih prihoda itd. Suficit predstavlja idealno stanje, međutim u njemu uživaju 
samo najrazvijenije privrede sveta. Fiskalna politika obuhvata raspodelu javnih 
prihoda kroz porez kako bi se obezbedila ekonomska stabilnost, puna zaposlenost, 
stabilnost cena i uravnotežen platni bilans. Sve ovo manjka zemljama Jugoistočne 
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Evrope (pogotovo nečlanicama EU) i iz tog razloga je neophodno preduzeti oštre 
mere na putu ka razvoju.  
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17 Raporti i legjislacionit penal shqipetar me normat nderkombetare per 

“parandalimin dhe ndjekjen e genocidit” 

 
 

Abstrakt 

 

Termi genocide eshte relativisht i ri ndonese fenomei eshte mjaft i hershem. Termi genocide 

shfaqet per here t e pare ne nje monografi te studiuesit polak Lemkin, e botuar 

ne 1914. Lemkini e krijoi termin duke kombinuar midis tyre fjalen greke 

genos, qe do te thote race ose fis dhe ate latine cidio, qe do te thote vrasje. Ai 

shkruante se me genocid nenkuptohet shkaterimi I  drejtperdrejte i nje kombi, 

sidomos kur shkaterimi kryhet me vrasjen ne mase te te gjithe anetareve te 

kombit. Termi interpretohet ne sensing e nje plani te koordinuar qe perfshin veprime te 

ndryshme te drejtuara per shkaterimin e bazave themelore te jetes se grupeve 

nacionale, etnike apo fetare me qellim asgjesimin e tyre. Objektivat e nje plani  

te tille mund  te jene disintegrimi i istitucioneve politike dhe shoqerore, te 

kultures, te gjuhes, te ndjenjes kombetare, te fese dhe te jetes ekonomike te 

grupeve nacionale, si dhe shkaterrimin e sigurise vetjake, te  lirise, te shendetit, 

te dinjtetit te jetes te individeve qe perbejne grupin . Genocidi perfshin 

dy faza: e para eshte shkaterimi i modelit kombetar te grupit te shtypur e dyta 

eshte imponimi i modelit kombetar t e  shtypesit. Ky model mund ti imponohet 

popullsise se shtypur duke e lejuar te qendroje, ose ne nje territorr vetem pasi 

shtetasit e kombit qe ushtron presion kane zbuar popullsine dhe e kane 

kolonizuar territorin. Para se ky term i pershkruar nga Lemkin te njihej nga e 

drejta pozitive nderkombetare u deshen te kalonin edhe disa vjet dhe bazat u vune 

gjate Procesit te Nurembergut. Edhe pse ne Karten e  Nurembergut ku jepej nje 

perkufizim i genocidit, mund te nxirreshin shuma pika te perbashketa per 

perkufizimin, te shprehur ne Karten e Krimeve Kunder Njerezimit dhe ajo e 

Lemkinit. Jo shume kohe pas perfundimit te procesit te Nurembergut Asambleja 

e Pergjithshme e Kombeve te Bashkurara adoptoi rezoluten nr 96, ne te cilen 

per here te pare perdorej zyrtarisht termi genocide.  
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Hyrje 

 

1-Cfare parashikon legjislacioni Shqiptar dhe ai nderkombetar ne lidhje me krimin e 

Genocidit.  

 

 
Mbrojtja e njerezimit ka qene dhe mbetet nje nga detyrat themelore te cdo shoqerie dhe shteti 

ne cdo kohe. Ajo sigurohet me metoda e mjete te ndryshme parandaluese e ligjore per te 

garantuar me efikasitet mbrojtjen e tij. Ketij qellimi i sherben edhe Konventa per Parandalimin  

dhe  Ndjekjen e Krimit te Genocidit, e miratuar dhe e paraqitur per nenshkrim, dhe ratifikim 

nga Asambleja e Pergjithshme e  Kombeve  te  Bashkuara, me  rezoluten e saj qe hyri ne hyri 

ne  fuqi me l2 Janar 1951. Krimi i genocidit eshte lloji me i rende ne mesin e te gjitha veprave 

penale kunder njerezimit dhe te drejtes nderkombetare. Genocidi ne te drejten nderkombetare 

dhe  ne  legjislacionet penale te shteteve aktuale konsiderohet vepra penale e cila  kryhet me  

qellim te zhdukjes teresisht apo pjeserisht te grupit nacional, etnik, racor apo fetar. 

Legjislacioni Shqiptar e ka parashikuar genocidin si figure krimi, jo vetem ne kushtet aktuale te 

realitetit te ri demokratik te krijuar pas viteve 90' dhe ne kushtet e zhvillimit te vrrullshem te 

jetes nderkombetare, por fillesat e tij i gjejme edhe ne periudhen e diktatures nepermjet Kodit 

Penal te vitit 1977
126

, parashikohej se: “Veprat e kryera me qellim per te shkaterruar plotesisht 

ose pjeserisht nje grup kombetar, etnik dhe racial si:  

 

a) Vrasja e anetareve te grupit;                                                                                                        

b) Demtimi i rende trupor ose mendor i anetareve te grupit;                                                                        

c) Venia me qellim e grupit ne kushte jetese te atilla qe shkaktojne shkaterrimin fizik te  plote 

se te pjesshem;                                                                                                                                     

d) Masat qe kane per qellim te ndalojne lindjet ne gjirin e grupit dhe                                                        

e) Transferimi me force i femijeve te grupit ne nje grup tjeter denohen me heqje lirie jo me pak 

se dhjete vjet ose me vdekje"  

 

Ndekohe Kodi Penal aktual e ka parashikuar genocidin
127

 duke e perkuflzuar krimin e 

genocidit si: "Zbatimi i nje plani te paramenduar qe synon shkaterrimin teresisht apo pjeserisht 

nje te grup nacional, etnik, racial apo fetar i drejtuar kunder anetareve te grupit dhe shoqerohet 

me vepra si vijon: 

Vrasie me dashje te anetareve te grupit, demtime te renda fizike dhe psikike, vendosja ne 

kushte jetese te renda qe shkaktojne shkaterrimin fizik dhe psikike, si dhe transferimi i 

detyrueshem i  femijeve te nje grupi ne nje grup tjeter. Duke ju referuar permbajtjes se ketyre 

dy neneve qe i perkasin jo vetem dy periudhave historike te ndryshme ne kohe por edhe dy 

sistemeve politike te ndryshme, veme re se ne thelb ato shprehin te njejtin koncept per 

genocidin, duke qene ne perputhje me Konventen mbi Parandalimin dhe Ndeshkimin e Krimit 

te Genocidit
128

, por ajo qe i dallon eshte karakteri i ndryshem i sanksioneve te parashikuara per 

kete figure krimi, si dhe termave perdorur ne percaktimin e tyre. Pra legjislacioni penal 

shqiptar ka ecur nen frymen e Konventes se Asamblese se Pergjithshme mbi Parandalimin dhe 

Ndeshkimin e Krimit te Genocidit, gje e cila shprehet me se miri ne dispozitat e cituara me lart.  

                                                 
126

 Perkatesisht ne nenin 54 te tij 
127

 Nenin 73 
128

 Nenin 2 
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Nje hap pozitiv eshte bere nga vendi yne me miratimin e Ligjit Nr.8489, date.19.5.1999,  per 

terheqjen e rezerves  nga neni IX i kesaj Konvente e cila lidhte kompetencen e Gjykates 

Nderkombetare te Drejtesise per interpretimin,  zbatimin dhe ekzekutimin  e dispozitave lidhur 

me  pergjegjesine e shtetit per genocid ne rast te konf1ikteve midis shteteve kontraktuese. Ne 

Nenin 1 te Konventes mbi Parandalimin dhe Ndeshkimin e Krimit te Genocidit, thuhet se 

“shtetet kontraktuese konstatojne se genocidi i kryer ne lufte dhe ne paqe eshte krim sipas te 

drejtes nderkombetare dhe obligohen per parandalimin dhe ndeshkimin e tij. Ndersa ne Nenin 2 

te kesaj Konvente, si krime te genocidit i cili kryhet me  qellim te  zhdukjes teresisht ose  

pjeserisht  te grupit  nacional etnik, racor apo fetar konsiderohen keto vepra: 

 

1- Vrasja e anetarit te grupit 

2- Shkaktimi i demtimeve te renda fizike apo mendore te anatareve te grupit                       

3- Imponimi me dashje i grupit ne kushte te papershtatshme per jetenm dhe me qellim 

te zhdukjes se tij te plote.                                                                                                                  

4- Nxjerrja e masave me qellim te parandalimit te lindjes brenda grupit 

5-  Transferimi me dhune i femijeve prej nje grupi ne grupin tjeter. 

 

Te njejtin perkufizim te krimit te genacidit te sanksionuar ne kete konvente e ka pervetesuar 

edhe Statuti i Tribunalit te Hages
129

 dhe Statuti i Gjykates Nderkombetare per gjykimin e 

personave pergjegjes per genacid dhe shkelje te rend ate se drejtes humanitare te kryera ne 

territorin e Ruandes
130

. Gjithashtu eshte me rendesi te permnedim edhe se Statuti i Romes per 

Gjykaten Nderkombetare Penale
131

, percakton se
132

 “genocide nenkupton cilindo nga aktet 

vijuese te kryera me qellimin e shkaterrimit ne teresi apo pjeserisht te grupit nacional, etnik, 

racor apo fetar si i tille: 

 

a)  Vrasja e anetareve te grupit; 

b)  Shkaktimi i demtimeve serioze trupore ose  mendore, anetareve te  

 grupit; 

c)  Imponimi i  qellimshem i kushteve te jetes nje grupi, te menduara qe 

te sjellin shkaterrimin e tij flzik te plote ose te pjesshem; 

d)  Imponimi i masave me qellim qe te parandalohen lindjet brenda grupit  

c)  Transferimi i dhunshem i femijeve te grupit ne grupin tjeter. 

 

Jo me pak rendesi eshte nje vendim i Gjykates Kushtetuese
133

 i cili vendosi se 

Statuti i Gjykates Nderkombetare Penale krijuar me Traktatin e Romes
134

 eshte 

ne pajtim te plote me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise. Kjo shpreh nje 

garanci ligjore me ceshtjen kryesore per te cilat i investua kjo gjykate. 

1-Trasferimi i kompetencave te pushtetit gjyqesor ne organizma nderkombetare 

kur kjo behet ne emer te paqes, demokracise, prosperitetit dhe ne nje fushe te 

caktuar me interes nderkombetar 

 

2-Mosmarrja parasysh nga Gjykata Nderkombetare Penale e imunitetit nga 

procedimi penal qe e drejta nderkombetare parashikon per nje sere subjetesh per 

                                                 
129

 Neni 4  
130

 Neni 2 
131 Ratifikuar nga  Republika e Shqiperise me  Ligj Nr.8984, date 23.12.2002 
132

 Neni 6 
133

 Vendimi Nr.l8, date.23.9.2002 
134

 Nenshkruar nga Republika e Shqiperise ne  daten 18 Korrik 1998, 
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te cilen Gjykata kushtetuese shprehet se ne baze te Kushtetutes rregullat e 

gjithepranuara te se drejtes nderkombetare jane pjese e se drejtes se 

brendeshme, atehere dhe mungesa e imunitetit ne proceset penale 

nderkombetare per krime me rrezikshmeri te larte behet pjese e sistemit juridik 

shqiptar duke u bere nje reference e fuqishme per gjykatat ne perforecim te 

idese se imunitetit ndaj ndjekjes penale per kryetarin e shtetit, te qeverise etj, 

nuk mund te aplikohet per krime me rendesi nderkombetare, si genocide, krime 

kunder njerezimit, krimet e luftes agresioni. 

 

3-Moszbatimi ne raste te caktuara nga Gjykata Nderkombetare Penale i parimit 

“ne bis in idem” (mosgjykimi dy here per te njejeten akuze)
135

 sipas te cilit 

GjNP behet kompetetnte te gjykoje personin per vepra per te cilat ai eshte 

hetuar apo gjykuar nga juridiksionet kombetare vetem kur ajo behet e 

nevojshme. 

 

Si perfundim Gjykata Kushtetuese shprehet e bindur se ratifikimi i Statutit te 

Gjykates Nderkombetare Penale perben nje kontribut te rastesishem per vendin 

tone ne krijimin e mundesive dhe hapesirave ne luften kunder terrorizmit. 

 

Ajo cka vlen te permendet eshte se ne legjislacionin shqiptar ka cuar ne drejtim 

te perafrimit me legjislacionit nderkombetar ne aspektin e parandalimit dhe 

ndershkimit te genocidit ne vecanti, por kjo natyrisht shenon nje hap pozitiv dhe 

eshte shenje e reformimit, e progresit te legjislacionit penal. 

 
2-Elementet perberes se figures se krimit te genocidit. 

 

Subjekti i krimit te genocidit mund te jete cdo person qe ka kushtet per pergjegjesi 

penale. Subjekt i krimit te genocidit konsiderohet cdo person qe urdheron 

kryerjen e ketij krimi, si dhe ai qe e kryen. Urdherdhenesi konsiderohet personi 

civil apo ushtarak qe gjendet ne pozita te larta ne hierarkine shteterore, ushtarake 

n apo policore i cili ka autorizim te jape urdhra. Si urdherdhenes konsiderohet 

edhe personi i cili ne rrethanat konkrete mundet ta imponoje vullnetin e tij 

ndaj te tjereve ose ne raste kur nje grup personash e pranojne si udheheqes i 

zbatojne urdhrat e tij. Kryesi i  drejtperdrejte mund te jete nje person apo shume 

persona me pozita zyrtare e cili do forme.   
 

Objekti i krimit te genocidit jane marredheniet juridike te v e ndosura ne 

Republiken e Shqiperise ne perputhje me aktet Juridike Nderkombetare, 

Kodin Penal, si dhe me Ligjin Nr.8001, dt.22.09.1995 "Per genocidin dhe 

krimet kunder njerezimit kryer ne Shqiperi” 

 

Ana objektive, krimi i genocidit kryhet me veprime aktive nepermjet 

zbatimit te nje plani te paramenduar, qe synon shkaterrimin teresisht apo 

pjeserisht te nje grupi kombetar, etnik racial apo fetar. Ai realizohet me 

                                                 
135

 Neni 20 i Statutit 
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ane te vrasjes, shkaterimit, importimit apo transferimit te grupit nacional, 

etnik, racor apo fetar. 

 

Vrasja e anetareve te grupit konsiston ne vrasje indivduale apo massive te 

qellimshme, shkaktimi i  demtimeve te renda nenkupton gjymtimin apo 

tortura si dhe forma te tjera te dhunes te cilat mund te shkaktojne edhe 

vdekje te anterave. Shkaterimi realizohet edhe nepermjet shkaktimit te 

demtimeve te renda psikike te anetareve te grupi. Ndersa pengimi i 

lindjeve brendagrupit, si forme e krimit te genocidit mund te kryhet me ane 

te abortimit me dhune, Sterilizimit dhe duke i ndare personat e gjinise se 

kundert. Transferimi me dhune i femijeve nga grupi ne grupin konsiderohet si 

forme e posacme e pengimit te lindjeve. Perkatesisht ne keto raste femijet e 

nje grupi transfrohen ne grupim tjeter ne te cilin i ekspozohen gjuhes zakoneve 

dhe tradites se huaj.   

 

Krimi i genocidit  kryhet me veprime aktive, por nuk perjashtohet mundesia 

edhe e rasteve kur ai shfaqet edhe ne forme mosveprimesh, kryesisht ne  rastet e  

subjekteve te posacme te cilat per shkak te pozicionit qe kane ose profesionit qe  

ushtrojne, nuk nderhyjne ne nderprerjen e veprimeve te paligjshme, shoqerisht te 

rrezikshme dhe te parashikuara nga legjislacioni penal. Ajo qe ka me teper rendesi 

eshte ndeshkimi genocidit, pavaresisht se cila e eshte forma e perdorur per 

kryerjen e tij. Si p.sh. kur subjekti nuk kryen ato  veprime qe ishte i detyruar 

te kryejen, pra kur ai nuk merr masat e nevojshme per ta  ndaluar v r asjen e 

anetareve te nje grupi ose demtime te  renda fizike  dhc psikike, si dhe 

eliminimin e  kushteve te atilla te  jeteses  te  cilat shkaktojne  shkaterrirnin 

fizik te anetareve te grupi kombetar, etnik, racial apo fetar. Sipas frymes se 

Konventes per    parandalimin dhe ndeshkimin e krimit te genocidit dhe sipas 

interpretimit restriktiv, per t'u konsideruar se eshte kryer kjo veper eshte e 

mjaftueshme qe njera nga keto forma te krimit te parashikuar ne nenin 2 te jete 

kryer edhe ndaj vetem nje pjestar te grupit, nacional, etnik, racor apo fetar nese 

eshte kryer me qellirn qe grup i tille te asgjesohet teresisht apo pjeserisht. Mirepo 

lidhur me kete, ne praktiken e Tribunalit te Hages per krimet e kryera ne 

territorin e ish-Jugosllavise, eshte mbajtur qendrimi se si krim i genocidit mund te 

konsiderohet nese me rastin e kryerjes se ketij krimi eshte: asgjesuar nje numer i 

konsiderueshem i pjesetareve te grupit etnik, fetar apo racor.  

 

Ana subjektive, krimi i genocidit kryhet me dashje te drejtperdrejte sipas nje 

plani te paramenduar dhe kerkon si element te cilesuar qellimin. Pra per t'u 

konsideruar se eshte kryer krimi genocidit krahas dashjes, duhet te konstatoje 

se ky lloj krimi eshte kryer me qellim shkaterrirnm teresisht apo pjeserisht te 

grupit kombetar, etnik, racial apo fetar. Nisur nga elementet percaktues dhe te 

domosdoshme te ekzistences se vepres penale, rezulton se zbatimi i nje palni te 

paramneduar mire me qellim arritjen e rezultateve te lartpermendura, 

zakonisht kerkon nje shkalle bashkepunimi dhe organizimi mjaft te larte. 

Megjithate kjo veper kryhet edhe ne menyre individuale. 

 

3-Genocidi nen aspektin e Konventes 

3.1 Konventa mbi   parandalimin dhe ndeshkimin e   krimit   te genocidit. 
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Shtetet jane te detyruar te futin ne rregulloret e tyre nje legjislacion rreth 

akteve kriminale qe synohet te parandalohen dhe te shtypen. Sic shihet 

Konventa me kete qellim parashikon me renditje qe duhet te konsiderohet e 

prere per nje sere aktesh qe jane elemnete material te krimit te genocidit.  

a) Vrasja e anetareve te grupit: pavarestsht nga formulimi I dispozites eshte 

e mundur qe edhe vrasja e nje antari te vetem te grupit eshte e mjaftueshme 

per te patur genocide.  Eshte e nevojshme te ishte e qarte se Konventa nuk 

mund te zbatohet me  nje  rast veprimi te pergjithshem te izoluar, nese ky 

nuk  rradhitet ne nje plan me te gjere  te shkaterimit brenda grupit. 

b) Demtime te renda te integritetit fizik ose mendor te anetareve te grupit 

dispozita eshte e vecante edhe kur nocioni i integritetit fizik normalisht 

perfshire edhe ate te integritetit mendor. Shtetet pjesmarres kane 

parapelqyer t'i ndajne te dy konceptet. 

c) Vendosja e  qellimshme e grupit ne kushte jetese te tilla qe te provokoje 

shkaterrimin e tuj fizik, total apo pjeserisht: dispozita karakterizohet per 

me teper nga disa vecori.  P ara se gjithash veprimi duhet ti perkase grupit 

dhe si rrjedhoje duhet perjashtuar qe ajo te gjeje zbatim ne rastin e 

veprimeve te kryera kunder nje anetari te komunitetit. Se dyti, eshte e 

nevojshme qe nenshtrimi i grupit ne kushtet e larpermenduara te jete me 

paramendim, duke u karakterizuar keshtu per intensitetin e vecante te 

veprimit me dashje te kerkuar. 

Se fundi kerkohet qartesia e sjelljes per te percaktuar shkatrerimin e grupit, 

nje element qe ne rastet e tjera cilesohet veprimin me dashje, ne kete rast behet 

nje element i qellimshem i sjelljes. Shtetet duke parashikuar shtypjen e 

kesaj sjellje kane pasur si synim ti referohen masave te internimit qe 

kane pasoje te shtuquajtur ne vdekje te ngadalte psh. Kampet e 

perqendrimit  

d) Masa qe synojne pengimin e lindjeve branda grupit; Shkaterrimin biologjik 

i nje grupi mund te arrihet ndermjet masave te ndryshme qe pengojne 

lindjet brenda grupit. Masa te tilla mund te konsistojne ne steriliztm, ne  

abortin e detyrueshme, ne ndarjem e sekseve, ne pengesa te ndryshme ne 

martese. 

c) Transferimi me force i femijeve nga nje grup ne nje tjeter. Shkaterimi i nje grupi 

nepermjet transferimit me force t e  foshnjave nga  nje grup tek tjeter,  me 

qellim  per te humbur identiktin e tyre me  grupim qe i perkasin. Eshte dalluar qe 

krimi mund te realizohet edhe kur verifikohet shperndarja e foshnjave 

brenda popullsise, pa   qene e nevojshme qe te transferohen ne mase ne nje grup 

tjeter.  

Akti i transferimit tefemijeve perben nje hipoteze vecanerisht te rende te 

genociclit kulturor. Keto akte qe perbejne demtime material te krimit te 

genocidit, duhet te karakterizohen nga nje element synimi te perbashket  ato 

duhet te  kryhen me qellim per te shkateruar teresisht apo pjeserisht nje grup 

kombetar etnik, racor, apo fetar. Keshtu pra genocidi karakterizohet 

perkundrejt  kategorie me te pergjithshme te krimeve kunder njerezimit per 

kete kualifikim te vecante te elementit subjektiv: qe te kemi te bejme me 

genocide eshte i  nevojshem veprimi me dashje specifike. Nuk eshte e 

nevojshme qe autori i krimit te presupozohet te zhduke gjithe grupin, eshte e 

mjaftueshme qe ai te kete qellim edhe ta zhduke pjeserisht ate. Grupet e 



 

 

  
153 

 
  

mbrojtura nga Konventa jane ato kombetare, etnike, racore dhe fetare. 

Ndermjet grupeve qe meritojne mbrojtje nuk gjejme, perkundrazi, asnje 

referim per grupet politike. Etimologjia e termit genocid do ta bente me te 

qarte interpretirnin dhe per pasoje zbatimin e Konventes, sepse grupet 

politike nuk kane te njejtin stabilitet si ato nacionale, raciale apo fetare. 

Statuti i Gjykates per Ruanden parashikon qe per krah genocide shtetet 

duhet t e parashikojne te shtypin edhe sjellje te tjera te lidhur ngushte me 

to sic jane: 

 

a) marreveshje me qellim kryerje e genocidit 

b) nxitja direkte dhe publike per te kryer genocide 

c) genocide e tentuar 

d) bashkepunim ne genocide 

 

Behet fjale, ne pergjithesi, per akte pergatitore shtypja e te cilave eshte e nevojshme 

per te ushtruar nje pune eflkase ne parandalimin e genocidit.  

 

Konkluzion. 
 

Sikunder kemi mundur te konstatojrne, genocide eshte nje krim qe eshte 

shfaqur qe nga fundi i mesjetes, por vetem me luften e dyte boterore eshte mare 

ne konsiderate si e tille. Tashme jemi deshmitare te shume rasteve te genocidit te 

kryer  ne dem te popujve te ndryshem ne  aspekte  te ndryshme. Kemi asistuar 

genocidin ne te gjitha anet e planetit. Me gjithe kete bilanc te pasur 

eksperienca e ketij lloji, komuniteti nderkombetar nuk ka mundur akoma te 

parashikoje rregulla te qarta. Ndoshta, kjo vjen si rezultat i faktit qe gjithmone 

eshte vepruar nen konsiderata te tipit politik dhe ekonomik, duke lene pas 

dore spektrin humanitar qe duhet te perbejne bazen e instrumentave 

legjislative ne dispozicion per kete qellim. 

Per te zgjidhur kete problem nuk eshte e mjaftueshme vetem te besh 

ndryshime ne Konvente. Do  te duhej qe shtetet me  te  fuqishme te mund te 

ndryrshojne politikat e tyre te jashtme, ne emer te respektit ndaj te drejtave 

te njeriut, duke vendosur  ne plan te dyte  aspektet spekulative qe nje 

politike liberale merr e  me  vete ne menyre te pashmengshme. 

Vetem ne kete menyre, per krimet te ketij lloji do te mund te ishte me i l ehte 

ndeshkimi dhe parandalmi i tyre ne menyre eficente. 
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18 Krahasimi i politikave fiskale lokale në komunën e gjilanit me ato të be-së 

Abstrakti 

Politika fiskale është një politikë e hartuar dhe e ndjekur nga qeveria, andaj kjo politikë në vete 

përmban shumë alternativa lidhur me zgjidhjen e problemeve që paraqiten në ekonominë e një 

vendi. Mekanizmi i politikës fiskale duhet të ngërthej në vehte edhe problemin e bizneseve 

lokale qofshin ato të vogla apo të mesme apo edhe të mëdha, ku duhet të ceket ngritja e ofertës 

agregate, ngritja e cilësisë së produkteve lokale e vendore në mënyrë që këto produkte të jenë 

në nivel të njejtë me ato të vendeve të Bashkimit Evropian. 

Transferimi i disa funksioneve dhe kompetencave fiskale nga pushteti qendror në atë lokal 

është shoqëruar me nevojën për mjetet e nevojshme financiare nga buxheti i shtetit ose me të 

drejtën për të gjeneruar të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore.  Shumë funksione dhe 

kompetenca për shërbime dhe punë publike në Republikën e Kosovës, janë transferuar dhe 

vazhdojnë të transferohen në qeverisjen lokale në përputhje me pakon e rregullave mbi 

fiskalitetin të BE-së. Decentralizimi fiskal ka qenë njëri nga komponentët më vital dhe më të 

rëndësishëm të kësaj reforme e cila po ndikon pozitivisht në Komunën e Gjilanit. Në këtë 

komunë janë transferuar në nivel lokal nga ai qendror taksa të rëndësishme, të cilat kanë 

ndikuar jo vetëm në rritjen e të ardhurave komunale, por ato kanë shërbyer dhe shërbejnë si 

instrumente efikase për të bërë politika fiskale lokale, që njëherësh janë politika zhvilluese 

lokale. Aktualisht pushteti lokal ka një autonomi substanciale në lidhje me autoritetin dhe rolin 

për të gjeneruar të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore lokale. Taksat dhe tarifat lokale 

përbëjnë një burim të rëndësishëm financiar të buxhetit të pushtetit vendor.  

Një ndër sfidat më të vështira që kanë financat publike në vendet në tranzicion është padyshim, 

mbledhja dhe administrimi i të ardhurave nga tatimet dhe taksat, proces që po merr gjithnjë e 

më shumë rëndësi edhe në Republikën e Kosovës. Në përputhje me eksperiencat më të mira të 

vendeve të Bashkimit Evropian, janë miratuar dhe janë në proces të miratimit ligje dhe akte 

nënligjore për taksat dhe tarifat vendore lokale, të cilat kanë rritur në mënyrë substanciale 

autonominë fiskale dhe financiare të  qeverisjes vendore sidomos asaj lokale, edhe pse në nivel 

jo shumë të kënaqshëm. Një ambient i përshtatshëm ekonomik lokal varet shumë nga miratimi 

i akteve ligjore e nënligjore qe i japin hapsirë të mjaftueshme pushtetit lokal konkretisht në 

Kosovë atij komunal, në gjenerimin e të ardhurave lokale të cilat do të shërbenin si instrument i 

rëndësishëm i zhvillimit ekonomik lokal. 

Fjalët kyçe :Politikat fiskale lokale, ambienti ekonomik lokal, instrumentet e politikës fiskale, 

konkurrentshmëria, pakoja e rregullave mbi fiskalitetin 
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HYRJE 

Republika e Kosova ka një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e saj është transformuar nga një 

ekonomi centraliste e dirigjuar në një ekonomi të hapur të tregut, e cila transformimin e saj të 

thellë e ka përjetuar pas vitit 1999 me çlirimin e Kosovës nga Serbia. E ndodhur në Evropën 

Juglindore, ekonomia e Republikës së Kosovës është bërë pjesë e integrimeve ekonomike të 

këtij rajoni, të cilat ofrojnë mundësitë e zgjerimit të tregut në një hapësirë mjaftë të gjerë.  

Qyteti i Gjilanit për momentin dominohet nga një difersifikim i ulët i aktiviteteve ekonomike, 

me afërsisht 2/3 e bizneseve të orientuara drejt tregtisë dhe shërbimeve, e vetëm 10% 

ndërmarrje prodhuese. Deri në vitet e 90-ta, Gjilani kishte një ekonomi relativisht të zhvilluar 

dhe të qëndrueshme, e cila përbëhej nga Industria e tekstilit, Industria e duhanit, Industria e 

baterive, Fabrika e radiatorëve dhe stabilimenteve tjera ngrohëse, Fabrika e prodhimeve për 

xehetari dhe konstruksioneve të çelikta, Ndërmarrja hidro-ndërtimore dhe industriale “Morava 

e Binçës”, Thertorja, Industria e miellit dhe e bukës si dhe veprimtari të tjera ekonomike dhe jo 

ekonomike.  

Prodhimet “Made in Gjilan” ishin të njohura brenda Kosovës si dhe në tregun e jashtëm. Por, 

shfrytëzimi jo i drejtë dhe mirëmbajtja jo e duhur e këtyre kapaciteteve, gjatë periudhës së 

administrimit të dhunshëm serb në Kosovë, ka bërë që riaktivizimi i tyre, pas vitit 1999, të jetë 

i vështirë. Megjithatë, në shumicën e ndërmarrjeve u bënë përpjekje për ta rifilluar 

prodhimtarinë, ndërsa suksesi nuk qe i njëjtë. Pra, ambient ekonomik lokal mbetet mjaftë i 

pazhvilluar sikurse në të gjitha komunat tjera të Republikës së Kosovës. 

Roli kyç i qeverisjes lokale në Komunën e Gjilanit qëndron në menaxhimin efikas dhe të 

shëndoshë të buxhetit komunal, menaxhim ky që do garantonte shfrytëzim me nikoqirllëk të 

parave të taksapguesve dhe shpenzim të mjeteve buxhetore vetëm për projekte që përmirësojnë 

kualitetin e jetës së qytetarëve dhe kontribuojnë në ngritjen e nivelit të të ardhurave. Që një 

qeverisje lokale të jetë e suksesshme dhe të ketë mbulime lidhur me shpenzimet e saj, kjo 

qeverisje duhet të ketë edhe të hyra nga ana e politikave të saja fiskale, ku këto të hyra do të 

garantonin në një shkallë të caktuar sigurinë fiskale të qeverisjes lokale dhe nëpërmes këtyre të 

hyrave qeverisja lokale i rregullon çështjet e ndryshme të planifikuara siç janë: Shëndetësia, 

policia, njësitë hulumtuese, etj… 

Sikurse në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës edhe në Komunën e Gjilanit në 

krahasim me lokalitetet e ndryshme të BE-së, kryesisht aplikohen norma të ulëta të tatimit. 

Arsyeja qëndron edhe në të ardhurat jo të larta të qytetarëve Gjilanas, ndërsa nëse e bëjmë një 

krahasim të vogël me shtetet e zhvilluara shihet se ka shumë dallime. Ne vendet e Bashkimit 

Evropian normat e tatimit dihet se janë shumë të rrepta edhe përkundër disa evazioneve fiskale 

që ndodhin, mirëpo këtu ka lidhje edhe mentaliteti i qytetarëve, pastaj shkalla e lartë e 

besueshmërisë që kanë ndaj qeverisë lokale të tyre, realizimi i premtimeve nga ana e qeverisë, 

prandaj qëndrojnë rezultatet e ndryshme.  

Qasja psikologjike e qytetarëve, më konkretisht krijimi i përceptimit negativ lidhur me 

qeverisjen lokale si rezultat i keqpërdorimeve të ndryshme në vitet e kaluara po e japin efektin 
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e tyre edhe në ditët e sotme dhe po krijojnë disa barriera sa i përket realizimit të qëllimeve nga 

ana e qeverisjes lokale në anën tjetër. Mirëpo megjithatë ka pasur progrese në këtë drejtim dhe 

esenca qëndron se po tentohet të arrihet përmirësimi i çështjeve edhe përkundër vështirësive të 

ndryshme që po kanë ndikim qofshin ato të jashtme apo edhe të brendshme.
136

 

 

Vështrim i përgjithshëm mbi politikat fiskale lokale të Komunës së Gjilanit 

Politika fiskale, si dhe politika monetare, përbëhet nga një tërësi instrumentesh që synojnë 

ndryshimin  e gjendjes së treguesëve makroekonomik. Politika fiskale shprehet dhe mbështetet 

në ligjet përkatëse financiare dhe konsiston në ndërhyrjen e qeverisë për të përballuar 

shpenzimet e shtetit nëpërmjet administrimit të të ardhurave që mblidhen përmes sistemit 

fiskal. Një problem tipik dhe mjaftë kufizues me të cilin qeveritë ballafaqohen në këtë fushë 

është evazioni fiskal. 

 

Objektivat e politikës fiskale mund të jenë të shumta, por ato klasifikohen në bazë të tre 

funksioneve tradicionale të ndërhyrjes, që shteti bënë në sferën ekonomike: 

A) Funksioni shpërndarës i burimeve të financimit, të nevojshëm për prodhimin e atyre 

mallrave dhe shërbimeve që tregu i lirë nuk është në gjëndje të furnizojë në mënyrë 

efektive, përfshirë dhe të mirat publike, si për shëmbull, drejtësia, mbrojtja kombëtare, 

infrastruktura rrugore, etj; 

B) Funksioni ri-shpërndarës, që synon ndryshimin e shpërndarjes së të ardhurave e të pasurisë 

nëpërmjet ndryshimit të taksimit të burimeve të të ardhurave të taksapaguesve; 

C) Funksioni rregullator i aktivitetit ekonomik nëpërmjet ndryshimit të nivelit të taksimit ose 

kontrolli i agregatëve makroekonomik. 

 

Klasifikimi sipas funksioneve, është jo vetëm i dobishëm për një analizë sistematike, por ai 

duhet të  mbahet gjithmon në konsideratë, sepse një ndërhyrje në buxhetin e shtetit prodhon 

njëkohësisht efekte mbi shpërndarjen e burimeve, mbi ri-shpërndarjen e të ardhurave dhe mbi 

agregatët makroekonomik. Të ardhurat fiskale përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave të një 

shteti. Politika fiskale ka për objektiv fillestar të garantojë të hyrat buxhetore minimale. Por 

nga momenti që vazhdimësia financiare e shtetit është garantuar, shteti vendos objektiva të 

tjera të politikës fiskale.
137

 

Administrata Tatimore e Kosovës gjatë vitit 2013 ka arritur rezultate të konsiderueshme duke  

realizuar të hyra në vlerë prej 305.5 milion euro, që krahasuar me planin e të njëjtës periudhë të  

këtij viti paraqet një tejkalim për 4.5 milion euro, ose shprehur në përqindje për 1.5%.  Nëse e 

krahasojmë vitin 2013 me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të hyrat në këtë vit janë më  të 

mëdha për 21.5 milion euro ose shprehur në përqindje për 8%.   

                                                 
136

 https://kk.rks-gov.net/gjilan/Home.aspx 
137 http://www.shtetiweb.org/2012/12/20/ceshte-politika-fiskale/ 
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Kontributet Pensionale për këtë periudhë janë mbledhur në vlerë prej 119.8 milion euro.   

Progresi  i  arritur i deri tanishëm, ka të bëjë me ofrimin e lehtësirave për përmbushje 

vullnetare,  trajtimin e barabartë të të gjithë tatimpaguesve si dhe realizimin me sukses të 

planifikimeve për  mbledhjen e të hyrave.  Suksesi i arritur i referohet ofrimit të shërbimeve 

profesionale, transparente dhe efektive dhe  përmes zbatimit të drejtë dhe të njëllojshëm të 

ligjeve tatimore, modernizimin e Njësisë së Tatimpaguesve të Mëdhenjë (NJTM), zgjerimit të 

funksioneve në Qendren e Thirrjeve, zhvillimin e  deklarimeve elektronike, ngritjen e 

kapaciteteve në Njësinë e menaxhimit të rrezikut dhe Njësinë e  hetimeve tatimore. 

 

Në strukturën e të hyrave sipas llojeve të tatimeve pjesëmarrje me te madhe ka TVSH-ja me 

48.8%,  Tatimi në Korporata me 21.0%, Tatimi i mbajtur ne Burim me 20.3%, Tatimi për 

Bizneset  individuale me 9.3%, Tatimi në interes,  dividendë, të drejta pronësore, qira, fitore në 

lotari dhe  lojëra të fatit  0.5%, Tatimi në fitim me 0.05% dhe Tatimi i Paragjykuar me 0.02%. 

Operacionet Përmbushëse në NJTM dhe Regjione, kanë vepruar bazuar në Strategjinë e  

Përmbushjes 2012-2015, Planin Vjetor të Punës për vitin 2013 si dhe në Planin e Detajuar të  

Trajtimit të Rreziqeve per vitin 2013, duke u  përqendruar në segmentimin e tatimpaguesve në  

përgjithësi, me fokus të veçantë në trajtimin  e barabartë dhe të drejtë të të gjithë 

tatimpaguesve.  Kjo qasje pro aktive ka sjellë zgjerimin e bazës tatimore dhe përmbushjen e 

detyrimeve tatimore  nga ana e tatimpaguesve. 

 

Në Komunën e Gjilanit të hyrat në vitin 2011 kanë qenë 5,325,273, në vitin 2012 ishin 

5,314,725, kurse në vitin 2013  6,111,354 Euro. Projekcioni për vitin 2013 ka qenë 5,737,001 

Euro. Tatimi shtesë si rezultat i kryerjes së 892 kontrolleve tatimore dhe vlerësimeve nga zyra 

anekënd Kosovës është 43.9 mil. €, ku krahasuar me  planin ka një ngecje në numër prej 24.98 

%, kurse ne raport me vitin 2012 ka një rritje të lehtë prej 0.22 %, ndersa sa i perket tatimit 

shtesë ka një rritje prej 12.3  mil. € apo 39.07 % .  

 

Ndërsa në Komunën e Gjilanit numri i kontrollave të planifikuara nëpër firma të ndryshme për 

t’u realizuar në vitin 2013 është 130, të realizuara po në të njejtin vit është 93, ndërsa kontrollat 

e realizuara në vitin 2012 janë 104. Pra 71.54% e kontrollave të planifikuara janë realizuar. 

Tatimi shtesë në vitin 2013 ka qenë 5,386,012, kurse në vitin 2012 ka qenë 4,038,689 Euro. 

 

Një ndër instrumentet fiskale më të rëndësishme e cila përdoret për të mbushur buxhetin 

komunal në Gjilan janë gjobat e ndryshme. Totali i vizitave që është kryer në ndërmarrjet e 

ndryshme në Gjilan është 5,941, ndërsa numri i gjobave mandatore është 697, vlera e këtyre 

gjobave është 179,175 Euro, si dhe numri i gjobave për mallin pa prejardhje 89. 

Tatimi në pronë është tatimi më i rëndësishëm i cili aplikohet në Komunën e Gjilanit dhe nga i 

cili sigurohen burimet vetanake lokale të kësaj komune. Vlerësimi i tatimit në pronë bëhet çdo 

vit.  Vlera e pronës që tatohet është vlera e llogaritur e një prone të caktuar pasi që është bërë 

zbritja për banim primar, në raste ku kjo zbritje është e mundshme. Normat tatimorë në 

Komunën e Gjilanit në vitin 2011 janë përcaktuar sipas objekteve : Për banim 0,08%, për 
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afarizëm 0,17%, për objektet sociale 0,17%, për objektet shërbyese 0,17%, për transport 0,17% 

për objektet industriale 0,12%, për rekreacion 0,17%, për objektet bujqësore 0,08%, për 

industrinë përpunuese 0,12%, e paklasifikueshme 0,00%, për objektet e papërfunduara 0,08%, 

për objektet e braktisura 0,08% , për garazhe 0,08%.
138

 

 

Një prej zotimeve të Qeverisë së vendit është edhe luftimi i evazionit fiskal i cili është duke u 

bërë përmes mekanizmave të ndryshëm. Në këtë drejtim ATK-ja ka themeluar dhe 

funksionalizuar Njësinë e Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës e cila merret me trajtimin e  

rasteve sa i përket fushës së  tatimeve. Sa i përket fiskalizimit të bizneseve lokale në Komunën 

e Gjilanit, në vitin 2013 1,729 biznese kanë qenë të planifikuara për fiskalizim, ndërsa 1,728 

biznese janë fiskalizuar. Pra plani për fiskalizim të bizneseve në Komunën e Gjilanit është 

realizuar 100%, vetëm 11 gjoba janë shqiptuar si rezultat i mosfiskalizimit. Vlera e këtyre 

gjobave ka qenë 3,375 Euro.
139

 

 

Objektivat dhe parimet tatimore 

 

Të ardhurat e mjaftueshme tatimore janë të nevojshme për të garantuar demokracinë, rendin 

publik dhe funksionimin e sistemit ligjor. Tatimi modern duhet të jetë më shumë sesa thjesht 

burim të ardhurash për funksionimin e  shtetit: tatimi duhet të garantojë gjithashtu që autoritetet 

publike të kontribuojnë në mënyrë aktive për ndjekjen e synimeve të politikave ekonomike, 

sociale dhe mjedisore.  Një rrjet i duhur rrugor, një sistem efikas i transportit publik, një 

shërbim modern shëndetësor dhe ofrimi spitalor, një sistem i përshtatshëm i politikave 

arsimore, të mbrojtjes mjedisore dhe  punësimit aktiv si dhe trajnimit profesional kërkojnë 

injektimin e dozave të mëdha të financave publike, veçanërisht atyre lokale. 

 

Politikat tatimore duhet të përmbushin një sërë kriteresh të rëndësishme. Para së gjithash, 

tatimet  duhet t’i nënshtrohen  marrëveshjes/ujdisë me partnerët socialë në të gjitha nivelet, 

duke përfshirë edhe  nivelin evropian.  Në veçanti në kuadrin e barrës së rëndë tatimore të 

përballuar prej tyre, punëtorët  dëshirojnë të kenë fjalën e tyre në përcaktimin e politikës 

tatimore. 

Së dyti, tatimet duhet të konceptohen në mënyrë të drejtë, me qëllim që të garantohet barazi e  

taksave. Aktualisht, të ardhurat e punës tatohen shumë më tepër në krahasim me konsumin dhe 

të  

ardhurat nga kapitali.  Për më tepër, puna e shpërblyer me pagë tatohet më shumë në krahasim 

me vetëpunësimin si  rezultat veçanërisht i një lirie veprimi të konsiderueshme që gëzohet nga 

të vetëpunësuarit dhe  anëtarët e profesioneve në përcaktimin e të ardhurave të tyre të 

tatueshme.  
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Së treti, e lidhur ngushtë me çështjen e barazisë tatimore është çështja e efikasitetit tatimor. 

Nuk  është e mjaftueshme që sistemi tatimor duhet të projektohet në mënyrë të barabartë: ai 

gjithashtu  duhet të operojë me efektivitet dhe vendosja e taksave duhet të garantohet nga 

procedura që funksionojnë realisht. Së katërti, tatimi duhet të jetë edhe funksional, dmth, masat 

tatimore duhet të konceptohen në mënyrë të tillë që të çojnë në arritjen e qëllimeve të synuara. 

Së pesti, sistemi tatimor duhet të jetë i thjeshtë dhe transparent, i lehtë për t’u administruar, 

duke  i dhënë mundësinë autoriteteve tatimore të përqendrojnë përpjekjet e tyre në punën e 

verifikimit  dhe kontrollit. Transparenca duhet të jetë e tillë që t’u japë mundësinë 

taksapaguesve të kuptojnë logjikën dhe mekanizmat e sistemit.
140

 

 

Kuadri europian për politikat tatimore dhe buxhetore 

 

Shumica e programeve të përshtatjes fiskale, veçanërisht në vendet e Europës lindore dhe 

jugore  si dhe në Irlandë, fokusohen në reduktimet e shpenzimeve publike në investime, 

përfitime për  mirëqenie sociale, shëndetësi dhe papunësi, pensione, punësim të sektorit publik 

dhe paga dhe  për  rritje të të ardhurave,  kryesisht nëpërmjet një rritjeje të tatimeve të 

konsumit por edhe  nëpërmjet taksave më të larta të të ardhurave personale dhe korporative, 

minus shpenzimet  tatimore dhe duke përmirësuar përputhshmërinë tatimore. 

 

Komponentët kryesorë të të ardhurave qeveritare janë taksat dhe kontributet shoqërore. Në 

vitin  2011  taksat përbënin 58.2%  të të ardhurave totale në BE 27 (55%  në Eurozonë).   

Kontributet shoqërore arritën 31.1% të të ardhurave totale (34.6% në Eurozonë). Ekzistojnë 

ndryshime të mëdha midis Shteteve Anëtare: Qeveria Daneze  siguron 84%  të të ardhurave të 

saj nga taksat ndërsa në Hungari, Republikën Çeke, Sllovaki dhe Slloveni taksat  përbëjnë më 

pak se 50% të të ardhurave të qeverive. Në lidhje me shpenzimet e përgjithshme qeveritare, ne 

konstatojmë normën më të lartë në % të PBB-së në vitin 2011 në Danimarkë me 57.9%, pasuar 

nga Franca 6 (55.9%), Finlanda (54.0%),  Belgjika (53.3%) dhe Suedia (51.3%).   Norvegjia 

shpenzoi 44.6%.   Shpenzimet më të ulta u  regjistruan në Bullgari (35.2%), Sllovaki (37.4%), 

Lituani (37.5%) dhe Rumani (37.7%).
141

 

 

Në të gjitha shtetet anëtare të BE-së funksioni i mbrojtjes sociale  është më i rëndësishmi:  

shpenzimet e tij arritën 19.9% të PBB-së mesatarisht në BE 27 në vitin 2010 (në krahasim me 

18,2% në vitin 2002).  Ky funksion më vete përfaqëson 39.4% të shpenzimeve totale 

qeveritare.   Shpenzimi në shëndetësi  produktet mjekësore dhe farmaceutike, shërbimet e 

shëndetit  publik dhe për  pacientët e jashtëm etj)  ishte 7.5%  i PBB-së në vitin 2010  në BE 27 

(6.4%  në vitin 2002).   Ky përfaqëson 14.7% të shpenzimeve totale. Kjo do të thotë se 

mbrojtja sociale dhe  shëndetësia së bashku ishin përgjegjëse për  54.1% të shpenzimeve totale 

publike mesatarisht në BE 27 në vitin 2010. Shpenzimet për funksione të tjera ishin 

(mesatarisht): për shërbime të përgjithshme publike:  6.5%  të PBB-së;  arsim: 5.5%; çështje 
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141
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në fokus, 33/2012. 



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
160 

 
  

ekonomike: 4.7%; rendi  publik dhe siguria: 1.9%;  mbrojtja: 1.6%; argëtimi, kultura, feja: 

1.2%; strehimi: 1% dhe mbrojtja mjedisore : 0.9%. 

 

Ekzistojnë ndryshime të mëdha midis Shteteve Anëtare në lidhje me rëndësinë e  atribuuar 

funksioneve të ndryshme (shifrat për vitin 2010 si përqindje e PBB-së). Për sa i përket 

mbrojtjes sociale,  5 vendet e para në lidhje me shpenzimet janë Danimarka (25.4%  e  PBB-

së), Franca (24.2%), Finlanda (23.9%), Austria (21.7%) dhe Suedia (21.6%).   Pesë vendet në 

klasifikime  më të ulta rezervohen për Qipron  (11.7%), Sllovakinë (12.3%),  Bullgarinë 

(13.5%), Republikën Çeke (13.7%) dhe Letonia (13.8%).  Norvegjia shpenzoi 17.8%. 

 

Në lidhje me shëndetësinë, 5 vendet e para përfshijnë Danimarkën (8.5% të PBB-së), Irlandën 

(8.5%), Holandën (8.3%), Austrinë (8.1%) dhe Mbretërinë e Bashkuar (8.2%).  Në pesë vendet 

e  

fundit gjejmë Qipron (3.3%), Rumaninë (3.6%),  Letoninë (4.3%), Bullgarinë (4.8%)  dhe  

Luksemburgun (4.9%).   Norvegjia shpenzoi 7.5%. Shërbimet e përgjithshme publike 

përfshijnë shpenzime të lidhura me organet legjislative dhe ekzekutive (përveç  mbrojtjes, 

policisë, gjykatave, burgjeve dhe shërbimeve të brigadave të zjarrfikëseve) dhe pagesa të 

interesit për borxhin qeveritar.  Pesë vendet e para përfshijnë : Greqinë (11.1% të PBB-së),  

Qipron (10.7%), Hungarinë (9.3%), Belgjikën(8.4%) dhe Italinë (8.3%).   Në vendet e fundit 

përfaqësohen Estonia (3.2%), Irlanda dhe Bullgaria (të dyja 3.9%)  dhe Lituania, Luksemburgu 

dhe Rumania (të gjitha 4.5%).   Norvegjia shpenzoi 4.7%. 

 

Shpenzimet për arsimin shkojnë për më shumë se 60% për kompensimin e të punësuarve. Pesë 

vendet e para përfshijnë Danimarkën (8.1% e PBB-së), Qipron (7.5%), Suedinë dhe Mbretërinë 

e  Bashkuar (të dyja 7%)  dhe Estoninë (6.8%).  Në vendet me klasifikime më të ulëta gjejmë 

Rumaninë (3.4%),  Bullgarinë dhe Greqinë (të dyja 3.8%), Gjermaninë (4.3%)  dhe Italinë së 

bashku me Sllovakinë (të dyja 4.5%). Shpenzimet e ulëta për arsimin tregojnë në përgjithësi 

një nëninvestim relativ publik ose në shërbimet e arsimit parashkollor ose atij tretësor ose në të 

dyja.
142

 

 

Në 27 shtetet anëtare të BE-së taksat indirekte, taksat e drejtpërdrejta dhe kontributet sociale 

sot kanë pak a shumë të njëjtën peshë në të ardhurat totale tatimore: secila prej tyre numëron 

rreth 13% të PBB-së. Megjithatë, Shtetet e reja Anëtare kanë një strukturë të ndryshme 

krahasuar me atë të Shteteve  Anëtare të vjetra: Shtetet e reja Anëtare mbështeten më shumë në 

taksat indirekte, ndërsa ato të vjetra  (përfshire edhe Norvegjinë) kanë aksione më të larta të 

taksave të drejtpërdrejta. Pjesa më e ulët e  tatimeve direkte  është regjistruar në Lituani (vetëm 
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Eurostat. Seria Eurostat "statistikat e shpjeguara" jep norma pak më të larta për shkak të përdorimit të një 
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17.4% e totalit), Bullgari (18.8% e totalit), Sllovaki  (19.1%), Estoni (19.9%) dhe Republika 

Çeke (20.8%): të gjitha këto vende kanë miratuar një sistem të  sheshtë. 

  

Vendet nordike, në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Belgjikë dhe Itali kanë të gjitha aksione të 

larta të  tatimeve direkte (ndërmjet 62,7% dhe 34,9% të të ardhurave totale nga tatimi). Sa për 

kontributet sociale, pamja është më e larmishme: këtu ne gjejmë Shtetet Anëtare të vjetra dhe 

të reja ndërmjet 5 më kryesoreve. Tipar i rëndësishëm është se Franca dhe Gjermania kanë një 

përqindje të lartë të kontributeve sociale (mbi 39%) dhe një pjesë relativisht të ulët të tatimeve 

direkte (nën 30%).  Shumica e shteteve të reja anëtare kanë aksione mbi mesataren e 27 

shteteve anëtare të BE-së . 

 

Bashkimi Evropian ka qenë shumë aktiv në fushën e taksave indirekte duke vendosur norma 

minimale  për TVSH-në (Direktiva e 6-të). Përpjekje janë bërë edhe për harmonizimin e tatimit 

korporativ (normat dhe bazën tatimore), por deri tani vetëm progres i kufizuar mund të bëhet 

në lidhje me çështjen e bazës tatimore korporative. 

 

Barra tatimore mbi punën përbëhet kryesisht nga tatimi në të ardhurat personale (TAP) dhe 

kontributet e  sigurimeve shoqërore. Në vitin 2010, taksa e punës llogaritej për 51.2% të të 

ardhurave totale tatimore në   shtetet Anëtare të BE-së (41.5%(Norvegji). Pavarësisht nga 

konsensusi  i gjerë në BE mbi nevojën për të ulur taksën mbi punën dhe për t’ua  zhvendosur 

barrën faktorëve të tjerë të prodhimit, TAP mbi punën u ul vetëm me 0.7 pikë% në 27 vendet  e 

BE-së midis viteve 2000 dhe 2010 (36,7-36,0%). Të 12 shtetet e reja anëtare ulën më shumë 

taksimin e punës.  

 

Në vitin 2010 taksimi i kapitalit siguroi mesatarisht 20.4% të të ardhurave tatimore totale në 

BE 27 (31.5%  në Norvegji). Tatimet mbi kapitalin përfshijnë tatimet mbi të ardhurat e 

korporatave (6.4% e të ardhurave tatimore totale në BE 27 dhe 13.6% në Norvegji), tatimet 

mbi të ardhurat kapitale nga familjet (2.1% e  totalit në BE 27 dhe Norvegji), tatimet mbi të 

ardhurat e të vetë- punësuarve (5.2% në BE 27 dhe 2.4% në Norvegji) dhe taksat mbi rezervat 

e kapitalit dhe pasurisë (6.6% në BE 27 dhe 13.4% në Norvegji). Prej vitit 1995 deri në 2007 

TAP për kapitalin u rrit në BE 25 nga mesatarisht 26.5% në 32.5%.  Që prej asaj kohe,  TAP u 

ul nënivelin 27% në vitin 2010 (në Norvegji TAP për kapitalin u rrit vazhdimisht nga 38.8% në 

vitin 1995 në 44.9% në 2010). 

 

Mesatarisht në BE 27, taksat mbi pronën nxjerrin 3.6% të të ardhurave totale tatimore (2010).   

Taksat  mbi pronën janë më të lartat në Mbretërinë e Bashkuar (11.9% e taksave totale), Francë 

(8.1%), Belgjikë  (7.1%), Spanjë (6.7%) dhe Irlandë (5.6%).   Ato janë më të ulëta në Estoni 

(1.0%), Austri (1.2%) dhe Republikën Çeke (1.3%).Taksat mjedisore gjeneruan në vitin 2010  

6.2% të të ardhurave totale të tatimeve në BE 27 (2.4% e  Prodhimit të Brendshëm Bruto).  Në 

krahasim me të ardhurat në vitin  1995 [2.7% e Prodhimit Kombëtar  Bruto (PBB)], të ardhurat 

nga taksat mjedisore janë ulur  në 3% të PBB-së në vitin 2010.   Pjesa më e  lartë e taksave 
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mjedisore në të ardhurat tatimore totale u shënua në Bullgari (10.7%).  Në lidhje me pjesën e 

PBB-së, Danimarka dhe Holanda kryesonte klasifikimin me të ardhura prej 4% të PBB-së.
143

 

 

 

PËRFUNDIMI 

 

Sistemet fiskale në shtetet anëtare të BE-së kanë më  shumë ndryshime sesa ngjajshmëri. 

Ndryshimet vazhdojnë jo vetëm në lidhje me të ardhurat totale tatimore por edhe në lidhje me 

strukturën tatimore, normat e taksave dhe përcaktimet e bazave tatimore. Edhe për ato taksa ku 

BE-ja ka mundur të harmonizojë në një farë shkalle bazën tatimore dhe normat e taksave 

(TVSH, tatimet për akcizën), ndryshimet mbeten.  

 

Duke u bazuar në vështrimin e përgjithshëm të politikave fiskale të Komunës së Gjilanit mund 

të thuhet që kjo komunë për shkak të të ardhurave jo shumë të larta nga instrumentet e politikës 

fiskale që i përdor apo që i ka në dispozicion për t’i përdorur, ku bëjnë pjesë gjobat e ndryshme 

dhe tatimi në pronë, nuk ka ndonjë politikë fiskale lokale shumë të qëndrueshme sepse ka në 

dispozicion një numër të vogël të instrumenteve të politikës fiskale dhe se varet në masë të 

madhe nga fondet dhe të ardhurat e qeverisë qendrore që i ndahen kësaj komune sipas 

projekcioneve të parashikuara. 

 

E gjithë politika fiskale lokale e komunës së Gjilanit bazohet në mledhjen e të ardhurave nga 

gjobat e ndryshme dhe tatimi në pronë dhe shfrytëzimi i këtyre të ardhurave në kryerjen e 

shërbimeve të ndryshme komunale, që kanë të bëjnë me arsimin, shëndetësinë, ndihmat sociale 

për qytetarët nevojtarë, etj. Pra krahasimi i politikave fiskale lokale të Komunës së Gjilanit me 

ato te vendeve anëtare të BE-së na lë të kuptojmë se ekziston një dallim esencial në 

instrumentet e përdorura në mledhjen e të ardhurave sepse përderisa në vendet e ndryshme të 

BE-së komunat apo lokalitetet kanë në dispozicion shumë taksa dhe tatime, kurse në Komunën 

e Gjilanit vetë gjobat dhe tatimi në pronë janë në duart e qeverisjes komunale për të mledh të 

ardhura me qëllim të realizimit të synimeve të politikës fiskale lokale.  

 

Kështuqeë e gjithë politika fiskale lokale në Komunën e Gjilanit bazohet në realizimin e 

synimeve të ndryshme me karakter social dhe humanitar e më pak me karakter ekonomik. 
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Halim BAJRAKTARI 144 

Shaip OSMANI 145 

 

19 Zhvillimet ekonomike të Kosovës drejt BE-së, implementimi dhe harmonizimi 

i politikave ligjor e të sigurisë 

 

Abstrakti: 

Edhe pas ngjarjeve të shtetëndertimit të Kosovës dhe pas pavarësimit të saj, përpjekjet për 

bashkëpunim dhe harmonizimin institucional të saj konform zhvillimeve ekonomike europiane 

nuk kanë të ndalur si në aspektin implementues të politikave ekonomike, ligjore e atyre të 

sigurisë në interes të vendit tonë. Një interesim i tillë është i nevojshëm të shtrihet në shumë 

rrafshe për shkak të interesit të gjërë që kanë këto zhvillime institucionale sjellin, ndaj duhet që 

njëra tjetrës t’i vihet në mbështetje që të jenë në hapë me kërkesat e zhvillimeve që adreson 

BE-ja, dhe nëvojën që ka vendi ynë që sa më shumë të jemi pjesë e ndërtimeve të përbashkëta 

ekonomik, juridike e të politikave të sigurisë, njëherit këto drejtime të jenë të harmonizueshme 

e praktikuese konform standarteve europiane. Një rrugëtimi i tillë neve si shtet na obligon 

urgjentisht të jemi më afër një herit janë simbiozë e proceseve të Kosovës drejt BE-së. Një gjë 

duhet kuptuar se pa përmbushjen e ketyre faktorve, fuqizimin e praktikimin e tyre pa kushte 

nuk mund të jemi një interes për politikat zhvilluese e siguruese për BE-në. 

 

Fjalët kyçe: Proceset ekonomike, Kosova, Bashkimi Europian, harmonizimi, politikat ligjore, 

siguria dhe bashkpunimi. 

 

I. Sa është përfituese Kosova në zhvillimet ekonomike Europiane 

Zhvillimet e njëpasnjëshme të koheve të fundit nga ana e BE-së, disi po e orjentojnë vendin 

tonë në një drejtim jo aq të drejt që të jetë më afër përfitimeve zhvillimore nga BE-ja, këto 

zhvillime së bashku do t’i sjellnin të mira matriale dhe rritje ekonomike
146

 shoqërisë dhe vendit 

tonë. Dilemat se sa është përfituese vendi ynë në këto agjenda të shumta që po i adreson 

Bashkimi Europian ndaj Ballkanit Përndimor ku dhe Kosova është pjesë përfituesë 
147

, ku 
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interesat më të mdhenjë mbetën qytetaret që të kenë të mira matreale e sociale. Përkundër mos 

interesimit sa duhet nga ana e institucioneve tona në shprehjen e interesave dhe nxitjen e 

invesitmeve për zhvillimin e vendit, një interes i tillë nuk ka rreshtur së ndihmuari nga ana e 

BE-së, edhe pse mundësit janë të shumta sa i përket qasjeve për të fituar benificione përmes 

investimeve dhe projekteve të shumta që mundë të jenë adrese e drejtëpërdrejt e BE-së.  

 

Një zhvillim ekonomik do të ishte i dobishme në rast se Kosova do të përkushtohej sidomos në 

investime në sektoret privat, ku nga kjo do të ndërtohen zona industriale me interesa të 

ndryshme, që këto do të sillnin vende të reja punë etj. Një shfrytëzim i këtyre lloij donacioneve 

që ofron BE-ja do të ishte një rrezulltat i cili në të njejten kohë do të mbikqyrej nga Komisioni 

Europian, si dhe do të ishte një lloi testi për të hapur rrugë vendit për qasje të tjera zhvillimore 

nga investimet e huaja të drejtuar drejt vendit tonë.
 148

 Kosova mundë të jetë me përfituese nesë 

do projektonte sa më shumë plane zhvilluese e investuese duke kriuar sa më shumë mekanizma 

të mirëfillta politike-ekonomike, kjo krejt falë në krijimin e ekipeve të afta për të përgaditur 

strategji afatëmesme dhe afatëgjta zhvillimore dhe duke i siguruar ato.  

Vendi ynë me një menyrë apo tjetër sot si asnjëher më parë është pjesë e tregjeve europiane, ka 

fuqizuar shumë mekanizma tregëtues e bashkëpunues me vendet e tregut të BE-së
149

. Koheve 

të fundit edhe politikat e institucioneve të vendit janë përqendruar në funksionimin ligjor e atë 

tregtar si një mekanizëm jetik për të ngritur sa më shumë zhvillim e punsim brenda territorit si 

një faktor që mundëson stabilitet dhe interes mbarëkombëtar, ndaj një përqendrim i tillë varet 

krejtësisht nga ne dhe për ne, si ne aspektin përfitues për të hyrë në marrëdhënje të caktuara 

kontraktuale me BE-në dhe ne aspektin drejtuës drejt familjës europiane.
150

 

II. Implementimi dhe harmonizimi ligjor i politikave ekonomike të Kosovës me ato të BE-

së 

Kosova edhe pse ka një Kushtetutë të modelit europian të harmonizuar në një përqindje bukur 

të madhe identike me ligjet e BE-së
151

, kjo nuk mjafton formalisht për të pasqyruar në të vertet 

se ku jemi në raport me vendet e bashkimit europian, në aspektet e zbatueshmërisë dhe bërtjës 

së politikave ekonomike njëtrajajtsisht me ato të BE-së. Kapacitetet aktuale të Kosovës ende 

nuk janë të mjaftueshme për t’u përballë me kërkesat e BE-së. Kosova padyshim qëndron më e 

dobëta në rajon krahasuar me vendet tjera në këtë aspekt, faktoret tash më dihet por edhe 

shumë tjerë dihen e neglizhohen vazhdimisht në këtë mënyrë pa u përmirësuar. 

Përafrimi i legjislacionit me Acquis ka rëndësi shumë të madhe dhe duhet trajtuar me seriozitet 

maksimal. Është ky një proces kompleks e dinamik për të cilin nevojitet të zhvillohen 

mekanizma dhe rregulla të qëndrueshme. Në raport me procesin e legjislacionit është e 

nevojshme që të adoptohet një plan kombëtar për përafrimin e legjislacionit i cili do të 

shërbente si mjet për bashkërendim, planifikim dhe raportim të procesit të përafrimit. Njeherit 

ky idealizim do të përparonte që vendi t’i qaset trendeve të shteteve të BE-së edhe në fushat 

tjera jetike të një shteti si baza garantuese e zhvilluese për Kosovën. 
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Ne jemi nisur rrugës së implementimit e harmonizimit ligjor, kjo është një treguës edhe nga 

raportimet e fundit të Komisionit Europian për gjendjen ku ndodhemi, kjo urgjentish mbetet që 

ndryshimet dhe implementimet të ndodhin brenda vendit, të jenë sa më rrezultative e të pa 

ndikueshme nga politikat e vendit, kërkuar konform kërkesave të tregut dhe zhvillime 

ekonomike të jenë si referuese të politikave rajonale si shembulli më i mirë i ndryshimeve. Një 

gjë është e kuptueshme se adresimet e BE-së, të përmbushen pa kushte kriteret ligjore, 

ekonomike që të kemi sa më shumë siguri në invstime, ngase nga këto varen edhe mbeshtetja e 

të huajve në vendin tonë. 

 

III. Siguria si faktor investuës e zhvilluës i Kosovës drejt BE-së 
 

Edhe pse Kosova tash më ka kriuar një klim të mirë politike me ngjajshmeri ligjore konform 

ligjeve europiane, ngecjet edhe me tutje mbetën në zbatimin e këtyre rregullave ligjore në 

praktikë, ku këta sëbashku janë forcuesit e zhvillimit ekonomik të vendit dhe i japin një 

mundësi shtesë investitoreve që të jenë më joshësh dhe garancë për të huajt që të investojn 

drejtpërdrejt në vendin tonë. Një pikëreferim konkret që nga pavarësimi i Kosovës për të 

ardhmen mbetet siguria dhe garantimi i saj nga ana e shtetit një tregues pozitivë në investimet e 

huaja, duke ngritë proceset menagjuese brenda institucioneve. 

Drejtësia, Liria dhe Siguria; këto fusha së bashku kanë një gjë të përbashkët mirëqenjen 

ekonomike dhe stabilitetin e vendit, prandaj një mos funksionim i mirë i këtyre institucioneve 

në vendin tonë nuk e nxit BE-në të jetë një favorues për ne, për të ndihmuar e investuar  në 

parim në raport me vendet tjera si problematika mbeten: Siguria dhe mbrojtja e integritetiti 

shteteror, garantimi i sigurisë së jetës dhe pronës së qytetarëve, pronës shtetrore, dhe rueatja e 

rendit kushtetues, tashmë jenë ndërë prioritetet kryesore dhe përkushtim i vazhdueshëm i 

Kosovës dhe si parqyrim për BE-në se sa rrespektohen e garantohen këto të drejta, ne duhet të 

jemi të orientuar drejt ndërtimit të një shteti funksional, të sigurtë në paqë brenda nesh dhe me 

të tjerët, si faktor stabiliteti në rajon. 

 

Për realizimin e këtij synimi qeveria e Kosovës sa më shumë duhet të përcaktoj objektivat më 

të qarta si: Zhvillimi i një pocesi gjithpërfshirës të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë me 

qëllim të ngritjes dhe ndërtimit të institucioneve të sigurisë, me kapacitete që në partneritet me 

NATO-n dhe bashkëpunim me shtetet e rajonit që të garantojnë: 

 Mbrojtjen e pavarsisë dhe integritetit territorial të Kosovës, 

 Ushtrimin e sovranietit të Republikës së Kosovës në tërë territorin e saj, 

 Mbrojtjen e jetës dhe pasurisë së qytetarëve dhe pronës shtetrore, 

 Shëndrrimi i Kosovës nga konsumues në kontribues të sigurisë, 

Ky system i sigurisë, përpos që duhet t’i përmbushë të gjitha këto kërkesa të sigurisë, në të 

njejtën kohë të gjitha institucionet dhe strukturat e sigurisë do të ndërtohen dhe strukturohën në 

përputhje të plotë me standardet më të avansuara ndërkombëtare, por të dallueshme në stilin 

dhe vetëvetsin
152

 kombëtar dhe që reflektojnë diversitetin kulturor dhe etnik të Kosovës
153

. 

Anëtarësimi i Kosovës në Partneritet për Paqë (PpP) si hap i parë drejt integrimit në NATO, 

Anëtarësimi apo pjesëmarrja e Kosovës në të gjitha strukturat dhe projektet rajonale të sigurisë, 

pjesëmarrja aktive e Kosovës në operacione paqëruajtëse apo humanitare jasht vendit, përsosja 
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e mbikqyrjes civile të sektorit të sigurisë, nga ana e zingjirit civil mbikqyrës të institucioneve 

shtetrore. Si dhe në fushën e mbrojtjes duke synuar të ndërtohet forca e nevojshme për 

garantimin e sovranitetit e integritetit territorial të Republikës së Kosovës, si objektivi veqantë 

mbrojtës, ku njëherit këto e forcojn dhe e integrojn edhe më shpejtë vendin tonë në familjen 

europiane. 

 

PËRFUNDIME 

Sfidat kryesore për Kosovën në rrugën drejt zhvillimit dhe implemitimit të proceseve 

ekonomike, juridike dhe ato të sigurisë me BE-në kanë të bëjnë së pari, me kuptimin dhe 

adaptimin e proceseve, angazhimin dhe përkushtimin e qeverisë e cila duhet të trajtojë 

zhvillimet europiane si prioritet të rendit të parë, drejtimin e institucione të qëndrueshme dhe të 

fuqishme, rritja e kapaciteve njerzore për të përgatitur dhe implementuar strategji dhe plane, 

koherente së bashku të bashkërenduara mirë që sigurojnë zhvillim ekonomik dhe adaptim të 

shpejtë të politikave ekonomike të Bashkimit Europian.  

Së dyti, të kuptojm trendet politike europiane si një mundësi, të nxisim zhvillimin e 

kapaciteteve për të kuptuar dhe përzgjedhur prioritetet kryesore në mënyrë që të mbahet një 

përkushtim i qartë për integrimin në BE dhe NATO si proces stabilizues shumë i rëndësishëm. 

Një tjetër orjentim i domosdoshëm mbi zbatimin e obligimeve dhe marrëveshjeve 

ndërkombëtare si dhe anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare. Mbështetja publike është e 

një rëndësie të madhe dhe duhet fituar përmes argumenteve të qarta në favor të procesit të 

integrimit dhe anëtarësimit në BE.  

Së treti, krijimi i një strategjie të fuqishme është thelbësore, për ta shëndrruar në sukses këtë 

proces. Sfidë për sektoret përgjegjës për çështje zhvillimore europiane janë që të drejtojë 

asistencën dhe të koncentrohet në prioritetet në kuadër të procesit të integrimit, sfidat tjera që 

do të pasojnë kanë të bëjnë me arritjen e konsensusit mbi vendimin për parashtrimin e aplikimit 

për zbatueshmeri ligjore dhe sigurisë së vendit sipas kritereve të BE-së.  

Kosova ka kaluar pragun e shtetformimit, tani i duhet të hartoj sa më shumë stabilitet, të jetë e 

pavarur të ndjek trgjet rajonale dhe ato europiane, mirëpo kjo kërkon një bashkëpunim e 

standartizim ligjor, politik e ekonomik. Ne duhet të jemi më të përkushtuar që të jemi më të 

stabilizuar nga brenda që t’i sigurojm stabilitet investitoreve të huaj që të mund të investojn më 

shumë. Kjo siguri mund të jetë garanci se Kosova mund të krioj një model të mirë në zbatimin 

e ligjit, vetëm se duhet së bashku të jemi të përkushtuar në përmbushjen e ketyre parimeve 

ligjore. Nëse nuk mbarojm tani këto punë, një gjë duhet ditur se këto detyra nuk kanë fund. 
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20 Të ardhurat dhe transfertat ndërqeveritare për pushtetin vendor 

 

 

Abstrakt 

Te ardhurat e pushtetit vendor janë një komponent i rëndësishëm i menaxhimit të financave publike 

në përgjithësi dhe njëkohësisht ato përbejnë një elemente mjaft të rëndësishëm të funksionimit të 

këtij pushteti. Në varësi të reformës se decentralizimit të ardhurat e pushteti vendor janë rritur në 

mënyrë progresive me rritjen e volumit të funksioneve, kompetencave dhe detyrave që transferohen 

nga pushtetit qendror në atë vendor. Rritja e autonomisë financiare dhe asaj fiskale lidhen ngushtë 

me taksat dhe tarifat vendore dhe njëkohësisht edhe me rritjen e transfertave të pakushtëzuara për 

njësit e qeverisjes vendore.  

1. Hyrje 

Autonomia financiare e pushtetit vendor është një instrumenti i rëndësishme i reformimit 
të financave publike. Arritja e këtij objektiv bëhet nëpërmjet decentralizimit në tërësi dhe 
në veçanti decentralizimit fiskal. Përvoja e shumë vendeve që kanë ndërmarrë reforma në 
këtë fushë ka treguar se decentralizimi fiskal ka patur efekte pozitive në shumë drejtime, 
ndër të cilët si më të rëndësishmit do të veçonim: rritjen e të ardhurave të pushtetit 
vendor, ndryshimin e raporteve midis transfertave të pakushtëzuara të buxhetit të shtetit 
dhe të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në favor të këtyre të fundit, zgjerimin e 
autonomisë vendore në drejtim të përdorimit të fondeve në dispozicion, përfshirë këtu si 
fondet e veta ashtu edhe transfertat e pakushtëzuara. 
Kuadri ligjor për qeverisjen vendore në Shqipëri thekson se “Politikat kombëtare financiare 

garantojnë funksionimin e njësive të qeverisjes vendore dhe bazohen në parimin e 

shumëllojshmërisë së burimeve të të ardhurave”. Pushtetit vendor siguron të ardhura nga katër 

burime kryesore:  

 Të ardhurat e realizuara në nivel vendor nëpërmjet vendosjes së taksave të veta, tarifave, 

gjobave dhe ndihmat, qiratë apo shitjet e pronave të qeverisjes vendore.  

 Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuara dhe e kushtëzuara nga qeveria qendrore.  

 Të ardhurat nga pjesa e Tatimit mbi të Ardhurat Personale (TAP) dhe tatimit mbi fitimin.  

 Të ardhurat nga huamarrja.  

 

Këto kategori themelore korrespondojnë me kategoritë më të rëndësishme të përdorura për të 

përcaktuar të ardhurat e pushtetit vendor në vende të tjera. Megjithatë, në Shqipëri nuk ka pjesë të 

posaçme të legjislacionit që përcakton rregullat themelore që rregullojnë çdo të ardhur të 

rëndësishme të qeverisjes vendore. Këto rregulla gjenden në shumë ligje të ndryshme, megjithatë 

duhet të nënvizojmë faktin se këto ligje nuk janë plotësisht në përputhje me njëri-tjetrin dhe 

përkufizimet e llojeve të veçanta të të ardhurave që ato përmbajnë nuk janë gjithmonë në të njëjtin 

mendim.  

  



 

 

  
169 

 
  

2. Të ardhurat e qeverisjes vendore  

Problemi themelor i vlerësimit të funksionimit të një sistemi financiar ndërqeveritar është nëse të 

ardhurat totale që marrin qeveritë vendore janë të mjaftueshme për t’i mundësuar atyre të 

përmbushin siç duhet përgjegjësitë që u janë caktuar. Vlerësimi i këtij problemi është gjithmonë i 

vështirë, sepse mund të thuhet gjithmonë se njësitë e qeverisjes vendore kanë nevojë për më shumë 

para. Por përgjigjja e kësaj pyetjeje është akoma më e vështirë në vendet në zhvillim, në të cilën 

përgjegjësitë e shërbimit publik u decentralizuan në dy dekadat e fundit. Vështirësitë janë sepse: 

 Së pari, qeveritë vendore të krijuara gjate kësaj periudhe trashëgonin një stok të madh të 

nevojave për investime vendore për shkak se qeveritë qendrore kanë dështuar historikisht për 

financimin e tyre.  

 Së dyti, përcaktimi i kostos se këtyre investimeve dhe përgjegjësive të shërbimit që i është 

transferuar pushtetit vendor është e vështirë për tu bere.  

Pra nuk ka një mënyrë të thjeshtë për të vendosur se sa para në të vërtetë u duhen NJQV-e për të 

përmbushur përgjegjësitë që u janë transferuar. Por një mënyrë për të trajtuar këtë problem është të 

krahasohen të ardhurat e qeverisjes vendore si përqindje e PBB-së ose e shpenzimeve publike në 

një vend të caktuar krahasuar ato me vende të tjera të ngjashme.  

Siç mund të shihet nga grafiku nr.1, të ardhurat e qeverisjes vendore si përqindje e PBB-së, si dhe 

të totalit të të ardhurave publike janë rritur në mënyrë të konsiderueshme gjatë periudhës 2002-

2007, duke arritur kulmin në vitin 2009, dhe pastaj ranë në vitin 2010 dhe 2011. Kjo rënie është jo 

llogjike duke pasur parasysh faktin se si PBB ashtu edhe totali i të ardhurave publike është rritur 

mbi 30% midis viteve 2007 dhe 2011. Ndryshe nga vendet e tjera në rajon, PBB e Shqipërisë ka 

vazhduar të rritet në çdo vit që nga recesioni global i vitit 2007.  

 

Grafiku 1: Të ardhurat e NJQV si % e PBB dhe të ardhurave publike 

 
 

Edhe pse është i vështirë përcaktimi i arsyeve kryesore për këtë rënie, përveç gjendjes së 

përgjithshme fiskale dhe krizës ekonomike të viteve të fundit, duhet të theksohet se edhe buxheti i 

shtetit ka pësuar rënie gjatë këtyre viteve.  

Grafiku numër 2 i krahason të ardhurat e pushtetit vendor në Shqipëri me vendet e tjera. Ai tregon 

të ardhurat e qeverisjes vendore si përqindje e të ardhurave të përgjithshme publike dhe si përqindje 

e PBB-së për 12 vende në Evropën Jug-Lindore si dhe si mesatare e BE-së. Në vendet si 

Maqedonia, Bullgaria, Kosova, Rumania, dhe Moldavia, qeveritë vendore kanë edhe funksione të 

rëndësishme në sektorin social, ku mbulojnë pagat e mësuesve të shkollave fillore dhe të mesme. 
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Këto paga përbëjnë 2.5-3.5% të PBB-së. Megjithatë edhe në pjesë të tjera të rajonit, NJQV-të janë 

kryesisht përgjegjëse për funksionet e njëjta themelore urbane154.  

Siç shihet nga grafiku numër 2 Shqipëria ka sektorin më të vogël publik nga të gjitha vendet e 

marra në shqyrtim. Sektori publik i Shqipërisë është sa gjysma e mesatares së BE-së. Kjo do të 

thotë se Shqipëria, ashtu si edhe vendet e tjera në rajon, por më shumë se to, ka probleme në 

mbledhjen e të ardhurave publike, taksave, tarifave dhe detyrimeve të tjera që janë të nevojshme 

për të mbështetur një qeverisje që ofron shërbime të mira publike për qytetaret. Në këtë kontekst 

një nga sfidat më të rëndësishme me të cilën përballet sot Shqipëria është kultura e përgjithshme e 

pagimit të taksave dhe bashkë me të mbledhja e të ardhurave publike që janë të nevojshme për të 

mbështetur shërbime të arsyeshme publike si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë vendor. Në 

vazhdim të kësaj analize mund të themi se, si qeverisja qendrore ashtu edhe ajo vendore duhet të 

përmirësojnë mbledhjen e të ardhurave publike, qeveria qendrore do ta ketë të vështirë të rrisë 

transfertat dhe grantet për njësitë vendore për sa kohë që ajo nuk përmirëson dot mbledhjen e 

taksave të veta.  

Megjithatë, aspekti më i rëndësishëm është se me 2.5% të PBB-së, të ardhurat e pushtetit vendor në 

Shqipëri në vitin 2010 ishin më të ulëtat në rajon. Në mënyrë të ngjashme, dhe pavarësisht 

vështirësive të qeverisë qendrore në mbledhjen e të ardhurave publike, qeveria qendrore u ofron 

njësive të qeverisjes vendore një pjesë më të vogël të të ardhurave totale publike -9.4% në krahasim 

me vendet e tjera në rajon.  

 

Grafiku nr.2: Të ardhurat e Pushtetit Vendor si % e PBB dhe të ardhurave publike në Evropën 

Juglindore dhe BE në vitin 2010 

 
 

Përbërja e të ardhurave të vetë qeverisë vendore  
Të ardhurat e veta më të rëndësishme të njësive të qeverisjes vendore rregullohen nga ligji organik i 

qeverisjes vendore dhe nga ligji për sistemin e taksave vendore, ku ky i fundit është ndryshuar 

vazhdimisht që nga miratimi i tij në vitin 2002. Në këto të ardhura përfshihen:  

 Taksa e biznesit të vogël  

 Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja  

 Taksa e përvitshme e pasurisë për tokën bujqësore  

                                                 
154

  Për diskutime të mëtejshme të këtij grafiku dhe treguesve të përdorur në të, shih NALAS, “Treguesit e decentralizimit 

fiskal në Evropën juglindore”, mars 2012.  
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 Taksa e përvitshme e pasurisë për ndërtesat  

 Taksa (e përbashkët) për transferimin e pasurisë së patundshme  

 Taksa (e përbashkët) vjetore e automjeteve të përdorura  

 Taksa (tarifa) e zënies së hapësirave publike  

 Taksa (tarifa) për tabelat e mëdha  

 Taksa të përkohshme  

 Tarifa për shërbime  

 

Taksa e biznesit të vogël (TBV): Baza e TBV është e përcaktuar në një aneks të ligjit për sistemin 

e taksave vendore. Fillimisht, qeveritë vendore kishin autonomi për të vendosur normat e tyre deri 

në 30% mbi ose nën ato të specifikuara në aneks, por kjo u ul në 20% në vitin 2009. Në mënyrë të 

ngjashme, qeveritë vendore lejoheshin në fillim të vendosnin TBV të të gjitha firmat xhiroja vjetore 

e të cilave ishte nën 8 milionë lekë. Në vitin 2009, ky prag u ul në 5 milionë lekë, dhe përsëri më 

vonë në 2 milionë lekë në vitin 2010. Këto ndryshime e sollën pragun për TBV në një linjë me 

pragun që përdorej për të përcaktuar nëse një biznes duhet të përfshihej në sistemin e TVSH-së. Siç 

mund të shihet nga grafiku i mëposhtëm, të ardhurat nga kjo taksë arritën kulmin në vitin 2008 në 3 

miliardë lekë, dhe pastaj ra në 2.4 miliard lekë deri në vitin 2011. Ajo ende, llogaritet të jetë rreth 

20% e të gjithë ardhurave të veta të pushtetit vendor. 

 

Grafiku nr.3: Përbërja e të ardhurave të veta në përqindje 2006-2011 

 
 

Ulja e pragut të TVSH-së ka inkurajuar biznesin e vogël të ulë xhiron vjetore të deklaruar në 

mënyrë që të qëndrojnë jashtë sistemit të TVSH-së. Kjo jo vetëm ka ulur rendimentin e taksës për 

qeveritë vendore, por ka çuar në konflikte dhe keqkuptimet midis administratës tatimore të qeverisë 

qendrore dhe asaj vendore për të përcaktuar se cila është në të vërtetë agjencia përgjegjëse për 

kontrollin tatimor tek biznesi i vogël. Edhe zgjerimi i Tatimit mbi Fitimin për bizneset e vogla ka 

krijuar probleme të ngjashme. Ashtu si individët dhe firmat e mëdha, bizneset e vogla janë të 

detyruar tani të paguajnë një fitim prej 10% apo tatimin mbi të ardhurat për qeverinë qendrore. 

Megjithatë, për të shmangur tatimin e dyfishtë, ata janë të lejuar të zbresin atë që ata paguajnë në 

TBV për qeverinë vendore nga taksat e tyre kombëtare. Kjo ka krijuar problem për bizneset e 

vogla, ndërkohë që ka krijuar edhe konflikte mes autoriteteve qendrore dhe vendore tatimore për të 

përcaktuar se cili është përgjegjës për kontrollin e llogaritjeve.  
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Si zgjerimi i sistemit të TVSH-së ashtu edhe prezantimi i tatimit mbi fitimin ngrenë pyetje në lidhje 

me çështjen nëse TBV duhet të mbetet si një taksë të veçantë e qeverisë vendore, veçanërisht 

përderisa literatura për financat publike në përgjithësi argumenton kundër dhënies së kompetencave 

tatimore për biznesin tek NJQV-te. Një mundësi për reformë këtu është që TBV gradualisht të futet 

në sistemin e ndarjes së Tatimit mbi të Ardhurat personale (TAP).  

TAP-i mund të ndahet në bazë të origjinës së tatimpaguesit (vendbanimi) ose sipas numrit të 

popullsisë për frymë. Të dy këto metoda përdoren në vendet evropiane. Nga analiza e shpërndarjes 

së mbledhjes së TAP-it tregohet se për vitin 2011, Tirana ka mbledhur 70% të shumës së TAP-it. 

Kjo do të tregojë se një ndarja e TAP-it në bazë të origjinës do të prodhojë një rritje të 

konsiderueshme për Tiranën, por kanë shumë pak ndikim tek NJQV-të e tjera. Po ashtu, ajo do të 

shtrembërojë sistemin e transfertave, sepse do të nevojitet një sasi e madhe fondesh për të barazuar 

të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Përveç kësaj, aktualisht nuk ka asnjë mënyrë identifikimi të 

tatimpaguesit të TAP-it drejtpërdrejtë tek NJQV në mënyrë që pjesa e transfertës të mund të ndahet 

sipas origjinës. Derisa kjo të bëhet e mundur, ndarja sipas numrit të popullsisë, e cila përdoret në 

pjesën më të madhe të vendeve evropiane mund të jetë alternativa e vetme.  

Aktualisht NJQV-te marrin 18% të taksës (së përbashkët) vjetore të automjeteve të përdorura. Kjo 

ka filluar nga fundi i vitit 2011 dhe përben një shumë të konsiderueshme për të ardhurat e NJQV-

ve, por përqendrohet në bashkitë e mëdha si Tirana dhe Durrësi dhe shuma më të vogla për njësitë 

e vogla të qeverisjes vendore. 

Edhe për minierat NJQV-ve u jepet një përqindje e caktuar në bazë të të ardhurave të përbashkëta 

me njësitë e qeverisjes vendore, por duhet ende kohë për të përcaktuar nëse kjo do të ndikoje në 

rritje modeste apo të konsiderueshme tek të ardhurat e pushtetit vendor.  

Përdorimi i taksave të përbashkët ka avantazhe dhe disavantazhe në përmirësimin e financave 

vendore. Vendet në tranzicion kanë qenë të prirur për të përdorur taksat e përbashkëta për një 

numër arsyesh. Përparësitë për pjesën më të madhe janë (i) siguron efikasitet në përpjekjet për 

mbledhjen e taksave ku niveli qendror mbledh taksat, (ii) zgjeron bazën tatimore për qeveritë 

vendore, (iii) mund të nxisë stimuj të politikave ekonomike për rritjen e bazës tatimore në nivel 

vendor, (iv) mund të nxisë barazimin e burimeve fiskale në varësi të marrëveshjeve për ndarjen e 

taksave dhe të formulave të transferimit, dhe (v) i jep më shumë kompetenca në vendimet e 

pushtetit vendor për shpenzimet nëse transferohen si grante të pakushtëzuara. Disa nga 

disavantazhet për përdorimin e taksave të përbashkëta janë: (i) është subjekt i ndryshimeve të 

taksave sipas politikave kombëtare që mund të ndryshojnë nga viti në vit, (i) ul kërkesën e llogarisë 

të pushtetit vendor ndaj qytetarëve të tyre për vendimet për rritjen e nivelit të mbledhjes së të 

ardhurave, (iii) mund ta bëjë qeverinë qendrore të përqendrohet në mbledhjen e taksave të tjera dhe 

jo të taksave të përbashkëta, (iv) mund të ndikojnë në migracionin dhe lëvizjen e krahut të punës në 

varësi të nivelit të ndarjes së taksave tek të gjitha NJQV-te, dhe (v) mund të kërkojë nivele të 

konsiderueshme të fondeve për të siguruar transferta ekualizimi për të gjitha qeveritë vendore në 

rast se ka pabarazi të madhe në burimet e të ardhurave të përbashkëta.  

 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja: Taksa e ndikimit në infrastrukturë u 

prezantua në vitin 2002 me ligjin për sistemin e taksave vendore dhe është një detyrim që paguhet 

vetëm një herë për ndërtimet e reja private. Qëllimi i kësaj taksë, që shpesh quhet Tarifa e 

Zhvillimit të Tokës në vende të tjera të rajonit, është të ndihmojë pushtetin vendor në financimin e 

infrastrukturës publik. Baza e taksës është vlera e investimeve siç deklarohet në lejen e 

investitorëve të ndërtimit dhe pushteti vendor mund të vënë normën e tatimit midis 1 dhe 3% të 

kësaj vlere (2-4% në Tiranë). Siç mund të shihet nga shifrat e paraqitura, taksa e ndikimi në 

infrastrukturë ka zëvendësuar TBV si burimi i vetëm më i rëndësishëm i të ardhurave të veta të 

qeverisë vendore ku në vitin 2011 grumbulloi 3.2 miliard lekë ose 25% të të gjitha të ardhurave të 

veta. 
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Ndryshe nga vende të tjera në rajon, koeficienti i kësaj takse nuk është caktuar ligjërisht për 

investime në infrastrukturën publike. Kështu që qeveritë vendore mund t’i përdorin të ardhurat nga 

kjo takse për të financuar kostot e tyre operative, duke minuar qëllimin e vetë taksës. Për këtë 

arsye, do të ishte mirë që të përcaktohej me ligj që të ardhurat nga kjo taksë të destinohen për 

ndërtimin e infrastrukturës së re publike. Për qëllime kontabiliteti kjo taksë duhet të konsiderohet 

tek të ardhurat kapitale për shkak se taksa paguhet vetëm një herë dhe për shkak se koeficienti i saj 

është i paqëndrueshëm dhe varet si nga procesi i lejeve të ndërtimit ashtu edhe nga tregu i pasurive 

të patundshme155.  

 

Taksa e pronës mbi ndërtesat dhe tokën bujqësore. Këto taksa u prezantuan nga Ligji për 

Sistemin e Taksave Vendore në vitin 2002. Baza e taksës mbi pronën janë sipërfaqet e banimit apo 

hektarët e tokës bujqësore. Në Shqipëri nuk ka ende një taksë pasurie të bazuar në vlerën e vërtetë 

të pasurisë dhe kjo tashme është një pengës për taksimin e pasurisë. 

Vendosja e taksës sipas vlerës së pasurisë përveç avantazheve të tjera ajo krijon kushte të mira për 

zbatimin edhe të instrumenteve të tjera të matjes së vlerës së tokës. Këtu mund të përmendim tre 

nga ato më të aplikuarat që mund të shqyrtohen në Shqipëri: tarifat/taksat për rritjen e vlerës; taksë 

për të ardhurat nga vlera e tokës; të drejtat e tregtueshme të zhvillimit. Për të tre këto në Shqipëri 

nevojitet të bëhet një rishikim thelbësor i legjislacionit fiskal. Duke pasur parasysh marrëdhëniet e 

forta të këtyre instrumenteve me planifikimin dhe zhvillimin e tokës, ato mund të përfshihen edhe 

në legjislacionin e planifikimit.  

Siç mund të shihet nga shifrat e mësipërme, taksat e pasurisë përbënin rreth 20% të të ardhurave të 

qeverisjes vendore në vitet 2006 dhe 2008. Megjithatë, në vitin 2009, mbledhja e taksës së pasurisë 

duket se ra ndjeshëm, dhe tani përbën vetëm 10% të të ardhurave të qeverisjes vendore vet. Ashtu 

si në vendet e tjera në rajon, taksa e pronës është jopopullore politikisht dhe si në Shqipëri NJQV-të 

shpesh përqendrojnë përpjekjet e tyre për mbledhjen e taksave tek firmat (që nuk votojnë) dhe jo 

tek individët (që votojnë). Për më tepër, nivelet e taksave për bizneset janë zakonisht shumë më të 

larta se sa për familjet. 

Përmirësimi i mbledhjes së taksës së pasurisë në Shqipëri është qartësisht një nga sfidat më të 

mëdha me të cilat përballen politikë-bërësit e të dy niveleve qendrore dhe vendore gjatë viteve të 

ardhshme. Kjo do të kërkojë përmirësimin e sistemeve të faturimit të qeverisjes vendore, si dhe 

shkëmbimin e informacionit mes institucioneve të qeverisë qendrore (kadastër, gjykatat) dhe 

qeverisë vendore në lidhje me transferimin dhe regjistrimin e pronave. Po ashtu do të ishte e 

dobishme nëse futen kodet në skemën e llogarive që bëjnë të mundur dallimin e origjinës së taksës 

që vijnë nga personat fizikë dhe juridikë kështu që politikanët qendror dhe vendore të kenë një ide 

më të mirë se kush paguan në të vërtetë. 

Por e parë globalisht, taksa e pasurisë ka rezultuar një burim më pak i fuqishëm i të ardhurave të 

qeverisjes vendore. Kjo mund të shihet nga grafiku i mëposhtëm që tregon të ardhurën e taksës së 

pasurisë, si përqindje e PBB-së në Shqipëri, në vendet e tjera në Evropën Juglindore, si dhe në BE. 

Siç shihet nga grafiku nr.4, taksat e pasurisë në Shqipëri (në vitin e tyre të pikut të mbledhjes) është 

pas Kroacisë (ku taksa administrohet nga qeveria qendrore). Megjithatë, në të njëjtën kohë, në 

asnjë vend në rajon mbledhja e taksës së pasurisë nuk kap nivelin mesatar të BE-së. Totali i të 

ardhurave të pushtetit vendor në BE është 14% e PBB-së dhe të ardhurat nga taksa e pasurisë 1% të 

PBB-së, atëherë taksa e pasurisë në BE përbën rreth 7 % e të ardhurave totale të qeverisjes 

vendore, ndërsa në Shqipëri në vitin 2011, kjo shifër ishte 4%. 
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 Kjo është e rëndësishme kryesisht për të siguruar huamarrje të kujdesshme: Vetëm të ardhurat të vërteta operative duhet të 

merren në konsideratë nga qeveria kombëtare (dhe investitorët privatë) kur vlerësojnë kapacitetin mbajtës të borxhit të e 

qeverisë vendore.  
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Grafiku nr.4: Taksa e pasurisë si % e PBB-së në 2009 

 
 

Tarifat për përdorimin e hapësirës publike dhe për pastrimin. Siç kemi treguar tashmë, ligji 

organik i qeverisjes vendore dhe ligi i sistemit të taksave vendore i japin qeverive vendore të 

drejtën për të vendosur tarifat për ofrimin e shërbimit publik, edhe pse ligji për sistemin e taksave 

vendore fatkeqësisht i etiketon disa prej këtyre tarifave si taksa duke thelluar edhe më shumë 

paqartësinë që ekziston në praktikë mes këtyre dy kategorive të të ardhurave të ndryshme. Dy 

tarifat më të rëndësishme që mbledhin NJQV-të janë tarifa e pastrimit dhe tarifat për përdorimin e 

hapësirës publike, përfshirë këtu tabelat e mëdha të reklamave. Tarifat për grumbullimin e 

mbetjeve të ngurta ka shumë të ngjarë të përfshihen në kategorinë e të ardhurave jo-fiskale, siç janë 

tarifat për përpunimin ose kopjimin e dokumenteve zyrtare si certifikatat e lindjes, martesës, etj. 

Siç mund të shihet nga të dhënat, qeveritë vendore kanë nxjerrë një sasi të konsiderueshme të 

ardhurash nga ajo që quhet tarifa e gjelbërimit, të paktën që prej vitit 2008, kur nisi regjistrimin e të 

ardhurave nga ky burim në një kategori të veçantë. Në disa vende, qeveritë vendore i kanë bashkuar 

tarifat për pastrimin e rrugëve, mirëmbajtjen e parkut, dhe përmirësimin e hapësirave të gjelbra së 

bashku me pagesat e përdoruesit për mbledhjen dhe depozitimin e mbetjeve të ngurta. Si të tilla, 

këto “tarifat e gjelbërimi” kombinojnë atë që duhet të jetë tarifa të qarta përdoruesi bazuar në sasinë 

e mbetjeve që prodhojnë në të vërtetë familjet dhe bizneset me atë që realisht janë taksa të 

përgjithshme për shërbimet që ofrohen për të gjithë (p.sh. pastrimi i rrugëve), dhe përdorimi i të 

cilave nuk mund t’i atribuohet vetëm individëve apo firmave. Në fakt, disa qeveri vendore e kanë 

arsyetuar përdorimin e tarifave të gjelbërimit për të financuar ato që në të vërtetë janë programe të 

investimeve kapitale156. Për më tepër, në të gjithë Shqipërinë, ashtu si në pjesën tjetër të rajonit, ka 

një tendencë të fortë nga NJQV-të për vendosjen e tarifave dhe taksave për biznesin në nivele 

shumë më të larta se për familjet. Për shembull, tarifat gjelbërimit për familjet është zakonisht mes 

500 dhe 1500 lekë në vit, ndërsa për bizneset kjo tarifë shpesh është 5-10 herë më e lartë157. 

3. Barazia e sistemit të fondeve ndërqeveritare 

Pyetja që lidhet me këtë problem është nëse burimet e përgjithshme në dispozicion për qeveritë 

vendore shpërndahen në mënyrë të barabartë tek të gjitha ato, në mënyrë që të gjitha NJQV-t kanë 

një mundësi të mirë për të ofruar shërbime publike në kompetencë të tyre dhe për të zbutur ngadalë 

                                                 
156

 Në Tiranë, për shembull, bashkia bëri së bashku tarifat për grumbullimin e mbeturinave të ngurta me pagesat jo vetëm për 

pastrimin e rrugëve dhe mirëmbajtjen e parkut, por për një program të përmirësimit të gjithë kryeqyteti projektuar për të 

mbjellë pemë në të gjithë qytetin 
157

 Në një njësi vendore, autoritetet i vunë tarifa gjelbërimi biznesit të vogël prej 7,000 lekë në vit dhe klasa të caktuara të 

bizneseve të mëdha deri në 70.000 lekë në vit. 

Taksa e pasurise si % of GDP në 2009
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deficitet e infrastrukturës që kanë trashëguar. në vijim do shtjellojmë barazinë horizontale të 

sistemit dhe në ç’nivel arrihet ekualizimi i të ardhurave vendore nëpërmjet ndarjes së granteve të 

pakushtëzuara e të kushtëzuara. 

 

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar  
Instrumenti kryesor për ekualizimin janë rregullat që drejtojnë ndarjen e trnafertes se pakushtëzuar. 

Këto rregulla përcaktohen në një aneks të Ligjit të Buxhetit Vjetor dhe ndryshojnë nga viti në vit, 

siç ndryshon edhe shuma e parave si transferte e pakushtëzuar. Ndarja e transfertes se pakushtëzuar 

bazohet ne; numrin e popullsisë, sipërfaqen e komunave, koeficientin e shërbimeve urbane. 

Formula bën edhe ekulaizimin fiskal nëpërmjet llogaritjes se të ardhurave fiskale për fryme duke 

përcaktuar rregulla për krijimin e fondit të nevojshme për këtë gjë dhe shpërndarjes se këtij fondi 

për njësite përfituese. 

Është e ligjshme të ndahet një përqindje e grantit sipas sipërfaqes së qeverive vendore për arsye se 

NJQV-t me sipërfaqe të mëdha kanë shpenzime shtesë për tu shërbyer zonave me popullsi të 

shpërndarë, por kjo ndarje e tillë ndofta duhet bere edhe për bashkitë sepse ka edhe bashki që kanë 

sipërfaqe të mëdha dhe në këtë mënyrë kanë shpenzimet shtesë në ofrimin e shërbimeve për 

popullsinë e shpërndarë në sipërfaqen e tyre. 

Koeficienti i shërbimeve urbane duhet të mos jetë vetëm për bashkitë sepse ka edhe njësi rurale 

(Komuna) që ofrojnë shërbime urbane njësoj si bashkitë, aq me tepër që ligji nuk e bën një dallim 

të tille. Llogaritja e ekualizimit do të thotë se qeveritë vendore më të pasura në thelb po tatohen për 

të ndihmuar në përmirësimin e situatës financiare të atyre të varfra. Kjo është një mënyrë 

krejtësisht e ligjshme për të financuar barazimin horizontal dhe shumë vende veprojnë në mënyrë të 

ngjashme.  

Madhësia e transfertës së pakushtëzuar dhe rregullat që rregullojnë shpërndarjen e saje kanë 

ndryshuar nga viti në vit. Siç e kemi parë në shifrat e mëparshme, madhësia e grantit të 

përgjithshëm (për bashkitë dhe komunat) është ulur e rritur gjatë dhjetë viteve të fundit, duke 

arritur kulmin në 12 miliardë lekë në vitin 2009 dhe duke rënë në 10 miliardë deri në vitin 2011. 

Siç mund të shihet nga tabela, ka pasur përshtatje në vazhdimësi të rregullave që rregullojnë 

shpërndarjen e grantit të pakushtëzuar gjatë dekadës së fundit. 

Grantet konkurruese përbëjnë një tjetër instrument për ekualizimin edhe pse të paktën në teori këto 

grante supozohet se ndahen jo sipas pasurisë relative të NJQV-ve, se sa në atë se sa mirë i kanë 

përgatitur aplikimet e tyre për grant këto njësi vendore dhe sipas rëndësisë relative të prioriteteve të 

investimeve të tyre për nevojat e vendit në tërësi. Në praktikë një pjesë shumë e madhe e këtyre 

granteve kanë shkuar për të mbështetur ndërtimin e rrugëve, sepse këto lloje projektesh janë më të 

lehtat për t’u përgatitur, më të lehtat për t’u kontraktuar, më të lehtat për t’u përshtatur me 

qarkullimin aktual të fondeve dhe më të lehtat për t’u justifikuar. 

 

Tabela nr.1: Koeficientet e shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për periudhën 2002-2012 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Shuma fikse (%) 3.5  3.5  4  0 0 0 0 0 0 0 0 

Popullsia (%) 62.5  62.5  62.5  73  70  70  70  70  70  70  70  

Sipërfaqja e 

Komunës (%) 
4  4  9  12  15  15  15  15  15  15  15  

Shërbimet urbane 

(%)  
20.5  20.5  18  15  15  15  15  15  15  15  15  

Shërbimet urbane 

Tirana  
9.5  9.5  6.5  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ekualizimi - 35  35  35  30  25  25  25  25  25  25  

Përshtatje të tjera  Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po 

 



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
176 

 
  

Ashtu si me grantin e pakushtëzuar, financimi total për grantet konkurruese ka ndryshuar mjaft 

ndjeshëm nga viti në vit, duke arritur kulmin në vitin 2009 me rreth 6 miliardë lekë dhe duke rënë 

që prej atij viti në rreth 4 miliardë lekë. Kjo luhatje është disi më pak shqetësuese se luhatje në 

madhësinë e grantit të pakushtëzuar, sepse investimet kapitale për nga natyra janë të 

paqëndrueshme dhe të pakufizuara. Megjithatë, rritja e granteve të kushtëzuara në totalin e 

transfertave sjell si rezultat rritjen e varësisë së pushtetit vendor ndaj pushtetit qendror. Po aq e 

rëndësishme, procedurat për grante të kushtëzuara janë jo-transparente dhe të rastësishme, në 

kuptimin që ndahen në mes të vitit, nuk përmbajnë kërkesa të qarta për bashkë-financimin dhe nuk 

monitorohet ekzekutimi i tyre. 

 

Të ardhurat për frymë dhe barazimi horizontal 

Mënyra më e mirë për të vlerësuar se sa barazi horizontale po arrihet në një vend të caktuar është të 

renditen të gjitha qeveritë vendore sipas të ardhurave të tyre për frymë. Në tabelën nr.2, i kemi 

ndarë njësit vendore në katër grupe apo pjesë nga më të varfrit tek më të pasurit. 

Kolona e parë në tabelë tregon numrin e komunave dhe bashkive në secilin grup. në grupin e pare 

ka 94 NJQV-e të cilat janë vetëm komuna; grupi i dytë 86 komuna dhe 7 bashki; grupi i tretë 79 

komuna dhe 14 bashki dhe grupi i katërt 49 komuna dhe 44 bashki. Kolona e trete tregon numrin 

total të popullsisë që jeton në NJQV-në e secilit grup. Siç shihet nga tabela, numri total i popullsisë 

që jeton në grupin e parë është sa gjysma e popullsisë së grupit të dytë dhe totali i popullsisë në 

grupin e katërt është sa të gjithë grupet e marrë së bashku.  

Këtu del e qartë se sa i fragmentuar është sistemi i qeverisjes vendore në Shqipëri dhe pasqyron 

faktin se ka një numër shumë të madh të NJQV-ve tepër të vogla e të varfra. 

Kolona e katërt e pestë dhe e gjashte, tregojnë të ardhurat mesatare për frymë që çdo grup i NJQV 

merr nga të tre burimet kryesore të të ardhurave të qeverisjes vendore. Grupet 1 dhe 2 nxjerrin të 

ardhura shumë pak nga burimet e veta. Ndërkohë, pjesa më e madhe e të ardhurave të veta vijnë 

nga grupi 4 të cilat janë afërsisht 20 herë më të mëdha sesa ato të grupi 1, dhe Tirana pothuajse 32 

herë më shumë. 

Pavarësisht këtyre dallimeve në të ardhurat për frymë të qeverive vendore nga burimet e veta, të 

ardhurat gjithsej të tyre për frymë janë të ngjashme, siç mund të shihet në kolonën e shtate. Të 

ardhurat totale për frymë të grupit 1 janë më të larta se ato të grupit 2 dhe 3 dhe vetëm 30% më pak 

se ato të grupit 4. Kjo është më se e qartë, sepse një pjesë e granteve të pakushtëzuara dhe të 

kushtëzuara që shkojnë për të gjitha NJQV-te kalojnë për njësitë vendore me më pak të ardhura të 

veta. Me pak fjalë, është e qartë se niveli i barazimit horizontal në rastin e Shqipërisë është i lartë. 

 

Tabela nr.2: Të ardhurat për frymë 

K & 

B 

2008 

Grupi 
Popullsia 

Të 

ardhurat 

nga 

burimet e 

veta 

Granti i 

pakushtë-

zuar 

Granti i 

kushtë-

zuar 

Totali i të 

ardhurave 

% e 

burimeve 

të veta 

% e 

transf. së 

pakusht. 

% e 

transf. 

së 

kushtëz 

94-0  I 379,455  284  4,088  1,476  5,849  5%  70%  25%  

86-7  II 600,985  833  3,115  1,429  5,377  15%  58%  27%  

79-

14  

III 771,959  1,561  2,818  1,314  5,693  27%  49%  23%  

49-

44  

IV 2,518,032  5,468  2,246  816  8,531  64%  26%  10%  

308-

65  

Shuma  4,270,431  3,649  2,636  1,051  7,336  50%  36%  14%  

 Tirana 606437  9,049  1,466  117  10,632  85%  14%  1% 

 



 

 

  
177 

 
  

Të gjykosh nëse ky nivel barazimi është shumë ose pak është në një farë mënyrë çështje e shijes 

politike. Argumentet që mund të jepen janë se niveli shumë i lartë i barazimit dekurajon mbledhjen 

e të ardhurave të veta dhe më e rëndësishmja i privon qendrat më urbane të ardhurave të një vendi 

nga të qenit baza e rritjes për ekonominë si një e tërë. Në anën tjetër, niveli shumë i ulët i barazimit 

në mënyrë të qartë e bën të pamundur zhvillimin e barabartë rajonal. Madje më keq, është e 

vështirë të evidentohen të dhëna të besueshme që do të bënin të mundur krahasimin e këtyre 

gjykimeve. 

Tabela nr.3158: Raporti i NJQV-ve më të varfra e më të pasura në vitin 2008 

 Maqedonia Serbia Shqipëria 

Raporti NJQV më e pasur me NJQV me të varfër  14 me 1 6 me 1 9 me 1 

Raporti i grupit të NJQV-ve më të pasura me grupin e NJQV-

ve më të varfra  
3.7 me 1 

2.1. me 

1 
1.5 me 1 

Kryeqyteti me NJQV-në më të varfër  14 me 1 6 me 1 4 me 1 

 

Në tabelën nr.3, kjo gjë jepet edhe për Maqedoninë, Serbinë dhe Shqipërinë për vitin 2008 duke 

krahasuar raportet e NJQV-ve në grupet e më të varfrave e më të pasurave në secilin vend. Siç 

shihet nga tabela, Maqedonia ka sistemin më të dobët të barazimit mes të tre vendeve me NJQV-në 

më të pasur që merr 14 herë më shumë se të ardhurat e përgjithshme të të varfërve, dhe me grupin 4 

që merr 3,7 herë sa shuma e të parit. Ndërkohë, Shqipëria ka sistem të fortë barazimi mes tre 

vendeve, me grupin 4 që merre vetëm 1,5 herë më shumë se shuma e të ardhurave të grupit 1 dhe 

kryeqyteti marrë vetëm 4 herë mbi shumën e të ardhurave për frymë të NJQV-ve të varfra. Tirana, 

si kryeqyteti i vendit, nuk është NJQV-ja më e pasur në Shqipëri. Në vend të saj, në vitin 2008 

NJQV-ja me të ardhurat më të larta për frymë në Shqipëri ishte bashkia e Leskovikut ku, të 

ardhurat e larta për frymë të kësaj bashkie (24.689) janë pothuajse tërësisht produkt i shumës së 

granteve të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara që mori kjo njësi vendore. 

Është e vështirë të bëhen gjykime të njëanshme në lidhje me faktin nëse ky nivel i ekualizimit është 

shumë i lartë apo i ulët në një vend të caktuar. Por të dhënat tregojnë se sistemi i ekualizimit në 

Shqipëri është tepër i lartë dhe si i tillë i privon qendrat e saj urbane nga të ardhurat që u duhen për 

të shërbyer si pole të rritjes për ekonominë si një e tërë. Të paktën, sistemi i barazimit duhet të 

rishikohet tërësisht dhe mbi të gjitha duhet stabilizuar duke rregulluar madhësinë e grantit të 

pakushtëzuar dhe rregullat që rregullojnë shpërndarjen e tij, dhe duke zvogëluar rolin dhe 

pasigurinë e granteve të kushtëzuara. 

 

4. Rekomandime 

1. Thellimi i decentralizimit fiskal me qëllimin rritjen e autonomisë financiare, harmonizimi i 

këtyre politikave me stimulimin e rritjes ekonomike dhe konsolidimin e treguesve fiskal kombëtar. 

2. Maksimizimi i mbledhjes se të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, me një kosto 

administrative sa më të vogël. Për arritjen këtij qëllimi NJQV-të duhet të bashkëpunojnë ngushtë 

me institucionet e tatimeve të pushtetit qendror dhe njëkohësisht duhet të investojnë në programe 

dhe modele të ndryshme në modernizimin e sistemit të mbledhjes së taksave. 

3. Shuma e transfertes se pakushtëzuar duhet të përcaktohet në ligj si një përqindje e buxhetit të 

shtetit (ose PBB-së) me qëllim që buxhetet e NJQV-ve të jenë të parashikueshme dhe për të 

siguruar që si pushteti vendor ashtu edhe pushteti qendror kanë të njëjtën peshë në rritjen (apo 

rënien) ekonomike. Sugjerohet që të arrihet në 4.5% të PBB-së deri në 2017.  

                                                 
158

Të dhënat për Serbinë dhe Maqedoninë janë marrë përkatësisht nga Levitas, Efektet e Pezullimit të Ligjit për Financat e 

Pushtetit Vendore mbi të Ardhurat dhe Shpenzimet e qeverive vendore në Serbi: 2007-2009 IDG Working Paper, Instituti 

Urban, Tetor 2010, fq 1-28 dhe Monitor Tremujor Ekonomiki Serbisë, Winter 2010) dhe Financat e Qeverisjes Vendore në 

Maqedoni sot: Reformat e mundshme për nesër, IDG material, Instituti Urban, Maj 2010, fq. 1-39  
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4. Sistemi i granti konkurrues duhet të përqendrohet në fusha të prioritetit më të lartë rajonal dhe 

të rishqyrtohet në raport me aftësitë dhe praktikat e nevojshme për të thithur fondet e BE-së në të 

ardhmen. 

5. Të rritet transparenca në shpërndarjen e transfertave të pakushtëzuara dhe në përdorimin e 

koeficienteve të ekualizimit. Formulës së shpërndarjes së transfertave të pakushtëzuara duhet t’i 

shtohet si komponent i rëndësishëm edhe kapacitetit potencial fiskal vendor. 

6. Në perspektivën afatmesme, duhet të merret parasysh prezantimi i një tatimi më efektiv për 

tokën urbane. 

7. Përfundimisht, mund të bëhen përpjekje për të kaluar të gjithë taksën e pasurisë drejt një 

sistemi të vlerës sipas tregut. 

8. Futja e konceptit të ndarjes se Tatimit mbi të Ardhurat Personale për pushtetin vendor.  

9. Për të konsoliduar autonominë financiare dhe skemën e financimit të pushtetit vendor është e 

domosdoshme hartimi i një ligji specifik “Për Financat Vendore”, i cili do të krijonte kushte për 

konsolidimin e marrëdhënieve fiskale midis pushtetit vendor dhe atij qendror.  

 

Bibliografia 

 

1. Ministria e Financave, Republika e Shqipërisë, “Programi Buxhetor Afatmesëm 2008-2010” 

dhe 2009-2011”. 

2. Ministria e Brendshme, Republika e Shqipërisë, të dhëna 2008. 

3. Strategjia e Decentralizimit dhe Autonomisë Vendore, Janar 2000.  

4. Schroeder, Larry, “Fiscal Decentralization Study,” Washington: The Urban Institute (May 

2004). 

5. Deklarata e Dubrovnikut e Shoqatave të Qeverisë Vendore, NALAS Korrik 2009. 

6. Kaminsky G., and C. M. Reinhart, 1998, “Twin crisis: Reasons of Bank.  

7. International Monetary Fund, Technical Notes and Manuals, “Reforming Budget System 

Laws”, prepared by Lan Lienert and Israel Fainboim (January 2010). 

8. Doktoratura (PhD), Fran BRAHIMI, Decentralizimi i pushtetit dhe impakti në zhvillimin 

ekonomik të vendit” (Qershor 2011). 

9. Toni Levitas, Taksat e Qeverisjes Vendore, tarifat dhe detyrimet në Shqipëri: Sfidat aktuale dhe 

e ardhmja, Shoqata Suedeze e Autoriteteve Vendore dhe Rajoneve /Shoqata e Komunave të 

Shqipërisë shtator 2010.  

  



 

 

  
179 

 
  

Azemović Rešad,  

Doctoral student, Faculty of Technical  Sciences,  

University of Novi Sad 

 

21 Implikacije integracionih procesa na sektor osiguranja 

 
 

Implikacije of integration processes in the insurance sector 
 
 
Apstrakt: Motivi i prednosti integracionih procesa mogu se posmatrati iz perspektive 

osiguravajućih društava i iz perspektive zemalja u kojima se integracioni procesi ostvaruju. 

Globalizacija je ključan ali ne i jedini integracioni proces u osiguranju. Konsolidacija i 

konvergencija su procesi koji zajedno sa globalizacijom čine procese koji se karakterišu kao 

integracioni. Integracije su u samoj srži delatnosti osiguranja, koja se od prvobitne ljudske 

zajednice bazirala na uzajamnosti i solidarnosti. U radu se analiziraju mogućnosti i opasnosti 

navedenih integracionih procesa u osiguranju i njihove implikacije na sektor osiguranja u 

Srbiji. 
 
Ključne reči: rizik, upravljanje rizikom, osiguranje, reosiguranje, globalizacija, konsolidacija, 

konvergencija 
 
Abstract: Motives and advantages of the integration processes can be seen from the 

perspective of insurance companies and from the perspective of the countries where the 

integration processes take place. Globalisation is a key, but not the only  integration  process  

in  insurance.  Consolidation  and  convergence  are  the  processes  that  together  with 

globalisation make up the integration processes. Integration is at the core of insurance 

business, which has been based on mutuality and solidarity since the beginning of early 

human communities. The paper analyses opportunities and threats of the integration 

processes in insurance and their implications for the insurance industry in Serbia. 
 
Key words: risk, risk management, insurance, reinsurance, globalisation, consolidation, 

convergence 
 
Uvod 
 
Razvoj ljudskog društva karakterišu integracioni procesi u sferi ekonomije. Ljudi su se od 

davnina udruživali u cilju efikasnijeg ostvarenja ekonomskih ciljeva. Udruživanje u porodicu i 

pleme možemo smatrati kao prve oblike ekonomskih udruživanja. Takođe, prve oblike 

ekonomskog udruživanja na međunarodnom nivou ne nalazimo  samo  nakon  Drugog  

svetskog rata,  već  se  njihovo  poreklo  može  naći  u  razlozima  stvaranja Rimskog carstva. 

Na  neophodnost postojanja integracionih procesa ukazuje se i u delima Adama Smita i 

Davida Rikarda. 
 
Ekonomske integracije između privrednih organizacija izvan i unutar nacionalnih granica, 

bilo javnih ili privatnih,  ali  i  država  i  regiona,  oblikuju  svet  današnjice.  Svet  je  postao  

„globalno  selo“.  Globalno  i regionalno  povezivanje postavlja se kao nužnost, pri čemu je 

potrebno odnose učiniti što efektivnijim i efikasnijim za sve učesnike. Globalizacija je 

integracioni proces koji je najevidentniji. Integracioni procesi ne odnose se, međutim, samo 

na globalizaciju. Reč je o procesima koji su znatno širi i uključuju i trendove spajanja i 
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pripajanja kompanija, kao i tendencije konvergencije različitih sektora, u fokusu naših 

istraživanja prvenstveno u okviru finansijskih usluga. 
 

Prateći  opšte  ekonomske  tokove  koji  su  nedvosmisleno  integracijski  opredeljeni,  

sektor  osiguranja karakterišu integracioni procesi koji uključuju globalizaciju, konsolidaciju i 

konvergenciju sektora osiguranja sa  drugim  uslugama  u  okviru  finansijskog  sektora.  

Međutim,  potrebno  je  naglasiti  da  su  navedeni integracioni  procesi  u  samoj  suštini  

sprovođenja  delatnosti  osiguranja,  koje  se  bazira  na  udruživanju pojedinaca  u  zajednice  

rizika,  pri  čemu  se  upravljanje  rizicima  i  isplata  šteta  bazira  na  principima 

solidarnosti  i  uzajamnosti,  te  da  oni  ovaj  sektor  karakterišu  više  nego  bilo  koji  drugi.  

Ključni  uzrok integracionih procesa u osiguranju jeste, dakle, ekonomski interes efikasnije 

podele rizika. U cilju ukazivanja na  mogućnosti  i  opasnosti  integracionih  procesa  u  

osiguranju,  u  radu  prvo  analiziramo  karakteristike globalizacionih procesa, zatim procesa 

konsolidacije i konačno procesa konvergencije osiguranja sa drugim finansijskim uslugama. 
 
 
1.Implikacije globalizacionih procesa u osiguranju 

 
 
Osiguravajuća društva prekogranične usluge osiguravajuće zaštite pružaju ili direktnim 

osiguranjem rizika u drugim  zemljama iz matične zemlje, ili osnivanjem filijala u drugim 

zemljama, pri čemu je osnivanje predstavništava ili akvizicije inostranih osiguravača u 

drugim zemljama znatno češći oblik prekograničnog delovanja  globalnih  osiguravača.  

Osim  toga,  globalizaciju  poslova  osiguranja  i  reosiguranja  podstiče  i potreba praćenja 

postojećih  klijenata u njihovom poslovanju na teritorijama drugih zemalja kao i stalno 

traganje za uvećanjem profita, koje je moguće ostvariti upravo geografskim širenjem 

poslova osiguranja i reosiguranja. Najvažniji motivi koji pokreću  globalne integracione 

procese u sferi osiguranja jesu potrebe deljenja rizika i praćenja klijenata u cilju 

unapređenja ukupne usluge i odnosa sa klijentima, a sve u cilju unapređenja  profitabilnosti.  

Bitan  razlog  razvoja  multinacionalnih  osiguravača  i  reosiguravača  jesu  i demografske 

promene. Brojne ekonomije koje su u prošlosti bile nestabilne postaju uređenije, a kao 

rezultat javlja se srednja klasa u zemljama širom sveta. U  mnogim od ovih  zemalja 

poseban prioritet se daje porodičnim vrednostima, te kao rezultat uvećanih prihoda dolazi 

do porasta  štednje i kupovine usluga osiguravajuće zaštite. Takođe, veliki deo populacije 

u zemljama u razvoju stari, što  predstavlja dodatnu mogućnost za osiguravače. 

Globalizacija poslova osiguranja i reosiguranja uslovljena je i  izazovima sa kojima  se  

suočavaju  osiguravači  i  reosiguravači  na svojim lokalnim tržištima.  Jedan  od  

najznačajnijih izazova jeste pojava netradicionalnih konkurenata koji na tržištima Evrope, 

Kanade i SAD-a  uključuju banke,  nefinansijske  kompanije,  kao što su konglomerati iz 

industrije  zabave  i robne  kuće, finansijski maloprodajni centri i Internet. 
 
Srbija je od devedesetih godina,  a naročito  u prvoj  deceniji XXI veka,  nastojala da 

transformiše svoj društveno-ekonomski sistem u pravcu veće afirmacije tržišne privrede. 

Ove promene u sferi osiguranja vođene su željom da se obezbedi iskorišćenje koristi koje 

osiguranje pruža u razvijenim zemljama, koje su imale tradiciju tržišnog sistema 

privređivanja. U većini bivših socijalističkih zemalja, uključujući i Srbiju, upravljanje  

delatnošću  osiguranja  bilo  je  zasnovano  na  dirigovanom  pristupu,  državnom  i  

društvenom vlasništvu. Posmatrano iz  perspektive fundamenata osiguranja, primene načela 

uzajamnosti i solidarnosti, ovakav pristup upravljanju  delatnošću  osiguranja mogao bi se u 

određenom smislu i opravdati. Mnoge zemlje se kreću od protekcionističke politike i 
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državne kontrole u pravcu više tržišnog pristupa, posebno u domenu sektora osiguranja i 

drugih finansijskih usluga. Države nastoje da deregulišu osiguranje kako bi se obezbedio  

stabilan,  adekvatno  upravljan  i  uspešan  sektor,  vrše  privatizaciju  kompanija  u  

državnom vlasništvu i otvaraju svoja tržišta za strane kompanije. Situaciju u Srbiji u pogledu 

dolaska stranih kompanija (mereno učešćem stranog kapitala) ilustrativno, za period od 2010. 

do 2013. godine, prikazuje Grafikon 1. 

 

Grafikon 1. Učešće stranog većinskog kapitala osiguravajućih društava u Srbiji u periodu od 

2010 do 2013 g. 
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Izvor: kalkulacije autora, Narodna banka Srbije 

 
 

Grafikon jasno prikazuje sve veće učešće inostranih osiguravajućih društava na tržištu 
osiguranja u Srbiji, pri čemu je posebno evidentno prisustvo stranih osiguravača u sektoru 
životnih osiguranja. Privlačenje i veće učešće inostranih investitora imali su pozitivnog 
uticaja na razvoj osiguranja u Srbiji, posebno životnih osiguranja, na šta ukazuje Grafikon 
broj: 2. 
 

Grafikon 2. Kretanje premije životnih i neživotnih osiguranja u Srbiji po stanovniku, u 

evrima, u periodu od 2008. do 2013. godine 
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Izvor: kalkulacije autora, Narodna banka Srbije 
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Postoje brojni razlozi zašto zemlje poput Srbije imaju potrebu da privlače inostrana 

osiguravajuća društva. Na  primer,  tokom  devedesetih  godina  dvadesetog  veka,  pre  

značajnijeg  ulaska  stranih  osiguravajućih društava, na  tržištima osiguranja i reosiguranja 

zemalja Istočne Evrope dominirali su osiguranje motornih vozila  i  imovinska  osiguranja.  

Ulaskom  globalnih  osiguravajućih  i  reosiguravajućih  društava  ukida  se monopol ranije 

državnih osiguravajućih društava u ovim zemljama, a struktura poslova osiguranja se menja u 

korist veće zastupljenosti komercijalnog i posebno životnog osiguranja. Velika 

osiguravajuća društva sa sobom donose nova znanja, svež  kapital, sofisticirane proizvode 

osiguranja, marketinške standarde koji značajno podižu nivo svesnosti potrošača, adekvatne 

kapacitete za pokriće velikih rizika i ekpertizu potrebnu za  prihvat  u  osiguravajuće  pokriće  

novih  rizika.  Podižući  nivo  poverenja  u  instituciju  osiguranja,  ona unapređuju i nivo 

edukovanosti potrošača čime se  povećava  tražnja, posebno za proizvodima životnog 

osiguranja, a od čega koristi imaju ne samo globalna već i lokalna osiguravajuća i 

reosiguravajuća društva i lokalne ekonomije u celini. 
 

Uprkos brojnim prednostima koje dolazak globalnih osiguravajućih i reosiguravajućih 

grupacija ima za lokalna tržišta osiguranja i reosiguranja, postoje i određena opravdanja za 

uvođenje ograničenja slobodnom toku usluga  osiguranja, kapitala osiguravajućih i 

reosiguravajućih društava, radne snage i menadžerskih kadrova. Jedan od razloga za 

opravdanje ograničavanja slobode globalnog delovanja osiguravajučih društava jeste opasnost 

od  dominacije  stranih osiguravajućih društava. U prvom redu ima se u vidu opasnost za 

domaća osiguravajuća društva koja ne raspolažu dovoljnom tržišnom snagom, kapitalom i 

ekspertizom, na osnovu koje bi na ravnopravnim osnovama mogli da konkurišu velikim, 

globalnim osiguravajućim društvima sa značajnom finansijskom snagom, snažnom tržišnom 

reputacijom i ogromnim iskustvom, na osnovu čega mogu da ponude konkurentnije, odnosno 

kvalitetnije usluge, po premijama nižim u odnosu na premije po kojima  lokalni  osiguravači  

mogu  da  posluju.  Zatim,  postoje  političke  i  makroekonomske  težnje  da  se osiguranje 

zaštiti. Makroekonomsko opravdanje  sprečavanja slobodnog ulaska inostranih osiguravača 

je u potrebi  obezbeđenja  diverzifikacije  poslovnih  aktivnosti   u  okvirima  nacionalnih  

privreda,  odnosno izbegavanje fokusiranja isključivo na određene sektore, što u zemljama u 

razvoju gotovo po pravilu znači fokusiranje na resorno intenzivne sektore, ili izvoz 

energetskih ili  drugih  sirovina. Ključno opravdanje za sprečavanje ulaska inostranih 

osiguravača i reosiguravača jeste sprečavanje  odliva premija i/ili profita u inostranstvo. S 

jedne strane, osiguravajuća društva sa inostranim kapitalom nastoje da  ostvarene profite 

transferišu u matične zemlje. S druge strane, inostrana osiguravajuća društva uobičajeno 

imaju  ispoljenu tendenciju  ka  plasiranju  finansijskih  sredstava  u  svojim  matičnim  

zemljama,  čime  se  multiplikativno negativno utiče na tržišta zemalja u koje dolaze inostrani 

osiguravači. Imajući to u vidu, u Srbiji je potrebno na  državnom planu  detaljno  razmotriti  

sve  moguće  pozitivne  i  negativne  aspekte  koje  dolazak stranih osiguravajućih društava 

donosi ili potencijalno može usloviti. 

 

2.Mogućnosti i ograničenja procesa konsolidacije u osiguranju 

 
 
Proces globalizacije usluga osiguranja i reosiguranja kombinovan sa sve oštrijom 

konkurencijom na tržištu osiguranja i reosiguranja, neminovno dovodi do sve većeg 

ukrupnjavanja osiguravajućih i reosiguravajućih društava. Proces konsolidacije vođen je 

težnjom ostvarenja veće tržišne snage, smanjenja troškova i ostvarenja ekonomije obima. 
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Konsolidacija predstavlja kombinovanje privrednih subjekata preko merdžera i  akvizicija, 

odnosno spajanja i pripajanja koja se sa različitim intenzitetom javljaju od Drugog svetskog 

rata do danas. Merdžeri i akvizicije se u sektoru osiguranja i reosiguranja dešavaju između 

brokera, samih osiguravajućih i reosiguravajućih društava, a česte su i međusektorske 

konsolidacije. Imajući u vidu nastojanje da analiziramo integracione procese u osiguranju, 

ograničićemo se samo na analizu konsolidacije osiguravajućih i reosiguravajućih društava. 
 
Potreba  za  konsolidacijom  proizilazi  iz  rastuće  globalizacije,  deregulacije  i  liberalizacije,  

težnji  za ukrupnjavanjem kapitala, posebno u reosiguranju, kako bi se mogli prihvatiti 

katastrofalni rizici, ali i zbog mogućnosti  povećavanja  samopridržaja.  Konsolidacija  

osiguravajućih  društava  omogućava  smanjenje operativnih i fiksnih troškova čime se 

direktno utiče na profitabilnost. Ovo je posebno značajno imajući u vidu činjenicu da  

osiguravajuća društva imaju ograničene mogućnosti uticaja na racio šteta, odnosno na 

trendove ispoljavanja šteta,  ali mogu uticajem na racio troškove, odnosno smanjenjem 

ukupnog obima troškova u poslovanju, povećati  ukupnu  profitabilnost, odnosno stepen 

pokrivenosti zbira troškova i šteta naplaćenim premijama osiguranja. Slični motivi 

karakteristični su i za reosiguravače. Takođe, konsolidacija omogućava diverzifikaciju 

poslovanja, odnosno  omogućava osiguravačima da relativno lako diverzifikuju rizike  po  

vrstama  osiguranja,  s  obzirom  na  to  da  spajanjem  ili  pripajanjem  drugih  kompanija  

mogu  svoje poslovne ponude na najlakši način proširiti, kao i po geografskim teritorijama, 

imajući u vidu da je moguće konsolidaciju sprovoditi merdžerima ili akvizicijama inostranih 

osiguravača. Pripajanje ili spajanje sa inostranim osiguravačima omogućava stabilizaciju 

profita, imajući u  vidu da je obezbeđen i pristup novim tržištima. U posebnim 

slučajevima, kada postoje značajna ograničenja  ulaska  na pojedina tržišta, preuzimanje ili 

spajanje sa postojećim tržišnim učesnicima može predstavljati jedini put  ulaska na tržište.  

Takođe,  procese  konsolidacije  osiguravajuća  društva  mogu  inicirati  u  cilju  ostvarenja  

koristi finansijske sinergije,  ili  u cilju  redukovanja rizičnosti i/ili  unapređenja obima i/ili  

vremena njihovih gotovinskih tokova. Konačno, aktivnosti spajanja i pripajanja značajne su 

zbog mogućnosti unapređenja tehnologije, znanja, sposobnosti i drugih resursa koji 

nedostaju kompaniji. 
 
Brojna istraživanja ukazuju da merdžeri i akvizicije unapređuju vrednost za akcionare 

kompanija koje su inicijatori ovih transakcija. Istraživanja ukazuju da su prinosi za kompanije 

inicijatore transakcija veći nakon akvizicije,  dugoročno  posmatrano,  i  to  po  pravilu  veći  

ukoliko  je  veća  relativna  veličina  transakcije. Takođe, merdžeri između kompanija koje 

su locirane u okviru jedne iste evropske države uobičajeno se ne ocenjuju pozitivno od 

strane tržišta, dok prekogranični merdžeri doprinose povećanju vrednosti za akcionare.  

Pozitivni  prinosi su značajno veći za kompanije koje češće ulaze u transakcije akvizicija 

i u zemljama gde  postoji  veći stepen zaštite investitora. Ključni faktori koji su uslovili i 

olakšali procese konsolidacije uključuju konkurentske pritiske na tržištima   finansijskih   

usluga,   razvoj   novih   tehnologija,  posebno   internet  tehnologije   kao   i   težnje 

korporativnih  klijenata da sarađuju isključivo sa snažnijim finansijskim institucijama. 

Takođe, regulatorne promene, promene u računovodstvenim standardima, promene poslovnih 

praksi kao i ekonomski faktori, kao što  su  ekonomski  rast,   niske   kamatne  stope  i  

viškovi  finansijskog  kapitala,  predstavljaju  faktore konsolidacije.  Smatramo da će u 

budućem periodu trend konsolidacije biti nastavljen pre svega zahvaljujući još uvek visokoj 

fragmentiranosti nekih segmenata tržišta osiguranja, te uvođenju novih regulatornih i 

računovodstvenih zahteva (pre  svega Solvency II i  međunarodnih standarda finansijskog 

izveštavanja).  Približavanjem  tržišta  osiguranja  u  Srbiji  tržištu  osiguranja  Evropske  

unije  moguće  je očekivati intenziviranje procesa konsolidacije na domicilnom tržištu, 
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posebno imajući u vidu činjenicu da domaća osiguravajuća društva do sada nisu značajnije 

bila izložena potrebi spajanja i pripajanja, imajući u vidu odsustvo značajnijih katastrofalnih 

šteta koje bi destabilizujuće uticale na tržište osiguranja i odsustvo regulatornih propisa koji 

bi motivisali osiguravače na spajanja u cilju obezbeđenja kapitalnih povlastica. 

 
 
Osiguravajuća  i  reosiguravajuća  društva  su  motivisana  na  spajanja  i  pripajanja  imajući  

u  vidu  brojne prednosti na koje je ukazano. Međutim, iskustva ukazuju da konsolidacija ima 

i brojna ograničenja. Jedno od ključnih nedostataka konsolidacije, posmatrano iz perspektive 

čitavog tržišta, jeste činjenica da konsolidacija povećava tržišnu moć pojedinačnih učesnika 

kao i činjenica da se smanjivanjem broja kompanija smanjuje broj raspoloživih opcija za 

potrošače. Takođe, podaci ukazuju da su tenderske ponude profitabilnije u odnosu na  

merdžere,  a  da  značajan  uticaj  na  peformanse  incijatora  transakcije  konsolidacije  

imaju  i  interni mehanizmi korporativnog rukovođenja, kao što su nezavisnost upravnog 

odbora i stalnost njegovih članova kao i vlasništvo akcija od strane generalnih direktora. 

Posmatrano iz perspektive pojedinih kompanija koje učestvuju u transakcijama spajanja i 

pripajanja, kao ključni problemi pojavljuju se prevelika cena koju kompanije plaćaju 

prilikom sprovođenja akvizicija, donose se pogrešne pretpostavke o strateškoj usaglašenosti   

transakcija  i  nakon  što  su  akvizicije  kompletirane  neefikasno  se  sprovodi  integrisanje 

kompanija.  Usaglašenost  znanja  i  obučavanje,  zajedno  sa  emocionalnim percepcijama 

integracije i kulturološkim razlikama, pri čemu se imaju u vidu razlike u organizacionoj 

kulturi ali i u opštoj kulturi ukoliko je  reč  o prekograničnim transakcijama spajanja i 

pripajanja, predstavljaju ključne faktore koji determinišu uspeh transakcija konsolidacije. 

Takođe, konsolidacija neophodno uzrokuje organizacionu kompleksnost. Smatram da 

povećanje tržišne koncentracije koja dovodi do monopolizacije na tržištu predstavlja ključnu 

opasnost procesa konsolidacije na tržištu osiguranja. Imajući u vidu potrebu zaštite interesa 

čitavog društva od negativnih efekata monopolizacije tržišta, države razvijaju različite oblike 

regulativa čiji je cilj uokviravanje transakcija i konsolidacija u pravcu vođenja računa o 

opštim interesima. U tom smislu postoje regulative koje se odnose na: (1)  kapitalne 

zahteve; (2) superviziju institucija,  koje  uključujuju  zahteve  za  efektivnim  i  

kontinuiranim  procesom  nadzora,  primene  praksi upravljanja  rizikom  i  sprovođenje  

internih  kontrola  i  (3)  održanje  tržišne  discipline,  koje  uključuju regulisanje   

finansijskog   izveštavanja,   internog   kontrolnog   izveštavanja,   izveštavanja   o   

procenama supervizije i modele prilagođene tržištu i riziku.  

3.Mogućnosti i ograničenja procesa konvergencije u osiguranju 

 
 
Različite finansijske potrebe pojedinci i privredni subjekti tradicionalno su zadovoljavali 

ponudama različitih finansijskih   usluga  od  strane  različitih  finansijskih  institucija.  

Osiguravajuća  društva  su,  na  primer, zadovoljavala potrebe za zaštitom imovine ili 

potrebe za obezbeđenjem finansijskih sredstava u starosti. Pored  osiguravajućih društava 

finansijske potrebe pojedinaca i privrednih subjekata podmirivale su banke (na primer,  

potrebe za štednjom ili kreditima), investicioni fondovi i kompanije (na primer, potrebe 

za upravljanjem investicionim aktivnostima i uvećavanjem ukupne vrednosti, odnosno 

bogatstva sa kojim se raspolaže). Ova tri sektora su istorijski, iako sastavni delovi šireg 

sektora finansijskih usluga, bili odvojeni. Krajem osamdesetih godina,  a  posebno tokom 

devedesetih godina dvadesetog veka, nastaje i razvija se koncept konvergencije sektora 

finansijskih usluga, koji podrazumeva približavanje različitih usluga u okviru finansijskog  

sektora,  odnosno  približavanje  tradicionalno  odvojenih  bankarskih,  investicionih  i  
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usluga osiguranja. 
 
Konvergencija  se  javlja  na  tri  nivoa,  na  nivou  snabdevanja  finansijskim  uslugama,  na  

nivou  samih finansijskih usluga i na nivou finansijskog savetovanja. Istorijski posmatrano, 

prvi oblik međusektorske integracije  javlja  se  na  nivou  snabdevanja,  odnosno  prodaje  

usluga  osiguranja,  a  ostvaruje  na  bazi povezivanja banaka i osiguravajućih društava. Ovi 

oblici integracije poznati su pod nazivom bancassurance, a u domicilnoj terminologiji 

odomaćeni kao bankoosiguranje. Ovaj termin nastao je u Francuskoj početkom osamdesetih 

godina dvadesetog veka  kako bi označio aktivnosti prodaje usluga osiguravajućeg pokrića 

putem banaka. Putem banaka uglavnom se  prodaju proizvodi osiguranja života, a u 

pogledu teritorijalne zastupljenosti  prodaja  proizvoda  osiguranja  putem  banaka  

najzastupljenija  je  u  Evropi,  a  posebno  u Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Italiji i Belgiji. 

Bankoosiguranje, kao oblik procesa konvergencije usluga u okviru finansijskog sektora, 

prisutno je i u Srbiji. Na primer, poznat je slučaj prodaje usluga osiguravajućeg pokrića 

društva za osiguranje DDOR Novi Sad putem prodajne mreže Razvojne banke Vojvodine. 

Primena ovih  oblika  povezivanja  motivisana  je  snižavanjem  troškova  prodaje  usluga  

osiguranja,  kompetitivnim prednostima  koje  za  osiguravajuća  društva  nude  znatno  

rasprostranjenije  prodajne  mreže  banaka,  a  sa aspekta banaka razvoj kompetitivnih 

prednosti i mogućnosti ostvarenja dopunskih prinosa. Postoje i brojne opasnosti, pre svega u 

pogledu neadekvatnog savetovanja klijenata u pogledu usluga osiguravajućeg pokrića od  

strane  službenika  banaka,  stvaranja  zavisnosti  u  pogledu  prodaje  usluga  osiguravajućeg  

pokrića  za određenu bankarsku instituciju, kao i vezivanje korporativnog imidža, posebno 

u pogledu  zadovoljstva klijenata, sa izabranom bankarskom grupacijom, ili iz perspektive 

banaka sa izabranom  osiguravajućom grupacijom. Negativni aspekti ovog oblika saradnje 

naročito će se ispoljiti u slučaju nesolventnosti jednog od partnera. 
 
Najviši  nivo  finansijske  integracije,  odnosno  integracije  finansijskih  institucija,  

predstavlja  formiranje finansijskih konglomerata, koji po pravilu kombinuju pružanje usluga 

osiguranja sa bankarskim uslugama i intermedijacijom na finansijskim tržištima. Prema 

određenju Direktive 2002/87/EC, koja reguliše delovanje finansijskih konglomerata na 

nivou Evropske unije, da bi neka finansijska grupacija ispunila uslove da predstavlja  

finansijski konglomerat potrebno je da, pored ostalih uslova, u svojoj strukturi ima 

najmanje jedan entitet koji se bavi poslovima osiguranja i najmanje jedan koji se bavi 

bankarskim poslovima, ili poslovima  povezanim sa investicionim sektorom. Velika 

osiguravajuća i reosiguravajuća društva u svom sastavu,  odnosno  sastavu  grupacije,  mogu  

imati  banke  i  posebne  organizacione  delove  koji  se  bave poslovima na tržištu  kapitala.  

U vodeće finansijske konglomerate sa sedištem u Evropskoj uniji, prema stanju u 2013. 

godini, spadaju između ostalih: Grawe, Uniqa, Axa, Allianz, Irish Life and Permanent, 

Generali, ING i jedina grupacija sa prostora bivše Jugoslavije, grupacija Triglav iz Slovenije. 

Ključne prednosti i nedostaci finansijskih integracija, u vidu konvergencije finansijskih 

usluga na nivou njihove ponude u suštini su identični aspektima razmatranim u pogledu 

bankoosiguranja, s tim što sa rastom nivoa integrisanosti rastu i mogućnosti ostvarenja 

pozitivnih efekata, kao što su: ekonomija obima, veće zadovoljstvo klijenata potpunom 

uslugom, niža cena i time pristupačnija usluga, ali i negativnih efekata kao što su: opasnost 

od negativnog uticaja rizičnijih segmenata sektora  finansijskih usluga (na primer, svetska 

ekonomska kriza pokazala je negativan uticaj aktivnosti investicionog bankarstva na 

osiguravajuća društva). 
 
Istorijski  posmatrano,  konvergencija  različitih  usluga  u  okviru  finansijskog  sektora  

najduže  se,  uz bankoosiguranje, ostvaruje na nivou savetovanja, odnosno u okviru 

savetodavnih usluga kao što su: usluge računovođa, advokata, konsultanata za upravljanje 
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rizikom, finansijskih planera, posrednika u osiguranju i sl. Ovi savetnici integrišu različite 

finansijske usluge kako bi svojim klijentima ponudili uslužne pakete, koji će na najbolji  način 

moći zadovoljiti sve ispoljene finansijske potrebe. Ova perpsektiva konvergencije ima 

prednosti u pogledu  obezbeđenja ekonomije obima i time snižavanja troškova, posebno 

imajući u vidu pakete  finansijskih  usluga  za  korporativne  klijente.  Nedostatak  jeste  

nelojalna  konkurencija,  odnosno baziranje rada savetnika na uslovnim provizijama i time 

uslovljeno namerno pogrešno usmeravanje klijenata, što je u krajnjoj liniji apsolutno društveno 

šteteno. 
 

Trend konvergencije osiguranja i drugih finansijskih usluga prisutan je i na nivou proizvoda 

koje tržištu nude osiguravajuća  društva,  a  koji  imaju  elemente  bankarskih  proizvoda  i  

elemente  hartija  od  vrednosti karakterističnih za tržište kapitala. Možemo smatrati da je i 

klasično životno osiguranje, kao i penziono osiguranje,  kombinacija proizvoda osiguranja i 

bankarstva, s obzirom na činjenicu da životno osiguranje kombinuje elemenat  zaštite od 

rizika sa štednim elementom. Ključni oblik konvergencije u novije vreme jeste  pojava  

alternativnih  oblika  transfera  rizikom.  Nastanak  alternativnih  mehanizama  transfera  

rizika osiguranja prvenstveno je uslovljen ograničenim kapacitetima tržišta osiguranja i 

reosiguranja koji su nastali usled  povećanja  verovatnoće  i  intenziteta  posledica  štetnih  

događaja. Pored  štetnih događaja, za razvoj alternativnih mehanizama transfera rizika 

osiguranja posebno su bili značajni i pritisci rejting agencija koje su povećale kapitalne 

zahteve za pokriće izloženosti katastrofalnim događajima, što je s jedne strane izazvalo 

dodatnu potrebu za kapitalom u smislu transfera rizika osiguranja u reosiguranje i u 

retrocesiono pokriće, a s druge strane uslovilo dodatno smanjenje raspoloživog kapitala za 

prihvat rizika na tržištu reosiguranja i retrocesija. S druge strane, primetno je i sve veće 

interesovanje investitora za ulaganja u instrumente  povezane  sa  rizikom  osiguranja  koji  

im  obezbeđuju  relativno  visoke  prinose,  a  koji  su nekorelisani sa drugim prinosima u 

portfeljima. Takođe, razvoju ovih oblika  transfera rizika doprinosi i nova regulativa 

solventnosti na nivou EU pod nazivom Solvency II. Name, podjednakim priznavanjem i 

tretiranjem svih mehanizama transfera rizika – reosiguranja, hedžinga i sekjuritizacije, 

zahtevajući od osiguravača samo dokaz o njihovom stvarnom doprinosu redukciji rizika, 

Solvency  II će dati podsticaj osiguravačima za optimizaciju sredstava redukcije rizika i 

podsticaj razvoju alternativnih  mehanizama  transfera  rizika,  kao  što  je  sekjuritizacija.  

Primena alternativnih  mehanizama transfera rizika za sada jedina nije pokazala značajnije 

nedostatke, osim još uvek relativno visokih troškova struktuiranja transakcija i prisustva 

baznog rizika. 
 
Zaključak 

 
 

Prisustvo integracionih procesa evidentno je u sektoru osiguranja. Procesi globalizacije 

poslovnih aktivnosti, spajanja  i   pripajanja  kompanija  i  konvergencije  usluga  sa  

drugim  uslugama  finansijskog  sektora, karakteristični su za sektor osiguranja današnjice, 

kako na svetskom nivou tako i na nivou osiguravajućih društava u regionu, uključujući i 

Srbiju. 
 

Udruživanje pojedinaca u zajednicu rizika kako bi se rizik atomizirao, oduvek je 

predstavljalo suštinu osiguranja.   U  savremenim  uslovima  sve  češćeg  ostvarenja  šteta,  

sa  sve  intenzivnijim  negativnim posledicama  i   globalizacije  poslovanja  sve  su  

izraženije  težnje  za  ukrupnjavanjem  kapitala  putem konsolidacije, odnosno spajanja i 
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pripajanja kompanija iz sektora osiguranja. U domicilnim uslovima nismo bili  svedoci  

značajnijih  aktivnosti  spajanja  i  pripajanja  kompanija  u  sektoru  osiguranja,  ali  se  

trend konsolidacije, imajući u vidu brojne prednosti, među kojima svakako posebno mesto 

pripada smanjenju operativnih  i fiksnih troškova, može očekivati u budućem periodu. 

Potrebno je ukazati, međutim, da u domicilnim uslovima dolazi do stvaranja prvih 

regionalnih lidera. Reč je o kompaniji Dunav osiguranje, koja posluje i na teritoriji Srbije, i na 

teritoriji Republike Srpske. Potrebno je naglasiti da pored brojnih prednosti, konsolidacija  

ima  i  opasnosti  za  osiguravače  u  vidu  prevelike  cene,  strateške  neusaglašenosti,  pojave 

problema povezanih sa kulturološkim razlikama, a posebno negativan problem jeste stvaranje 

preduslova za nastanak monopolističke konkurencije. 
 

Konvergencija osiguranja sa drugim finansijskim uslugama predstavlja trend koji se 

ispoljava ne samo na globalnom nivou, već je u svojim početnim oblicima prisutan i u 

Srbiji u vidu bankoosiguranja. Postizanje unapređenja  u   upravljanju  rizikom  i  

kapitalom,  snižavanje  troškova  isporuke  usluga  i  ostvarenje konkurentske prednosti, 

bazirane na povećanoj lojalnosti klijenata usled ponude integralnog paketa usluga, 

predstavljaju  važne  prednosti  procesa  konvergencije  usluga  osiguranja  sa  drugim  

uslugama  u  okviru finansijskog   sektora.   Međutim,   konvergencija   osiguranja   sa   

drugim   finansijskim   uslugama   stvara mogućnosti za kreiranje monopolskog  položaja 

pojedinih kompanija, visoku koncentraciju rizika, što u ekstremnom slučaju može biti uzrok 

kreiranja sistemskog rizika. 
 

Uključivanjem  Srbije  u  svetske  ekonomske  tokove,  domicilne  ekonomske  aktivnosti  sve  

će  više  biti okarakterisane  prisutnošću  integracionih  procesa.  Procesi  globalizacije,  

konsolidacije  i  konvergencije karakterisaće  sektor  osiguranja  Srbije  u  budućem  periodu.  

Bitno  je  da  regulatorni  organi,  ali  i  sama osiguravajuća društva identifikuju, procene i u 

strateške i taktičke poslovne odluke implementiraju u radu prezentirane prednosti i 

nedostatke pojedinih integracionih procesa, kako bi celokupan sektor osiguranja bio usmeren 

u pravcu efikasnog zadovoljenja interesa akcionara, osiguranika i društva u celini.  
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22 The collaboration teachers- family for a better adoptation in kindergarden 

 

 

ABSTRACT 

 

            The adaptation is one of the main processes a person faces during his lifetime to be part 

of the big society. The preschoolers are the first ones to face this change that will be part of 

their life. They come from their families where they are grown up and have their first 

background, which is the main supporter and initiator for their first step to the socialization. 

The socialization is one of the main factors in their adaptation. Nowadays the families are 

being more and more interested and involved to support their children mentally, physically and 

to prepare them to the socialization, offering them easier ways to the adaptation. This study 

tends to describe what is the adaptation and the aspects that are connected to this process. For 

this reason we interviewed 20 preschool teachers and we have delivered a questionnaire with 

120 parents during the period January- February 2014 in Shkodra city. The data are elaborated 

with Microsoft Excel. With this study we offer to the new preschool teachers and the teacher- 

students ideas how to support and facilitate this important process to a person in his life. 

             

Key words: adaptation, children, parents, preschooler, socialization, teachers 

 

 

HYRJE 

 

        Para se të hyjë në kopësht fëmija rritet dhe zhvillohet në familje në mjedisin ku ka lindur. 

Familja është për te mjedisi natyror ku ka fillesat e veta socializimi i fëmijëve, është mjedisi ku 

fëmija fiton njohuritë, shkathtësitë e shprehitë e para, motivimet e qendrimet që atij i duhen për 

të realizuar rolin e tij shoqëror. Këto njohuri, shkathtësi, motive e qëndrime rriten, zgjerohen e 

forcohen gjatë procesit të mëtejshëm të edukimit.  

 

         Familja nëpërmjet procesit të socializimit përgatitë përshtatjen e fëmijës për kopësht. Por, 

në përshtatjen e fëmijës në kopësht, krahas socializimit me ndikim të fuqishëm është edhe  

zhvillimi emotiv i fëmijës. Në zhvillimin emotiv të fëmijës faktori më i rëndësishëm është 

zhvillimi i identitetit të tij dhe kuptimi i vetëvehtes nga ana e fëmijës. Para fillimit të kopshtit, 

familja duhet ta përgatisë fëmijën për ndarje, si dhe të ballafaqohet me problemet që mund të 

takohen gjatë përshtatjes, të kuptojë që bashkëpunimi me edukatoren është shumë i 

rëndësishëm për përshtatjen të fëmijës së tyre në kopësht. 

 

            Përshtatja e fëmijës me ambjentet e kopështit shoqërohet me një grumbull reaksionesh, 

me ndihmën e të cilëve fëmija modifikon sjelljen e vet me qëllim që të përshtatet sa më mirë 
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me to, ndërsa përshtatja sociale pasqyron daljen përpara kërkesave shoqërore dhe drejtimit të 

marëdhënieve personale apo një grupi ndaj të tjerëve. Përshtatja me mjedisin e ri kërkon 

ndryshimin  e mënyrës së sjelljes së fëmijës ndaj këtij mjedisit dhe duhet të ofrojë ndaj tij 

përshtatshmëri të kënaqshme me këtë mjedis. Kopshti duhet t’i ofrojë fëmijës një mjedis në të 

cilin ai do të ndihet i sigurt. Kopshti duhet të prezantohet para fëmijës si vendi ku fëmija të 

kuptojë se aty do të njohë botën rreth tij, do të fitojë njohuri të reja mbi veten dhe njerëzit e 

tjerë, do të arrijë përvojë pozitive që do ta ndihmojë atë që të përshtatet lehtë dhe shpejt, jo 

vetëm në kopsht por në çfarëdo situate në jetën e ardhëshme.  

 

         Përshtatja paraqet lidhjen në mes kërkesave themelore dhe mundësive të mjedisit të ri që 

t’i kënaqë individët. Ky proces varet nga vetë përshtatshmëria e mjedisit natyror të fëmijëve 

dhe kushteve që i ofrojnë fëmijëve pjesëmarrje aktive. Njëkohësisht, përshtatja varet edhe nga 

veçoritë individuale të fëmijës që do të përshtaten me mjedisin e ri, nga zhvillimi i tyre 

psikologjik, social  ekulturor, etj. Në mënyrë që fëmija të përshtatet më lehtë, krahas prindërve, 

edukatorja duhet të jetë e njohur me mënyrën e drejtë të përshtatjes së fëmijës në kopsht. Gjatë 

periudhës së përshtatjes paraqiten pengesa të ndryshme, meqenëse fëmija ndahet nga familja 

dhe hyn në një mjedis të ri e të panjohur. Ata duhet t’i përshtaten ritmit të jetës i cili dukshëm 

dallohet nga ritmi i mëparshëm. Pengesat gjatë përshtatjes mund të jenë nga më të voglat deri 

te më të mëdhatë. Periudha e përshtajes mund të zgjasë më gjatë apo më shkurt dhe kjo varet  

nga rrethanat. Edukatorja do të jetë e njohur  me mënyrën e drejtë të përshtatjes,  të ketë 

informacion për fëmijën dhe krahas tyre të njohë dhe metodat pedagogjiko-psikologjike të 

përshtajes së fëmijës në kopsht.  
fig. 1 

 

 
 

 

        Përjetimi i përshtatjes nga fëmijë të ndryshëm bëhet në mënyra të ndryshme, sepse çdo 

fëmijë  është individ në vete dhe për rrjedhojë edhe përshtatja në mjediset e reja është i 

ndryshëm. Konteksti i edukimit të fëmijës në familje ndryshon nga i fëmijës në kopësht në 

shumë elementë, por kryesori që në momentin e përshtatjes në një mjedis të ri ka forcë tek 

fëmija është përkujdesja, ku edukatorja e ka në qendër të vëmendjes e përkujdesit të gjithë 
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fëmijët, ndryshe nga situata në familje ku në qendër të vëmendjes është vetë  fëmija. Si 

përfundim mund të themi se në kopësht fëmija është më i ndjeshëm, sepse vemendja nuk është 

i drejtuar vetëm nga ai, por tek të gjithë fëmijët e grupit. E kjo fëmijës i bën përshtypje. Pranda, 

në mënyrë që të realizohet më lehtësisht dhe më mirë përshtatja e fëmijëve në kopësht, 

përshtatja me mjedisin e ri, mësuesja asnjëherë nuk duhet të harrojë se përshtypja e parë zgjatë 

përgjithnjë, ndaj dhe duhet të bëjë përpjekje që kjo përshtypje të jetë sa më e mirë.                            

Nisur nga eksperienca, nënvizojmë tre tipe të përshtatjes së fëmijëve në kopsht:  

 

 Përshtatje e lehtë - ndodh shkurët, brenda 10-15 ditë e në mënyrë normale.  Reaksioni 

fëmijës gjatë përshtatjes me mjedisin e ri dhe gjatë zhvillimit të aktivitetit ditor është 

normal.  

 

 Përshtatje e tipit të mesëm - zgjasë më gjatë, rreth një muaj. Fëmija nuk dëshiron të vijë në 

kopësht, nuk dëshiron të përfshihet në kolektivi dhe të qëndroj aty. 

 

 Përshtatjen e tipit të rëndë - e takojmë më rallë. Kohëzgjatja e fëmijës për t’u përshtatur 

shkon disa muaj. Edhe këto fëmijë nuk duan të vinë në kopësht dhe të përfshihen në grupin 

e fëmijëve. Shkaqet e kësaj përshtatje të tejzgjatue janë mungesat e shpeshta për shkak të 

sëmundjeve që kalon fëmija, apo edhe arsye të tjera sociale, kryesisht familjare që e bëjnë 

frekuentimin e kopështit me hope. Që këtyre fëmijëve t’u lehtësohet përshtatja me mjedisin 

e ri (kopshtin) duhet një bashkëpunim i ngushtë i prindërve me edukatoren, infermieren, 

psikologut, etj.  

 

 

Ç’nënkupton për mësuesit, prindërit dhe fëmijët kjo etapë e re e jetës? 

        Për edukatoret: përgjegjshmëri për t’u kujdesur për një grup fëmijësh, përpjekje për 

ecurinë e çdo fëmije, krijimi i një mjedisi sa më të gëzuar në grup, hartimi i një programi 

mësimor të larmishëm dhe stimulues, që vjen përherë në rritje dhe përfshin veprimtari 

individuale, veprimtari në grupe të vogla dhe në grupe të mëdha. 

       Për prindërit: kalimi i përkujdesjes së fëmijës së tij te një tjetër i rritur, njohja me përvoja 

të reja, përshtatja e mënyrave, veprimeve dhe orarit që i përgjigjen programit të kopshtit. 

      Për fëmijët: është një botë e pa njohur, me njerëz (të rritur ose fëmijë) që nuk i njeh dhe që 

s’i ka takuar më parë, me orare dhe veprime rutinë që nuk i ka kryer më parë, me rregulla që 

duhet t’u përshtatet e që nuk  i ka zbatuar më parë. Të gjitha këto së bashku, mund t’i afrojnë 

fëmijës shpresa, gëzime, por edhe shqetësime. 

 

Që fëmija të përshtatet shpejt dhe ai të ndjehet mirë në kopësht, prindërit duhet:  

 

 Të bisedojë që në shtëpi me fëmijën për kopshtin.  

 Të intereohet për ritmin e jetës në kopsht me qëllim që të përshtaten shprehive të fëmijës. 

 Të planifikojë mungesën në punë gjatë përshtatjes. 

 Të njohë edukatoren me veçoritë e fëmijës, me shprehitë themelore të tij.  

 Të bisedojë me fëmijën për shokët e shoqet grupit të fëmijëve në kopësht dhe rëndësinë që 

ka bashkëpunimi me to.  

 Ndarjet në kopsht t’i bëjnë më të shkurta dhe të mbajnë fjalën kur thonë se do të vinë t’i 

marrin. 

 

 



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
192 

 
  

Bashkëpunimi i prindërve gjatë përshtatjes. 

 

          Takimi i parë i edukatores me prindërit është me shumë rëndësi, sepse gjatë këtij takimi 

edukatorja grumbullon të dhëna për fëmijën që do t’i shërbejnë për përshtatjen e fëmijës në 

mjedisin e ri. Kushtet për procesin e zhvillimit dhe mësimit të fëmijës përparojnë nëse 

bashkëpunimi i prindit dhe edukatores gjatë përshtatjes është i dyanshëm dhe pozitiv. Që 

bashkëpunimi i prindit dhe edukatores të jetë i suksesshëm duhet që : 

 Edukatorja duhet të zhvillojë mundësitë që janë të nevojshme për përshtatje të lehtë, e në të 

njëjtën kohë të zhvillojë mundësitë profesionale që janë të rëndësishme në bashkëpunim me 

prindin. 

 Prindërit duhet të interesohen për mënyrën e funksionimit të kopshtit, përparsitë dhe të 

metat e tijë, për përmbajtjen e punës dhe mënyrat dhe mundësitë që nevojiten për 

bashkëpunimin në fillim dhe më tej. 

 

          Që bashkëpunimi prind – mësuese të jetë i suksesshëm, duhet të respektohen disa prej 

formave themelore të bashkëpunimit të suksesshëm. Është e rëndësishme që edukatorja të jetë 

entuziazte dhe të ketë dëshirë për bashkëpunim, të presë forma dhe dëshirë të ndryshëm në 

prind të ndryshëm, të bashkëpunojë me ato prindër që  dëshirojnë që fëmija i tyre të përshtatet 

në një periudhë sa më të shkurtër. Është e domosdoshme që mësuesja të sigurojë kohën për 

takime me prindërit dhe të bëjë që ata të ndjehen të lirë të pyesin për çdo problem e shqetësim 

që ata kanë. Për procesin e përshtatjes është me rëndësi të veçantë që prindërit të afrohen me 

kopshtin dhe të interesohen çfarë mund të fitojnë nga bashkëpunimi, të jenë të duruar, të pyesin 

edukatoren e të këshillohen me to, të vëzhgojnë sjelljen e fëmijës gjatë periudhës së përshtatjes 

e të marrin pjesë aktive gjatë përshtatjes së fëmijës së tyre me mjediset e reja, të bisedojë me 

fëmijën në prani të edukatores, etj. Komunikimi e bashkëpunimi i edukatores me prindërit do të 

jetë edhe më i suksesshëm nëse përdore forma e mënyra të ndryshme si: 

 

 Bashkëpunimi nëpërmes ekspozitave - njeh prindërit me jetën dhe veprimtarinë edukativë 

që organizohet në kopësht. Në ekspozitë prindërit mund të shohin aplikime, vizatime, 

fotografi, tekste të shkurta, etj. dhe krijojnë kështu idenë se si po shkon periudha e 

përshtatjes për fëmijët e tyre.  

 Takimet e përbashkëta me prindërit - njohin prindërit me rregullat themelore të 

bashkëpunimit të cilave edhe ata vetë duhet t’i përmbahen, si dhe mënyrat e ndryshme të 

bashkëpunimit, për të cilat prindërit vetë më vonë do të vendosin. Në këto takime 

edukatorja i jeh prindërit rolin dhe rëndësinë që ka bashkëpunimi për një përshtatje të lehtë 

të fëmijëve të tyre me mjediset e reja të kopshtit.  

 Takimet individuale me prindër - zhvillohen kryesisht me prindër të cilët nuk kanë dëshirë 

të flasin para grupit ose fëmia i tyre për çfaërdo arsyeje ka përshtatje më të vështirë në 

kopsht. Takimet individuale ndihmojnë edukatoret dhe prindërit që problemi të zgjidhet më 

lehtë dhe të njëherit prindërit mësojnë rreth shprehive të caktuara të fëmijës së tyre. Që 

marrëdhëniet  prind – mësuese të jenë të efektshme lidhur me përshtatjen e fëmijëve në 

kopësht, ata duhet të jenë cilësore.  
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Socializimi 

 

          Procesi i socializimit konsiderohet si proces nëpërmjet të cilit anëtarët e shoqërisë në 

përgjithësi dhe fëmijët në veçanti përvetësojnë format e sjelljes të cilat janë karakteristike për 

shoqërinë, të cilës i takojnë. Megjithëse procesi i socializimit është rëndësishëm në fëmijëri, ai 

vazhdon në njëfarë mase të ndikojë gjatë gjithë jetës. Si proces, socializimi përfshin njëherit 

edhe përvetësimin normave shoqërore, që ndikon dukshëm në përshtatjen e fëmijës në kopësht. 

Fillesat socializimi i fëmijës i ka në familje që hedh hapat drejt socializimit të fëmijës në 

shoqëri. Fëmija rritet, zhvillohet e edukohet në bashkëpunim të përhershëm me anëtarët e 

familjes dhe individë të tjerë, prandaj është e nevojshme të socializohet në mënyrë të drejtë dhe 

t’i mundësohet të funksionojë si individ në shoqëri. Nëse fëmija është në bashkëpunim të 

përhershëm me moshatarët e vet, para se të shkojë në kopsht, përshtatja e tij do të rrjedhë lehtë 

dhe pa vështirësi. Bashkëveprimet e kontaktet sociale në moshën parashkollore zhvillohen nga 

vetëdrejtimi, pastaj me socializimin e mëtejshëm fëmija fillon të tregojë interesim për fëmijët e 

tjerë dhe përshtatjen e tij në grup, duke ndikuar kështu në përshtatjen e fëmijës në jetën 

kolektive, në formimin e marëdhënieve të drejta në grup, në gritjen e tyre emocionale të 

shprehura në gëzim gjatë shoqërimit me moshatarët e vet. Kur fëmija përshtate në mjedisin e ri, 

në këtë rast në kopsht ai arrin status social të caktuar. Statusi social i fëmijës paraqet dashuri në 

grup dhe është i lidhur ngushtë me socializimin e tij i cili nuk nënkupton vetëm mësimin e 

mënyrës së sjelljes në shoqëri.  

 

Marëdhëniet sociale dhe shoqërimi  mes fëmijëve 

 

           Formimi i mardhënieve me njerëzit e tjerë është një ndër nevojat kryesore të fëmijës, që 

nënkupton  zhvillimin e një vargu marrëdhëniesh ndërpërsonale në mes fëmijëve. Roli i 

edukatores është i rëndësishëm, por përvoja me moshatarët mundëson që praktikisht të 

ushtrohet dhe të përvetësohet përmbajtja e kufinjve të sjelljes së fëmijëve. Kopshti i mundëson 

fëmijëve pjekuri dhe zgjerim të përvojës së tyre sociale, por në grup të moshatarëve fëmija 

është i rrethuar me fëmijë të ngjashëm me të, me të cilët mund të krahasohet dhe identifikohet 

pa rrezik inferioriteti. Fillesat e procesit të edukimit në kopësht kanë shumë rëndësi për fëmijët 

që ai të përshtatet shpejt. Në ditët e para është me shumë rëndësi të sigurojë përshtypje dhe 

përvoja pozitive, gjë që do të ndikojë që ai të vijë me dëshirë në kopësht. Gjithashtu, në fillim 

është e nevojshme të krijohen mardhënie miqësore me edukatoren, që këto të mund t‘i përcjellë 

në mardhënie me fëmijët e tjerë në grup. Por, në të njëjtën kohë ai duhet të kuptojë se liria nuk 

do të thotë anarki, vetëdëshirë apo lirim të impulseve të pa kontrolluara.  

 

 Zhvillimi i pavarësisë së fëmijës 

 

           Çdo fëmijë në vetvete mban potencialisht një personalitet, i cili ka nevojë për një 

pavarësi të dukshme, që ai personalitet të formohet. Nxitja e zhvillimit të personalitetit të lirë 

dhe të pavarur të fëmijës nuk do të thotë që fëmija të mbështetet plotësisht tek vetvetja, por 

kërkon kujdes dhe ndikim të vazhdueshëm të edukatores. Nxitja e pavarësisë është e lidhur me 

zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës si person dhe nuk është e mundur pa ndihmën e të rriturit, 

në veçanti edukatores, pasi veprimi i pavarur i fëmijës tërheq me vete edhe  rreziqe të tilla si: 

lëndimet, reaksionet negative, etj. Pavarësia e fëmijës shprehet në të gjitha mënyrat e sjelljes së 

tij, veçanërisht është me rëndësi që aktivitetet të mos përjetohen si të nxitura, apo të kenë 

karakter ndëshkues. Mësuesja duhet të ketë parasysh që zhvillimi i pavarësisë së fëmijëve 

ndikohet edhe nga situatat në të cilat përfshihet, hapësirat ku fëmija ndihet i barabartë, gjë që 
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ndikojnë në zhvillimin e fëmijës dhe mbështetjen e tij në vetvete, në krijimin e një parafytyrimi 

pozitiv mbi vetveten. 

 

Emocionet 

 

         Emocionet pozitive të fëmijës janë çelësi që jeta e tyre të jetë e lumtur dhe e kënaqshme. 

Tashmë është parë që fëmijët e rritur dhe të zhvilluar në mënyrë të shëndoshtë emocionale, do 

të shfrytëzojë më lehtë potencialet e tyre intelektuale dhe do të përshtaten më shpejt në jetën 

sociale. Ndërsa, fëmijët që kanë luhatje emocionale, nuk gjendje emociaonale pozitive të 

qëndrueshme, nuk arrijnë rezultate të mira dhe të kënaqshme gjatë procesit të përshtatjes. 

Fëmijëve duhet t’u mësohet se është me shumë rëndësi të mësojë të shprehë dhe të kontrollojë 

emocionet e veta , se çdo gjë mund ta ndryshojë dhe të përmirësohet me dëshirën e tyre, etj. 

Para se të shkojë  në kopsht, fëmijët duhet të ndihmohen të njohin emocionet e tyre dhe në 

situatat konkrete të sillet në mënyrë adekuate, të shprehë emocionet e veta dhe t’i lidhë ato me 

situatat konkrete. Në zhvillimin e emocioneve dhe stabilizimit të tyre një rol të rëndësishëm 

luajnë prindërit. Nën drejtimin e tyre, fëmijët kuptojnë se gjendja emotive arrihet duke mësuar. 

Gjatë periudhës së përshtatjes fëmijët që nuk dinë të shprehin emocionet, që nuk janë të mësuar 

kur dhe si t‘i shprehin ata, shpesh qajnë për të shprehur pakënaqësi, hidhërim apo xhelozi. 

Ndërsa, kur fëmija është i përgadititur dhe i vetëdijshëm që në kopsht duhet të jetë pjesë e 

grupit, duhet të bashkëpunojë e të bashkëveprojë me fëmijët e tjerë, atëherë ai do të shprehi më 

shumë dashuri, respekt dhe lumturi. 

 

 Komunikimi 

 

         Që fëmija të përshtatet  sa më shpejtë është e nevojshme që të jetë komunikativ. Fëmija 

pa ndërprerje  komunikon me prindërit e vet, me vëllezërit dhe motrat, shokët dhe shoqet, gjatë 

lojës, nëpërmes bisedave, leximit apo tregimit të përrallave. Është me rëndësi që fëmija të 

mësojë të shprehë idetë e veta, mendimet dhe nevojat nëpërmes bisedës. Ky segment i mësimit 

të fëmijës se si të komunikojë është shumë me rëndësi. Edukatoret dhe prindërit do të dinë 

pikërisht se çfarë i duhet fëmijës në çdo moment gjatë periudhës së përshtatjes. Në kopsht 

edukatoret janë model i të folurit, partner në komunikim dhe dëgjues aktiv të fëmijës. Prindërit 

këshillohen që të zhvillojnë komunikimin te fëmija para se e çojnë atë në kopsht, e pastaj 

edukatoret do ta zhvillojnë atë në mënyra të caktuara. Me rëndësi është leximi i librave të 

ndryshëm, bisedat me ta në mënyrë që ti jepet mundësia e pasurimit të fjalorit të tyre, loja,   

programet televizive e kjo së bashku me shokët. Rëndësi e madhe i jepet edhe vlerësimit të 

fëmijës si bashkëbisedues. Me vlerësimin e fëmijës si bashkëbisedues prindi ia lehtëson 

edukatores periudhën e përshtatjes, sepse fëmija në kopsht do të ndihet si bashkëbisedues i 

denjë. Meqenëse fëmijët e moshës parashkollore ende kanë kufizim të aftësive verbale është 

me rëndësi që fëmija të kuptojë mesazhet joverbale, e veçanërisht gjestikulacionet si një prej 

formave të komunikimit.  

 

Motivimi i fëmijës, vëmendja dhe mësimi  

 

        Njëri prej parakushteve më të rëndësishme për tu përshtatur në mënyrë të suksesshme 

është aftësia e drejtimit të vëmendjes. Në qoftë se fëmija nuk është në gjendje që në kohë të 

gjatë të përqëndrohet, atëherë themi se fëmija ka problem vëmendjen. Ekzistojnë aktivitetete që 

shërbejnë që vëmendja e fëmijës të arrijë një nivel të kënaqshëm. Aktivitetet që zhvillojnë 

vëmendjen janë ngushtë të lidhur me zhvillimin e komunikimit. Këto aktivitete janë: zhvillimi i 
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lojrave që kërkojnë përcjellje të rregullave, mos ndërprerja e fëmijës në lojë, biseda e mirë, 

leximi dhe tregimi i përrallave. Këto aktivitete prindërit duhet ti zhvillojnë para se fëmija të 

fillojë kopshtin. Arsyeja e zbatimit të këtyre aktiviteteve është lehtësimi i punës së edukatores 

kur fëmijët vijnë në kopsht. 

        Fëmija duhet të jetë i motivuar nga ana e prindit e pastaj edhe nga ana e edukatores. 

Motivimin tek fëmija do ta arrijmë përmes bisedës me të dhe duke i treguar përvojat personale. 

Motivimi është parakusht për krijimin e vemendjes. 

           

Mësimi 

 

          Mësimi nuk është përçim i thjeshtë i diturisë nga njëri brez në tjetrën. Mësimi është 

proces i konstrukcionit aktiv dhe rikonstrukcionit të diturisë. Mësimi ka motivimin e 

brendëshëm të vetin dhe është i udhëhequr, i nxitur nga nevoja personale dhe  interesimi 

personal.  

           Procesi i mësimit është specifik tek fëmijët parashkollorë. Fëmijët mësojnë në të gjitha 

situatat dhe gjatë gjithë ditës.  Ata duhet të jenë aktiv gjatë procesit të mësimit.  

 

Problemet e ndarjes së fëmijës nga familja  

 

           Problemet e ndarjes së fëmijës nga familja paraqiten atëherë kur fëmija është i mësuar 

që prindërit t’i ketë gjithmonë në dispozicion, kujdesi i tepruar, mos shoqërimi me moshatarët,  

kur ritmi i jetës së fëmijës nuk është i rregullt.  

          Problemi paraqitet atëherë kur fëmija takohet me kopshtin për herë të parë dhe 

menjëherë i duhet të qëndrojë vetë me edukatoren, e më parë nuk është i njohur me ndërtesën, 

personelin dhe edukatoren. Është shumë me rëndësi që prindërit ti vemë në dijeni se fëmija 

duhet të përgatitet për kopsht, në mënyrë që të mos vijë deri te rezultatet e pa kënaqëshme gjatë 

përshtatjes të fëmijës në kopsht. Kuptohet  se në procesin e përshtatshmërisë do të ndodhin 

reagime në planin fiziologjik ku nënkuptohen largimi i ushqimit, mospranimi i pushimit të 

pasdrekës, pengesa në tretje të ushqimit, ftohje të shpeshta, etj. Reagimet në sjellje janë të 

qarat, sjellja agresive ose tërheqja në vetvete. Të gjitha këto sjellje janë të zakonshme në 

periudhën e përshtatjes dhe me kohë do të fillojnë të zhduken. Shpejtësia e zhdukjes së këtyre 

reaksioneve varet nga ajo se sa i nevojitet fëmijës ti përshtatet mjedisit të ri dhe të vendosë 

mardhënie socio-emocionale me fëmijët e tjerë dhe edukatoren.  

           

 

METODOLOGJIA  
 

Në këtë morën pjesë njëzet edukatore në tre kopshte të qytetit të Shkodrës. Me to u realizua një 

pyetësor i shkurtës me pyetje pjesërisht të mbyllura si dhe janë intervistuar lidhur me temën 

tonë të studimit. Po ashtu u realizuan pyetësorë me 120 prindër të qytetit të Shkodrës. Të 

dhënat u përpunuan me programin Microsoft Excel. Periudha e studimit ishte janar-shkurt 

2014.  Ky është një studim sasior lidhur me përshtatjen e parashkollorëve në kopsht, bazuar në 

konstatimet e prindërve dhe të edukatoreve të tyre. 

 

REZULTATE DHE DISKUTIME 

 

Mbështetur në përgjigjet e dhëna përmes pyetësorit si dhe bazuar në intervistat gjysmë të 

strukturuara lidhur me çështjen e adoptimit të parashkollorëve kemi arritur rezultatet e 

mëposhtme: 
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 Pyetjes së parë: A janë takuar gjatë punës së tyre me të gjitha format e përshtatjes?, 

edukatoret kanë pranuar  se janë ndeshur me të gjitha format e përshtatjes.  

 

Pyetjes së dytë përsa i përket reagimeve të fëmijëve, edukatoret janë përgjigjur që reagimet të 

cilat paraqiten më shpesh janë: largimi i ushqimit, kthimi i ushqimit, të qarat, mospranimi i 

ardhjes në kopsht., ndërsa  për sa i përket tejkalimit të këtyre problemeve edukatoret janë 

përgjigjur se i kanë zgjidhur me biseda individuale me prindër dhe me biseda me fëmijët.  

 

Përsa i përket pyetjes së tretë, e cila ka të bëjë me nxitjen e interesimit të fëmijëve dhe 

motivimit për punë, të gjitha edukatoret janë përgjigjur se interesimi i fëmijëve nxitet me 

motivim, duke u njohur më parë  me shprehi të caktuara të fëmijëve dhe  me biseda me 

prindërit e tyre.  

 

Përsa i përket bashkëpunimit të edukatoreve me prindërit, edukatoret pranojnë se 

bashkëpunojnë me ta duke zhvilluar biseda individuale.  

 
 

Graf.1 Pranimi i kopshtit nga fëmijët 

 

 

Bazuar në përgjigjet e prindërve, vihet re se pranimi i kopshtit nga fëmijët e tyre në 32% të tyre 

është realizuar me bashkëpunimin e mirë të fëmijëve, 15% e fëmijëve sipas prindërve ishin 

entuziastë nga shoqërimi në kopsht dhe nnjë përqindje e vogël e kanë pranuar me vështirësi 

kopshtin. 

 

 

32% 

9% 12% 6% 
15% 

12% 3% 
11% 

Pranimi i kopshtit nga fëmijët  

 32% e prindërve janë përgjigjur
se fëmija i tyre e ka pranuar
mirë bashkëpunimin
 9% e prindërve janë përgjigjur
se fëmijët e tyre e kanë pranuar
kopshtin me entuziazëm
  12% e prindërve janë përgjigjur
se adaptimi në fillim ishte i mirë,
por më vonë ka ndryshuar
 6% të fëmijëve kanë qarë në
fillim

  15 % të fëmijëve ishin të
entuziazmuar nga shoqërimi

 12% e fëmijëve në fillim e
pranuan me vështirësi kopshtin,
por u adaptuan më vonë
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Graf.2  Informimi me vështirësitë gjatë përshtatjes 

 

Lidhur me vështirësitë që prindërit kanë hasur lidhur me përshtatjen në kopsht të fëmijëve, 

shprehen se në 54% të tyre kanë qenë të informuar nga edukatoret për vështirësitë e këtij 

procesi, ndërkohë pjesa tjetër nuk i kanë parashikuar këto problematika para futjes në kopsht 

 

 

 
 

 

Graf. 3 Përshtatshmëria e regjimit ditor të fëmijës 

 

 Në 75% të prindërve të përfshirë në studim, pranojnë se fëmija i tyre është përshtatur mirë me 

regjimin ditor të ri që ofrohet në kopsht, vetëm 14% pranojnë se nuk i janë përshtatur regjimit 

12% 

54% 

6% 

28% 

 Informimi me vështirësitë gjatë përshtatjes  

12% e prindërve janë përgjigjur se
vështirësitë nuk i kanë parashikuar

54% e prindërve janë përgjigjur se
me vështirësitë gjatë adaptimit i
kanë njohur edukatoret para fillimit
të kopshtit

6% e prindërve është përgjigjur se
këto informata i kanë fituar nga
miqët e tyre

75% 

14% 
11% 

 Përshtatshmëria e regjimit ditor të fëmijës 

75% e prindërve është
përgjigjur se ia kanë
përshtatur kopshtit regjimit
ditor të fëmijës së tyre

14% e prindërve është
përgjigjur se nuk ia kanë
përshtatur kopshtit regjimin
min ditor të fëmijës së tyre

11% e prindërve nuk kanë
dhënë përgjigje
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të ri, ndërsa 11% nuk pranojnë të përgjigjen. Ndërsa, lidhur me pavarësinë e fëmijëve në 

kopsht, prindërit raportojnë në 70% të tyre se fëmijët ushqeheshin vetë para se të shkonin në 

shkollë,53% e tyre pranojnë se fëmijët e tyre vishen vetë dhe 70% pranojnë se fëmijët zhvishen 

vetë, fakte që konfirmojnë parapërgatitjen që në familje të fëmijëve. 

 

 

 
 

 

 

Graf. 4 Bashkëpunimi me edukatoren 

 

Lidhur me bashkëpunimin kopsht-familje, prindërit në 73% të tyre pranojnë se kanë një arritur 

komunikim të mirë gjatë bisedave individuale, 22% se këtë komunikim e kanë arritur gjatë 

mbledhjeve me prindërit dhe vetëm 5% pranojnë se komunikojnë përmes tabelave të 

lajmërimeve (ekspozitës së punimeve) 

 

PËRFUNDIME 

 

 Prindërit në shumicën e rasteve  e përgatisin fëmijën për kopsht përmes bisedave. 

 Prindërit janë më të ndërgjegjshëm lidhur me kalimin e fëmijës nga familja në 

kopësht. 

 Shumica e fëmijëve i kryejnë vetë nevojat fiziologjike si dhe nevojat tjera, shumica 

e fëmijëve përshtaten pa probleme të mëdha, të mësuara që në familje. 

 Edukatoret gjatë punës së tyre janë takuar me të gjitha format e përshtatjes të 

parashkollorëve. 

 Interesimin e fëmijës për kopshtin edukatoret e nxisin me motivim, ndërsa 

bashkëpunimin më të mirë me prindër e arrijnë kryesisht përmes bisedave 

individuale 

 

22% 

73% 

5% 

Bashkëpunimi me edukatoren  

22% e prindërve janë
përgjigjur se komunikimin e
suksesshëm me edukatoren
e kanë arritur gjatë
mbledhjeve të prindërve

73% e prindërve janë
përgjigjur se komunikimin e
suksesshëm me edukatoren
e kanë arritur gjatë
bisedave individuale

 5% e prindërve janë
përgjigjur sekomunikimin
me edukatoren e kanë
arritur nëpërmjet  tabelës
së lajmërimeve
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23 Shkolla publike e jopublike në Shkodër përballë kërkesave të  prindërve 

 

 

 

Abstract 

 

Parents being the main stakeholders of the schools face difficulties and the requirements the 

school has for them. They are interested for the best of their children and for this reason they   

are sometimes the principal estimators of all school aspects. This study aims to present some of 

the problems the parents face in relationship and collaboration with the schools. The purpose of 

this study is to analyze the problems and the obstacles the parents face in front of school 

cooperation. On the other hand we aim to make a comparison between the public and non-

public schools and obstacles the parents face in these two different contexts focusing on the 

experiences of the parents who have tried both the experiences (public and non-public schools). 

This article, based on the answers of the parents of children of both school systems tends to 

reflect the reasons that lead to the removal of children from public to those non - public, 

different points of vieës of parents of these children in both systems and the challenges that 

parents submit to both these systems as a benefit of the new generations. This is a transversal, 

crossectional study.  To collect the data we have used a questionnaire with 108 parents of the 

children who follow public and non-public schools in Shkodra city. This questionnaire is a 

selfreport of the parents. The parents in this study are randomly selected (despite their age, sex 

or level of education) 

 

Keywords: children, collaboration, parents, public schools, non-public schools 

 

Hyrje 

 

Shkolla, si kult i dijeve të reflektuara në personalitetin e fëmijës është fryt i një bashkëpunimi 

ndërveprues: shkollë – mësues – prind – nxënës. Kjo marrëdhënie në dukje e thjeshtë dhe mjaft 

e natyrshme, mbart një rol të domosdoshëm dhe të pazëvendësueshëm. Duke qenë se prindi 

ndikon në mbarëvajtjen e fëmijës duhet të jetë në epiqendër të çdo fillese dhe marrëdhënieje 

ndërvepruese mes gjithë aktorëve që ndikojnë në këtë progres, por që shpesh lihet mënjanë. 

Kur flitet për edukimin menjëherë vëmendja drejtohet tek shkolla, e cila krijon mundësi dhe 

kushte të përshtatshme për edukimin e fëmijëve. Në këtë aspekt i shërben shoqërisë në tërësi 

për edukimin e anëtarëve të saj, por njëkohësisht edhe vetë shkollimit të sotëm, i cili po 
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përballet me sfida të shumta. (Fullan, M.,2001) Nxënësi është ura lidhëse dhe fillestare e 

marrëdhënies prind -mësues, por sa e lehtë është kjo marrëdhënie mes palëve? Rëndësia fillon 

që në hyrjen dhe rëndësinë e shkollimit nga prindi. Shkollimi, suksesi dhe mbarëvajtja janë 

elemente që e bëjnë të jenë bashkëvepruese dhe ndërvepruese në rritjen e zhvillimit të fëmijës. 

( Deva, A., Zuna et.al 2009) Ky  bashkëpunim i vë ata përballë disa sfidave. A janë prindërit 

kërkues të punës së mësuesit dhe të shkollës? Puna e mësuesit analizohet dhe vlerësohet nga 

prindërit. Ka raste që analiza të tejkalojë kufijtë e gjykimit objektiv, duke u ndikuar nga 

subjektivizmi prindëror. Mosnjohja e mirë e programeve dhe teksteve shkollore, procesit 

mësimor, detyrave dhe përgjegjësive të mësuesit, shpien drejt gjykimeve të gabuara apo herë-

herë të nxituara nga ana e prindërve. Sa janë ata të përfshirë në procesin e shkollimit të fëmijës  

së tyre? Prindërit si mbështetës të arsimimit të fëmijëve të tyre përfshihen direkt ose indirekt në 

shkollimin e tyre. Ata mund të jenë pjesëmarrës aktiv, por vëzhgues pasiv të procesit mësimor 

dhe edukativ të shkollës. Ata mund të jenë iniciatorë të veprimtarive të ndryshme apo 

indiferentë ndaj çdo ndryshimi. Si e vlerësojnë ata sistemin arsimor sot? Prindërit ndodhen 

përballë dilemës së shkollimit të fëmijës së tyre, publik apo privat. Fillimisht kjo dilemë lidhet 

më përzgjedhjen e sistemit të shkollimit, duke i bërë të qëndrojnë hezitues edhe pas 

përzgjedhjes. Prindërit duke qenë kërkues, vazhdojnë të analizojnë aspekte të ndryshme të 

shkollës, duke synuar standardet me të cilat na përball koha dhe shoqëria. 

 

Metodologjia 

 

Ky është një studim pikësor, transversal, kroseksional. Për mbledhjen e të dhënave është bërë 

një pyetësor me 108 prindër të fëmijëve që ndjekin shkollat publike dhe jopublike në qytetin e 

Shkodrës. Përzgjedhja e kampionit është bërë në mënyrë rastësore. Të dhënat janë përpunuar 

me programin Microsoft Office Excel 2007. Ky pyetësor u bë nëpërmjet vetëraportimit të 

prindërve. Prindërit që kanë marrë pjesë në këtë pyetësor janë përzgjedhur në mënyrë rastësore, 

pavarësisht nga mosha, gjinia apo arsimi që ndjekin fëmijët e tyre. Ky pyetësor u realizua në 

periudhën nëntor 2013-janar 2014. Qëllimi i këtij pyetësori është të pasqyrojë nevojat dhe 

kërkesat që kanë prindërit ndaj shkollave të të dy sistemeve dhe ndaj arsimit në përgjithësi. 

Prindërit kanë dhënë opinionet e tyre lidhur me vlerësimin e sistemit arsimor shqiptar. 

 

Rezultatet dhe diskutime 

 

Bazur në opinionet e dhëna nga prindërit janë arritur rezultatet e mëposhtme, të cilat janë 

paraqitur grafikisht. Prindërit e përzgjedhur janë të moshave të ndryshme, ku përqindjen më të 

lartë e zënë mosha 30-40 vjeç dhe kryesisht janë femra, ndërsa, përsa i përket arsimit të të 

pyeturve, numrin më të madh e zënë prindërit me arsim të mesëm e të lartë e më të vogël e zë 

arsim 8-vjeçar dhe më pak me master.  

Nga pyetësori u vu re se numri më i madh i fëmijëve ndjekin aktualisht arsimin publik dhe më 

pak atë jopublik. Lidhur me këtë fakt, prindërit sjellin arsye të ndryshme përse fëmijët e tyre 

jane aktualisht në këtë sistem arsimor. Ndërsa përsa i përket nivelit të edukimit që ndjek fëmija 

i tyre, janë përfshirë në mënyrë thuajse të njëjtë të tre nivelet e edukimit. (Arsyeja e ndarjes së 

ciklit fillor nga ai 9-vjeçar ne studim është për arsye të specifikave në mësimdhënie, uniformës, 

ekzistenca e një mësuesi të vetëm etj.) Nga raportimi i prindërve pranohet se: 48 kanë ndjekur 

gjithmonë arsimin publik, 24 atë privat, ndërsa 36 kanë provuar të dy sistemet arsimore. Nga 

36 fëmijët që kanë ndryshuar sistemin arsimor: 21 fëmijë kanë kaluar nga sistemi publik në atë 

privat dhe vetëm 15 nga ai privat në arsimin publik. Arsyet që parashtrohen lidhur me  kalimin 

nga arsimi privat në atë publik janë: Mësimdhënia më e mire; Vlerësim real e objektiv; Arsye 

ekonomike dhe metodistë(didaktë) më të mirë, ndërkohë që për arsimin privat ata përmendin: 
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Orare më të zgjatura në funksion të orarit  të tyre të punës; Kushte më të mira mësimdhënieje e 

të mjediseve, Numër më të vogël nxënësish në klasa; Më shumë rregull e discipline; Edukim e 

mësimdhënie më e mirë; Mësues të huaj për gjuhët e huaja; Komunikim më i mirë nga ana e 

shkollës (për teste, aktivitete, ekskursione e takime me prindër); Drejtues të huaj shkolle; 

Motivimi më i mirë për nxënësit; Shoqërim i nxënësve me furgon etj në varësi të shkollave.  

    
 

 Graf.1. Plotësimi i kushteve (publik/privat)       Graf.2 Mikpritja /Rehatia në shkollë 

 

Vihet re se numri i prindërve të kënaqur plotësisht me kushtet e arsimit, të cilin ndjek fëmija i 

tyre është i vogël (15 prindër (25,9%) - publik dhe 16 prindër(27.6%) – jopublik), ndërkohë që 

numri më i madh i prindërve anon drejt pakënaqësisë së plotë e të pjesshme ndaj të dy këtyre 

sistemeve, (graf 1.) duke na dhënë të kuptojmë se asnjëri nga këto sisteme nuk është akoma i 

përshtatshëm për të plotësuar nevojat dhe kërkesat e prindërve. Prindërit pranojnë se mësuesit 

shqiptar përdorin të njëjtat metoda si në arsimin publik dhe në atë jopublik, tekstet janë të 

njëjtat dhe nuk ofrojnë ndonjë risi, përveç teksteve të gjuhëve të huaja të cilat janë një 

alternativë e mirë, por edhe metodika më bashkëkohore. Megjithatë, peshorja anon nga arsimi 

jopublik, i cili ofron alternativa dhe mundësi më të mëdha për prindërit dhe fëmijët e tyre, fakt 

që e konfirmojë grafikët më poshtë, ku prindërit japin në detaje vlerësimin e tyre për aspekte të 

veçanta të shkollës. Lidhur me ndjesinë e të qenit të mikpritur në shkollë (graf.2), shumica e 

prindërve pohojnë se ndihen të mikpritur, ndërkohë që 30 prindër(31%) pranojnë se ndihen 

mirë e 14(4%) (mjaftueshmërisht mirë, ndërkohë që lidhur me rehatinë e tyre në shkollë për t’u 

shprehur rreth problemeve dhe për të patur informacion më shumë rreth fëmijës dhe shkollës, 

ata në 24 raste (14%) shprehen se ndihen shumë mirë, në 53 raste(54%) mirë, në 28 raste 

(29%) mjaftueshmërisht mirë dhe ka 3 prej tyre që e vlerësojnë atë  të parehatshme. Ata 

pranojnë se nuk ndihen mirë nga shumë aspekte si: numri i madh i prindërve dhe koha e 

shkurtër e takimeve me mësuesit, mungesa e informacionit të detajuar apo mungesa e 

lirshmërisë për të biseduar me stafin e mësuesit. Kjo rehati ndikohet edhe nga ambjentet jo të 

përshtatshme dhe mungesa e privatësisë ( graf.2). Prindërit e vlerësojnë në 20 raste (14%) si 

shumë të mirë rehatinë e tyre në shkollë, në 34( 54 %) të mirë, në 29% raste mjaftueshmërisht 

mirë e 3% raste të dobët, ndërsa lidhur me kontaktin e tyre me shkollën rreth 1/3 e të pyeturve 

pranojnë se i kanë kontaktet shumë të mira. Prindërit e shohin përfshirjen e tyre të lidhur me 

takimet me prindër e po ashtu edhe kontaktin duke e quajtur takimin me prindër të planifikuar 

si formën e vetme të kontaktit e të përfshirjes së tyre në shkollë. 
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Graf.3 Përfshirja-Kontakti me shkollën     Graf.4.Komunikimi-Marrëdheniet.me 

mësuesit/stafin 

  

 Vihet re se prindërit nuk njohin format e ndryshme te përfshirjes së tyre në shkollë pjesëtar 

bordi i shkollës/klasës, aktivitete të ndryshme që organizon shkolla apo klasa, organizim 

veprimtarie nga vetë prindërit etj), po ashtu edhe kontaktin e njohin kryesisht si takimin me 

prind formal ( kjo kryesisht në arsimin publik) dhe nuk njohin forma të tjera të kontaktit me 

shkollën , mësuesit e stafin ( graf.3 ), ( telefon, letër, e-mail, revistë, letër etj ). Ata shprehen se 

nuk kanë kohën e duhur për të kontaktuar për shkak të mungesës së kohës dhe mbingarkesës në 

punë ( kjo vërehet tek prindërit që punojnë privatisht), mospasjes së mundësisë për të 

komunikuar  gjatë orarit të mësimit apo edhe të moslejimit të tyre për të hyrë në shkollë apo në 

klasë.) Nga rezultatet vihet re se prindërit e vlerësojnë në pjesën më të madhe(51%) si një 

komunikim shumw të mirë atë më mësuesit dhe stafin, por nga konfirmimi i tyre ata e shohin 

komunikimin vetëm në kuptimin e marrëdhënies, madje ata në shumë raste nuk arrijnë të 

ndajnë komunikimin me marrëdhënien me mësuesit. Në mjaft raste prindërit përdorin 

komunikimin si marrëdhënie dhe anasjelltas duke mos arritur bëjnë diferencën, megjithatë ata 

pranojnë se jo gjithmonë komunikimi dhe marrëdhënia mes tyre është mjaft e mirë (graf. 4). 

Ata pranojnë se kanë vështirësi për t’u pranuar idetë dhe sugjerimet e tyre nga mësuesit, madje 

se në disa raste kanë të bëjnë me mësues”kokëfortë” lidhur me idetë apo në disa raste në 

shkollat private ndodh që komunikimi dhe marrëdhënia të jetë e drejtuar nga menaxheri i 

shkollës sipas interesave të biznesit të tyre. Po ashtu pranohet se prindërit ofrojnë sugjerime 

ndaj drejtuesve të shkollës, por në arsimin publik nuk vihet re ndonjë ndryshim i dukshëm, 

ndërsa ato në arsimin jopublik idetë e prindërve merren parasysh dhe reflektohen kundrejt tyre.  

 

   
Graf 5.Menaxhimi -Mjedisi i shkollës             Graf. 6 Aktivitetet dhe informacioni nga shkolla 
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Prindërit pranojnë se ka një menaxhim të mirë të saj( graf.5) , natyrisht bëhet fjalë për shkolla 

të qytetit dhe çdo organizim është i planifikuar, por prindërit që nuk e vlerësojnë shumë mirë 

menaxhimin në përgjithësi,( 47% shumë mirë, 35% mirë dhe 18% mjaftueshëm) janë ata që 

janë kundër organizimit të ciklit fillor pasditeve, sepse e shohin si të papërshtatshëm për 

fëmijët e kësaj moshe, po ashtu organizimi I veprimtarive të ndryshme, konkurset  dhe 

aktivitetet e ndryshme janë të pakta ose shumë të rralla. Megjithatë, edhe pse e vlerësojnë  në 

shumicë mjedisin e shkollës, ata shprehen se janë të pakënaqur  për mungesën e mjediseve të 

përshtatshme  për aktivitete sportive ( palestra, dhoma  zhveshje etj) , kënde sportive, tualete të 

papërshtatshme , sistem ngrohës  i munguar, siguria (në arsimin  publik) etj. Ndërkohë që 

arsimi jopublik ka bërë përpjekje të sjellë risi e të plotësojë kushtet me laboratore, mjedise të 

veçanta, salla informatike etj. (graf.5 ) Lidhur me aktivitetet shkollore e jashtëshkollore, në 

shumicën e rasteve i vlerësojnë me ”mirë” këto aktivitete. Ata të cilët e vlerësojnë 

maksimalisht(57%), janë prindërit e shkollave jopublike, ku pranohet se aktivitetet janë të 

larmishme ( kulturore, sportive, ekskurisione të ndryshme dhe me qëllime të tjera). Prindërit e 

pakënaqur (21% mjaftueshëm dhe 7% dobët) pranojnë se aktivitetet janë të rrallë, të kufizuara 

dhe përfshijnë një grup fënijësh( në aktivitetet kulturore), ato sportive janë të rralla apo shumë 

pranojnë se nuk kanë të tilla. Ata dëshirojnë që fëmijët e tyre të jenë aktiv në aktivitete të 

ndryshme dhe aktivitetet të jenë të larmishme e jo të sforcuara, madje ata synojnë që aktivitete 

të tilla të jenë me qëllime të caktuara, që fëmijët të përfitojnë dhe të ndihen të vlerësuar.  

 

   
 

Graf.7. Niv.mësuesve/mësimdhënies dhe  tekstet  Graf.8. Mjetet - Lëndët jashtëshkollore 

 

Prindërit pranojnë se janë të mirëinformuar (graf. 6) nga shkolla si për ekskursionet edhe për 

takimet me prindër, ndërkohë që ata nuk kanë dijeni rreth ndryshimeve në staf, në zgjedhjen e 

teksteve, në përfshirjen e prindërve e të drejtave të prindërve në vendimmarrje në shkollë. 

Prindërit e  fëmijëve në shkollat jopublike pranojnë se informohen me shkrim paraprakisht për 

aktivitete, për kurse jashtëshkollore, për vlerësimin e marrë gjatë vitit etj, por kjo nuk është  

uniform në të gjitha shkollat jopublike, specifike janë për arsimin fillor e atë 9-vjeçar. Lidhur 

me nivelin e mësimit dhe mësimdhënies në shumicën e rasteve (44%) vlerësohet maksimalisht. 

Pjesa më e madhe janë prindërit e fëmijëve që ndjekin arsimin fillor, ku dihet që në shumë 

raste mësuesit përzgjidhen nga vetë prindërit dhe ky vlerësim ulet në arsimin 9-vjeçar e atë të 

mesëm ku ka një larmi mësuesish, megjithëse nuk mund të thuhet se edhe në këto nivele 

prindërit (graf. 7) nuk janë të pakënaqur. Nga ana tjetër, ata pranojnë se fëmijët e tyre ndjekin 

kurse private për të njëjtat lëndë që ata zhvillojnë në shkollë, duke hedhur disi poshtë edhe 

faktin e vlerësimit pozitiv të këtij aspekti. Ajo që i shqetëson prindërit janë tekstet shkollore që 

janë mjetet bazë që përdorin mësuesit dhe nxënësit. Megjithëse në shumicën e rasteve(53%) i 
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quajnë ”të mirë”, por shprehin shqetësimin e tyre për mbingarkesë informative, vështirësi apo 

edhe informacion jo të qartë. Prindërit që kanë provuar ndërrimin e shkollave, kanë hasur 

vështirësi në kapërcimin nga një tekst në tjetrin apo kur lëvizja e tyre bëhet në mes të vitit 

shkollor ata janë detyruar të ndërrojnë edhe plotësisht tekstet, pa harruar edhe vështirësitë që 

hasin vetë fëmijët me problemet e mospërputhjeve të informacionit që kanë marrë deri në 

momentin e ndërrimit të shkollës gjë që i bën të pranojnë vështirësitë e mungesës së unifikimit 

të programeve të mësimit (graf.7). 

 Lidhur me cilësinë dhe nivelin e përdorimit të mjeteve shkollore, prindërit pranojnë se janë të 

mira(40%). Ata thonë se në orë të veçanta ka konkretizim me mjete audiovizuale (arsimi 

jopublik), por në shumicën e raste këto janë mjete të thjeshta që i përgatit vetë mësuesi dhe 

mungojnë format moderne të demonstrimit, ambjentet e përshtatshme dhe niveli i duhur i 

mjeteve të nevojshme, mësimi mbetet akoma në nivele të larta teorike dha pak praktike. 

Ndërkohë përsa i përket lëndëve jashtëshkollore vihet re një mospërputhje e mendimeve të 

prindërve. Me sa kuptohet ata nuk njohin diferencën mes lëndëve të detyrueshme shkollore e 

atyre jashtë shkollore.(graf.8) Në pjesën më të madhe(44%) e vlerësojnë si të mjaftueshme 

nivelin e lëndëve jashtëshkollore, në fakt këto lëndë janë pjesë vetëm e arsimit privat ku 

praktikohen klubet e ndryshme (vegla muzikore, fotografi, gatim, art etj), ndërkohë që në 

arsimin publik këto lëndë nuk ekzistojnë, por janë thjesht grupe nxënësish të përfshirë në 

aktivitete artistike e kulturore e rrallë sportive të aktivizuar brenda orarit të mësimit e jo si 

veprimtari më vete jashtë orarit të mësimi. 

 

   
 

Graf.9.Uniformat-Kujdesi  shëndetësor        Graf.10. Motivimi–Nxitja e pavarësisë 

 

Uniformat shkollore (graf.9) i vlerësojnë shumë mire(39%), ndjekur me një diferencë të vogël 

nga prindër që e vlerësojnë mire(37%) e arrin edhe ne një minorancë(24%) që pranon se 

fëmijët e tyre nuk kanë uniformë. Prindërit që e vlerësojnë pozitivisht, janë të kënaqur me 

uniformat që kanë shkollat që ndjekin fëmijët e tyre. Këtu futen kryesisht prindërit, fëmijët e të 

cilëve ndjekin arsimin privat apo edhe ciklin fillor ku rregullat e zbatimi i tyre është më strik, 

ndërkohë që prindërit  e fëmijëve të arsimit publik dhe atij 9-vjeçar apo të mesëm nuk janë 

shumë të kënaqur. Ata pranojnë se uniforma mund të jetë e kufizuar në një bluzë apo këmishë 

deri tek mungesa e përdorimit të uniformës. Përsa i përket kujdesit shëndetësor (graf.9) në 

shkollë vihet re se shumica e të pyeturve janë të pakënaqur (35% dobwt)  nga kujdesi 

shëndetësor në shkollë.  Ata konfirmojnë se në arsimin publik mungon plotësisht kujdesi 

mjekësor përmes një mjeku apo infermieri apo dhe të një dhome të ndihmës së parë në shkollë, 

ndërkohë që ndonjë prind përmend praninë e një kutie të ndihmës së parë në klasën e fëmijës 

së tyre (kjo kryesisht në klasat fillore). Prindërit me sa duket nuk kanë dijeni rreth ekzistencës 

me ligj tëinfermieres së shkollës apo nuk kanë pasur rast për ndihmën e saj e për rrjedhojë kanë 

një opinion të tillë. Ndryshe nga këta, janë prindërit që kanë fëmijët në arsim privat, të cilët 
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pranojnë së këtë përkujdesje e kryen një personel shëndetësor i punësuar në shkollën e tyre. 

Lidhur me këtë aspekt prindërit pranojnë edhe mungesën e kushteve higjienike në klasa dhe në 

tualetet e shkollës, duke e sjellë si një problem që nuk e lënë të kalojë pa rënë në sy.  

Përsa i përket motivimit të nxënësve (graf.10), në shumicën e përgjigjeve, pranojnë se fëmijët e 

tyre janë të motivuar shumë mirë nga mësuesit e tyre në klasë. Kjo vihet re kryesisht në arsimin 

privat e në veçanti në arsimin fillor, ku mësuesit përdorin dhurata simbolike, vlerësime 

alternative në klasat e tyre. Kjo ndiqet nga një numër i përafërt i prindërve që e vlerësojnë 

motivimin në klasë si mjaftueshmërisht të mire (28%), ndërkohë që ka prindër që pranojnë se 

motivimi është i dobët(17%). Prindërit kërkojnë që mësimdhënia të jetë e diferencuar dhe 

mundësi ekstra për fëmijët me prirje të veçanta. Nisur nga idetë e dhëna dhe ekstremiteti i 

përgjigjeve mund të thuhet se prindërit, jo të gjithë, e kuptojnë apo e interpretojnë 

drejtëkonceptin ”motivim”. Megjithatë, ata pranojnë se fëmijët e tyre ndihen të motivuar në 

forma të ndryshëm nga mësues të ndryshëm, këtë ata e lidhin edhe me rezultatet e fëmijës në 

këto lëndë dhe e kundërta ndodh kur motivimi nuk është ai i duhuri. Lidhur me nxitjen e 

kreativitetit ( graf.10), prindërit në shumicën e rasteve ( 39% ) e vlerësojnë ”mirë” këtë aspekt, 

duke  pranuar se në shumë raste(16%) nxitja e kreativitetit thuajse nuk ekziston pasi detyrat 

janë të paracaktuara në libër dhe mësuesit nuk përdorin alternativa të tjera nxitëse, hulumtuese 

për nxënësit e tyre. Ata e vënë re këtë kryesish në arsimin fillor si cikli me mundësi e 

alternativa më të shumta, megjithatë prindërit shohin se ka mbingarkesë me informacione të 

nxjerra nga interneti duke mos u dhënë mundësi krijimi, por thjesht kërkim mekanik. 

 

Përfundime dhe rekomandime 

 

Nga konstatimet e bëra si dhe nga rezultatet e pyetësorit  vihet re se : 

 

• Ka një kalim më të madh të fëmijëve nga arsimi publik drejt atij privat, krahasuar me të 

fëmijët që kalojnë nga sistemi privat në atë publik Vihet re një vlerësim më pozitiv dhe 

mundësi më të mëdha që ofrojnë shkollat private kundrejt atyre publike, duke u bërë një sfidë e 

madhe dhe një konkurrencë e madhe mes tyre, megjithëse në asnjërin nga këto sisteme nuk 

shprehen se janë plotësisht të kënaqur dhe se u plotësohen pritshmëritë e tyre. 

• Prindërit nuk kanë informacionin e duhur mbi të drejtat dhe pjesmarrjen e tyre në 

vendimmarrje, kryesisht në arsimin publik duke qëndruar të tërhequr dhe pasiv ndaj 

problematikv, të cilat i shqetësojnë ata drejtëpërdrejtë. 

• Ata në shumicën e rasteve janë mjaft të interesuar, kërkues, njohës dhe vlerësues të 

problematikave aktuale të arsimit, por ata nuk dinë se si të bëjnë që zëri i tyre të jetë më i 

dëgjueshëm. 

• Prindërit janë të ndërgjegjshëm lidhur me nevojat, kërkesat dhe mundësitë që mund t’u 

krijohen fëmijëve të tyre, edhe në arsimin publik si në atë jopublik, por pamundësitë 

ekonomike i shohin si një pengesë për të qenë pjesë e arsimit jopublik dhe duke e gjetur 

zgjidhjen tek kurset private i plotësojnë jo vetëm boshllëqet arsimore, por edhe në formimin e 

plotë të fëmijës së tyre.  ( art, shkencë, gjuhë të huaja, sporte etj) 

 

Për të realizuar këto nevoja dhe kërkesa të prindërve ndaj shkollave me kushte më të mira dhe 

mundësi më të mëdha për fëmijët e tyre mund të: 

 

• Ftohen prindërit të jenë më aktiv në jetën shkollore të fëmijëve të tyre duke marrë role e 

detyra si anëtarë bordit të klasës apo shkollës, por jo anëtarë pasiv, por aktiv dhe 

vendimmarrës. 
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• Shkollat duhet të marrin nisma për t’i nxitur prindërit të jenë bashkëpunëtorët dhe 

mbështetësit e tyre. 

• Shkollat jopublike duke qenë më fleksibël dhe më novatore lidhur me aspekte të 

ndryshme të procesit edukues e arsimor të jenë nismëtarë edhe në dhënien e përvojës së tyre 

edhe për shkollat publike lidhur me bashkëpunimin e komunikimin me prindërit. 

•   Të rritet kërkesa e shkollave ndaj prindërve me qëllim marrjen e mendimeve dhe 

opinioneve të tyre për të përmirësuar kushtet, cilësinë dhe nivelin e të gjitha aspekteve 

arsimore – edukuese të shkollës së tyre. 
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24 Kontabiliteti dhe buxheti I shtetit 
 

 

Abstrakt: Thesari është organizatë që centralizon dhe menaxhon të gjitha pranimet dhe 

pagesat shtetërore. Thesari i shtetit përfaqson njërin prej institucioneve financiare më të 

vështira për t’u përcaktuar. Misioni i përgjithshëm i thesarit të shtetit është që të menaxhoj 

buxhetin e konsoliduar të Kosovës, ndërsa visioni i përgjithshëm është që të arrihen praktikat 

më të mira në menaxhimin e fondeve publike nga ana e Qeverisë së Kosovës. Duke vlerësuar 

rëndësinë dhe kompleksitetin e tij ky ounim në mënyrë modeste, synon të prezentojë 

kontabilitetin e thesarit të shtetit dhe funksionet e thesarit siç janë: menaxhimi i fondeve 

publike, ekzekutimi i buxhetit të shtetit, menaxhimi i llogarive bankare dhe borxheve publike, 

monitorimi i procedurave dhe rregullave në hartimin e buxhetit të shtetit, përgatitjen e 

pasqyrave financiare të konsoliduara. 

 

Fjalet Kyqe: Thesar, Buxhet, Borxhe publike 

 

Hyrje. 

 

Roli i informacionit në drejtimin e një sistemi ekonomik është pa diskutim shumë i madh. 

Tëgjithë ata që kanë lidhje me jetën e një njësie ekonomike, aksionerët, furnitorët, bankat, 

shteti, etj. dëshirojnë të kenë një kuadër të përpiktë dhe të përditësuar të ecurisë së njësisë 

ekonomike. Aksionerët kërkojnë të dinë mbi situatën financiare dhe performancën e njësisë 

ekonomike me qëllim që të marrin vendime në lidhje me investimin e tyre në këtë njësi. 

Furnitorët dhe kreditorët kanë nevojë të kenë informacion në lidhje me faktin nëse njësia 

ekonomike do të jetë e aftë që të shlyejë detyrimet ndaj tyre apo jo. Shteti ka nevojë për 

informacion në lidhje me rezultatet e njësisë ekonomike dhe llogaritjen e detyrimeve tatimore 

të saj ndaj shtetit.  

Për informacion në përgjithësi ka nevojë çdokush për të marrë vendime ekonomike në lidhje 

me burimet që zotëron ose do të ketë dhe burimet e sigurimit të tyre, si dhe me përdorimin e 
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këtyre burimeve. Për këtë qëllim ndërtohen sistemet e informacionit të cilat sigurojnë dhe 

informacionin e nevojshëm për marrjen e vendimeve. Në këtë sistem informacioni kontabiliteti 

ka një rol të rëndësishëm për të plotësuar kërkesat për informacion. 

 

Detyra e një sistemi kontabiliteti është të përpunojë të dhënat ekonomike nga veprimet e 

kryera në njësinë ekonomike. Ai mund të konsiderohet si sistem përpunimi të dhënash, e kryer 

kjo me dorë apo me ndihmën e kompjuterëve. Gjithashtu, kontabiliteti është një pjesë e 

rëndësishme e kontrolleve të brendshme të njësisë ekonomike. Ai organizohet edhe për të 

siguruar informacion në lidhje me realizimin e procesit të kontrolleve të brendshme të njësisë 

ekonomike.  

Kontabiliteti publik dhe sektori publik 

 

Kontabiliteti publik është një aktivitet i cili rregullohet përmes strukturave i cili ka 

veçoritë e tij varësisht prej mjedisit ku veprojnë njësitë ekonomike, ku i ka të parashtruara 

objektivat e veta, ka konceptin e tijë i cili rregullohet përmes standardeve ndërkombëtare për 

kontabilitetin publik. 

Sektori publik i një vendi përbëhet nga autoritetet publike (Qeveria dhe kompanitë 

publike) dhe ndërmjetësit e saj të caktuar në mënyrë politike e kanë të drejtën e udhëheqjes 

kontabile dhe të drejtën e qeverisjës brenda territorit të një vendi. Sektori pubik ka për synim 

plotësimin e nevojave publike të një vendi në fushën ekonomike, sociale dhe politike duke 

siguruar shërbime publike të cilët ndryshojnë nga sektorët e ekonomisë nga mënyra, nga 

kostoja dhe forma e financimit. Qëllimi i sektorit publik nuk është fitimi, sipas kësaj që u tha 

shifet se sektori publik përmbledh veprimtari të ndryshme qeverisëse si p.sh. siguria 

kombëtare, rendi publik, mirëqenja sociale dhe shëndetësore, shkenca, arsimi, kultura etj. 

Sektorëtt publik zhvillojnë veprimtari të shumëllojshme p.sh. njësitë publike të nivelit qendror 

(Qeveria) dhe të nivelit lokal (Qeveria lokale) të cilat monitorojnë sektorët e ndryshëm si 

arsimin, shëndetësinë dhe mirëqenien përmes formës së drejtëpërdrejtë ose të tërthorët përmes 

ndërmjetësve të tyre (drejtoritë e arsimit, shëndetësisë dhe kujdesit social). Administrimi i 

organizmave të sektorit publik është shumë kompleks dhe ka edhe partnerët e vetë si në 

sektorin publik edhe në atë privat të cilët mund të kenë aktive (mjete) dhe shpenzime vjetore. 

Sektori publik përbëhet nga një varg organizmash të cilët kryejnë një veprimtari komplekse ose 

veprimtari të caktuar, ato janë: 

1. Organet e qeverisjës qendrore dhe sektorët brenda saj (ministritë dhe njesitë brenda 

tyre) 
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2. Organet e qeverisjës lokale dhe njesitë e tyre brenda saj 

3. Ndërmarrjet publike kombëtare dhe ato lokale  

4. Organizatat jo fitimprurëse OJQ-të.
159

 

Konceptet mbi të cilat mbështetet kontabiliteti dhe raportimi financiar në sektorin publik janë 

përgjegjshmëria dhe mbulimi i shpenzimeve nga të ardhurat e buxhetuara. Përgjegjshmëria 

është detyrim ligjor që kanë organizatat publike për të vërtetuar në mënyrë bindëse se pasqyrat 

financiare janë bindëse dhe japin një opinion se e kanë menaxhuar pasurinë publike mirë dhe 

se i kanë përdorur burimet financiare që u janë besuar në pajtueshmëri me ligjin e buxhetit dhe 

rregullat e tij. 

Buxheti i shtetit 

Kuptimi i buxhetit të shtetit 

 

Buxheti i shtetit reflekton në mënyrën më të plotë dhe domethënëse politikën e një 

qeverie. Buxheti është në thelb një akt politik. Ai përbën instrumentin kryesor të aksionit 

ekonomik të qeverisë dhe zë një vend madhor në politikën ekonomik të një vendi. Buxheti i 

Shtetit si një akt përshkrues, përcakton të gjitha linjat e të ardhurave, shpenzimeve dhe 

investimeve të qeverisë në një vit, si dhe një fond rezervë. Buxheti i shtetit miratohet nga 

Kuvendi në ligjin e buxhetit vjetor. Duhet bërë dallimi midis ligjit të buxhetit vjetor, i cili 

vendos për shumat e të ardhurave dhe shpenzimeve, apo linjat e buxhetit të një viti dhe ligjit 

organik të buxhetit që përcakton tërësinë e parimeve, rregullave dhe procedurave të procesit 

buxhetor. Buxheti i shtetit është i balancuar në termat e arkëtimeve dhe të pagesave. Arkëtimet 

dhe pagesat e qeverisjes së përgjithshme kryhen nëpërmjet llogarisë së unifikuar të thesarit, e 

mbajtur në euro dhe në valuta të huaja. Llogaria e unifikuar e thesarit mbahet në Bankën 

Qëndrore të Kosovës.
160

 

Arkëtimet përfshijnë të hyrat që rezultojnë nga transaksione të ndërsjella dhe jo të 

ndërsjella, të ardhurat nga shitja e mallrave dhe shërbimeve, nga shitja e aktiveve afatgjata, të 

ardhurat nga tatimet, taksat dhe tarifat, nga shfrytëzimi i aktiveve në pronësi shtetërore, nga 

grantet e brendëshme dhe të jashtme, nga kontributet e detyrueshme, nga interesat dhe huatë, 

nga transaksionet financiare, etj.Pagesat përfshijnë shpenzime që lidhen me transaksione të 

ndërsjella dhe jo të ndërsjella, shpenzime për blerjen e mallrave dhe shërbimeve, për blerjen 

ose formësimin e aseteve afatgjata, pagesa për huamarrje, transferta qeveritare, grante dhënë të 
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tretëve, kontribute dhe donacione, pagesa financiare dhe të principaleve të borxhit, shpenzime 

për interesa, shpenzime për qira financiare, etj. 

Buxheti nacional 

 

Mbledhja e të hyrave si dhe kryerja e shpenzimeve për plotësimin e nevojave të shtetit 

modern bëhet nëpërmjet institucioneve financiare të specializuara. Instrumentet më kryesore 

janë: buxheti dhe fondet. Buxheti është një pasqyrë e bilancit të të gjitha nevojave materiale 

dhe financiare të bashkësive të tjera apo të ngushta shoqërore-politike në të cilën me anë të një 

ligji planifikohen të hyrat dhe caktohen shpenzimet për një periudhë të planit. Prandaj buxheti 

ka një rol shumë me rëndësi pikërisht si instrument financiar në të cilin rrjedhin ose nëpërmjet 

të cilit bëhet rishpërndarja e një pjese të madhe të të ardhurave kombëtare. Andaj buxheti është 

një bilanc i caktuar i të hyrave dhe i shpenzimeve publike.
161

 

Buxheti është akt ligjor në të cilin parashikohen të gjitha format e shpenzimeve publike 

gjatë një viti dhe të gjitha format e të hyrave publike për financimin e shpenzimeve. Prandaj, 

buxheti në të gjitha shtetet e sotme është akt juridik, të cilin e nxjerrin organet përfaqësuese. Në 

këtë akt parashikohen për një vit të hyrat dhe shpenzimet publike të cilat radhiten dhe paraqiten 

saktësisht në klasifikimin buxhetor. Në ekonomitë moderne buxheti është bërë instrument 

shumë me rëndësi nëpërmjet tij bëhet rishpërndarja dhe shpenzimi i pjesës shumë të madhe të 

të ardhurave kombëtare. Prandaj, buxheti nuk mund të ketë rol neutral, por, anasjelltas ka 

ndikim shumë të madh, madje është vendimtar në zhvillimin ekonomik në shumë shtete.  

Funksionet kryesore të shtetit janë:  

Funksioni ekonomik - i buxhetit ka të bëjë me caktimin preciz të shpenzimeve publike si dhe 

të burimeve të mjeteve publike me të cilat do të mbulohen shpenzimet publike.  

Funksioni politik - me zhvillimin e buxhetit si instrument financiar, të cilin me procedurë të 

veçantë e aprovon organi përfaqësues, është shprehur e drejta buxhetore. Organi përfaqësues i 

bashkësisë shoqërore-politike e aprovon buxhetin për çdo vit, sepse pa lejimin e buxhetit nuk 

mund të kryhen funksionet e caktuara publike. 

Funksioni juridik- ka të bëjë me të drejtën financiare respektivisht me të drejtën buxhetore të 

shtetit. Nëpërmjet buxhetit krijohen marrëdhënie të shumta në mes të organeve juridike-publike 

(organeve dhe të administratës shtetërore), në një anë, dhe të personave fizikë dhe juridik, në 

anën tjetër. Procesi i buxhetit është arenë parësore ku prioritetet publike janë të artikuluara dhe 

debatuara dhe në fund të fundit ku zgjedhjetë rëndesishme janë bërë nga zyrtarët e zgjedhur. 
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Procesi i buxhetit është gjithashtu një akt balancues në të cilin degët e ndara  por të barabarta të 

qeverisë garojnë me njëra tjetrën bazuar mbi kontrollet dhe balancet e vendosura.
162

 

Buxheti i qeverisëështë mishërim i autorizimit ligjor i planit të shpenzimit nga dega e 

legjislativit për vitin fiskal. Ka nevoja pothuajse të pafundme në sektorin publik të Kosovës. 

Megjithatë, burimet në dispozicion për të financuar këto nevoja janë shumë të kufizuara. Në 

mënyrë që të zhvillohet me sukses qeveria duhet të marrë vendimet strategjike përkitazi me 

përzgjedhjen e nevojave që duhet të përmbushen nga burimet e kufizuara që i ka në 

dispozicion. Planifikimi strategjik është një proces që drejton institucionet që të vendosin dhe 

të komunikojnë atë që dëshiron të arrijë si dhe veprimet kyçe që duhet të ndërmerr në të 

ardhmen. Planifikimi strategjik është një proces kolektiv, transparent dhe me pjesëmarrje, duke 

përfshirë menaxhimin e lartë, të punësuarit, në konsultim me një gamë të gjërë të palëve të 

interesuara. Ai shikon një imazh më të gjërë nga një perspektiv me afatgjatë.
163

 

Kushtet për buxhetim të suksesshëm: 

Menaxhmenti i lartë: përfshirje e plotë, mbështetje dhe vendim-marrje e informuar e 

menaxhmentit të lartë.Objektivat e definuara- përkufizimi i qartë i objetivave afatgjatë brenda 

së cilave sistemi i buxhetit do të veproj.Struktura të qëndrushme: një strukturë realiste 

organizative me përgjegjsi të përcaktuara qartë. Menaxheri duhet të këtë përgjegjsi për të gjitha 

elementet e buxhetit të tij, duke përfshirë edhe mundësinë për të punësuar dhe 

shkarkuar.Përfshirja e vërtetë dhe e plotë e menaxherëve të linjës në të gjitha aspektet e 

procesit buxhetor: kjo ka gjasa të përfshijë zhvillimin e stafit dhe programin arsimor dhe 

përdorimin e buxheteve. Përveq kësaj, duhet të ketë mundësi për përfshirjën e palëve të 

interesuara, tatimpaguesve etj.SIM: një Sistem informative i menaxhmentit (SIM) adekuat i cili 

do të përfshijë regjistrimin e shpenzimeve dhe përgjegjsitë e ndërlikuara, sistem raportues të 

shpejtë dhe të saktë që tregon shpenzimet adekuate dhe të zotuara ndaj buxhetit të profilizuar, 

aftësia për të ofruar informata të detajuara pas këshilles ose kërkesës, thënë shkurt një sistem 

që duhet të jetë përkrahës e jo kërcënues. Procesi buxhetor në Kosovë mbështetet nga disa 

resurse të SIM: 

1. Së pari: Sistemi menaxhues për hartimin e buxhetit (BDMS) i cili është ndërtuar në 

MFE dhe është instaluar në të gjitha organizatat buxhetore, me qëllim të mbledhjes të 

shumë informatave për shfrytzim ne formulimin dhe analizimin e buxhetit operativ. 
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2. Së dyti është Programi i Investimeve Publike (PIP) softuer i cili është zhvilluar për tu 

fokusuar në projektet kapitale dhe projektet e investimeve publike dhe 

3. Së treti FreeBalance i cili mirëmbahet nga Departamenti i  Thesarit për të ofruar 

informata thelbësore për ekzekutimin e buxhetit dhe monitorimin dhe vlerësimin e 

programeve.
164

 

Veq kësaj, disa programe e kanë parë si të dobishme krijimin e programeve specifike për 

mbështetjen e operimeve të tyre, por ato pasi që të zhvillohen duhet gjithëmonë të jenë të 

ndërlidhura me sistemin e zhvllluar SIM.
165

 

Buxheti i Republikës së Kosovës 

 

Buxheti shtetëror është një nga instrumentet më të rëndësishme ekonomike të cilin e ka në 

dispozicion Qeveria e Kosovës. Hartimi dhe shpenzimi i buxhetit të Kosovës ka qenë 

kompetencë e institucioneve vendore që nga themelimi i Institucioneve të Përkohshme 

Vetëqeverisëse. Mirëpo, edhe pas më shumë se një dekadë nga koha kur institucionet vendore 

kanë gëzuar të drejtën për hartimin dhe shpenzimin e buxhetit shtetëror, ekzistojnë probleme të 

mëdha në procedurat e hartimit, shpenzimit dhe raportimit të buxhetit.
166

Buxheti i Kosovës 

përgatitet nga Ministria e Financave (MF) në koordinim me organizatat buxhetore dhe 

miratohet në fund të vitit në Kuvendin e Kosovës. Buxheti për vitin e ardhshëm përgatitet në 

vitin aktual përmes një zinxhiri veprimesh i njohur si proces buxhetor. Deri në marrjen e 

formës finale si Projektligj për buxhet, dhe para prezantimit për miratim në Kuvend, procesi 

buxhetor zakonisht zhvillohet në mes të Ministrisë së Financave dhe organizatave buxhetore.  

Këto të fundit, konform udhëzimeve nga MF, dërgojnë propozimet e tyre për buxhet sipas 

planeve dhe objektiva të përcaktuara me plan të punës.Sipas Ligjit për menaxhimin e financave 

publike dhe përgjegjësitë, “organizatë buxhetore do të thotë një autoritet ose ndërmarrje 

publike e cila drejtpërdrejt pranon një ndarje buxhetore”.Raportimet e shpenzimeve të buxhetit 

kuptohen në dy drejtime: i pari lidhet me raportimin e organizatave buxhetore në Ministrinë e 

Financave, dhe i dyti, raportimi për të gjitha këto nga Ministria e Financave në Kuvend të 

Kosovës.
167
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SHKÇAK “Programi i trajnimit dhe certifikimit në menaxhimin e financave publike” , fq. 26, Prishtinë 2008 
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Pearson Alan, Roberts Richard, Smith Kozeta “Manuali i thesarit”, Vëllimi II, MF, fq. 28, Prishtinë 2007 
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GAP – Analizë Politikash “Buxheti i Kosovës, transparenca dhe forma e raportimit buxhetor”, fq. 1, Prishtinë 2013 
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GAP – Analizë Politikash “Buxheti i Kosovës, transparenca dhe forma e raportimit buxhetor”, fq. 4, Prishtinë 2013 
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Analizimi i projekt Buxhetit 

 

1. Buxheti analizohet në funksion të Klasifikimeve Buxhetore si më poshtë: 

2. a) klasifikimi administrativ, i cili përfshin klasifikimin e njësive të qeverisjes së 

përgjithshme deri në nivelin më të ulët të njësisë shpenzuese; 

3. b) klasifikimin ekonomik, i transaksioneve sipas natyrës dhe / ose sektorit ekonomik; 

4. c) klasifikimi funksional, sipas funksioneve ose objektivave ekonomiko-socialë, që 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme synojnë të përmbushin; 

5. ç) klasifikimin sipas programeve, i cili përfaqëson programet, nënprogramet dhe 

projektet, në përputhje me objektivat e njësive të qeverisjes së përgjithshme; 

6. d) klasifikimin sipas burimeve të financimit 

7. Deficiti buxhetor, në një vit buxhetor, është diferenca ndërmjet të ardhurave dhe 

shpenzimeve, kur shpenzimet janë më të mëdha se të ardhurat. Suficiti buxhetor, në një 

vit buxhetor, është diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, kur të ardhurat 

janë më të mëdha se shpenzimet. Deficiti i Buxhetit të Shtetit financohet nga huatë e 

brendshme ose të huaja dhe, si rregull, masa e tij nuk mund të tejkalojë masën e 

shpenzimeve kapitale të parashikuara në ligjin e buxhetit vjetor. 

  Hartimi i projekt buxhetit 

 

Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është aktuale dhe me rëndësi të veçantë çështja apo 

problematika e projekt propozimit të buxhetit të konsoliduar të Kosovës. Përgjegjsitë dhe të 

drejtat e organizatave buxhetore në procesin e integruar buxhetor të vendit janë definuar në 

Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjsitë në Ligjin për financat e pushtetit 

lokal dhe në Udhëzues për procesin dhe planifikimin e buxhetit të Kosovës.  

 Nisma për përpilimin – përgatitjen e projekt buxhetit i është besuar organeve 

ekzekutive. Organet ekzekutive, qeveria, çdo ministri e në veçanti ministria për financa, 

departamenti i thesarit, departamenti i buxhetit, departamenti i politikave ekonomike dhe 

njesitë e auditimit dhe kontrollit financiar, zyrtarët financiar etj., kanë të dhëna të rëndësishme 

të cilat mundësojnë përgatitjën e propozim buxhetit të Kosovës. Me qenë se buxheti është plan 

i të hyrave dhe shpenzimeve të shtetit ose të komunës për një vit, ka rëndësi dhe roli i 
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institucionit financiar me të cilin realizohet funksioni politik, ekonomik, financiar, juridik, 

social dhe funksioni i auditimit dhe kontrollit të parasë publike.
168

 

Përgatitjën e propozim buxhetit kryesisht duhet bazuar në dokumentet siç janë: strategjia dhe 

plani zhvillimor i Kosovës (SPZHK) dhe korniza afatmesme e shpenzimeve (KASH). Prandaj 

në procesin e përgatitjës së buxhetit përveç Qeverisë, Ministrisë së Financave, si subjekte 

kryesore të përfshira  në procesin buxhetor janë agjensitë e të hyrave dhe burimet e të hyrave 

siç janë: administrata tatimore, shërbimi doganor, organizatat tjera buxhetore të degës 

ekzekutive (komisioni i granteve, kuvendet komunale, komisioni për politikë dhe financa në 

secilin kuvend komunal, bordi i drejtorëve në kuvendet komunale, organizatat dhe donatorët 

ndërkombëtar dhe mjetet e informimit. Rol dhe kompetencë të rëndesishme në përgatitjen e 

propozim buxhetit ka departamenti i buxhetit dhe departamenti i thesarit. Departamenti i 

thesarit është përgjegjës për menaxhimin e fondit të konsoliduar të Kosovës. Departamenti i 

buxhetit i përbërë nga njësia e buxhetit qëndror dhe njësia e buxhetit komunal është i 

autorizuar dhe përgjegjës për përgatitjen e propozim buxhetit të konsoliduar të Kosovës, 

përgatitjen e kornizës afatmesme të shpenzimeve, zbatimin e buxhetit, vlerësimin e kërkesave 

për ndryshimin e ndarjeve buxhetore, ushtrimin e të gjitha përgjegjsive tjera të përcaktuara me 

ligje dhe akte tjera nënligjore.
169

 Dokument me rëndësi që duhet marrë parasysh në procesin e 

hartimit të buxhetit është edhe përgatitja e kornizës. Ky dokument i përgatitur nga qeveria i cili 

aprovohet nga Parlamenti i Kosovës duhet pas tjerash të posedon: parashikimet 

makroekonomike dhe fiskale, inflacionin, BPV, kurset e këmbimit, shpenzimet sipas sektorëve 

dhe kategorive ekonomike dhe funksionale, investimet kapitale sipas agjensive shpenzuese, 

analizen e pagave, vlerësimi dhe ndarja e graneteve për çdo komunë të llogaritura sipas 

kriterëve – formulës së përcaktuar mbi Ligjin mbi financimin e pushtetit lokal (LFPL). 

Përfundimi  

 

Roli i informacionit në drejtimin e një sistemi ekonomik është pa diskutim shumë i 

madh. Të gjithë ata që kanë lidhje me jetën e një njësie ekonomike, aksionerët, furnitorët, 

bankat, shteti, etj. dëshirojnë të kenë një kuadër të përpiktë dhe të përditësuar të ecurisë së 

njësisë ekonomike. 

Buxheti i shtetit reflekton në mënyrën më të plotë dhe domethënëse politikën e një 

qeverie. Buxheti është në thelb një akt politik. Ai përbën instrumentin kryesor të aksionit 

ekonomik të qeverisë dhe zë një vend madhor në politikën ekonomike e një vendi. Buxheti i 
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Kadriu Sabri “Financa Publike”, fq. 484, Prishtinë 2012 
169

Republika e Kosovës – Kuvendi, Ligji nr.03/L-048 neni 5 pika 2, Ligi mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjsitë 
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Shtetit si një akt përshkrues, përcakton të gjitha linjat e të ardhurave, shpenzimeve dhe 

investimeve të qeverisë në një vit, si dhe një fond rezervë.Buxheti shtetëror është një nga 

instrumentet më të rëndësishme ekonomike të cilin e ka në dispozicion Qeveria e Kosovës. 

Hartimi dhe shpenzimi i buxhetit të Kosovës ka qenë kompetencë e institucioneve vendore që 

nga themelimi i Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse.  
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25               Standardi životne sredine i propisi evropske unije 

 

             THE STANDARD OF THE ENVIRONMENT AND THE RULES OF    

                                                  EUROPEAN UNION 

 

Abstract: We are the witnesses of epochal world events and changes. Namely technical and 

technological processes of globalization have intense and important influence on all spheres of 

human’s action. Therefore, positive and negative implications are possible. Moral obligation of 

nowadays generations is to leave the posterity at least minimal conditions for survival and 

development. This understanding is based on fundamental ethical pronciples, which 

emphasizes that the right of the nowadays generation to use the resources and healthy 

environment must not endanger the same rights of future generations. Almost all countries are 

faced with the problem of pollution of natural habitats, which significantly endangers the 

survival of humanity on Earth. Therefore, the countries endeavor to formulate effective 

ecological policy, to arrange the planned ise of natural resources and to ensure finances to 

solve ecological problems. Landscaping the significant natural places  for the development  of  

tourism is the contribution to all this. At the same time this contributes to overall economy 

development, employing the necessary labor and achieving significant revenue from tourism, 

which in some cases may be the most signifacant sector of the economy. 

Key words: tourism, environment, protection, sustainable development, indicator, planning, 

instrument, management. 

Apstrakt: Da se radi o ozbiljnom pitanju svjedoči nam i činjenica da praktično nema 

društveno organizovane jedinice (države ili jedinice lokalne uprave), regionalne organizacije, 

naučne i stručne jedinice koja se ne zanima problematikom životne sredine. Danas skoro sve 

nauke u svojim sadržajima tretiraju tzv. „ekološku“ problematiku. U naukama se formira 

„ekološki način mišljenja“, „ekološki pristup“ a u društvu „ekološki način ponašanja“. 

Antagonizam između ekonomike i tehnološkog razvoja s jedne strane i očuvanja čovjekove 

prirodne sredine sa druge, mora se svjesti u okvire koji pogoduju čovjeku i društvu, a sve u 

smislu da bi se bolje đivjelo i to ne samo sada nego i u budućnost. Pronaći najadekvatnije 

„kompromise“ i rješenja na ovoj relaciji je osnovni zadatak nauke o životnoj sredini. 

Izučavanje uzajamnih veza i odnosa između prirode i društva predstavlja složen teorijski i 

metodološki zadatak koji podrazumjeva determinisanje uzročno posledičnih veza u uzajamnom 

djelovanju između prirodne sredine i društvenih potreba i aktivnosti. 

Ključne riječi: turizam, životna sredina, zaštita, održivi razvoj, indikator, planiranje, 

instrument, upravljanje. 

 

    UVOD 

U ovom radu akcenat je stavljen na kompleksno i sveobuhvatno istraživanje mogućih uticaja 

turizma na životnu sredinu, na primjeru različitih tipova turističkih destinacija u kojima je 

kompleksnost odnosa turizma i đivotne sredine najizraženija i u kojima razvoj turizma iziskuje 

poseban pristup, zasnovan na opsežnim i preciznim programima i planovima razvoja. Kroz 

analizu svjetskih i domaćih iskustava, sagledane se prednosti ali i rizici koje u životnoj sredini 

donosi razvoj turizma, sa ciljem definisanja najpogodnijih instrumenata za upravljanje 
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turizmom, koji će omogućiti da njegov razvoj bude usklađen sa zaštitom životne sredine i socio 

– kulturnim obilježjima lokalne zajednice. 

U postupku kompleksnog vrijednovanja efekata turističkog razvoja i njihovog uticaja na 

životnu sredinu i život lokalnih zajednica, korišćeni su indikatori koje su predložili eksperti 

Evropske Unije, na osnovu kojih se tokom poslednjih godina obavljaju analitička istraživanja i 

prati razvoj turizma u mnogim turističkim destinacijama u Evropi. Primjenom ovih indikatora, 

izvršeno je poređenje kvalitativnih i kvantitativnih osobenosti razvoja turizma i njegovih 

uticaja na životnu sredinu, na primjeru naših poznatih destinacija i inostranih centara sličnog 

tipa. 

 

 

                                            ZAŠTITA BIODIVERZITETA 

 

  Postojeći međunarodni instrumenti omogućavaju identifikaciju i zaštitu vrsta od posebnog 

značaja na evropskom i globalnom nivou. To su Bernska konvencija (EMERALD mreža), 

Bonska Konvencija, Direktiva o staništima i Direktiva o pticama (NATURA 2000). Ovi 

instrumenti predstavljaju zakonsku osnovu za zaštitu ciljnih vrsta i zaštićenih lokaliteta u 

Evropi. Fizička realizacija PEEN mreže ( Pan-evropska ekološka mreža) bi trebalo da se 

zasniva na postojećim inicijativama i evropskim direktivama. Popis vrsta u Direktivi o pticama 

i Direktivi o staništima imaju za cilj definisanje prioriteta zaštite, dok IUCN Crvena lista 

proračunava rizik od istrebljenja vrste. 

   U neposrednoj vezi sa NATURA 2000 mrežom zaštićenih područja je i Evropski 

informacioni sistem o prirodi, EUNIS koji sadrži podatke o vrstama, staništima i područjima i 

na taj način čini osnovu Direktive o pticama i Direktive o staništima NATURA 2000 mreže. 

Cilj formiranja ovog sistema je upravo u stvaranju referentne baze podataka za NATURA 2000 

mrežu i njoj slične EMERALD mreže Bernske Konvencije, razvoju indikatora i kreiranju 

izvještaja o stanju životne sredine. 

   Na evropskom nivou postoji nekoliko osnovnih programa politike zaštite životne sredine, tj. 

Ekoloških mreža. To su NATURA 2000, EMERALD ili Smaragdna mreža i Pan-evropska 

ekološka mreža (PEEN). NATURA 2000 predstavlja mrežu Specijalnih oblasti zaštite zemalja 

članica Evropske Unije zasnovanu na Direktivi o pticama, iz 1979. godine i Direktivi o 

staništima iz 1992. godine, donijetim od strane Savjeta Evrope. 

   Osim pomenutih direktiva, zakonodavno-pravni okvir mreže NATURA 2000 čine tri 

međunarodna dokumenta: Ramsarska konvencija o močvarnim područjima od međunarodnog 

značaja naročito kao staništa ptica močvarica ( Ramsar, Iran, 1971), Bonska konvencija o 

zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bon, 1979) i Bernska konvencija o zaštiti evropske 

divljači i prirodnih staništa (Bern, 1979). Svaka država članica Evropske Unije u obavezi je da 

na svojoj teritoriji oformi NATURA 2000 mrežu što predstavlja značajan i dugotrajan 

postupak, pa Evropska Komisija predlaže da se postupak sprovede u tri osnovne faze: 1) 

priprema nacionalnih lista potencijalnih NATURA 2000 područja, 2) izbor područja od 

evropskog značaja i 3) proglašavanje Specijalne oblasti očuvanja. 

    EMERALD mreža obuhvata Područja od posebne važnosti za zaštitu čije uspostavljanje 

opisuje Bernska konvencija i koja je obavezna za sve države potpisnice ove konvencije. Na 

nivou Evropske Unije, EMERALD mreža je veoma slična NATURA 2000 mreži i u korelaciji 

je sa njom a takođe je povezana sa EUNIS bazom podataka. 

    Cilj postojanja Pan-evropske ekološke mreže (PEEN) je dugoročno očuvanje ekosistema, 

staništa i vrsta od značaja za zaštitu na evropskom nivou. Ova mreža obuhvata područja 

određenog stepena zaštite i dodaje dimenziju funkcionalnosti i rasporeda zaštićenih područja u 
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prostoru. Nedavno je pokrenuto nekoliko inicijativa za identifikaciju najvažnijih (primarnih) 

područja u Evropi za različite grupe ciljnih vrsta. Projekti su realizovani kroz međunarodnu 

saradnju. Prvi objavljeni rezultati su se odnosili na ptice « Important Bird Areas»- IBA. 

Ramsarskom konvencijom se kao najranjiviji ekosistemi štite oblasti močvarnih zemljišta, 

ritova, tresetišta i voda, bilo prirodne ili vještačke, stalne ili povremene, sa stajaćom ili 

tekućom vodom, slatkom ili slanom, uključujući oblasti morske vode čija dubina za vrijeme 

osjeke ne prelazi šest metara. 

   Evropska ministarstva za zaštitu okoline i predsjednici država su u Geteborgu, 2001. godine, 

postavili ambiciozan cilj da do 2010. godine zaustave gubitak biodiverziteta u Evropi- 

Countdown, 2010. 

   U Crnoj Gori je, po međunarodnim standardima  do sada identifikovano pet područja od 

međunarodnog značaja za boravak ptica- IBA, i to: Skadarsko i Šasko jezero, ulcinjska Solana, 

Durmitor i Biogradska gora. No, to je tek početak rada na IBA identifikaciji. Solana je 

najznačajnije gnjezdilište, odmaralište pri seobi, hranilište i zimovalište ptica u regionu. Na 

solani je do danas registrovano 241 vrsta ptica. Solana je zimovalište za oko 20.000 vodenih 

ptica, uključujući i prosječno stotinak pelikana dnevno zimi, kao i više vrsta čaplji, pataka, 

kormorana i šljukarica, za koje je solana i najznačajnije zimovalište. Solana  je upisana na listu 

IBA («Important Bird Areas»)- područja od međunarodnog značaja za boravak ptica. 

Intenzivnim istraživanjima dolazi se do podataka na osnovu kojih solana ispunjava i strožije, 

Ramsarske kriterijume, kao činjenice da je to jedno od najznačajnijih staništa za ptice na 

sjevernom Mediteranu. 

   Velika plaža je izuzetno značajno stanište za ptice, kako gnjezdarice tako i zimovalice i ptice 

na seobi. Zaslužuje posebnu pažnju upisa u Ramsarsku listu od međunarodnog značaja za 

boravak ptica. Osim ostrva ulcinjske Ade, koja zadovoljava IBA standarde, oba ušća Bojane 

biće jedini morski IBA u Crnoj Gori, značajan za ishranu ptica. Ovo se odnosi i na ostrvo 

Paratuk na Bojani. Šasko jezero je od 1989. godine IBA stanište, a zadovoljava i Ramsarske 

kriterijume, jer na njegovim vodama zimuje 20.000 vodenih ptica.             

 

                                   EKOLOŠKO PRAVO ŽIVOTNE SREDINE 

 

   Pravni i zakonodavni sistem tretira i problematiku životne sredine, jer i pravni sistem isto kao 

i ekonomski i upravni, ima osnovnu ulogu povećanje kvaliteta života čovjeka (pojedinca i 

društva). Kao najopštiji dogovorni akt, kojim se konstituiše konkretno društvo (država) je 

Ustav. Pravna regulativa zaštite životne sredine, uključuje se u sistem zaštite životne  sredine i 

predstavlja jedno od njenih obilježja. 

  Zaštita životne sredine se ostvaruje na razne načine: ekonomski, biološki, hemijsko-

tehnološki, organizaciono-politički, vaspitno- obrazovno i na kraju pravno. To su sve aspekti 

tretmana i zaštite, koji se primjenjuju u svim društvima, državnim organizacijama i 

ustanovama. U kompleksu mjera, koje imaju posebnu ulogu i značaj su pravne mjere. Sam 

termin pravo upućuje na normiranje kvaliteta životne sredine, i na mogućnost da ljudi u jednoj 

državnoj cjelini ostvaruju mogućnost zaštite svog života, pa i preko zaštite životne sredine. To 

znači i pravo ljudi da budu zaštićeni od nenormalnih stanja te sredine. Za razliku od drugih 

načina zaštite, pravni sistem utvrđuje norme ponašanja i standarde, kojih se moraju pridržavati 

svi akteri u korišćenju bilo elemenata,bilo kompleksa životne sredine. Pravni sistem utvrđuje 

preventivne mjere, mjere zabrane, imperative restauracije i revitalizacije degradirane i 

devastirane sredine, odgovornosti za postupke, kojima se degradira i devastira sredina i sistem 

kontrole zaštite životne sredine. Standardi životne sredine su osnova ekološkog prava. 

  Pravna zaštita životne sredine se odvija kroz odgovarajuće pravne norme i standarde, koje 

sadrže preventivne, zabranjujuće i naređujuće elemente za očuvanje i poboljšanje kvaliteta 
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sredine. Zakonodavstvo, zakonodavne norme i propise u vezi zaštite sredine, svaka zemlja 

donosi za sebe. Prema tome ovdje se radi o unutrašnjem pravu. Pojedini problemi životne 

sredine ( kao naprimjer devastacija Maslinade u Valdanosu) mogu se rješavati u okviru opštine 

i države. U osnovi pravna zaštita životne sredine, je u tretmanu unutrašnjeg prava. Unutrašnje 

pravo podrazumjeva sisteme: 

- privrednog zakonodavstva koje reguliše pitanja racionalne eksploatacije prirodnih resursa;   

- norme administrativno- upravnog zakonodavstva, koje regulišu upravne postupke, načine 

i odgovornosti na polju upravljanja životnom sredinom; 

- krivičnog zakonodavstva, koje se bavi pitanjem krivica za narušavanje normi zaštite 

životne sredine i sankcijama za nepoštovanje ekološkog zakonodavstva; 

- građansko i radno pravo, kojima je određena uloga građanina i svih zaposlenih kao i 

građanskih udruženja u rješavanju problema životne sredine i pravne odgovornosti u tom 

smislu. 

  Svaki od navedenih djelova pravnog sistema ispunjava odgovarajuće funkcije, kad je u 

pitanju pravna zaštita životne sredine. Zakonodavne norme iz domena životne sredine, 

predstavljaju pravnu osnovu njene ukupne zaštite. Njihova osnovna funkcija se sastoji u tome 

da zakoni obezbjede da životna sredina bude takva da odgovara ljudskim životnim, kulturnim i 

privrednim potrebama. Ni jedan zakon, propis ili standard neće zaštititi životnu sredinu, pa 

makar oni bili i najbolji na svijetu, ako se oni ne primjenjuju, ili ako je primjena zakona 

neadekvatna samom zakonodavstvu. 

  Pravne norme mogu da budu jedno od sredstava za kontrolisanje tehnološkog razvoja pod 

uslovima da pravo bude dinamično i da prati razvoj potreba za zaštitom. Još je veća 

odgovornost izvršnih organa, koji provode i primjenjuju zakone o životnoj sredini. To znači da 

bi upravni organi mogli da kontrolišu tehnologiju i ne dozvole nekontrolisano zagađivanje i 

devastiranje sredine, neophodno je da se najprije preduzimaju preventivne pravne mjere, a 

potom, ukoliko je došlo do narušavanja pravnih normi sredine, preduzimaju se represivne 

pravne mjere u vidu kazni i sankcija. 

  Efektivnost pravnog regulisanja zaštite životne sredine zavisi od mnogo činilaca materijalne, 

organizacione, ideološke, pravne i vaspitno-obrazovne prirode. U fazi pripreme pravnih normi 

iz oblasti životne sredine, veoma važnu ulogu ima naučna zasnovanost odgovarajućih propisa. 

  U fazi primjene pravnih normi u oblasti zaštite životne sredine, presudnu ulogu dobija grupa 

činilaca koji utiču na efikasnost zaštite. Ovaj stepen konkretizacije zahtjeva za zaštitom sredine 

podrazumjeva da u normativnim aktima a naročito u odlukama, propisima, instrukcijama, 

pravilima mora da bude izvršena: materijalna obezbjeđenost odgovarajućih akata, pravna 

kultura izvršilaca, organizacioni poslovi društvenih i državnih organa i institucija. Konkretna 

primjena pravnih propisa vrši se u domenu društveno- ekonomskih odnosa, ekonomije, 

tehnologije, urbanog i regionalnog planiranja prostora. Mjere kontrole se moraju obavljati uz 

puno angažovanje svih kompetentnih stručnjaka uz njihovu maksimalnu saradnju i uvažavanje. 

 

                                 PROPISI EVROPSKE UNIJE I  ŽIVOTNE SREDINE 

 

   Zakonodavstvo Evropske unije je integralni sistem koji je nadređen nacionalnim 

zakonodavstvima zemalja članica. Veliki je broj instanci koje učestvuju u procesu primjene, 

praćenja stanja i daljeg razvoja sistema pravnih normi, pri čemu za donošenje pravnih normi 

postoje jasne i razrađene procedure. 

  Osnovni izvori prava Evropske unije su primarni izvori, kojima je postavljen temelj 
evropskog prava, među kojima poseban značaj imaju ugovori o osnivanju Evropske 
zajednice. Primarno zakonodavstvo prvenstveno obuhvata sporazume između 
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zemalja članica i slične regulative tog ranga. Donosi se direktnim pregovaranjem i 
dogovaranjem vlada zemalja članica. Pored navedenih ugovora i određeni broj drugih 
manje značajnih akata, kojima se modifikuju osnovni ugovori, spada u kategoriju 
primarnih izvora prava Evropske unije. Pored primarnih izvora prava, pravni sistem 
Evropske unije poznaje i sekundarne (izvedene) izvore, donijete od strane institucije 
Unije, koje čine jedan veoma razgranati sistem. Tu spadaju: pravilnici (regulative), 
direktive, odluke, preporuke i mišljenja, kao i neki drugi, manje značajni, u osnovnim 
ugovorima neimenovani akti donijeti od strane institucije Unije. Pravilnici (regulative) 
imaju obavezujući karakter i direktno se primjenjuju na sve članice Unije bez potrebe 
donošenja naknadnih akata na nacionalnom nivou koji bi obezbjedili njihovo 
sprovođenje. Direktive se moraju ugraditi u zakone i pravilnike država članica u 
propisanom roku, obavezujuće su u pogledu ciljeva  i rezultata, ali je izbor načina i 
forme primjene pravo svake države. Odluke su direktno obavezujuće za lica, ustanove 
ili druge subjekte koji su u njima apostrofirani, a preporuke i mišljenja nemaju 
obavezujući karakter. Za donošenje i usvajanje propisa neophodne su konsultacije 
država članica, Savjeta, Evropskog parlamenta i Komisije, a vrlo često države članice 
još moraju da konsultuju svoje parlamente, vladine i nevladine organizacije. 
  Za Maslinadu su posebno važni pravni izvori koji regulišu pitanja: procjene uticaja javnih i 

privatnih projekata na životnu sredinu; pristupa informacijama u životnoj sredini; rizika od 

biotehnologije; očuvanja biljaka i životinja; genetskog inženjeringa; sigurnosti proizvoda; 

zaštite prirode i dr. 

  Imajući u vidu da se radi o velikom broju akata i propisa u okviru Evropske unije  a u vezi sa 

Maslinadom  u ovom prilogu dat je osvrt na: šesti akcioni program Evropske zajednice za 

životnu sredinu, Direktivu o integrisanoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC), Direktivu  

Zajednice o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA) i Program upravljanja i provjere sistema 

za zaštitu životne sredine (EMAS). 

  U Evropskoj uniji politika životne sredine primjenjuje se već preko trideset godina i za to 

vrijeme glavni napredak je učinjen u uspostavljanju sveobuhvatnog sistema upravljanja 

životnom sredinom. Uprkos poboljšanjima na nekim područjima, stalni problemi su: klimatske 

promjene, zagađivanje i gubitak zemljišta, gubitak biodiverziteta, koncentrisanje hemikalija u 

sredini, zagađivanje vode i vazduha i dr. U nastavku napora Evropske zajednice da se 

sistematski rješavaju goruća pitanja iz oblasti životne sredine, u formi odluke Evropskog 

parlamenta i Savjeta, 22. jula 2002. godine donijet je šesti akcioni program Evropske zajednice 

za životnu sredinu, kao osnova evropske strategije za održivi razvoj i važiće narednih deset 

godina, tj. do 2012. godine.  

  Program predstavlja okvir djelovanja Evropske zajednice u oblasti životne sredine i zasnovan 

je na principima: zagađivač snosi troškove, prevencija, preventivno djelovanje i otklanjanje 

zagađenja je na njegovom izvoru. Program je usmjeren na prioritetne oblasti: promjenu klime, 

prirodu i biodiverzitet, životnu sredinu, zdravlje i kvalitet života, prirodne resurse i otpad. 

  U cilju očuvanja prirode i biodiverziteta treba zaštititi i gdje je neophodno obnoviti 

funkcionisanje prirodnih sistema zaustaviti gubitak biodiverziteta na lokalnom i globalnom 

nivou i zaštititi zemljište od erozije i zagađenja. 

  Upravljanjem prirodnim resursima i otpadom treba osigurati da potrošnja obnovljivih i 

neobnovljivih resursa i s njom povezanih uticaja ne pređe kapacitet životne sredine i treba 

postići usklađivanje korišćenja resursa i privrednog rasta. 

  Direktiva o integrisanoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC) uspostavlja opšti okvir za 

jedinstveno sprečavanje i kontrolu zagađenja i jedan je od najznačajnijih i najdalekosežnijih 

akata iz domena zaštite životne sredine koje je Evropska unija uopšte dosad usvojila. U sklopu 

harmonizacije našeg ekološkog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i u sklopu 
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primjene IPPC direktive mnoga preduzeća na koja se odnosi ova Direktiva imaju zastarjelu 

tehnologiju, što će usloviti teškoće u prilagođavanju BAT-u ( «Integrisana» dozvola mora biti 

zasnovana na korišćenju najdjelotvornijih i najmodernijih dostupnih tehnika; Best Available 

Techniques), a za novoizgrađena postrojenja ili čija se izgradnja planira još uvijek nije 

započeta primjena IPPC direktive, odnosno BAT-a, što može imati negativne posledice, 

posebno u procesu privatizacije gdje bi jedan od ključnih uslova trebalo da bude poštovanje 

svih obaveza iz domena zaštite životne sredine. 

  Sve razvijene zemlje prihvatile su izradu studije uticaja na okolinu odnosno Direktivu 

Zajednice o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA) za sve nove, potencijalne objekte i 

radove. Studije uticaja objekata i   radova na životnu sredinu razmatra javnost (stručnjaci, 

masmediji, građani) i te rasprave često dovode do preduzimanja dopunskih mjera zaštite. 

  Program upravljanja i provjere sistema za zaštitu životne sredine (EMAS) podstiče preduzeća 

da na dobrovoljnoj osnovi uspostave sisteme za upravljanje životnom sredinom i nadzor i da 

objavljuju periodične izvještaje o učinku na životnu sredinu koje su verifikovali nezavisni i 

ovlašćeni revizori. 

 

                           RELEVANTNI PROPISI ŽIVOTNE SREDINE 

                               

   Zakon o životnoj sredini (“Službeni list RCG”, br. 12/96, 55/00) definiše osnovne principe 

zaštite među kojima su prvenstveno očuvanje prirodnih vrijednosti, procjena uticaja na životnu 

sredinu, ponovna upotreba i reciklaža, zagađivač plaća, korisnik plaća, te javnost podataka i 

obaveza obavještavanja. Sve odredbe koje definišu procjenu uticaja na životnu sredinu 

stavljene su van snage usvajanjem Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu čija primjena je 

započela 1. januara 2008. godine. 

   Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  (“Službeni list RCG”, br. 80/05) 

određuje, da prilikom izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu moraju biti uzete u 

obzir sledeće karakteristike uticaja: vjerovatnoća, intenzitet, složenost/reverzibilnost, 

vremenska dimenzija (trajanje, učestalost, ponavljanje), prostorna dimenzija (lokacija, 

geografska oblast, broj izloženih stanovnika, prekogranična priroda uticaja), kumulativna i 

sinergijska priroda uticaja, i druge karakteristike uticaja. Različite vrste uticaja mogu se 

definisati kao: 1. Neposredan uticaj: utvrđuje se ako se sa planom predviđa zahvat u šivotnoj 

sredini, koji ima na teritoriju plana neposredan uticaj na izabrane indikatore stanja životne 

sredine. 2. Širi uticaj: se utvrđuje, ako se sa planom predviđa zahvat u životnoj sredini sa 

uticajima, koji nijesu neposredna posljedica sprovođenja plana, nego se mogu dogoditi na 

nekoj udaljenosti od izvornog uticaja ili nastaju kao posledica plana (na primjer: zahvat u 

životnoj sredini koji mijenja kvalitet ili količinu vode i na taj način utiče na ekološko stanje 

močvarnih ili vodenih tijela sa kojima je hidrološki povezan). 3. Kumulativni uticaj: se 

utvrđuje, ako se sa planom predviđa zahvat u životnoj sredini, koji ima manji uticaj na izabrane 

indikatore stanja životne sredine, ali ima zato zajedno sa postojećim zahvatima u životnoj 

sredini ili sa zahvatima koji su tek planirani odnosno u sprovođenju na osnovi drugih planova, 

velik uticaj na izabrane indikatore stanja životne sredine. 4. Sinergijski uticaj: se utvrđuje, ako 

se sa planom predviđa zahvat u životnoj sredini sa uticajima, koji su u cjelini veći od veličine 

pojedinačnih uticaja. Sinergijske uticaje se pogotovo utvrđuju u slučajevima, kada se količina 

uticaja na habitate, prirodne resurse ili urbanizovana područja približi kapacitetu kompenzacije 

tih uticaja. 5. Stalni uticaj: predstavlja uticaj, koji ostavlja trajne posledice. 

    Zakon o zaštiti prirode (“Službeni list RCG”, br.36/77, 39/77, 2/89, 29/89, 39/89, 48/91, 

17/92, 27/94) štiti se priroda kao cjelina, a naročito prostori posebne prirodne vrijednosti, 

prirodne znamenitosti i prirodne rijetkosti koje su zbog zdravstvene, kulturne, obrazovno-
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vaspitne, naučne, istorijske, estetske i druge vrijednosti od posebnog značaja za život i rad 

radnih ljudi, građane i društvenu zajednicu. Prostori posebne prirodne vrijednosti, prirodne 

znamenitosti i prirodne rijetkosti stavljaju se pod posebnu zaštitu-zaštićeni objekti. 

    Na osnovu Zakona o zaštiti prirode zaštićeni su: Plaža Valdanos (3 ha)- smještena u uvali sa 

starim maslinjacima, između brda Mendre i Mavrijana. Zaštićena je 1968. godine kao 

spomenik prirode.  

    Zakon o zaštiti spomenika kulture (“Službeni list RCG”, br. 47/91, 27/94). Ovim zakonom 

uređuje se sistem zaštite i korištenje spomenika kulture, ostvarivanje posebnog društvenog 

interesa, prava i obaveze pravnih i fizičkih lica u vezi zaštite spomenika kulture i način 

organizovanja i sticanja sredstava za finansiranje zavoda koji obavljaju djelatnost zaštite 

spomenika kulture. U skladu sa ovim zakonom spomenici kulture vrednuju se: kao spomenici 

kulture od izuzetnog značaja, spomenici kulture od velikog značaja i značajni spomenici. 

Spomenici kulture i spomenici koji uživaju prethodnu zaštitu ne smiju se uništiti, oštetiti niti se 

bez saglasnosti Republičkog, odnosno Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, smije 

mijenjati njihov izgled ili namjena. 

    Zakon o planiranju i uređenju prostora (“Službeni list RCG”, br. 28/05) – Lokacija. Svako 

izvođenje radova kojima se izazivaju promjene u prostoru vrši se u skladu sa planskim 

dokumentom, odnosno utvrđenom lokacijom. Lokacija je mjesto izgradnje objekta i uređenje 

prostora na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni predviđenoj planskim 

dokumentom. 

   Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list RCG”, br. 51/08 od 22. 08. 

2008.). Ovim zakonom uređuje se sistem uređenja prostora Crne Gore, način i uslovi izgradnje 

objekata, kao i druga pitanja od značaja za uređenje prostora i izgradnju objekata. 

    Zakon o maslinarstvu (“Službeni list RCG”, br. 55/03 od 01. 10. 2003.). Član 2. ovog 

zakona glasi:”Maslinjaci, kao dobro od opšteg interesa, uživaju posebnu zaštitu i koriste se pod 

uslovima i na način propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona; 

čl. 17. ovog  zakona glasi:”Maslinjak “Maslinada Valdanos” uživa zaštitu u skladu sa 

programom posebne zaštite maslina koji donosi Ministarstvo, na predlog naučne ustanove”. 

Član 19. istog zakona glasi:” U maslinjacima je zabranjena: 1) izgradnja stambenih i drugih 

objekata; 2) sječa maslinovih stabala i sadnica, kao i njihovo oštećenje”. 

 

            ŽIVOTNU SREDINU ZAŠTIĆUJU MEĐUNARODNI UGOVORI  

                                                         I STANDARDI 
                                                                 
   Dosta brzo su tekle organizovane međunarodne društvene i stručne institucionalne aktivnosti 

na sagledavanju problema degradiranja i devastiranja životne sredine.Te aktivnosti postaju sve 

intenzivnije i teritorijalno sve rasprostranjenije sa osnovnim ciljem da se uspostavi okvirni 

međunarodni sistem kontrole, utvrde okviri tolerancije ponašanja prema degradaciji i 

devastaciji životne sredine i obezbijedi zaštita vitalnih elemenata geo, hidro i biodiverziteta. 

Ove aktivnosti se na globalnom – svjetskom i regionalnom-kontinentalnom planu organizuju  i 

materijalno podržavaju preko OUN i njenih specijalizovanih organizacija i agencija 

(UNESCO, UICN, UNEP, IKOM i dr.), kao i preko programa razvoja i zaštite životne sredine 

kao što su FAR, UNDP i dr. Ove organizacije često organizuju specijalizovane međunarodne 

skupove i institucionalni stručni rad na donošenju međunarodnih dokumenata od globalnog 

(svjetskog) i međunarodnog značaja. 

   Na svjetskom planu sve više se učvršćuje nova strategija zaštite životne sredine. Naime, ova 

strategija je utvrđena na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju (UNCED), 

održanoj juna 1992. godine u Rio de Žaneiru. Ona bi trebalo da bude osnova globalne politike, 
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uravnotežene saradnje i partnerstva među državama u oblasti zaštite životne sredine. Na 

Konferenciji su donoseni i odgovarajući dokumenti koje su usvojile delegacije država-članica 

Ujedinjenih nacija. Među usvojenim dokumentima su: Rio deklaracija o životnoj sredini i 

razvoju, Konvencija o promjeni klime, Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, Principi o 

upravljanju, zaštiti i održivom razvoju šuma i Agenda 21- Program aktivnosti za 21. vijek. 

  Najvažniji zaključak ove konferencije je obavezivanje zemalja potpisnica na ostvarivanje 

“održivog razvoja”, zasnovanog na principu zaštite životne sredine kao sastavnog dijela 

razvoja i ustanovljavanju obaveza da zagađivač plaća troškove zaštite od zagađivanja. Ovaj 

ključni stav je ugrađen u sve usvojene dokumente, pa se u tački 4 Deklaracije kaže: “ U cilju 

ostvarivanja održivog razvoja, zaštita životne sredine predstavlja integralni dio razvojnog 

procesa i ne može se razmatrati odvojeno od njega”. 

   Osnovni stavovi Povelje o održivom turizmu, koja je proklamovana na Svjetskoj konferenciji 

o održivom turizmu, održana je krajem aprila 1995. godine u turističkom centru Lanzerote na 

Kanarskim ostrvima (Španija). Učesnici Svjerske konferencije o održivom turizmu apeluju da 

nadležni međunarodni i državni organi, koji donose odluke značajna za razvoj turizma, 

uvažavaju sledeće stavove: “Razvoj turizma će se zasnivati na kriterijumu održivosti, što znači 

da on mora biti dugoročno ekološki podnošljiv, ali i ekonomski održiv i etički i društveno 

pravičan za lokalne zajednice. Održivi razvoj je vođeni process koji predviđa globalno 

upravljanje resursima tako da se obezbjedi njihova vitalnost, što omogućuje da bude očuvano 

naše prirodno i kulturno bogatstvo, uključujući i zaštićene oblasti”.Turizam mora voditi računa 

o svom dejstvu na kulturno nasleđe i elemente tradicije, na aktivnost i dinamiku svake lokalne 

zajednice. Uvažavanje ovih lokalnih činilaca i podrška identitetu, kulturi i interesima lokalne 

zajednice mora uvijek igrati centralnu ulogu u formulisanju strategije turizma. 

   Povelja o održivom turizmu naišla je na dobar prijem u svijetu. Već u martu 1997. godine, 

ministri i vođe državnih delegacija okupljeni u Berlinu na Međunarodnoj konferenciji o 

biodiverzitetu i turizmu, donijeli su deklaraciju u kojoj, pored ostalog, zaključili su da je za 

očuvanje biološke raznovrsnosti, kao glavnog turističkog resursa, neophodno obezbjediti stalno 

poštovanje komplementarnosti ekosistema i staništa. Uzurpacija prostora, treba da bude 

izbjegnuta svuda gdje je priroda već pod pritiskom turističkih aktivnosti. 

   Rezolucija plenarnog zasjedanja Ekonomskog i socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija, iz jula 

1998. godine, nastala je iz želje da se 2002. godina proglasi međunarodnom godinom 

ekoturizma. Akcije su u vezi sa Agendom 21 za turističku privredu, koju su podržali 

predstavnici 182 zemlje sa svih kontinenata. Kako Agenda 21 potencira svrsishodan pristup 

održivog razvoja turizma koji doprinosi zaštiti i unapređenju ekosistema i predstavlja izvor 

prihoda mnogim ljudima, potrebno je zadovoljiti ekonomske, društvene i estetske potrebe, 

kulturni integritet, ekološke procese i očuvati biodiverzitet. Međunarodno društvo za 

ekoturizam proklamovala je definiciju ekoturizma koja glasi: “Ekoturizam je odgovorno 

putovanje u oblasti prirode koje čuva životnu sredinu i podržava blagostanje lokalnog 

stanovništva”. 

   Prikazaćemo, među ostalome, nekoliko važnijih konvencija koje se direktno odnose na 

zaštitu prirode. Među njima su: Konvencija o biodiverzitetu usvojena na Konferenciji u Rio de 

Žaneiru 1992. Na osnovu te Konvencije 1993. godine  donijela  je Rezoluciju o politici 

očuvanja biodiverziteta. Ova konvencija zasnovana je na konceptu “održivog razvoja” i to je 

jedina univerzalna konvencija o biodiverzitetu; Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i 

prirodne baštine, s kojom se štite kulturna i prirodna dobra univerzalnih vrijednosti. Usvojena 

je 1974. godine; Konvencija o zaštiti ptica odnosi se na zaštitu divljih ptica, prije svega rijetkih, 

kojim prijeti opasnost istrebljivanja i ptica selica koje su izložene ugrožavanju ; Konvencija o 

močvarnim staništima od međunarodnog značaja odnosi se na ptice močvarnice (Ramsarska 
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konvencija); Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore; 

Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja; Konvencija o promjeni klime i 

Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagaživanja i druge konvencije o zaštiti mora. 

 

      ZAKLJUČAK 

Detaljno sagledavanje stanja razvoja turizma na primjeru konkretnih turističkih destinacija, 

poslužilo je kao validna osnova za identifikaciju i razradu najvažnijih instrumenata upravljanja, 

čija primjena treba da  omogući realizaciju optimalnog koncepta turističkog razvoja na trajnim 

osnovama. Posebna pažnja je posvećena: integralnom pristupu turističkom planiranju, 

prostorno – planskim aspektima razvoja turizma, programima upravljanja životnom sredinom, 

ekonomskim instrumentima zaštite životne sredine i razvoja turizma, edukaciji i obuci svih 

učesnika turističke djelatnosti, monitoringu i informatičkoj podršci razvoju turizma, kao 

ključnih mehanizama za realizaciju koncepta održivog razvoja. 
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26 European experience in space planning in Montenegro 

 

Abstrakt 

 

Spatial planning in the united Europe is one of the key instruments of spatial integration and 

the direction of its development which offers a new level for the planning system of European 

countries – supranational. Spatial planning and government regulation within the European 

Union Member States have an important role in directing the trends. Policies and plans are 

trying to maximize competitive position and potential growth of urban centers, along with 

attempts to, at best, provides sustainable forms of growth. In the Spatial Plan of Montenegro, 

the relevant provisions of a number of international documents and initiatives in the wider field 

of sustainable development, spatial and urban development and environmental protection. The 

greatest impact on regional spatial development in this regard is: the European Spatial 

Development Perspective - ESDP (European Spatial Development Perspective), INTERREG 

and other programs that provide access to EU structural funds.  

 

Keywords: urban planning, development, institutions, lessons 

 

EVROPSKA ISKUSTVA U PLANIRANJU PROSTORA U CRNOJ GORI 

 

Uvod 

 

          Teorijska misao u prostornom planiranju,u ovom trenutku,i u Crnoj Gori i u 
Evropi, pokušava da ide u korak sa snažnom ekspanzijom prakse, posebno na 
nacionalnom i regionalnom nivou.Uzrok za ovu dijagnozu je širenje Evropske unije ka 
jugu i istoku kontinenta.Otuda je prostorno planiranje u Evropi dobilo potpuno novi 
smisao u odnosu na klasičnu teoriju i praksu koja se još uvek praktikuje u Sjedinjenim 
Američkim Državama koji je  postalo važan instrument Evropske unije u procesu njene 
kohezije i ekspanzije.Glavni razlozi za to su: 

 priznavanje uticaja,koje može imati prostorni razvoj unutar zemalja  članica, ili regiona 

na susede, 

 potreba za maksimiziranjem ekonomskih potencijala jedinstvenog evropskog tržišta,sa 

ciljem minimizacije infrastrukturnih razlika i nedoslednosti u prostorno razvojnim 

matricama; 

 potreba za koordinacijom javnih invensticija,uključujući i Strukturne fondove,da bi se 

maksimizirao doprinos politikama Unije,radi povećanja konkuretnosti i nadoknađivanja 

regionalnih dispariteta; 

 optimalnije korišćenje šansi, da zemlje članice sarađuju na transgraničnim i 

transcionalnim planerskim problemima od zajedničkog interesa; 
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priznavanje uloge, koju prostorno planiranje može odigrati u promovisanju održivog razvoja 

cjelokupnog prostora EU i obezbjeđivanja ekonomskog rasta koji je  uravnotežen u odnosu na 

potrebu zaštite životne sredine i nasleđa; 

upućenje na prostorno razvojne implikacije integracije centralnih i istočnih evropskih 

zemalja,kao i južnih i istočnih mediteranskih država sa EU. 

         U svojoj promociji socijalne i ekonomske kohezije i veće konkuretnosti unutar EU,Unija 

je preduzela mnoge djelatnosti i invenstirala u značajne Fondove,sa važnim prostorno planskim 

implikacijama u korist relevatnih nacionalnih,regionalnih i lokalnih vlasti.Potreba za 

efikasnom saradnjom između različitih administrativnih nivoa unutar Unije,između različitih 

sektora aktivnosti i različitih zemalja članica i regiona je porasla.Povećana pažnja posvećena 

prostornom planiranju i unutar prostornog planiranja,u pogledu saradnje,se odražava u velikom 

broju publikacija od kojih posebno ističemo ESDP-Evropska strategija prostornog 

razvoja,usvojene u Poznavanju 1999. godine. 

              Mnoge planske politike u ESDP-u i u većini nacionalnih i regionalnih strateških 

planskih dokumenata, nisu obavezujuće, usled čega, one nemaju dovoljno razrađena i ubedljiva 

sredstva implementacije. Mnogo više se računa na komunikaciju kroz koju će se uticati na 

nosioce interesa da oni budu odgovorni za sprovođenje, nego na programiranje. 
             Promjene matrice faktora lokacije za konkretne prostore – zone ili centre, obilježje je 

svakog vremena.U tom pogledu presudnu ulogu imaju matrica tehničkih infrastrukturnih 

sistema i matrice društvenih servisa, posebno višeg ranga – regionalnog i državnog. Vrijeme i 

praksa su potvrdili da su ove matrice izazivale regionalne razlike, produbljivale ih ili su, negdje 

uspješnije i djelotvornije kao i planiranju prostora i pri sprovođenju prostornih planova, uticale 

na njihova ublažavanja. Baš zbog toga, obaveza je prostornih planera da kritički sagledavaju 

ove matrice i predlažu njihove planske korekcije, dopune, izmjene ili pak njihove nove modele, 

što nameće duh kontinuiteta i povezuje njegove žilavosti i životnosti. (Lješević 2008:53) 

        Dinamika promjena u razmještaju i redistribuciji stanovništva stalan je proces, koji u 

zonama najpovoljnijih matrica lokacionih faktora, istovremeno i kao faktora, demografsko 

populacione eksplozije. Primjera radi, grad Podgorica je od 1971. do 1981. godine, ili za jednu 

deceniju imala porast ukupnog stanovništva od približno 35.500 ili za dva grada srednje 

populacione veličine za crnogorske prilike (Pljevalja i Bijelog Polja),što je poremetilo sva 

prostorno planerska rješenja, a time izazvala i pogoršanje urbanih uslova življenja i kvaliteta 

urbaniteta grada Podgorice uopšte.U takvim okolnostima analiza tih procesa i blagovremeno 

preduzimanje mjera su najveći izraz potrebe za promjenom kontinuiteta planiranja. 

        Kontinuitet uslovljavaju i prodori u prostore koji u prethodnim etapama nijesu izazivali 

interes korisnika ili je on samo fragmentarno najavljivan. U našim uslovima ti prodori već su 

prisutni prema akvatoriju morskog dobra i visokim planinama, a naziru se i prema periodičnim 

plavljenim površinama, kanjonskim dolinama, kraškim površinama i slično. 

        Ne treba isključiti iz vida egzistencijalne potrebe pojedinaca, promjene u kriterijumima 

zadovoljavanja bioloških, kulturnih, socijalnih, ekonomskih i psiholoških potreba raznih 

socijalnih grupa i slično. Crna Gora ima nizak porez na dobit od 9 posto i PDV od 17 posto, 

nema poreza na kapitalnu dobit, jahte se uvoze bez carine, a država ulagačima previše izlazi u 

susret. Gradi se bez validnih dozvola. Uporedo sa privatizacijom privrede, čiji su vlasnici 

uglavnom inostrane kompanije, sve više i nekretnine u Crnoj Gori - kuće, stanove, pa i 

zemljište, zaposjedaju stranci. Kupoprodaja nekretnina naročito je učestala poslije sticanja 

nezavisnosti. To je i bio razlog što je jedan inostrani list, a sve više medija u svijetu piše o 

tome, svoj tekst o prometu nekretnina u Crnoj Gori naslovio gotovo upozoravajućom 

konstatacijom « nezavisna i tražena». 
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1.Prostorno planiranje na nivou ujedinjene Evrope i prostorni plan Crne Gore iz 

2008. 

 

Globalizacija daje uopšteni kontekst za porast interesovanja za transnacionalnu 

dimenziju. Konkretniji konteksti dolaze iz oblasti prostornog planiranja evropskih sektorskih 

politika, dokumenata iz oblasti prostornog planiranja i Evropske Komisije, institucionalne 

političke podrške, kao i akcija država članica. Evropske transnacionalne dimenzije, kako ih 

formalno definiše Evropska Komisija su: prekogranična – podrazumijeva saradnju između 

geografski povezanih graničnih regiona; međuregionalna – saradnja među geografski 

nepovezanim regionalnima i transnacionalna dimenzija, u užem smislu (transgranična) – 

saradnja preko velikih multinacionalnih regiona. (Dabovic 2008: 83) 

Prostorno planiranje na nivou ujedinjene Evrope, predstavlja jedan od ključnih 

instrumenata prostorne integracije i usmjerenja njenog razvoja.Takođe donosi nov teritorijalni 

nivo u sistem planiranja evropskih zemalja – nadnacionalni.Osnovni razlog za nastanak 

nadnacionalnog i transnacionalnog planiranja, kao još jednog nivoa u teritorijalnoj hijerarhiji, 

je sve veća ekonomska međuzavisnost između nacija. Značajni elementi ekonomskih 

aktivnosti, zajedno sa političkim i kulturnim odnosima postaju globalizovani i nezavisni od 

nacionalnih država. Dubina i širina globalizacije mogu se posmatrati sa različitih aspekata. 

Kada je u pitanju prostorni razvoj, ovaj proces bez sumnje ima specifične i značajne uticaje na 

promjenu prostornih obrazaca. U evropskom kontekstu, primijećeni trendovi podrazumijevaju: 

povećanu prostornu koncentraciju ekonomskih aktivnosti u kombinaciji sa sve značajnom 

centralnom ulogom globalnih i regionalnih gradova; intenziviranu konkurenciji između 

gradova; polarizaciju ekonomskog prosperiteta između gradova (koja je u vezi sa prethodnim 

trendom); sve veće razlike među socijalnim grupama unutar gradova koje dovode do pojave 

socijalnog isključivanja; i, negativne posljedice urbanog razvoja na životnu sredinu (Shaw & 

Nadin, 2000). Prostorno planiranje i državna regulacija unutar država članica Evropske Unije 

imaju značajnu ulogu u usmjeravanju ovih trendova. Politikom i planovima se pokušava 

maksimizirati kompetitivna pozicija i potencijali rasta urbanih centara, uz istovremene 

pokušaje da se, u najboljem slučaju, omoguće održivi oblici rasta, a u najgorem, izbjegnu 

negativni uticaji (Dabovic 2008:77). 

Evropski nivo planiranja služi kao platforma u pokušaju harmonizacije nacionalnih 

sistema planiranja država članica, ali i država koje taj status očekuju (intenzitet prilagođavanja 

je generalno, obrnuto srazmjeran vremenu koje je potrebno da se pristupi EU). Najveći uticaj 

na regionalni prostorni razvoj u tom smislu imaju: Evropska perspektiva prostornog razvoja – 

ESDP (European Spatial Development Perspective), INTERREG i drugi programi koji 

obezbjeđuju pristup Strukturnim fondovima Evropske Unije. Paralelno regionalnom, u EU se 

sve više insistira na konvergenciji nacionalnih i regionalnih sistema prostornog planiranja ka 

međudržavnim inicijativama, sa čestom posljedicom da programi regionalnog razvoja EU 

guraju u zasenjak nacionalne politike regionalnog prostornog razvoja (kao što je to slučaj u 

Finskoj, Španiji, Italiji i dr.).Impuls ka evropskom prostornom planiranju povezan je sa potrebom 

rešavanja ne samo prostornih problema, već i konfliktnih prostornih ciljeva na različitim nivoima i u 

različitim regionima (Dabinett & Richardson, 2000). Podiljeljena nadležnost zahtijeva kombinaciju 

bottom-up i top-down procesa odlučivanja, imajući u vidu sve veći broj nivoa prostornog planiranja i 

EU što sa 27 država članica i njihovim različitim pristupima neće biti nimalo lak, pa ni privlačan posao. 
(Dabovic 2008:78) 

2.Prostorni plana Crne Gore i sveevropski dokumenati, inicijative i sheme 

Evropske unije  

Trebalo bi napomenuti, da na razvoj evropskog prostornog planiranja u velikoj mjeri 

utiču pojedine države članice, zato ne treba da čudi što se u njemu pronalaze različiti pristupi i 
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shvatanja prostornog planiranja. Prisustvo različitih nacionalnih sistema svojine nad 

zemljištem, planskih kontrola i pravila građenja, koje djeluju odvojeno i sa potencijalno 

različitim ciljevima, mogli bi se (i često se) vide kao prepreka uspostavljanju jedinstvenog 

tržišta, koje zavisi od država članica i drugih politka i akcija koje su u skladu sa opštim 

projektom integracije EU.Ovo, svakako stvara probleme u tradicionalnom planiranju i stavlja 

na probu mogućnosti stvaranja planskih okvira unutar kojeg bi se datim ciljevima posvećivala 

pažnja na pravedan način.Za evropske integracije i planiranje, posebno je značajan početak 

posljednje decenije prošlog vijeka koji je donio evropskom kontinentu dva paralelna, suprotna 

procesa. Na jednoj strani, razvijene zapadne države su ušle u proces integracije i transformacije 

EEZ u EU, čime je započet i proces harmonizacije i modifikovanja sistema prostornog 

planiranja. Na drugoj strani, u socijalističkim zemljama istočnog i jugoistočnog dijala 

kontinenta, došlo je do procesa dezintegracije i raspada višenacionalnih na nove samostalne 

države, koje je u zemljama Zapadnog Balkana bio propraćen oružanim sukobima i unutrašnjim 

nestabilnostima. Nakon više od decenije dugog, teškog i kompleksnog procesa tranzicije uz 

prilagođavanje kritijumima EU, države iz istočnog i centralnog dijela kontinenta, koje su 

sredinom 1990-tih godina ušle u proces priključivanja EU, postale su njene punopravne članice 

1. maja 2004. godine. Bugarska i  Rumunija su se priključile 2007. godine a u narednim 

godinama očekuje se sukcesivno priključivanja država Zapadnog Balkana.Hrvatska se 

priključila 1.jula 2013.godine. 

U izradi Prostornog plana Crne Gore korišćene su odgovarajuće odredbe iz većeg broja 

međunarodnih dokumenata i inicijativa u široj oblasti održivog razvoja, prostornog i urbanog 

razvoja i zaštite životne sredine, čiji su određeni elementi pogodno ugrađeni i primijenjeni u 

Planu i koje će biti ostvarene primjenom smjernica i mjera za realizaciju Prostornog plana, kao 

i ostvarivanjem preporuka za realizaciju.Od posebnog značaja je najnovija generacija 

međunarodnih („globalnih“) dokumenata: Milenijumski razvojni ciljevi UN; Deklaracija sa 

Svjestkog samita iz Ria (1992) i prateća dokumentacija (konvencije itd.); odluke donesene na 

drugim svjetskim samitima pod pokroviteljstvom agencija UN-a, kao Odluka o stanovništvu 

(Kairo, 1994), o društvenom razvoju i ljudskim pravima (Kopenhagen, 1995), naseljima ( 

Istanbul, 1996), zaštiti vazduha (Kjoto, 1997) i o upravljanju vodenim resursima i upotrebi i 

zaštiti voda (Johanesburg, 2002) i dr.Za izradu Prostornog plana Crne Gore posebno je 

značajan veći broj sveevropskih dokumenata, inicijativa i shema Evropske unije, kao što su: 

Evropska perspektiva prostornog razvoja/ESDP (1999);EVROPA 2000. i EVROPA 2000+; 

Lisabonska strategija (2000; 2005);Vodeći principi održivog prostornog razvoja evropskog 

kontinenta (CEMAT, 2000; 2003); Rezolucija Ministarske konferencije o zaštiti šuma (2003); 

Strategija održivog razvoja Evropske unije (2001; 2006); Teritorijalna agenda Evropske unije 

(2007); Lajpciška povelja o održivim gradovima Evrope (2007); Barselonska konvencija 

(1976-1995) i četiri prateća protokola; i dr. Od regionalnih dokumenata, za Crnu Goru su 

najrelevantniji sljedeći: regionalna inicijativa INTERREG III; Mediteranska strategija održivog 

razvoja; CADSES/VISION PLANET; ESTIA-OSPE-SPOSE; PLANET CENSE; Sporazum o 

energetskoj zajednici, CEFTA 2006 i dr. Pored navedenih, Crna Gora će svoj statistički sistem 

prilagoditi evropskoj shemi/sistemu statističkih teritorijalnih jedinica (NUTS), a kandidovaće se i za 

uključivanje u ESPON2 (2007-2013), koji je glavni istraživačko-informatički program podrške 

u oblasti održivog prostornog i urbanog razvoja i zaštite životne sredine. (Lješević 2008:53) 

Postoje tri uslova da bi plan bio efektivan: 

 Plan mora imenovati set operacionalnih odluka kojima je namenjen kao okvir za 

odlučivanje 

 Plan mora biti kontinuirano relevantan u odnosu na situaciju koja se razvija; i  

 Plan mora biti od pomoći pri definisanju operacionalnih odluka. 
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U skladu sa reformom cjelokupnog društveno-političkog i ekonomskog sistema,  Crna 

Gora treba da izvrši vrše prilagođavanja u sistemima prostornog planiranja, kako bi se 

odgovorilo na evropske zahtjeve, povratio izgubljeni legitimitet planiranja i odgovorilo na 

novu prostornu, ekonomsku i socijalnu stvarnost. Prilagođavanja se vrše institucionalnim, 

organizovanim i zakonskim reformama u pravcu „omekšavanja” centralističkog sistema 

planiranja, jačanja subnacionalnih teritorijalnih nivoa u skladu sa opštim trendom 

decentralizacije i sprovođenjem evropskih ciljeva preko subnacionalnih nivoa upravljanja (koji 

mogu imati transnacionalni karakter) i konkretizovanja i operacionalizacije novih paradigmi i 

principa društvenog funkcionisanja i prostornog planiranja. 

 

Zaključak 
Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine  je  objavljen u "Službenom list CG" broj 24/08.U 

dugoročnom periodu treba nastojati afirmisati princip planiranja i afirmacija principa 

teritorijalnog kapitala.Neophodno je razvoj uravnoteženog policentričnog sistema i novog 

odnosa urbana – ruralna sredina.U skladu sa reformom cjelokupnog društveno-političkog i 

ekonomskog sistema,  Crna Gora mora  da izvrši prilagođavanja u sistemima prostornog 

planiranja, kako bi se odgovorilo na evropske zahtjeve, povratio izgubljeni legitimitet 

planiranja i odgovorilo na novu prostornu, ekonomsku i socijalnu stvarnost. Za izradu 

Prostornog plana Crne Gore posebno je značajan veći broj sveevropskih dokumenata, 

inicijativa i shema Evropske unije, kao što su: Evropska perspektiva prostornog razvoja/ESDP 

(1999);EVROPA 2000. i EVROPA 2000+; Lisabonska strategija (2000; 2005);Vodeći principi 

održivog prostornog razvoja evropskog kontinenta (CEMAT, 2000; 2003); Rezolucija 

Ministarske konferencije o zaštiti šuma (2003); Strategija održivog razvoja Evropske unije 

(2001; 2006); Teritorijalna agenda Evropske unije (2007); Lajpciška povelja o održivim 

gradovima Evrope (2007); Barselonska konvencija (1976-1995) i četiri prateća protokola; i dr.  
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27 Eksporti i produkteve si mundesi e zgjerimit te tregut per kompanite 

Kosovare-rasti i kompanise Frutex me produktin “Golden Eagle” dhe analiza 

e tregut të Turqisë 

 

 
  

Abstrakti  

 

Në këtë punim paraqitet  diskutimi për eksportimin e produkteve si mundësi e zgjerimit të 

tregut për Kompanitë Kosovare. Kosova qe prej përfundimit të luftës po ballafaqohet me 

probleme të shumta ekonomike, njëri prej problemeve është edhe eksporti i vogël i mallrave 

nga Kosova drejt vendeve të botës, raporti midis eksportit dhe importit të mallrave është 10 

:90 pra vetëm 10% eksportohet dhe 90 % importohet prej vendeve të ndryshme. Së pari është 

diskutimi për eksportin si mundësi e zgjerimit të tregut për kompanitë vendore dhe mundësia e 

eksportimit ndikon në përmirësimin e raportit të eksportit dhe importit në Kosovë. Se dyti është 

spikatur baza legale     ( ligji për tregti të jashtme përkatësisht mjedisin legal për eksportimin e 

produkteve). Dhe në fund është  sqaruar rasti konkret për Kompaninë Frutex me produktin 

Golden Eagle e cila njihet si njëra ndër kompanitë më eksportuese në vend, analizat për 

eksportim në tregun e huaj përkatësisht në tregun e Turqisë dhe qëndrimet Politiko – 

Ekonomike midis Kosovës dhe Turqisë.  

Fjalet kyçe; eksporti, tregu, Ligji për Tregti te jashtme, produkti Golden Eagle, Kosove, Turqi. 

 

HYRJE 

Kosova qe prej përfundimit të luftës po ballafaqohet me probleme të shumta ekonomike, njëri 

prej problemeve është edhe eksporti i vogël i mallrave nga Kosova drejt vendeve të botës, 

raporti midis eksportit dhe importit të mallrave është 10 :90 pra vetëm 10% eksportohet dhe 90 

% importohet prej vendeve të ndryshme. Kosova ka një regjim liberal për tregti, me thjeshtësi 

dhe neutralitet, të rëndësishme për stimulimin e rritjes së sektorit privat, si dhe për krijimin e 

kushteve për eksport të mirë. Ne Kosovë liberalizimi i tregtisë nuk ka qenë i shoqëruar me 

përmirësimin e aftësisë konkurruese të sektorëve prodhues vendorë ,  po ballafaqohet me 

deficit të lartë tregtar dhe kjo do të pengojë stabilitetin dhe rritjen makroekonomike.Problemet 

me të cilat ballafaqohen eksportuesit kosovarë janë të natyrës së jashtme. Sipas eksportuesve, 

pengesat në pikat e doganimit, niveli i lartë i ngarkesave të importit në inputet e prodhimit, 

mundësia e kufizuar për të udhëtuar dhe mungesa e financimit për nevoja të eksportit paraqesin 

pengesa të rëndësishme. Pengesat me shtetet fqinje kërkojnë përkujdesje të menjëhershme. 

Trajtimi asimetrik i produkteve, kuotat e tranzitit, ngarkesat doganore dhe ngarkesat tjera 

tarifore dhe jotarifore të imponuara keqësojnë pozitën e eksportuesve kosovarë. Përkundër të 

gjitha barrierave me të cilat ballafaqohen ndërmarrësit kosovarë, ekziston një bindje se gjërat 

do të bëhen më mirë dhe se tregjet e eksportit do të rriten. Mirëpo, sipas eksportuesve , duhet të 
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ndërrmirren masa të politikës ekonomike, në mënyrë që të përmirësohet rrethina dhe të 

përmirësohen kushtet për eksport të mirë. Pjesa dërmuese eeksportuesvee beson se rritja e 

kredive për eksport dhe reforma në politikën e taksave lidhur me importin  të inputeve 

bujqësore janë dy fusha të politikës ekonomike që meritojnë kujdes të menjëhershëm. Përvoja 

ndërkombëtare në zhvillimin e sektorit të eksportit në vendet tjera sugjeron që masat  për 

përmirësimin e aftësisë konkurruese të ekonomisë duke ndikuar ne përmirësimin e 

performances së tregtisë. 

 

I. Shfletimi I literatures-Liberalizimi tregtar në kontekstin e Kosovës  

 

Liberalizimi i tregut është esencial në ndërtimin e një ekonomie të hapur dhe për rritjen e 

konkurrencës së ekonomisë vendore për t’u përballur me importin në tregun vendor dhe për të 

përmirësuar performansën e eksportuesve. Ekonomitë e vogla siç është Kosova duhet që, në 

veçanti, të kërkojnë mundësitë e tregut të lirë, ekonomisë së hapur dhe liberalizimit tregtar. 

Sidoqoftë, konteksti dhe procesi i liberalizimit duhet të diskutohen. Liberalizimi tregtar i 

Kosovës është realizuar në rrethana tejet specifike  dhe dallon nga përvoja e vendeve të tjera të 

tranzicionit. Përderisa ekonomitë tjera të tranzicionit liberalizimin tregtar e kanë realizuar në 

kuadër të reformave ekonomike të përgjithshme, kjone Kosove eshte bere  stpa nje srategji 

ekonomike, nën presionin e nevojave emergjente të rindërtimit dhe kolapsit të sektorit 

prodhues në gjendjen e pasluftës.  Gjithashtu, një mori pengesash tjera janë nënvlerësuar, e 

para së gjithash: pengesat institucionale, sistemi bankar joadekuat, mungesa e kredive 

eksportuese dhe joefikasiteti i doganave. 

Të dhënat nga Tregtia e Jashtme në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të ulët për 

Muajin  Nëntor 2013 prej 184,2 milion euro krahasuar me deficitin prej 188,1 milion euro me 

periudhën e njëjtë të vitit 2012. Eksporti mbulon importin vetëm 10.6%.Eksporti në muajin 

Nëntor 2013 kishte vlerën 21,8 milion euro, ndërsa importi 206,0 milion euro,  është një rënie 

prej (-10.8%) për eksport si dhe prej (-3.1%) për import krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 

2012. 

 

Eksporti (FOB) Importi (CIF) 

Sipas të dhënave të grupeve kryesor të eksportit: (46.4%) të eksportit e përbëjnë metalet bazë 

dhe artikujt prej tyre, (20.4%) produktet minerale, (6.0%) plastikë,gomë dhe artikuj prej tyre, 

(5.8%) produkte bimore, (5.6%) ushqimet e përgatitura,pijet dhe duhani, (5.3%) tekstili dhe 

artikujt prej tekstili etj.Ndërsa sipas të dhënave të grupeve kryesor për import: (18.6%) të 

importit e përbëjnë produktet minerale, (12.7%) ushqimet e përgatitura,pijet dhe duhani, 

(12.3%) makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, (10.3%) metalet bazë dhe artikujt prej 

tyre, (7.0%) produkte të industrisë kimike, (6.1%) plastikë,gomë dhe artikuj prej tyre etj.Lidhur 

me eksportin dhe importin e Kosovës, partner kryesor tregtar janë vendet e BE-së të cilat 

marrin pjesë me 47.8% për eksport dhe 39.7% për import, ndërsa vendet e CEFTA-së merë 

pjesë me 36.0% për eksport dhe 29.4% për import, në raport me totalin e muajit. Përqindja më 

e madhe e eksportit ishte në: Itali (30.2%), Shqipëri (15.0%), Maqedoni (10.4%), Serbi (5.6%), 

Gjermania (4,6%), Mali i zi (4.0%) etj.Ndërsa sipas të dhënave përqindja më e madhe e 

importit është nga: Serbia (11.6%), Gjermania (10.2%), Turqia (9.2), Italia (7.6%), Kina 

(7.5%), Maqedonia (6.8) etj.  

 

I.1. Eksporti dhe importi Kosove – Turqi 

Kosova aktualisht është një partner i rëndësishëm tregtar midis vendeve të Evropës Lindore 

Turqisë. Për të plotësuar kuadrin ligjor të marrëdhënieve dypalëshe tregtare dhe ekonomike, 
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Turqia dhe Kosova kanë nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit Ekonomik (2009) dhe 

Promovimi bilaterale Investimeve dhe Marrëveshja e Mbrojtjes (2006). 

Në kuadrin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit Ekonomik, me qëllim të vlerësimit dhe të rritur 

marrëdhëniet dypalëshe ekonomike dhe tregtare, Turqi-Kosovë Bashkëpunimi Ekonomik i 

Përbashkët (JEC) Takimet do të mbahen me pjesëmarrjen e institucioneve publike si nga 

Turqia dhe Kosova alternuar në Ankara dhe Podgorica. 

Eksportet 

Eksportet e mallrave turke në Kosovë në vitin 2012 ishin 255 milion $ , me 9.6% të uljes (265 

milionë dollarë ) nga 2011. Në vitin 2006 ajo ishte 76 milionë $ . Kategoritë e eksportit të lartë 

( 2 - shifror SITC) për vitin 2012 kanë qenë : Artikujt e veshjes dhe rroba plotësuese ( 

40.200.000 $) ; fije tekstile , pëlhura , e bërë - up artikuj (28.2 mln USD) , prodhon e metaleve 

( 20.800.000 $) elektrike Makineri , aparate dhe pajisje ( 20.5 milionë $) , dhe artikuj të 

ndryshëm të prodhuar ( 11 milion $)
170

 . 

Importet 

Mallrave turke importet nga Kosova arritën në 9 milionë $ në vitin 2012 , me një rënie prej 

25.7 % ( 10.1 milion $ ) nga 2011. Në vitin 2006 ajo ishte 2 milionë $ . Top Kategoritë 5 

importet ( 2 - shifror SITC) për vitin 2012 kanë qenë : fije tekstile , pëlhura , Artikuj të ( 

3.100.000 $) ; ores metalmbajtës dhe skrap metali ( 2.7 milion $ ) ; gome prodhon ( 2 milion $ 

) ; prodhon i metaleve (0.64 mln USD) , dhe fibrave tekstile (0.17 mln USD)
171

. 

 

I.2. Historiku i kompanisë Frutex   

Frutex është prodhues i bendeve Golden Eagle dhe Relax ku pronari i kësaj kompanie është 

Shaqir Palushi. Kompania Frutex u themelu në vitin 1994 në një periudhë relativisht të rënd, 

mirëpo fale punës dhe angazhimit të madh kjo kompani arriti të mbijetoj edhe pas sfidës e  cila 

u krijua gjatë viteve 1999 e cila u thye dhe u plaçkit e tëra. Pas luftës në gjysmën e dytë të 

viteve 1999 themeluesit e saj menjëherë ndërmorën hapat për rindërtimin e fabrikës dhe 

rindërtimin e punës. Në këtë kohë filloi funksionimi i kësaj ndërmarrje më një fuqi të vogël 

punëtore dhe me një teknologji të vjetër. 

Pas disa kohe fabrika ndërron lokacionin e punës, si dhe pajiset me një teknologji më moderne 

për punë, duke ngritur kështu numrin e punëtorëve dhe duke rritur ndjeshëm cilësinë e 

prodhimit. Në pjesën e parë të vitit 2006, gjegjësisht në muajin maj të atij viti, ndërmarrja 

Frutex filloi prodhimin e një pije të re energjike me emrin Golden Eagle. 

Kjo pije u mirëprit shumë mirë nga konsumatori për shumë arsye kurse ato kryesoret ishin 

cilësia e lartë e pijes, vlera të larta ushqyese, dhe mbi të gjitha çmimi jashtëzakonisht 

konkurrues. 

Duke parë që kjo pije po mirëpritet në tregun vendorë, ndërmarrja për prodhimin e pijeve jo 

alkoolike Frutex nga Theranda rriti sasinë e prodhimit dhe fillo një fushatë të madhe 

marketingu me qëllim sensibilizimin e konsumatorëve për këtë pije të re, e cila ishte tanimë e 

preferuar nga shumë të rijnë, dhe i përshtatej shumë lehtë çështjes ekonomike.Tani ndërmarrja 

Frutex është përqendruar kryesisht në prodhimin e kësaj pije energjike, për të cilën janë shtuar 

kërkesat falë angazhimit të stafit teknik të kësaj ndërmarrje, dhe marketingut të madh që i është 

bërë, si dhe investimet e shumta që po bëhen për të arritur suksesin absolut. 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=KOS&region=9  

3 http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=KOS&region=9  

http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=KOS&region=9
http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=KOS&region=9
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I.3. Produkti kryesor dhe ndertimi i brendit 

Golden eagle është pije energjike që përmban që përmban taurinë
172

. Golden Eagle nuk 

përmban alkool, është një pije absolutisht e re, pasi që në tregun kosovar ndodhet nga muaji 

maj i vitit 2006 dhe që nga atëherë ka filluar të tregoj sukseset e veta si pije energjike e cila 

preferohet nga të rinjtë. Golden Eagle përveç freskisë dhe shijes së mirë që ofron, furnizon 

edhe trupin me energji. Golden Eagle është prodhuar ekskluzivisht për të furnizuar trupin me 

energji përmes vitaminave që përmban, kështu kjo pije energjike nxit qarkullimin më të mirë të 

gjakut dhe stimulon sistemin nervor, po ashtu rritë nivelin e përqendrimit dhe largon lodhjen. 

Edhe pse kjo pije është e preferuar, ajo nuk dedikohet për të gjithë personat. Këtë pije nuk 

preferohet ta përdorin fëmijët, pastaj personat me probleme të zemrës, si dhe ata që kanë 

ndjeshmëri ndaj kafeinës. 

Golden Eagle si qëllim kryesor ka që të nxisë simulimin e trupit dhe krijimin e energjisë së re 

të trupit kundrejt lodhjes dhe sprovimeve fizike të njeriut. Preferohet për sportistë të ndryshëm, 

përveç rasteve ku është e ndaluar me rregulloret sportive, për shoferët të cilët vozitin për kohë 

të gjata, pastaj preferohet për ata që punojnë në kompjuter për kohë të gjatë, punë tjera që 

kërkojnë përqendrim të lartë, dhe për punëtorët fizik.Golden Eagle përbëhet nga uji i gazuar, 

sheqeri, ekstrakte të bimëve, acid limoni, vitamina, taurin deri 400 mg/l, kofeinë deri në 250 

mg/l, e konservuar me natrium benzoat 120 mg/l., dhe preferohet që gjithmonë të konsumohet 

e ftohtë. Golden Eagle nuk përmban elemente të padëshiruara për trupin dhe në përgjithësi 

shëndetin, dhe kontrollohet vazhdimisht nga instituti kombëtar i shëndetësisë së Kosovës 

ndërsa para konsumit konsumatori gjithmonë duhet të ketë kujdes për datën e prodhimit e cila 

gjendet poshtë Kanaqes 

Golden Eagle mbushet në kanaqe alumini në sasi prej 250 ml, ndërsa prodhimi dhe shtypja e 

këtyre kanaqeve bëhet në Holandë, fakt ky që rritë përtej masës së dëshiruar cilësinë dhe 

ruajtjen e freskisë së kësaj pije energjike. 

 

II. Analiza e te dhenave-Kosto e prodhimit të një kanaqeje 

Golden Eagle është në fazën e saj të zhvillimit, pasi zhvillimi i saj përveç tregut vendor synon 

edhe tregun ndërkombëtar. Ajo distribuon Produktin e saj në Shqipëri, Slloveni, Mal të zi, 

Maqedoni, Austri, Itali, Zvicër, Gabon, Bosnja & Hercegovina, Libi, Serbi dhe Togo. Golden 

Eagle  është njëri ndër produktet i cili është shumë i mirëpritur nga konsumatorët vendor, 

përveç shijes dhe efektet pozitive që ka, kompania është e certifikuar nga ISO22000:2005, 

duke bërë kështu një hap të madh përpara drejt avancimit dhe plotësimit të standardeve siç 

kërkohen nga Bashkimi Evropian. 

 

II.1. Teknologjia 

Linja e prodhimit të Golden Eagle është aktive që në vitin 2006 por linja moderne e 

teknologjisë digjitale me kapacitet prej 15.000 kanaqeve për orë është instaluar në vitin 2008. 

Instalimi i kësaj linje është bërë nga ekspert të huaj, kryesisht gjerman dhe italian nga industria 

përkatëse.Kjo linjë prodhon Golden Eagle, dhe produktet tjera në kanaqe të aluminit. Linja 

është tërësisht kompjuterike dhe nuk kërkohet intervenimi njerëzor në procesin standard të 

prodhimit 
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{
𝐁𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 ∶   Certifikata e ISO standardeve, Kompania Golden Eagle,

http://www. goldeneagle − ks. com/al/left/standarded/ 
} 

 

{
𝐁𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢 ∶ Linjat e prodhimit të Golden Eagle,

http://www. goldeneagle − ks. com/al/top/teknologjia/ (15.01.2014
} 

 

II.2. Tereni Gjeografik 

Tregu Vendor është i mbuluar me pijen energjike Golden Eagle, këtë produkt në Kosovë mund 

të gjendet në çdo Mega apo Mini Market, në Restorante të ndryshme e të ngjashme. Përveç 

tregut vendor, Golden Eagle Eksporton në Shqipëri, Slloveni, Mal të zi, Maqedoni, Austri, 

Itali, Zvicër, Gabon, Bosnja & Hercegovina, Libi, Serbi dhe Togo.Vendi të cilin Golden Eagle 

e synon të eksportoj produktin e tyre është Turqia.Turqia ndodhet në pjesën jug-lindore të 

Evropës dhe në pjesën perëndimore të Azisë.Turqia është e vendosur në Anadoll dhe në 

http://www.goldeneagle-ks.com/al/left/standarded/
http://www.goldeneagle-ks.com/al/top/teknologjia/
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Ballkan, në kufi me Detin e Zi, ndërmjet Bullgarisë dhe Gjeorgjisë, dhe në kufi me Detin Egje 

dhe Detin Mesdhe, midis Greqisë dhe Sirisë. Koordinatat gjeografike të vendit qëndrojnë në: 

39 ° 00'N 35 ° 00'E.Turqia shtrihet më shumë se 1.600 km (994 mi) nga perëndimi në lindje, 

por në përgjithësi më pak se 800 km (497 mi) nga veriu në jug. Sipërfaqja totale e tokës është 

rreth 783.562 m2 (302.535 sq mi), nga të cilat 756.816 km2 (292.208 sq mi) janë në Azinë 

Perëndimore (Anatolia) dhe 23.764 km2 (9175 sq mi) janë në Evropën Juglindore 

(Trakës).Largësia prej Kosovës në Turqi është 1,651 km, 17 orë 21 min.Kompania Golden 

Eagle gjendet në Therandë ndërsa distribuomi i saj do të bëhet në Stamboll dhe largësia 

ndërmjet këtyre dy vendëve është 913 km, 9h48 min. 

 

III. Vlerësimi i kërkesës 

III.1. Demografia 

Që nga 2010, popullsia e Turqisë është vlerësuar të jetë 73.700.000 me një rritje prej 1.21% në 

vit (2009 figura). Popullsisë është relativisht e re me 25.9% rënie në kllapa moshë 0-14 . Sipas 

statistikave të popullsisë OECD / Bankës Botërore në Turqi rritja e popullsisë 1990-2008 ishte 

16 milionë ose 29%. Metropoli më i madh të Turqisë mirëpriti rreth 1.160.000 njerëz të rinj në 

mes të 2008 dhe 2012 , një rritje prej 9.11 për qind . Më shumë se 13.8 milionë njerëz jetojnë 

në Stamboll. 

 

 

Sipas burimeve të mësipërme Popullësia e Turqisë është në rritje çdo vit, duke mos pas rënie 

në popullsi që prej shumë viteve, mesatarja në rritje është mbi 1%.Vendi me popullsi më të 

madhe në Turqi  mbi 13 milion  banorë është Stambolli, prandaj edhe produkti Golden Eagle 

ka si pikë kryesore eksportin në Stamboll e mandej në vendet tjera të Turqisë.Golden Eagle 

pije energjetike kryesisht është e destinuar për popullsinë e mesme mbi 18 vite dhe duke 

analizuar statistikat më lartë shohim se mosha prej 15 – 64 vite është 67.8 %, pra më shumë se 

gjysma e banorëve në të gjithë Turqinë i takon moshës së mesme e cila moshë i përgjigjet këtij 

produkti. 

 

III.2. Konkurrenca 

Në Globalizmin ekonomik çdo kompani çdo produkt është i ballafaquar me konkurrencën. 

Eksporti i Golden Eagle në Turqi ka përball konkurrentë vendor dhe ndërkombëtar. Ndër 

produktet vendore të pijeve energjike. 

 

1 BRENDI :  Royce Black Energy Drink 

ÇMIMI :  0.4 – 0.8 € 

VENDI PRODHUES : Stamboll, Tuqi 

VOLUMI : 0,25 L 
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Brendi Royce Black është njeri nga brendet e kompanisë Royce, sepse ka edhe shumë produkte 

tjera energjetike që ndryshojnë nga përmbajtja e saj, si ato Royce Gold Energy Drink, Royce 

Ice, Royce Hight Quality, Royce Cola Energy Drink etj. 

 

 
Kompania AKPE Dis.Tic.Ltd (Turqi, istanbul) ka shumë vite përvojë në industrinë ushqimore 

dhe eksport ushqime dhe pije të produkteve në më shumë se 30 vende në Evropë, Azi, 

Amerikën e Jugut dhe Afrikës. Kjo kompani është prodhuese edhe e produktit Red Line  

Energy Drink. 

 

Bonfire Energy Drink është një pije funksionale me një kombinim të veçantë të përbërësve. 

Ajo është zhvilluar posaçërisht për kohë me mbingarkesë mendore dhe fizike. Është e 

domosdoshme sidomos për të rinjtë, për njerëzit që punon në kushte të vështira, dhe dëshiron të 

shpëtoj të stresit, për shoferët në udhëtime të gjata, për njerëzit që dëshiron për të zgjeruar 

punën e tyre apo parti vonë natën. 

 

 
Produkti i cili importohet në Turqi, e që është në Konkurrencë të dretipërdrejt me Golden Eagle 

është LIK LIK Energy Drinks. 

  

2 BRENDI :  Red Line Energy Drink 

ÇMIMI :  0,25 – 0,75 

VENDI PRODHUES : Stamboll, Tuqi 

VOLUMI : 0,25 L 

 

3 BRENDI :  Bonfire Energy Drink 

ÇMIMI :  0,3 – 0,7 

VENDI PRODHUES : Stamboll, Tuqi 

VOLUMI : 0,25 L 

 

4 BRENDI :  LIK LIK Energy Drink 

ÇMIMI :  0,3 – 0,75 

IMPORTUES PËR TURQINË: Kompani 

Tregtare 

VOLUMI : 0,25 L 

 

http://www.alibaba.com/product-detail/Royce-Cola-Energy-Drink-250-ml_128476894.html
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Ne jemi të përfshirë në eksportimin birra origjinale hungareze, vodka, palinka, liker, verë e 

gazuar, verë, dhe sende të tjera alkool, pije të gazuara dhe të pa gazuara, pije të energjisë, pije e 

butë, ujë aktiv, pije sportive për tregjet e eksportit të gjithë botën në të çmimeve konkurruese. 

 
HANGENCO., SH.A. është e vendosur në Hanoi Capital City, aty ku është qendra sociale, 

kulturore, politike, ekonomike e Vietnamit. Kompania jonë e specializuar në produktet 

ushqimore, me cilësi të lartë të gjitha llojet e pijeve, të ushqimit dhe të konsumit. 

 
Red Bull është një pije energjike e shitur nga kompania austriake Red Bull GmbH, e krijuar në 

vitin 1987. Përsa i përket pjesës së tregut, Red Bull është pije më popullore të energjisë në 

botë, me 5200000000 kanaçe të shitura në vitin 2012, edhe përkundër çmimit më të lartë është 

pija më e preferuar dhe e konsumuar edhe në Turqi. 

 

IV. REKOMANDIMET  

Strategjia e orientuar kah rritja e eksportit duhet të konsiderohet si një faktor kyç në 

sendërtimin e ekonomisë së hapur dhe të lirë të tregut dhe në reduktimin e debalanceve të 

mëdha në Kosovë. Dizajni dhe implementimi i strategjisë së integruar të promovimit të 

eksportit kërkon koordinimin e aktiviteteve nga Qeveria, Oda Ekonomike, shoqatat afariste dhe 

akterë të tjerë me ndikim ne zhvillimin e qendrueshem. 

Përmirësimi i organizimit institucional dhe koordinimi i aktiviteteve ndërmjet ministrive dhe 

akterëve të tjerë përmes krijimit të një trupi koordinues në zyrën e Kryeministrit;  

Hartimi i politikave të orientuar kah rritja e aftësisë konkurruese të kompanive kosovare në 

tregun e brendshëm dhe të jashtëm, si dhe në lehtësimin e aktiviteteve eksportuese;  

5 BRENDI :  Kobra Energy Drink 

ÇMIMI :  0,3 – 0,9 € 

VENDI I PRODHIMIT : Budapest, Hungari 

VOLUMI : 0,25 L 

 

6 BRENDI :  Red Rock Energy Drink 

ÇMIMI :  0,50 – 1,00 € 

VENDI I PRODHIMIT : Vietnam  

VOLUMI : 0,25 L 

 

7 BRENDI :  Red Bull Energy Drink 

ÇMIMI : 1.2 – 1.9   € 

VENDI I PRODHIMIT : Austria 

VOLUMI : 0,25 L 
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Ratifikimi i marveshjeve tregtare me Shtetet e ndryshme e me thekse te veqant ato në rajon, 

bazuar në interesat e dyanshme dhe  negocimit të marrëveshjeve të tregtisë së lirë. Heqjen e 

kuotave specifike tranzitore për eksportuesit/importuesit kosovarë në vendet fqinje dhe 

gjithashtu në njohjen e dokumenteve të udhëtimit dhe dokumenteve zyrtare për vetura dhe 

mjete të tjera transportuese.Golden Eagle  është njëri ndër produktet i cili është shumë i 

mirëpritur nga konsumatorët vendor dhe nderkombetare, përveç shijes dhe efektet pozitive që 

ka, kompania është e certifikuar nga ISO22000:2005, duke bërë kështu një hap të madh përpara 

drejt avancimit dhe plotësimit të standardeve siç kërkohen nga Bashkimi Evropian,eshte pije 

joalkoolike qe i pergjigjet kultures dhe besimit fetar ne Turqi. Sipas burimeve të mësipërme 

Popullësia e Turqisë është në rritje çdo vit, duke mos pas rënie në popullsi që prej shumë 

viteve, mesatarja në rritje është mbi 1%.,kjo tregon potencialin e tregut te qendrushem per 

produktin Golden Eagle.  

Vendi me popullsi më të madhe në Turqi  mbi 13 milion  banorë është Stambolli, prandaj edhe 

produkti Golden Eagle ka si pikë kryesore eksportin në Stamboll e mandej në vendet tjera të 

Turqisë. 

Golden Eagle pije energjetike kryesisht është e destinuar për popullsinë e mesme mbi 18 vite 

dhe duke analizuar statistikat më lartë shohim se mosha prej 15 – 64 vite është 67.8 %, pra më 

shumë se gjysma e banorëve në të gjithë Turqinë i takon moshës së mesme e cila moshë i 

përgjigjet këtij produkti. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. http://esk.rks-gov.net 

2. http://en. wikipedia. org/wiki/Demographics_of_Turkey� (15.01.2014 ) 

3. http://www.dutycalculator.com/country-guides/Import-duty-taxes-when-importing-into-

Turkey/ (18.01.2014) 

4. http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=KOS&reg

ion=9 (18.01.2014) 

5. http://www. exchangerates. org. uk/TRY − EUR − exchange − rate −

history. html� (16.01.2014 

6. http://www.goldeneagle-ks.com/ (15.01.2014) 

7. http://www. goldeneagle − ks. com/al/left/standarded/� (15.01.2013) 

8. http://www. goldeneagle − ks. com/al/top/teknologjia/� (15.01.2014) 

9. http://www.mfa-ks.net/?page=1,119 (18.01.2014) 

10. http://www. tradingeconomics. com/turkey/balance − of − trade� (16.01.2014 ) 

11. http://www. tradingeconomics. com/turkey/gdp� (15.01.2014 ) 

12. https://maps. google. com/� (15.01.2014) 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Turkey
http://www.dutycalculator.com/country-guides/Import-duty-taxes-when-importing-into-Turkey/
http://www.dutycalculator.com/country-guides/Import-duty-taxes-when-importing-into-Turkey/
http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=KOS&region=9
http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=KOS&region=9
http://www.exchangerates.org.uk/TRY-EUR-exchange-rate-history.html
http://www.exchangerates.org.uk/TRY-EUR-exchange-rate-history.html
http://www.goldeneagle-ks.com/
http://www.goldeneagle-ks.com/al/left/standarded/
http://www.goldeneagle-ks.com/al/top/teknologjia/
http://www.mfa-ks.net/?page=1,119
http://www.tradingeconomics.com/turkey/balance-of-trade
http://www.tradingeconomics.com/turkey/gdp
https://maps.google.com/


 

 

  
241 

 
  

Nerimane Bajraktari  

Universiteti i Prizrenit”UKSHIN HOTI” Prizren 

Fakulteti ekonomik 

 

28 Cilat janë dimenosionet e krizes financiare për  ekonominë globale 

 

 

Abstrakt 

Kemi te bëjmë me krizën sistemore financiare. Pavarësisht se si do te përfundoj, do te lëne 

pasoja te thella ne strukturën e sistemit financiar global. Shume çka ne sistemin financiar dhe 

ne organizimin e institucioneve financiare , ne rolin dhe funksionimin e tyre , ne produktet 

financiare , ne metodat e rregullimit dhe te mbikëqyrjes, patjetër do te ndryshoj .  

Shume te pakte janë ata te cilët mund te din se si do te duket sistemi  financiar I se nesërmes.  

Mirëpo , nga e tere kjo një është e sigurt pas kësaj krize do te kemi periudhën kur roli dhe 

internacionalizmi shtetëror ne ekonomi do te jete shumë me I shprehur.  

Periudha e fundamentalizmit te tregut ose I ekonomisë se ofertës , si parim I cili ka dominuar 

ne 20 vjetet e kaluar patjetër do te kufizohet . A do te thotë kjo e fundi I standardit monetar te 

dollarit dhe formimi I nje paradigm plotesisht te re financiare , mbetet qe te shihet. 

Fjalët kyçe : kriza financiare , ekonomia globale , intervencionizmi ne ekonomi. 

 

HYRJE 

Ekonomia globale është duke përjetuar krizën me te rende financiare ne 80 vitet e fundit . 

Kriza se pari përfshiu një pjese te madhe te sistemit financiare amerikane, kredi hipotekare , 

kurse gradualisht është përhap ne sistemin banke te sigurimeve , fondeve dhe ne bursa .  

Kriza financiare    amerikane shumë shpejt është përhap ne sektorin financiar evropian, banker 

dhe ne bursa. Rritja ekonomike globale e BPSH (GDP) seriozisht është ngadalësuar , janë ne 

rene çmimet e patundshmërive ( te gjitha llojeve) disa prej sektorëve te industrive kane filluar 

te pësojnë humbje te mëdha.  

Treguesit e shumte po tregojnë për rrezikun qe për momentin po përjeton ekonomia globale e 

cila gjithnjë e me shumë po I ofrohet recesionit e ndoshta edhe depresionit te pa pare gjere me 

tani .  

Ne përpjekje qe te evitohet përhapjen e krizës qeveritë dhe bankat qendrore te vendeve me te 

zhvilluara me masa energjike po e vejnë ne veprimin kapitalin e freskët ne sektorin banker. 

Përveç kësaj disa banka gjer me tani  me emër te madh ne SHBA-te  dhe ne Britaninë e Madhe 

me nuk ekzistojnë , kanë falimentuar . Disa prej këtyre bankave Qeveria amerikane I ka marr 

ne mbikëqyrje  , kurse ne Evropë gjithashtu po ndodh I njëjti skenarë .  
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Ne opinion publik është përhap qëndrimi qe krizën financiare e kanë shkaktuar kredit 

hipotekare ne SHBA. Është njohur tani me se kredit hipotekare te pa kthyera dhe renja e 

çmimit te tyre ne tregun e patundshmërive ka shkaktuar humbje te pa kompenzueshme , pre një 

mori fondesh dhe banka. Kurse tere kjo ka shkaktuar fillimin e krizës financiare  te tanishme . 

Mirëpo sipas shume analizave te eksperteve rrjedhe se kjo nuk është shkaktari kryesor I krizës.  

Pse nuk funksionoj sistemi financiar I rregullatorit mbikëqyrës? 
Qe ne fillim duhet thëne se kriza financiare globale është krize e sistemit financiar boteror . 

Ajo tani ehte e vështir dhe ndryshe nga te gjitha krizat gjer me tani . Është e ditur se themelet e 

sistemit financiar actual janë krijuar ne Bretton Woods ne gjysme e shekullit te kaluar . Si baze 

e këtij sistemi ka shërbyer dollari amerikan , ne te cilin janë fiksuar te gjitha valutat tjera , 

kurse dollari  ka qene I bazuar ne ari . Një konstruksion I tille ka funksionuar gjere te shkëputja 

e konvertibilitetit te dollarit ne fillim te viteve te shtatëdhjeta .  Shkëputja e konvertibilitetit e 

ka ndërpre ne një mënyre simbolike ekonomin reale nga ajo financiare . Nga kjo kohe 

ekonomia e simboleve gjegjsisht sektori financiare  ka filluar te kryhet baloni financiar . Këtu 

ka ndodhe transformimi I sistemit tradicional konservativ bankar qe ka pasuar me lindjen e 

institucione te reja , krijohen produkte te reja financiare , te ashtuquajtura inovacione , opsione 

, derivime. Duke u bazuar ne tere ketë sektori financiar është zhvilluar  I pavarur dhe ne 

mënyrën te pa krahasueshme me shpejt se sa ekonomia reale . 

Nxitja e kësaj fryrjeje financiare e ka prejudikuar doktrinën dominuese te tregut me bindjen qe 

tregu financiar është  mekanizim vetërregullues I cili nuk ka mundësi te pëson thyerje .  

Rritja e sektorit financiar dhe globalizimi I tij ka mundësuar ri rregullimin dinamik . Këtë e ka 

mundësuar zhvillimi I teknologjive adaptime ten je numri te madh te inovacioneve financiare . 

Tregu financiar është bere global , janë zhvilluar subjekte financiare gjigante , banka dhe fonde 

tjera financiare te cilat janë bere aq te mëdha sa qe mundesha e falimentimit eventual ishte 

minimale. 

Krahasimisht me rritjen e tregut financiar janë zhvilluar edhe sistemet e mbikëqyrjes dhe 

rregullimit , mirëpo ato si te tilla ne një masat e madhe kanë mbetur me karakter nacional. Për 

ketë shumë produkte inovative financiare , posaçërisht ne sektorin investiv bankar, kane 

funksionuar jashtë mbikëqyrjes se sistemit rregulativ. Kjo njiherit ishte dobësia kryesore qe 

shkaktoi stihinë ne sistemin financiar I cili veproi ne mënyre te pakontrolluar nga ana e 

rregullatorit mbikëqyrës .  
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Si ndodhi rënia amerikane e kamatave primare ? 
Pozita dominuese mediale e parës për zhvillimin e sektorit financiar ka qene dollari amerikan . 

Duke ju falënderuar pozicionit te rezervës se valutës botërore ,dollari I ka mundësuar SHBA-ve 

temë merr e mos te jep , te krediton e mos ti refuzon . Duke e shfrytëzuar pozitën dominuese te 

dollarit , SHBA-te e kanë financuar ekspansionin e vete , duke inkuadruar ketu edhe financimin 

e luftëtare . Deficiti buxhetor amerikan pas Reganit , por edhe gjate administratës se Bushit ka 

arritur permasa gjigante te pa para gjere atëherë ? Pranë kësaj FEDI (Rezervat Federale 

Qendrore)kane udhëheq politiken e shkalles se ulte te kamatave .  Manipulimi me kamatën 

primare ka mbajtur drejtpeshimin formal qe e ka larguar sistemin nga kriza e mundshme te 

cilat janë zhvilluar gjatë viteve te nëntëdhjeta .  

Renja amerikane e shkalles se kamatave primare nga 6.5% ne 3.5 % , ne afatin vetëm prej disa 

mujave pas vitit 2000-te mandej pas sulmit te 1 shtatorit te Qendrës Botërore te Tregtisë  ne 

vetëm 1% ne vit. Kurse ne 33 muajt e ardhshëm te kësaj periudhe FED-I ka mbajtur shkallen e 

kamatës reale negative . Ne eto themele te sistemit financiar ka ekspanduar kreditimi . Me nje 

fjale kapitali  ka qene I lire dhe I disponueshem për te gjithë. Pasojat e këtij ekspansioni 

kreditor qe janë grumbulluar ne tregun e pa lujateshmerive . Kane bere qe këtij segmenti ti 

ndodhe fyerja e shpejte stihive dhe e pa kontrolluar , këtu edhe ka filluar thyerja.  

Si ndodhi ekspandimi I kredive ? 
Mekanizmi I kësaj thyerjeje ka qene mjafte I thjeshte , bankat masovikisht kane lejuar kredi pa 

vlerësim solid te rrezikut dhe pa kolereal te përgjegjshëm .Me se shpeshti ka qene e 

mjaftueshme vlerësimi qe çmimet e patundshmërive (Toka , shtëpitë, banesat ) edhe me tutje 

pa ngritën. Kredit për shtëpi I kanë marr edhe personat e pa punësuar si edhe at atë cilët vetët 

nuk kanë mundur t’I paguajnë anuitetet( këstet). Ne ketë ekspansion kreditor edhe natyra e 

paskrupullt njerëzore ka luajt rol vendimtar . Bankat kane fituar fitime te papara kurse bordet e 

e tyre banuese te larta. Me një fjalë qytetaret shumë lehte kanë ardhur gjer te kredia kurse elita 

financiare ka qen e s’ter kënaqur me rritje te çmimeve te aksioneve bankare dhe te pjesëmarrjes 

ne fonde .  

Tregu financiar është rritur me ritëm te vrullshëm dhe stihia , kjo I përngjan dehjes se lehtë për 

te cilën vlen thenja e vjetër . Njeriu ne këtë gjendje gjithnjë e me mirë  ndjehet kurse organizmi 

I tij ngadalë shkatërrohet .  

Si u Përhap cunami I krizës financiare? 
 

Kjo gjendje e vete knaqesis ka zgjate gjere te paraqitja e shenjave te para te krizës te 6 gushtit 

te vitit 2007-te  kur bankrotoi fondacioni I njohur Amerikan HOME MARGAGE  si viktima e 
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pare e tregut amerikan te paluajteshmerive (hipotekare dytësorë); me 9 gusht BNP parisë I 

suspendoi tri fondet e veta inventive me vlere prej 2 miliard euro për shkak te asaj qe tregu I 

tyre u “zhduk” Banka qendrore Evropiane I dha 95 miliard euro sistemit bankar, ngjashëm 

veproi edhe FED-I amerikan edhe Banka Qendre Japoneze .  

Rrjedhja negative ka vazhduar me 10 gusht ,13 gusht dhe 16 gusht te këtij viti kur kemi 

vazhdimin e falimentimeve te reja siç ishte ajo e bankave BEAR . 

STEAMSA , LEHMAN BROTHERS , AIG-a dhe disa te tjerëve . Kështu qe cunami I krizës 

financiare u përhap shumë shpejt edhe ne sistemin financiar te Evropës dhe ne tere pjesën tjetër 

te ekonomisë globale . 

Sa janë dimensionet e krizës financiare ? 
Instrumenti themelor financiar me ndihemi e te cilit tregu financiar ne mënyrën e pakontrolluar 

dhe stihike është rrite kanë qene derivatet financiare . Duke I shfrytëzuar këto produkte 

inovative  bankat amerikane I “ripaketuan” kredit e këqija hipotekare , te cilave ju kane 

siguruar rejting kreditor te klasës se pare (pra këtu kemi te bëjmë me regjting spekulativ) te 

cilët jua kanë stërshitur investitorëve evropian .Pra tregu I derivateve financiare është segmenti 

kryesor I fryrjes se ballonit financiar global . Sipas vlerësimeve te BIS-it vlera e kontratave te 

vlefshme nga kjo lëmi ne fund te vitit 2007 kishe arritur shifrën e jashtëzakonshme 600 trilion 

dollar , qe paraqet 11 herë me shumë se sa vlera e prodhimit botëror .Para 10 viteve vlera e 

këtij segmenti financiar ishte :vetëm: 75 trilion dollar. Derivati financiar I cili është rritur me se 

shpejti I njohur si CDS  (Creddit Defauld Swaps) , qe ka mundësuar sigurimin e produkteve te 

kredive hipotekare është rritur ne vlerë prej 55 trilion dollar qe është me shumë se vlera e 

tërësishme e fondit banesor amerikan.  

Pse u vonua intervenimi shtetror I qeverive te vendeve me te zhvilluara 

Nga kjo qe u tha me larte ne shpjeguam nje pjesë te gjenezës dhe mekanizmat e krizës 

financiare .Kjo tregon për karakterin tjetër qe nuk kanë qene karakteristike për dukurit e 

ngjashme ne te kaluarën . Kriza e tanishme financiare është shumë me e ndërlikuar jo vetëm 

për nga thellësia dhe gjithë përfshirja por edhe për nga rrjedhja e marrëdhënieve ekonomike 

ndërkombëtare posaçërisht te pozicionit te kinës dhe Indisë si loja te rinj ne mesin e kolosëve te 

mëdhenj botëror ekonomik .  

Krizën aktuale është duke përcjellore edhe një specifike kjo nuk është vendosmëria e qeverive 

dhe e baNkave te tyre qendrore te vendeve te rrezikuara qe te qeverisin me proceset negative. 
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Edhe pse qëndrimi I eksperteve është se ne fillim te paraqitjes se krizës intervenimi I qeverive 

ka qen I dobët dhe I ngadalshëm.  

Tani ne kohen e fundit vendosmëria e tyre ka arritur nivelin me te larte është duke u siguruar 

likuiditeti I sektorit bankar ne ketë rast kemi marrjen e disa bankave nen mbikëqyrje gjithashtu 

është forcuar kontrolli I sistemit rregullativ. Nga te gjitha këto masa brezat kanë filluar te 

reagojnë pozitivisht (ka ndodh ngritja e aksioneve ditëve te fundit) por edhe me tutje është 

prezentë psikoza e pasigurisë se madhe ne bursat globale.  

Si po duket thellësia dhe dinamika e krizës është shumë me serioze se sa qe është vlerësuar . 

Për ketë te gjitha qeveritë e vendeve me te zhvilluara janë me te vendosura se  duhet ne mënyre 

me energjike te bëhen prerje me qellim qe te vihet nen kontroll pasojat e krizës financiare . Me 

qellim qe te zvogëlohet efektet negative për sektorin real te ekonomisë dhe te zhvillimit te 

qëndrueshëm ekonomik global. 

Edhe pse do te jete e pamundshme për t’ju ikur pasojave te kësaj krize e cila ende nuk është 

vene nen kontroll .  

Pse karakteri I krizës është krize sistemore financiare 
Krejt ne fund ashtu siç e cekem edhe me larte këtu kemi te bëjmë me krizën sistemore 

financiare .Pavarësisht  se si do te përfundoj do te lëne pasoja te thella ne strukturën e sistemit 

financiar global. Shumë çka ne sistemin financiar dhe ne organizimin e institucioneve 

financiare ne rolin dhe funksionimin e tyre ne produktet financiare ne metodat e rregullimit dhe 

te mbikëqyrjes patjetër do te ndryshoj .  

Shumë te pakt janë ata te cilët mund te din se si do te duket sistemi financiar I se nesërmes . 

Mirëpo nga e tere kjo një është e sigurt pas kësaj krize do te kemi periudhën kur roli dhe 

intervencionizmi shtetëror ne ekonomi do te jete shume me I shprehur .  

Periudha e fundamentalizuar te tregut ose e ekonomisë se ofertës , si parim I cili ka dominuar 

ne 20 vjetet e kaluar patjetër do te kufizohet , A do te thotë kjo fundi I standardit monetarë te 

dollarit dhe formimi I një paradigme plotësisht te re financiare mbetet qe te shihet .  
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29 Politikat fiskale  në Kosovë dhe harmonizimi i tyre me vendet e rajonit dhe  të 

BE-së 
Abstrakti: Përmes këtij punimi kemi paraqitur sfidat kryesore që polikat fiskale kanë në 

Kosovë  dhe poashtu kemi paraqitur se cilat janë alternativat procedurale ligjore për ti 

eliminuar defektet e politikave fiskale në Kosovë. Një nga sfidat kryesore që politikat fiskale në 

Kosovë janë duke u përballur në periudha të ndryshme të zhvillimit të shtetit janë harmonizimi 

i legjislacionit vendor me legjislacionin e BE-së lidhur me politikat fiskale. Parimisht Kosova 

ka përafrim të legjislacionit rreth politikave fiskale me BE-në, mirëpo paknaqësia lind këtu se 

tek ne aplikimi i këtyre dispozitave nuk bëhet në mënyrë profesionale dhe shpesh herë me 

ndërhyrje duke e shpërndarë buxhetin e shtetit nëpër rajone dhe komuna të ndryshme të cilat i 

sjellin më pak të hyra vendit sesa marrin buxhet dhe kjo politikë disbalancuese fiskale tek ne ka 

ndikuar shumë ne stabilitetin financiar dhe fiskal të vendit. Republika e Kosovës parimisht 

është shtet unitar dhe poashtu edhe të hyrat fiskale janë të koncentruara në buxhetin e shtetit, 

mirëpo nuk kemi shpërndarje të barabartë nëpër regjionet apo komunat të cilat kanë 

kontribuar në thithjen e tatimeve dhe taksave të ndryshme, duke u dërguar më shumë buxhet 

komnave të preferuara dhe këtu nuk kemi shkelje ligjore mirëpo kemi shkelje të parimeve të 

demokracisë, sepse ai që paguan më shumë tatime dhe taksa duhet edhe të merr më shumë të 

hyra buxhetore. 

 

Fjalët kyçe: Politikat fiskale, harmonizimi i legjislacionit, stabilitet financiar dhe fiskal, 

buxheti i shtetit, alternativa procedurale ligjore.  

Hyrje 
Përmes këtij punim mendoj se do ofrohet një pasqyrë e mirë se si duhet të bëhet 

harmonizimi i politikave fiskale me vendet e rajonit dhe të BE-së, sepse Republika e Kosovës 

ka nevojë për lëvizje dhe reformim të politikave fiskale duke i ndryshuar ato gjithmonë nën 

kushtet, parimet dhe standardet e BE-së. Përmes këtij punimi kam dashur që së pari sqaroj atë 

se qka janë politikat fiskale dhe si nënkuptohen në kuptimin bashkëkohor politikat fiskale.  

Instrumentet e politikave fiskale kanë rol dhe rëndësi të madhe në shtetet bashkëkohore 

sepse pa to nuk mund të mendohet një shtet stabil në aspektin fiskal dhe financiar, sepse 

gjithëqka që ka të bëjë me shtetin në aspektin fiskal varet dsrejtpërdrejt nga instrumentet 

fiskale të cilat i përdor apo aplikon ai shtet ose shoqëri që tek ne janë: tatimet, taksat, huat 

publike, kontributet, etj 
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Decentralizimi i politikave fiskale një nga parakushtet dhe parimet se si një shtet duhet 

të qeveriset në modelin bashkëkohor të demokracisë, sepse ato vende të cilat kanë arritur me 

kohë ta realizojnë decentralizimin e politikave fiskale ka ngjallur me kohë stabilitetin fiskal në 

vend dhe njëherit ka ulur mundësinë për të pasur ndonjë krizë në aspektin mikrofinanciar. 

Njëherit aplikimi i decentralizimit në politika fiskale ka nënkuptuar se politikat fiskale shtrihen 

në dy rrafshe atë qendror dhe lokal dhe secila e merr përgjegjësinë e vet, në rast se i përcakton 

normat dhe politikat tjera fiskale si në taksa poashtu edhe në tatime.  

Përgjegjësia fiskale është jetike për menxhimin e mirëfilltë të financave publk, 

veqanarisht për hartimin dhe aplikimi e politikave fiskale në vend, andaj qdo veprim në drejtim 

të politikave fiskale në vend nënkupton se duhet dhënë përgjegjësi për ato veprime të cilat janë 

të karakterik juridiko - financiar.  

Harmonizimi i politikave fiskale me vendet e rajonit dhe BE-së është një parametër i 

mirë se në fakt ku gjendemi ne si shtet sa i përket politikave fiskale. Parimisht në aspektin 

teorik kosova ka legjislacion të harmonizuar me aktet e BE-së, mirëpo në aspektin praktik të 

zbatimit të tij ne si shoqëri ngecim poashtu edhe në drejtim të aplikimit të dispozitave ligjore 

që e rregullojnë fushën e politikave fiskale në vend. Baza ligjore që e rregullon këtë fushë me e 

rëndësishmja është ligji për TVSH-në, ligji për të ardhurat personale dhe ligji për të ardhurat e 

korporatave. 

Çka nënkuptojmë me politika fiskale! 

Konceptet bashkëkohore të funksionimit demokratik të shteteve i kushtojnë një rëndësi 

të madhe politikave fiskale shtetërore, sepse aplikimi i mirëfilltë i politikave fiskale në një 

vend nënkuptom më shumë stabilitet institucional fiskal dhe financiar. Trajtimi teorik i 

politikave fiskale për shtetet demokratike ka pësuar një jehonë të madhe kohëve të fundit sepse 

shumë teoricienë vendorë dhe ndërkombëtarë janë marrë me këtë qështje që është sa e 

rëndësishme për funksionimin e shteteve poashtu edhe determinant e stabilitetit fiskal dhe 

financiar.  

Politikat financiare në shtetet bashkëkohore nënkuptojnë që të kemi një mirëqenie 

sociale, zhvillim ekonomik dhe planifikim të mirëfilltë të të hyrave shtetërore në drejtim të të 

dalurave - shpenzimeve shtetërore. Çdo planifikim i matur dhe me kujdes me qëllim 

kordinimin e të hyrave shtetërore nga ana e qevrisë nënkuptojnë politika fiskale dhe njëherit 

poashtu edhe çdo planifikim për të dalurat apo arsytimet se ku qeveria duhet të bëjë investime, 

si p.sh: investimet në infrastrukturën arsimore, rrugore, investimet kapitale, subvencionimin e 
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bujqësisë, krijimin e kushteve më të mirë për zhvillim ekonomik, lehtësimin e procedurave në 

të bërit biznes, investimet në sport, kulturë etj.  

Politikat fiskale janë definuar në mënyra dhe forma të ndryshme nga autorë të shumtë 

ndërkombëtarë dhe vendor mirëpo, autorët Prof. dr Budimir Stakić dhe Prof. dr Slobodan 

Barać politikat fiskale i nënkuptojnë në kuptimin e gjerë dhe në kuptimin e ngushtë. Në një 

kuptim më të gjerë sipas autorëve politika fiskale do të thotë "Procesin e taksimit dhe 

mbledhjes së të hyrave publike në mënyrë që të krijohen fonde për shpenzimet publike në 

mënyrë për të zbutur luhatshmërinë e zhvillimit të biznesit dhe të kontribuojë në mirëmbajtjen e 

ekonomisë në rritje të punësimit të lartë që është i lirë nga situata. Në një kuptim të ngushtë , 

politika fiskale nënkupton përdorimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në përputhje me 

qëllimet dhe objektivat e politikës ekonomike.
174

 Nga kjo del se politikat e mirëfillta fiskale që 

shtetet bëjnë për vete, nënkuptojnë që të planifikojmë me kujdes çdo taksë apo tatim që 

parashohin politikat ekonomike qeveritare në mënyrë që të kemi të hyra të mjaftushme për të 

mbuluar shpenzimet publike apo të dalurat publike. Andaj çdo veprim i pa matur dhe i pa 

analizuar mirë në aspektin fiskal nga ana e institucioneve qeveritare lidhur me poltikat fiskale 

nënkupton që të kemi më shumë evazion fiskal, trazira sociale, pasiguri financiare, pakënaqësi 

buxhetore etj.  

INSTRUMENTET E POLITIKAVE FISKALE  

Instrumentet e politikave fiskale janë shumë me rëndësi për çdo mekanizëm shtetëror 

(qerveri) në botë, sepse përmes përcaktimit të instrumenteve të politikave fiskale kemi 

grumbullim apo derdhje të parasë nga qytetarët tek institucionet shtetërore, në mënyrë që më 

pas, të aplikohen palnifikimet financiare dhe këto para lëshohen në qarkullim pikërisht për 

interesin e qytetarëve duke investuar në infrastrukturë apo shërbime të ndryshme. 

Të hyrat dhe shpenzimet publike përcaktohen përmes hartimit - parashikimit të planeve 

strategjike dhe tek ne politikat fiskale kanë instrumentet e saja të cilat konsiderohen: tatimet, 

taksat, huat publike, kontributet, etj. 

Nga të gjitha këto instrumente të politikave fiskle më të rëndësishme janë tatimet dhe 

taksat të cilat kanë rëndësi dhe vlerë më të madhe sepse ndikojnë drejtpërdrejt në mbledhjen e 

të hyrave nga qytetarët. Tatimet janë burime të rëndësishme të të ardhurave publike të shteteve 
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moderne dhe janë të obligueshme për të gjithë qytetarët e saj pasi që janë të paraparë me akte 

ligjore. Ndërsa taksat janë instrument shumë i rëndësishëm për mbeldhjen e të hyrave sepse 

taksat realizohen për qdo qytetar i cili kërkon ti kryhet ndonjë punë apo shërbim nga ana e 

institucioneve shtetëtrore.   

DECENTRALIZIMI I POLITIKAVE FISKALE 

Decentralizimi fiskal është standard i qeverisjes në botën bashkëkohore sepse vjen në 

shprehje rrespektimi i parimeve të demokracisë, sepse sa më shumë që kemi shpërqëndrim të 

politikave fiskale, gjegjësisht dekoncentrim të politikave fiskale dhe financiare aq më shumë ka 

mundësi të aplikimit të drejtë dhe të sigurtë të parasë publike. Decentralizimi i politikave 

fiskale në vendet në zhvillim sikurse është Kosova nënkupton se njësitë qeverisëse të saj janë 

të lira në posedimin e buxhetit të tyre dhe në shprehjen e vullnetit të atyre njësive lokale se si 

duhet shpenzuar paranë, por poashtu dencentralizimi fiskal nënkupton edhe atë se komunat në 

Kosovë kanë pavarësi financiare sa i përket mbledhjes së taksave dhe të hyrave tjera sepse janë 

të rregulluara me ligjin për financat e pushtetit lokal - Nr. 03/L-049 dhe përjashtimisht janë të 

obliguara ta arkëtojnë edhe të hyrat që realizohen nga ligjin për tatimin në pronë. 

Decentralizimi fiskal nënkupton, sigurimi i sasive të mjaftueshme i të ardhurave për 

njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe autorizim të komunave që vetë të marrin vendime për 

mënyrën e shfrytëzimit të këtyre mjeteve, me qëllim të kryerjes efektive dhe efikase të 

kompetencave të përcaktuara.
175

  Nga ky mendim për decentralizimin e politikave fiskale e 

shohim qartë se me decentralizim të tillë komunat kanë fuqi financiare që të mbledhin të hyrat 

nga qytetarët dhe njëherit ti shpenzojnë ato ashtu siq i kanë parapa me plane shpenzuese. Nga 

dencentralizimi fiskal fitojnë të gjithë akterët institucional si në nivelin lokal poashtu edhe në 

atë qendror, sepse pushteti qendror lirohet nga procedurat e tepërta lidhur me planin për 

mbledhjen e të hyrave dhe planin për destinimin e shpenzimeve sipas planprogramit qeveritar 

lokal, ndërsa poashtu nga kjo përfiton edhe niveli lokal sepse të gjitha këto taksa dhe tatime që 

realizohen në nivelin lokal destinohen për tu shpenzuar në nivelin lokal.  

Decentralizimi fiskal ka disa objektiva që duhet arritur sipas standardeve moderne të 

qeverisjes dhe ajo nënkupton se nëse kemi decentralizim të politikave fiskale atëherë arrihen 

këto objektiva:   
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   Mendim i dalë nga konferenca ndërkombëtare e organizuar nga Fondacioni Instituti për Shoqëri të Hapur në 

Maqedoni me temë “Decentralizimi në RM – i ngadalësuar ose i harruar”, në prill të vitit 2010,  
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1. Së pari, decentralizimi fiskal i jep kompetenca për të vendosur taksa vendore dhe që të 

bëjnë shpenzime lokale qeverive vendore dhe  

2. së dyti, në shumë vende qeveritë lokale gjithashtu kanë kompetenca për rregullimin e tokës 

duke i përdor ato brenda udhëzimeve të vendosura nga autoritetet më të larta
176

. 

Decentralizimi fiskal i politikave për ne si institucione është një sfidë sa e rëndësishme 

poashtu edhe e vështirë për tu aplikuar sepse nuk është e lehtë në një shtet unitar të menaxhosh 

me financa në nivelin lokal dhe qëndror, edhe pse deri më tani Kosova në këtë drejtim në 

aspektin teorik të hartimit të akteve juridike-ligjora për politika fiskale ka pasur progres, 

mirëpo ngec shumë në aplikimin apo realizimin e këtyre akteve juridike në aspektin praktik 

nga ana e mekanizmave përgjegjës për ti aplikuar këto ligje dhe akte të tjera nënligjore.   

Përgjegjësia fiskale del nga decentralizimi i politikave fiskale dhe i takon institucioneve 

qendrore, gjegjësisht i takon qeverisë së vendit, mirëpo kjo përgjegjësi poashtu është e 

dekoncentruar edhe në nivelin lokal pasiqë niveli lokal ka përgjegjësi kryesore në mbledhjen e 

taksave që i mbledhin institucionet lokale nga qytetarët të cilët kryejnë ndonjë punë apo 

shërbim, “Niveli i shpenzimeve është më shumë nën kontroll të Qeverisë se sa që është niveli i 

të hyrave, të cilat lëvizin me ndryshimet sipas aktivitetit ekonomik
177

. 

Harmonizimi i legjislacionit vendor me aktet e BE-së lidhur me politikat fiskale 

  Republika e Kosovës parimisht ka politika fiskale të rregulluara me legjislacion vendor 

me parime dhe standarde të BE-së, të cilat janë rrespektuaer si kritere në momentin e hartimit 

dhe fuqizimit të atyre ligjeve të cilat në mënyrë të drejtëpërdrejt apo indirekte e prekin fushën e 

politikave fiskale.   

Në aspketin ligjor Republika e Kosovës i ka rregulluar politikat fiskale përmes nxjerrjes 

së disa ligjeve të cilat janë bazike dhe shumë të rëndësishme në fushën e rregullimit të 

politikave fiskale siq janë: Ligji për tatimin në të Ardhurat e Korporatave (TAK), Tatimit në të 

Ardhurat Personale (TAP), Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Detyrimeve doganore dhe të 

akcizës etj. Nga kjo kornizë ligjore në Republikën e Kosovës prodhohen efektet juridike të 

politikave fiskale sepse me këto ligje njëherit veprojnë të gjitha institucionet, sa i përket 

politikave fiskale, mirëpo kujdesi më i madh apo rëndësia më e madhe i kushtohet ligjit për 
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  Gregory K. Ingram and Yu-Hung Hong; “Fiscal Decentralization  and Land Policies”, botues Lincoln 

Instituteof Land Policy, ISBN 978-1-55844-178-1, viti 2008 Cambridge - Masaquesetts.  
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  Raport hulumtues, “Sistemi buxhetor i Kosovës - politikat dhe qëndrueshmëria”, i realizuar nga Instituti 
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tatimin në të ardhura personale dhe ligjit për TVSH-në sepse prek një kategori më të madhe 

qytetarëve të vendit. 

Me ligjin për tatimin në të ardhurave personale - rregullohet qështja se qdo të ardhur që e 

realizon një person në Republikën e Kosovës duhet ti nënshtrohet normave tatimore që 

parashihen në aspektin ligjor për të ardhurat mujore dhe vjetore: të ardhurat mujore deri në 80 

euro paguajnë 0%, të ardhurat mujore prej 81 - 250 euro paguajnë 4% , të ardhurat mujore prej 

251 - 450 euro paguajnë 8%  dhe  të ardhurat mujore prej450 euro paguajnë 10% .  

Të ardhurat vjetore që realizohen, sipas ligjit janë të obliguar të kryejnë obligimet tatimore: të 

ardhurat vjetore deri 960 euro paguajnë 0%, të ardhurat vjetore prej 961 - 3.000 euro paguajnë 

4% të shumës mbi 960 euro, të ardhurat vjetore të shumës mbi 3.001 - 5.400 euro paguajnë 

81,6 euro + 8% e shumës mbi  3.000 euro, të ardhurat vjetore të shumës mbi 5.400 euro 

paguajnë 273,6 euro + 10% e shumës mbi €5.400.  

Tatimet në të ardhurat personale dallon varësisht nga vendet të cilat i aplikojnë këto 

tatime sepse është nën sovranitetin e tyre financiar ti përcaktojnë normat e tatimeve, p.sh: 

Kosovë  4-8-10%, Mali i Zi 12%, Maqedonia 10%, Serbia 10-20%, Kroacia 15-45% , 

Bullgaria  10%, Greqia  0-40% dhe Rumania  16% tatimohen qdo person qe realizon të 

ardhura.  

Nga këto të dhëna del se tek ne në Kosovë tatimi në të ardhura nuk është statik por 

është alternativ dhe kjo është e pranueshme sepse këtë kategori e tatimon me ligj në aspektin 

alternativave nga 4% deri në 10%, varësisht  nga ajo se sa të hyra realizon, ndërsa në vende të 

BE-së kjo normë tatimore është fikse 10% në Bullgari dhe 16% në Rumani, ndërsanë poashtu 

në mënyrë alternative është edhe në Greqi 0%-40% dhe në Kroaci nga 15%-45%, ndërsa në 

vendet tjera të rajonit poashtu janë fikse si në Mal të Zi dhe Maqedoni dhe poashtu ka vende të 

rajonit që e kanë këtë normë tatimorë në mënyrë alternative varësisht nga të hyrat Serbia 10%-

20%. Sa i përket lartësisë së normës tatimore për të ardhurat Republika e Kosovës ka 

përcaktuar një bazë jo të lartë dhe është një nga vendet me lartësi të kësaj norme tatimore më të 

ultë në krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe BE-së dhe arsyeja është niveli i zhvillimit 

ekonomik dhe standardi i ulët jetësor në Kosovë.  

Me ligjin për tatimin e vlerës së shtuar TVSH-së - ky tatim aplikohet në Republikën 

e Kosovës në mënyr fikse dhe është i njëjtë për të gjitha kategorikë e mallrave që parashihet 

me ligj për tu tatimuar me TVSH-ë dhe baza apo lartësia e normës së tatimit është  

16% që për ne si vend në zhvillim mund të jetë edhe joadekuat. Poashtu edhe vendet e rajonit e 

aplikojnë TVSH-në dhe norma e TVSH-së dallon varësisht nga vendi në vend, p.sh: Kosovë                 
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16% , Mali i Zi 17%, Maqedonia 18%, Serbia 18%, Kroacia 23%, Bullgaria 20%, Greqia 19% 

dhe Rumania 19%. Shkalla e lartësisë së TVSH-së në Republikën e Kosovës është nga më e 

ulëta ndër këto vende dhe mund të themi se është një politikë fiskale që institucionet kosovare 

e kanë aplikuar në harmoni me standardin dhe zhvillimin ekonomik të vendit sepse dihet se 

Kosova është mbrapa këtyre vendeve të rajonit në aspektin e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit 

ekonomik. Vendet e rajonit të cilat nuk janë anëtare të BE-së kanë norma të TVSH-së më të 

larta se Kosova edhe atë Mali i Zi 17%, Maqedonia 18% dhe Serbia 18%, ndërsa vendet e 

rajonit të cilat janë anëtare të BE-së poashtu kanë normë për një shkallë më të lartë se vendi 

ynë dhe vendet e tjera të rajonit të cilat nuk janë anëtare e BE-së, si p.sh: Kroacia 23%, 

Bullgaria 20%, Greqia 19% dhe Rumania 19%.  

Harmonizimi i legjislacionit me vendet e rajonit dhe ato të BE-së duhet të bëhet në 

drejtim të asaj që të kemi një unifikim të këtyre specifikave ligjore por duke e marrë parasysh 

gjithëmonë nivelin e zhvillimit ekonomik dhe standardin jetësor, sepse një qytetar nuk mund të 

ngarkoht me një taksë të lartë të ndonjë tatimi në rast se ai ka të hyra të ulëta dhe pikërisht për 

këtë arsye Kosova duhet ti përcjellë trendet e zhvillimit vendor eonomik nëse prek apo 

harmonizon normat tatimore me vendet e rajonit dhe të BE-së.  

Përfundim 
 Politikat fiskale të vendit duhet të jenë të hartuara mirë, me profesionalizëm dhe 

duke i rrespektuar parimet fiskale për të hyrat dhe shpenzimet. Ato duhet reformuar dhe 

ndryshuar në Kosovë por duhet pasur kujdes që këto lëvizje të bëhen duke e pasur 

parasysh standardin jetësor të vendit dhe nivelin e zhvillimit ekonomik pasiqë mundet 

drejtpërdrejt të ndikojë në jetën e qytetarëve në aspektin negativ dhe kjo nuk është në 

interes as të institucioneve e as të qytetarëve.  

 Analizat juridiko-financiare që kam bërë duke përdorur edhe metodën 

komparative, kanë sjellë rezultatin se politikat fiskale në Republikën e Kosovës janë 

modeste në kuptimin ligjor, që nënkupton se ka bazë ligjore të mirëfilltë por e cila duhet 

të ndryshohet në drejtim të vendeve të rajonit të cilat kanë norma më të larta të tatimeve 

në të ardhura personale dhe të TVSH-së që nënkupton se më shumë i sjellin të ardhura 

shtetit përmes këtyre dy normave tatimore.  

 Zbatimi i politikave fiskale të vendit duhet të përcillet me një vullnet politik të 

instituciove shtetërore sepse krykëput, politikat fiskale në shumë vende të zhvilluara dhe 

në zhvillim janë premtime elektorale që në shumicën e rasteve i nxjerrin fituese partitë e 
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ndryshme dhe më pas obligohen që premtimet elektorale për politika fiskale të aplikohen 

në legjislacion vendor. 
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30 Harmonizimi i politikave fiskale te vendeve te EJL-se me bashkimin Europian 

 

Albanian Fiscal System Compared to the EU Member Countries 
ABSTRAKT 

This study is about the fiscal policy in Albania compared to the EU member countries. The 

taxation of businesses and their potential to grow faster or to go bankrupt. How the taxation is 

determined in a developing country as Albania and how it is in powerful countries as Germany 

and England. The impact of the new government on the new tax system.  

This study is based on the government data during a time period and the published research 

papers about the Albanian economic situation.  

The purpose of this study is to identify the link between the Foreign Direct Investments in 

Albania and the results on the economic growth and the reasons they brought the FDI at this 

level. Another aspect that has to be considered in this study is also the effect of the fiscal policy 

followed by the Albanian government during 2006-2014 fiscal years.  

Ky studim trajton çështje rreth politikave fiskale në Shqipëri, të krahasuara me politikat fiskale 

të vendeve të Bashkimit Europian. Si ndikon taksimi i bizneseve në potencialet e zhvillimit të 

tyre apo në çuarjen drejt falimentimit. Një aspekt tjetër është edhe cështja se si përkufizohet 

taksimi në vendet në zhvillim siç është dhe Shqipëria, dhe si është taksimi në vendet më të 

fuqishme si Gjermania dhe Anglia. Si përfundim cili është roli i qeverisë në implementimin e 

sistemit të ri të taksave.  Bazohet  në të dhënat qeveritare ndër vite si dhe në artikuj shkencorë 

të publikuara për çështjet ekonomike rreth Shqipërisë. 

Qëllimi i këtij studimi është të identifikojmë një lidhje midis investimeve të drejtëpërdrejta të 

huaja në Shqipëri dhe rezultateve në rritjen ekonomike dhe arsyet që kanë çuar në këtë nivel të 

IDH-ve. Aspekt tjetër që merret në konsideratë në këtë studim është dhe efekti i politikave 

fiskale të ndjekura nga qeveria e Shqipërisë gjatë viteve 2006-2014. 

 

Keywords: Economic growth, Business Taxation, Fiscal Policy, Foreign Direct Investments 

Hyrje  

 

Investimet e Huaja Direkte janë një segment shumë i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik të një 

vendi, për shkak të efekteve që sjellin këto të fundit. Investimet e huaja direkte në Shqipëri janë 
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konsideruar shpesh herë edhe si lokomotiva e vendit, meqënëse përqëndrimi i tyre ka qenë në 

sektorë të rëndësishëm të ekonomisë së saj. Në teori, në literature dhe gjithashtu edhe në 

praktikë, njihen edhe efektet e investimeve të huaja direkte (IDH-ve). IDH-të kanë sjellë efekte 

domethënëse pozitive në ekonomi, por pa dyshim kjo nuk do të thotë se ky punim do të trajtojë 

vetëm aspektet pozitive të IDH-ve, pasi si qëllim është edhe analiza e disavantazheve që sjellin 

në një vend prania e IDH-ve.  

Përkufizime të Investimeve të Huaja Direkte: 

 

IDH-të njohin shumë përkufizime, shpesh herë edhe me pasoja për matjen e tyre, dhe kuptohet 

për shifra të ndryshme. Por koncepti që merret për bazë në këtë punim do të jetë një koncept 

më ndërkombëtar, si në vijim:  “Investimet e Huaja Direkte sipas OECD (2007), reflektojnë 

synimin e sigurimit të një interesi të qëndrueshëm të një njësie rezidente në një ekonomi 

(investuesi direkt), në një njësi rezidente  të një ekonomie tjetër (ndërmarrja e investimit 

direkt). Koncepti i “interesit të qëndrueshëm”, nënkupton ekzistencën e një marrëdhënie 

afatgjatë midis investitorit direkt dhe ndërmarrjes, si dhe të një ndikimi të konsiderueshëm të 

investitorit në administrimin e proçesit të vendimmarrjes në ndërmarrje. Indeksi i IDH-ve është 

i rëndësishëm në vendet në zhvillim, si dhe në ato të zhvilluara. 

Në legjislacionin shqiptar dhe në veçanti në “Ligji mbi Investimet e Huaja” Nr. 7764, date 

02.11.1993, thuhet: “Të huajt kanë të drejtë të angazhohen në aktivitetet ekonomike pa nevojën 

e një autorizimi apo leje të mundshme. Investitorët e huaj trajtohen në mënyrë jo më pak të 

favorshme se sa shtetasit shqiptarë, përveç rasteve të përfshirjes në posedimin e tokës, rast i cili 

trajtohet nga një ligj i veçantë. Legjislacioni shqipëtar parashikon që në çdo kohë apo rast, 

investimet e huaja do të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të ndershme dhe do të gëzojnë 

mbrojtje dhe siguri të plotë”. 

Legjislacioni shqiptar për IDH-të, është i hapur në pikëpamjen e të drejtës së krijimit të 

shoqërive apo ndërmarrjeve të reja .Ai i përmbahet parimit të trajtimit kombëtar sipas të cilit: 

Shoqëritë e huaja janë objekt i proçedurave pak a shumë të njëjta me ato që aplikohen për 

shoqërite vendase. Nuk ka kufizime për hyrjen në sektorë të ndjeshëm si transporti dhe financa. 

Sipas përkufizimit klasik, IDH konsiderohet një kompani e një vendi të caktuar që bën një 

investim fizik duke ndërtuar një ndërmarrje apo firmë industriale të çfarëdoshme në një vend 

tjetër, (1995).  
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IDH-të shihen si një ndër përfituesit më potencial të rritjes ekonomike veçanërisht për vendet 

emergjente dhe disa herë nevojiten për t’i dhënë një hov rritjes ekonomike të një vendi 

(Adewumi, 2006). IDH-të mund të ndihmojnë vendin pritës veçanërisht në transferimin e 

teknologjisë, dhe përdorimin e saj edhe për investimet e brendshme, transferimin e know-how 

dhe aftësive menaxheriale apo profesionale. Në studimin e tij Krkoska (2001), thekson edhe 

rëndësinë e spillover në ekonominë e vendit pritës, dhe zëvëndësimin e kapitalit të zhvlerësuar 

të atij vendi me kapitalin e ri të investimeve të huaja direkte, i cili sjell edhe rritjen e 

produktivitetit të vendit pritës. Por një efekt tjetër i IDH-ve është edhe rritja e flukseve të 

“Research &Development ” kërkim-zhvillimit në vendin pritës dhe qarkullimi i tyre edhe në 

kompani të tjera. 

Disa element të tjerë jo pozitive për klimën e nxitjes së IDH-ve. 

 

Sistemi i dobët legjislativ e juridik, si pasojë e mungesës së informacionit dhe arsimimit të 

varfër, influencave politike, infrastrukturës fizike inadekuate, pagave të ulëta, niveli i ulët i 

inspektimit, si dhe një implementim shumë i dobët i ligjit janë disa faktorë të tjerë. Mungesa e 

kostove të ulëta, infrastrukturës inefiçente (transporti, elektriciteti, ujë, parqeve industriale, 

zonave të tregtisë së lirë eksportuese për eskportet e orientuara drejt IDH-ve dhe turizmit). 

Administrim i ulët i taksave, sidomos i të ardhurave, TVSH, doganat, ambjent jo i 

suportueshëm tatimor për orientimet e IDH, taksa të dy llojeve, detyrime dhe TVSH mbi 

paisjet dhe makineritë e importuara. Mungesa e një sistemi të përgjithshëm detyrimesh dhe 

taksash, veçanërisht për eksportuesit. Insufiçiencë e sektorit financiar si dhe mungesë 

shërbimesh financiare, ndaj sektorit privat, norma interesi shumë të larta, mungesë e 

kredidhënies afatgjatë, kërkesa shumë të larta kolaterali, shërbime depozitash dhe pagesa 

shumë të varfra, shërbime shumë të ulta për tregtinë ndërkombëtare dhe mbikqyrje e dobët 

bankare. Strukturë administrative ligjore e dobët, në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të tokës 

në përdorim të cilat janë në zonat urbane turistike, gjithashtu dhe ato industriale. Kjo vjen nga 

zgjidhja shumë e ngadaltë mbi të drejtat e pronës që sjell akses të ulët në tokat ku mund të 

ndërtoheshin parqe industriale, ndërtesa zyrtare dhe tregtare. Problem i rregjistrimeve të 

pronave, si dhe lejet e ndërtimit. 

Rritja e kostove të krahut të punës, mungesa e ekspertizës menaxheriale, mungesa e punetorëve 

me kualifikimin e duhur në biznes dhe menaxhim, si dhe konkurenca e krahut të punës dhe 

vendeve të tjera të rajonit. Në vende të tjera, një numër shumë i limituar i këtyrë faktorëve, do 

të shkaktonte pengesa serioze, në nivelin e IDH-ve. Si rrjedhojë nuk është aspak e çuditshme 

që niveli i IDH-ve në Shqipëri, ishte vetëm 1.5% e GDP-së dhe një numër i rregjistruar 
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investotorësh rreth 100 në vit. Stabiliteti i lartë dhe rrisku i ulët politik ndikon ndjeshëm në 

fluksin e kapitaleve. E rëndësishme është vija pozitive që ndjek vendi pritës. 

Investitorët e huaj i japin një rëndësi të veçantë marrëveshjeve apo konventave ndërkombëtare 

që ka nënshkruar vendi pritës me organizatat ndërkombëtare ku ai operon. Gjithashtu stabiliteti 

politik ndikon në mënyrë indirekte në kohëzgjatjen e investimeve. Nëse parashikohet një 

sistem i qëndrueshëm politik në vend investimet do të jenë të shumta dhe afatgjata. 

Niveli i IDH-ve (2004 - 2011) 

Nga raportet e bankës së Shqipërisë për sa i përket nivelit të IDH-ve nga viti 2004 – 2011 është 

realizuar një përmbledhje e këtyre të dhënave si në tabelën e mëposhtme: 

Vitet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IDH në 

milion USD 
324 258 315 639 874 925 1091 615 

Shohim se niveli më i lartë i IDH-ve është arritur në vitin 2010, me një vlerë prej 1091 milion 

dollar.  Faktorë të këtij niveli janë ato të përmendura më sipër. Megjithatë niveli i investimeve 

ka filluar të ulet si pasojë e krizës ekonomike globale e cila preku dhe vendin tonë.   

Sistemi i taksave në Shqipëri (2006 - 2014) 

 

Por duke qenë se qëllimi i këtij studimi është të shohim lidhjen midis politikave fiskale të 

qeverisë së Shqipërisë dhe nivelit të tërheqjes së këtyre investimeve. Kështu kam arritur të 

mbledh të dhëna në lidhje me sistemin e taksave në Shqipëri gjatë këtyre viteve të fundit. 

Tabela e mëposhtme paraqet pikërisht këto të dhëna.   

Nga tabela e mësipërme shohim se nga viti 2008-2013, sistemi i taksave ka qenë i sheshtë, që 

do të thotë se është aplikuar një nivel i vetëm i taksimit prej 10%. Dhe në fillim të vitit 2014 ka 

filluar të aplikohet sistemi i ri taksave, e quajtur ndryshe taksa progresive. E cila do të 
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funksionojë duke taksuar individët apo kompanitë në bazë të nivelit të  të ardhurave, që do të 

thotë të ardhura më të larta çojnë në detyrime më të larta për të paguar.  

Por taksat vetëm në nivelin e investimeve të huaja të drejtpërdrejta ndikojnë? Për ti dhënë 

përgjigje kësaj pyetjeje, gjatë këtij studimi kam marrë të dhëna rreth nivelit te GDP-së për 

vendin tonë. Këto të dhëna janë të përmbledhura në grafikun e mëposhtëm: 

 

 

Niveli i GDP-së në Shqipëri (2005 - 2013) 

 
 

Cëshja e cila kërkon zgjidhje është: cila është lidhja midis këtyre tre variablave? Pikërisht 

ndërmjet sistemit të taksave, nivelit të IDH-ve dhe nivelit të GDP-së. 

Konkluzione 

 

Duke analizuar nivelin e IDH-ve në Shqipëri gjatë viteve të përmendura më sipër mund të 

arrijmë në disa përfundime:  

 Niveli më i lartë i IDH-ve është arritur në vitet 2009-2010. Por rritja e këtyre 

investimeve ka filluar që në vitin 2007. 

 Përgjatë gjithë këtyre viteve niveli i taksave ka qëndruar konstant  

 Ulja e këtyre investimeve ka filluar në vitin 2011, kjo si pasojë e krizës që preku dhe 

vendin tonë nga kriza globale financiare, megjithëse sistemi i taksave ka qëndruar i 

pandryshuar.  

Për sa i përket sistemit të taksave mund të themi se vetëm në fillim të këtij viti ka filluar të 

funksionojë sistemi i ri, rezultatet e të cilit në nivelin e IDH-ve do mund ti shohim më vonë. 

Por mund të themi se gjatë funksionimit të taksës së sheshtë ka pasur rritje të IDH-ve. Analiza 

e radhës është ajo e nivelit të GDP-së së Shqipërisë gjatë viteve të fundit. Kështu mund të 

konkludojmë se Shqipëria ka pasur rritje të produktit të saj të brendshëm bruto më shumë në 
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vitin 2009 dhe 2012. Ndërsa gjatë viteve të tjera si pasojë e shumë faktorëve, ndër to dhe efekti 

i uljes së IDH-ve ka pasur ulje të këtij treguesi. 

Por në cfarë lidhje mund të arrijmë? 

Përfundimi i këtij studimi është se ndërmjet këtyre treguesve ekonomikë ekziston një lidhje e 

ngushtë, por jo një lidhje varësie. E cila do të thotë se në nivelin e investimeve të huaja direkte 

dhe nivelit të produktit të brendshëm bruto nuk është vetëm sistemi i taksimit i cili ndikon në 

këto rezultate, por janë një sërë faktorësh të tjerë të cilët përcaktojnë dhe këto nivele. Ndër këta 

faktorë përmëndim stabilitetin politik, promovimi i turizmit dhe mundësive për investime, 

gjithashtu në treguesin e GDP-së rol të rëndësishëm luajnë dhe remitancat e emigrantëve 

shqipëtarë. Niveli i këtyre të fundit ka ardhur duke rënë si pasojë e krizës ekonomike të 

vendeve fqinje. 

Këtë përfundime arrijmë dukë analizuar dhe nivelin e taksave dhe ndryshimet që kanë 

shoqëruar këto vende pergjatë viteve 2006-2014. 

Aneksi 1. European corporate tax rates between 2006 and 2014 

Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Albania 20 20 10 10 10 10 10 10 15 

Austria 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Croatia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

France 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 

Germany 38.34 38.36 29.51 29.44 29.41 29.37 29.48 29.55 29.58 

Greece 29 25 25 25 24 20 20 26 26 

Hungary 16 16 16 16 19 19 19 19 19 

Italy 37.25 37.25 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 

Slovenia 25 23 22 21 20 20 18 17 17 

Spain 35 32.5 30 30 30 30 30 30 30 

United 

Kingdom 

30 30 30 28 28 26 24 23 23 

Europe 

Average 

23.7 22.99 21.95 21.64 21.46 20.81 20.42 20.6 N/A 

EU 

Average 

24.83 23.97 23.17 23.11 22.93 22.7 22.51 22.75 N/A 

Global 

Average 

27.5 26.95 26.1 25.38 24.69 24.5 24.4 24.08 N/A 
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31                    Orientimi drejt menaxhimit te ri publik 

               ORIENTATION TO NEW PUBLIC MANAGEMENT 
 

 Abstract  

Public Administration Reform is the global trend. Today there is no society that tries to reform 

its administrative system in order to be more efficient, more productive, more transparent and 

more responsive to the needs of the citizens. Improving the performance and capacity of every 

public institution is critical to any political administration, which is trying to increase the 

performance of the government as a whole. There was always a debate if the concepts are 

applied in the private sector can also be transferred to the public in full.  

Although management experts argue that large organizations face the same bureaucratic 

problems as public authorities, most critics believe that these tëo sectors operate under very 

different conditions (Halachmi,1995).  

HYRJE 

Përmirësimi i performancës së qeverisë ka qenë në qendër të kërkimit dhe politikave të 

administrimit publik në këto 20 vitet e fundit.Qeveritë kudo në botë po kërkojnë që të 

përmirësojnë performancën e tyre me kusht që të shfrytëzojnë burimet njerëzore, rezultatet e 

programeve, kënaqësinë e konsumatorit, pjesëmarrjen qytetare, korrupsionin, transparencën, 

përgjegjësinë dhe në përgjithësi të gjenerojnë me shumë kënaqësi totale.Megjithatë, shumica e 

politikave dhe kërkimeve kanë qenë më shumë të fokusuara në qeverinë si e tërë ose në 

programe dhe shërbime publike të veçanta, sesa në kapacitetin institucional të organizatave 

publike.Administrata publike si në teori dhe në praktikë i ka fillesat në fund të shekullit të 

nëntëmbëdhjetë.Parimet themelore për modelin tradicional të administratës publike përfshijnë 

teorinë e burokracisë të Max Ëeber. Ky model tradicional është karakterizuar nga; administrimi 

nën kontrollin zyrtar/ formal të lidershipit politik, të bazuar në rreptësisht në një model 

hierarkik të burokracisë, me personel nga zyrtarët e përhershëm, zyrtarë neutralë dhe anonimë, 

të motivuar nga interesi publik, duke shërbyer çdo pjesë të qeverisë në mënyrë të barabartë, 
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dhe jo duke kontribuar në politikë, por thjesht administrojnë këto politika që vendoset nga 

politikanët.(Ibid) Edhe pse AP tradicional është duke u zëvendësuar tani nga ai i ashtuquajtur si 

Menaxhimi i Ri Publik, model tradicional i administratimit publik mbetet ende si ai më gjatë i 

qëndrueshëm dhe teoria më e suksesshme e menaxhimit në sektorin publik. Vetëm se në kohët 

e fundit, teoritë dhe praktikat e saj po konsiderohen tanimë si të modës së vjetër dhe nuk janë 

më relevante për nevojat e një shoqërie që ndryshon me shpejtësi. 

1.Modeli Burokratik 

Weber e përcaktoi burokracinë si një tip ideal organizimi ku caktohen kufijtë prej një strukture 

sunduese ligjore në të cilën bëhen përpjekje përmes nje stafi administrativ. Karakteristikat bazë 

të këtij modeli, hierarkia e kontrollit, sektorët dhe specializimi i detyrave, puna në proçedura 

dhe normat e ngritura, dhe rregjistrimi i të gjitha aktiviteteve të performuara, lehtësojnë, sipas 

Weber, mjeshtërinë komplekse dhe të panumërt të aktiviteteve. (Blau, 1987) Burokracia mund 

të përcaktohet gjithashtu në termat e organizimit strukturor, ose karakteristikave të sjelljes. 

Bazuar në fokusin strukturor, një organizatë burokratike paraqet karakteristikat strukturore të 

mëposhtme:  

-Një hierarki autoriteti e mirëpërcaktuar  

-Departamente të ndara sipas specializimit funksional  

- Një sistem rregullash që përfshin të drejtat dhe detyrimet të pozicionit përkatës  

- Një sistem proçedurash të cilat udhëzojnë sjelljen në situata të caktuara  

- Pamundësia e përcaktimit të lidhjeve ndërpersonale  

- Përzgjedhja e marrjes në punë dhe ngritja në detyrë bazuar në kompetencat teknike  

Dy argumenta kryesor konsiderohen në favor të modelit burokratik:  

1. Argumenti i efiçencës-racionale të Weber  

2. Argumenti i përmasës së suksesit të Mises  

1.1.a Argumenti i eficençës-racionale të Weber  

Weber tregon që modeli burokratik është forma më racionale dhe efiçente e administratës, duke 

marrë parasysh kompleksitetin dhe madhësinë e aparatit të shtetit.Rregulli dhe standartizimi i 

modelit sjell përmirësime të rëndësishme mbi humbjen e burimeve dhe mbrojtjen e 

tyre.Megjithatë ky argument ka një rrjedhë. Sistemi burokratik fokusohet më shumë në 

racionalitetin dhe efiçencën e mënyrave sesa në përmbushjen e qëllimeve. Ç’do organizatë i 

nevojitet të jetë efiçente, por më shumë e rëndësishme është që ajo të jetë efektive. Në botën e 

sotme ka një theks të vogël në efiçencën, dhe ekonomitë e shkallës, dhe më shume vëmendje 
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është drejtuar në fleksibilitetin dhe në arritjen e rezultateve.Në të vërtetë, modeli burokratik 

është një barrierë për efektivitetin, fleksibilitetin dhe krijimin e vlerës.Struktura proçeduriale 

dhe normative e modelit burokratik vështirëson arritjen e rezultateve.Vështirësitë e punonjësve 

në takimet e pritura të cilat kërkojnë punën të mbaruar prej tyre, ka lejuar të krijohet një 

ndjenjë dekurajimi dhe morali të ulët.Ata shpeshherë e gjejnë veten në një kurth rregullash dhe 

rregulloresh i cili pengon zhvillimin e tyre personal dhe ndrydh krijueshmërinë e tyre.Më të 

mirët janë pak të paguar dhe largohen, më të këqinjtë janë të mbipaguar dhe qëndrojnë. (Robert 

Klitgaard, 2005).  

1.1.b Argumenti i përmasës së suksesit të Mises  

Mises shpjegon manaxhimin burokratik si manaxhimin e punëve, i cili nuk mund të shqyrtohet 

prej kalkulimeve ekonomike. Ai shënon që në administratën publike nuk ka një çmim tregu për 

arritjet.Nuk ka një njësi matëse për të matur suksesin.Objektivi i administratës publike nuk 

mund të matet në terma të parasë, dhe nuk mund të kontrollohet prej metodave llogaritëse.Kjo 

e bën të domosdoshme që zyrat publike të operojnë sipas principeve absolute, kjo në ndryshim 

të principeve të cilat aplikohen për motive përfitimi.(Mises, 1996).Mises argumenton se është 

një iluzion të përmirësuarit e efiçencës në administratën qeveritare përmes teknikave të 

manaxhimit privat, sepse aplikimi i këtyre teknikave kushtëzohet prej ekzistencës së një 

metode ekonomike e kalkulimit të performancës. Kjo llogaritje ekziston në sektorin privat – 

fitim/humbje – por jo në administraten publike. “Trajta e organizimit burokratik në 

administratën publike është e nevojshme sepse metodologji për kalkulimin e performancës në 

sektorin publik, nuk ekzistojnë”. (Mises, 1996) 

2. Përkufizimi dhe Konteksti Brenda të cilit u shfaq Menaxhimi i Ri Publik  

 Menaxhimit të ri publik është një filozofi menaxhimi e përdorur nga qeveritë që 1980 në 

përpjekje për të modernizuar sektorin publik. Menaxhimit të ri publik është një term i gjerë dhe 

shumë kompleks i përdorur për të përshkruar valën e reformave të sektorit publik në mbarë 

botën që nga viti 1980. I bazuar në Zgjedhjen publike dhe shkollat menaxheriale menaxhimit i 

ri publik kërkon të theksojë efikasitetin në sektorin publik dhe efiçiencën e kontrollit që qeveria 

ka mbi të. Supozimi kryesor në reformat e Menaxhimin e Ri Publik është se orientimi i tregut 

në sektorin publik do të çojë në raport kosto –efiçencë më të lartë për qeveritë, pa pasur efekte 

anësore negative në objektiva dhe faktorë të tjerë. Menaxhimit të ri publik reflekton një 

ndryshim në qëndrim. Kjo është një term që i referohet për të reformuaratë çka ka ndodhur në 

sektorin publik.Ideja ishte për të bërë sistemin publik të funksiononjë si sektori privat. NPM 

është përcaktuar nga disa autorë modernë si një kombinim i ndarjes, dis agregimit (ndarjen e 
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burokracive të mëndha në të vogla, e më të fragmentuara), konkurrencës (në mes agjensive 

publike të ndryshme , dhe midis agjensive publike dhe firmave private) dhe 

stimulimit.Menaxhimit të ri publik është përcaktuar në mënyra të ndryshme., Si një vizion, një 

ideologji apo si një pako e qasjeve të veçanta të menaxhimit dhe teknikave (shumë prej tyre të 

huazuara sektori nga privat -fitimprurës) (Pollitt, 1994:1). NPM është parë në këtë mënyrë si 

një trup i mendimit menaxherial (Ferlie et al., 1996:9) ose si një sistem ideologjik mendimit 

bazuar në ide të gjeneruara në sektorin privat dhe të importuara në sektorin publik (Hud, 1991, 

1995). Shfaqja e menaxhimit të ri publik (NPM) ështëi lidhur me rolin e ndryshuar të shtetit 

dhe kërkesave në rritje në të gjithë botën për praktika më të mira të qeverisjes (Sharma, 2007; 

4). Kriza e shtetit të mirëqenies çoi në pyetje rreth rolit dhe karakterit institucional te shtetit. 

Tani është duke u bërë e qartë se në shumicën e vendeve në zhvillimin , reformat në 

administratën publike dhe menaxhimit janë shtyrë fort nga presionet e jashtme dhe kanë 

ndodhur në kuadër të programeve te përshtatjes strukturore. Era e ndryshimit drejt reformave të 

tregut dhe pluralizmit politik, që ishte gjithëpërfshirës ne pothuaj të gjithë botën perëndimore 

në vitet 1980, dhe rënia e komunizmit, i dërgoi mesazh të rëndësishëm vendeve më të 

zhvilluara që ishin në krizë që dhe ata duhet gjithashtu të reformoheshin . Reformat e reja të 

Neë Public Management kanë qenë mbresëlënëse, sepse ato u përhapën globalisht brenda një 

kohe të shkurtër .Pritja dhe miratimi i reformave të reja të administrimit publik në të gjithë 

globin nuk është uniforme.Deri në vitin 1980, NPM ishte parë gjerësisht si fenomen prezent në 

vendet e zhvilluara, veçanërisht në ato anglo -Saksone, fenomen.Megjithatë nga 1990 aplikimet 

e varianteve të teknikave dhe praktikave të NPM janë vërejtur dhe në disa vende në zhvillim. 

3. Masat për të Rigjallëruar Administratën Publike  

Sot administaratat pubilke ndryshojnë nga ato të mëparshme në kushtet e theksit që i japin jo 

vetëm me zbatimin e "biznesit" dhe " Teknikat e kënaqësisë së konsumatorit ' por edhe në 

fortifikimin e vlerave themelore të shërbimit publik dhe etikës. Reforma e Administratës 

Publike mund të jetë shumë gjithëpërfshirëse dhe mund të përfshijë ndryshime në fusha të tilla 

si strukturat organizative, decentralizim, menaxhimi i personelit, financave publike, 

rmenaxhimimit në bazë të rezultatit, reformave rregullative dhe disa të tjera si do të diskutohen 

më poshtë : 

3.1. a Decentralizimi:  

Në shumë vende, decentralizimi ofron kontekstin në të cilin janë dërmarrë ndërhyrjet e 

reformave administrative . Një pengesë shumë e madhe në disa iniciativa të decentralizimit 
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është mungesa e kapaciteteve administrative të administratës publike në nivel lokal dhe 

mungesa e linjave të llogaridhënies të kësaj administrate për njerëzit lokal. Që qeveritë e 

decentralizuar të rezultojnë të suskesshme është e nevojshme të jetë një qendër për të 

mundësuar këtë, kështu që vëmendja duhet të përqëndrohet në, për shembull, mekanizmat e 

transferimit fiskal; mekanizmat për sigurimin e planifikimit dhe buxhetimit në nivel lokal 

dhe për i integruar në planifikimin dhe buxhetimin kombëtare, sistemet për monitorimin 

dhe mbikqyrjen buxhetit dhe regjimet e duhura të burimeve njerëzore. 

3.1.b Zvogëlimi dhe Ristrukturimi i Makinerisë Qeveritare 

Ekziston një nevojë për ridizenjimin punës dhe rishpërndarjes së funksioneve midis 

departamenteve të qeversë me objektivin e reduktimit të vëllimit të shërbimeve publik (fuqisë 

punëtore). kjo mund të përfshijë ndryshime në strukturën e brendshme të departamenteve, 

rialokim të funksioneve brenda departamenteve, alokim të funksioneve tek organe të tjera të jo 

në departamentet e tjera ministrale, me krijimin e agjencive ekzekutive dhe privatizimin e 

.ndërmarrjeve shtetërore 

3.1.c Nënkontraktimi dhe Transferimi (Outsourcing): një mjet për ofrimin e shërbimeve 

publike nëpërmjet burimeve të tjera përveç burokracisë publike.  

 Qeveritë në vendet në zhvillim mund të forcojë administratën e tyre publike duke kontraktuar- 

dhe transferuar aktivitetet jo thelbësore tek firmat e sektorit privat. Nën kontraktimi dhe 

transferimi i referohen procesit të blerjes së mallrave ose shërbimeve nëpërmjet marrëveshjeve 

kontraktuale nga privatët ose organizatat jofitimprurëse.Termi kontraktues nga jashtë është 

përdorur shpesh në mënyrë specifike për të treguar proçesin kontraktues që synon blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve që më herët janë dhënë nga qeveria apo mendohej të ishin si pjesë e 

përgjegjësisë së qeverisë për ti ofruar. Ideja themelore këtu është për të zvogëluar aktivitetin e 

shtetit dhe të përdorimit të konkurrencës si një mjet për të siguruar çmimin më të mirë dhe 

efikasitetin. 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME  

1.Sektori i administratës publike ka qenë objekt i kritikës së shumtë në të gjithë botën. Arsyeja 

është e njëjtë kudo - tatimpaguesit duan të shohin në mënyrë efikase dhe te lirë, funksionimin e 

pushtetit ekzekutiv.Ky vullnet i qytetarëve shqiptar është aq i qarte sa edhe stili burokratik i 

punës i cili është trashëguar, gjurmët e të cilit ende janë të rrënjosur thellë në shoqëri. Në 

përputhje me shkallën relativisht të ulët të popullsisë për përdorimin e internetit nga njëra anë 

dhe dëshira për të patur me pak humbje kohe, transparence, efiçence të shërbimeve kundrejt 

qytetarëve si në lidhje me organet e qeverisjes qëndrore dhe vendore, Përgjigja sigurisht është 
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pozitive. 

2.Gjatë dekadës së fundit, vendet anë e mbanë botës kanë ndërmarrë reforma me qëllimin e 

përmirësimit të lidhjeve dhe efektivitetit të shërbimeve publike, dhe cilësinë e menaxhimit të 

sektorit publik. Një aspekt i cili paraqitet kyç në proçeset reformative të shumta, është fokusi 

në rezultate. 

3.E ardhmja e administratës publike qëndron në institucionin e masave që synojnë jo vetëm të 

rikonfirmojnë rolin zhvillimor të administratës publike dhe mbrojtjen e vlerave të saj 

themelore, por gjithashtu në rikonfigurimin e organizatave të shërbimit publik në më të hapura, 

pjesëmarrëse, ndarje të njohurive, inovacionin dhe sistemeve të orientuara drejt rezultateve dhe 

shpërndarjes efikase të shërbimeve të ofruara  

4.Reformat në menaxhimin publik janë menduar gjithmonë si një levë drejt një qëllimi 

përfundimtar, dhe jo si një përfundim në vetvete ose për të qënë më të saktë mund të themi se 

ato shërbejnë si një mjet drejt shumë përfundimeve. Këto përfshijnë pakësimet e shpenzimeve 

të tepërta publike, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, bërjen më eficientë të 

operacioneve qeveritare si dhe rritjen e mundësive që politikat e përzgjedhura e të 

implementuara do të bëhen efektive. 

5.Reformat e menaxhimit të ri publik priten që të mbështesin reformat më të gjera shoqërore 

përfshirë këtu dhe reformat politike ekonomike që synojnë de-rregullim të ekonomive dhe 

shoqërive të vendeve në zhvillim. Ka pritje që reforma të tilla mund të ndihmojë për të 

lehtësuar varfërinë. 
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32 Taksë progresive apo taksë e sheshtë? 

 

Abstract  

This article uses the Signs of economic science and economic policy to explain why it is 

unnecessary and unrealistic debate on restoring the fiscal system that existed in the country 

before 2008. But the analysis should question concerns the effects of the introduction of the tax 

system as those of Western European social growth. This argument has gripped the world for 

many years, before launching the debate here in Albania, which nevertheless remains 

borrowed. Two influential professors in America, Alberto Alesina and Dani Rodrik, have 

written an academic article in 1994, which still today is among the most wanted in the 

economy,  

  entitled "Redistribution Policy and Economic Growth". This paper aims to study primary 

relationship is with economic growth policies in a simple model of "internal growth", where 

people have different perceptions about the distribution of wealth. Because of 50 years of 

communism, Albania has a need to increase the human capital of more physical than anything 

else! Our economy is characterized by a high level of informality, estimated by various 

institutions as constituting 40-60 percent of domestic production.  

Tax evasion, especially under-reporting of employment and wages, spread throughout the 

economy. The high level of corruption is a major challenge with which the country is facing.  

Corruption is particularly high among tax administration. 

HYRJE 

Rregulli i parë që shoqëron hulumtuesin në çdo kërkim eknomik është se gjërat nuk janë ashtu 

siç duken.Nuk është nevoja të jesh ekspert ekonomie për të zbuluar nëse një taksë mbi cigaret 

sjell lënien e duhanit ose reduktimin e tij.Nga ana jetër, taksa mbi të ardhurat personale është 

një çështje komplekse për të marrë një vlerësim imediat përfundimtar. Zgjedhja e sistemit më 

të mirë taksimi gjëndet në  balancën midis “ndershmërisë apo barazisë” dhe efiçencës si tek 

Okun(1978). Ne duam një shpërndarje të drejtë të të ardhurave e cila kërkon rishpërndarje duke 

rritur taksën marxhinale, por gjithashtu duam të incentivojmë individët me produktivitet të lartë 

duke ju ulur atyre taksën marxhinale. Debati mbi sistemin e taksave është i gjerë dhe ne jemi 

në dije të interepretimit moral e politik si dhe ekonomik të këtij debati. Pika kryesore e modelit 

është se individët janë të ndryshëm dhe për rrjedhojë dhe në faktorët e tyre personalë të 

prodhimit. Janë dy tipe të faktorëve të prodhimit: faktori akumulues, pra kapitali, dhe faktori 

joakumulues: krahu i punës. Me kapital ata nënkuptojnë çdo aset që çon në rritjen e 

produktivitetit si kapital fizik e njerëzor dhe avancim teknologjik.Për rrjedhojë, të ardhurat nga 
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këto të fundit janë zakonisht më të larta se nga krahu i punës që, sipas tyre, është i 

pakualifikuar dhe për rrjedhojë dhe me pagesë të ulët. 

TAKSA E SHESHTȄ 

Debati mbi taksën progresive apo jo ka patur reagim nga biznesi në Shqipëri. Sipas të dhënave 

zyrtare të Instat, sektori privat punëson 256,288 punonjës. Ndryshe nga sektori shtetëror që 

punëson 165 mijë punëtorë, punonjësit në sektorin privat janë më pak të sigurtë dhe shpesh 

herë kanë paga më të ulta se në sektorin shtetëror. Për këtë arsye çdo impakt i reformës së 

sistemit të taksave që prek biznesin privat do të ekspozojë punonjësit në këtë sektor nga rritja e 

kostove. Përfaqsues të BiznesAlbania, Dhoma e tregtisë Tiranë si dhe Konfindustrisë në 

Shqipëri janë shprehur kundër taksës progresive si jo e përshtatëshme në këtë periudhë të 

zhvillimit ekonomik të vendit. Të dhënat nga Ministria e Finanacave tregojnë se arkëtimet e 

vitit 2012 në periudhën 4-mujore në zërin “tatim-fitim” rezultojnë të jenë sa 94 për qind e 

arkëtimeve të bëra për të njëjtën në vitin 2009 ku në vlerë në arkën e shtetit, nga fitimi i 

kompanive në katër muajt e parë të vitit shkuan 67 milionë dollarë, ndërsa për vitin 2012 janë 

arkëtuar vetëm 63 milionë dollarë.  

Këtu reflektohet dhe ndarja mes politikanëve, të cilët janë të shqetësuar në shpërndarjen e 

tortës dhe për rrjedhojë në vota, dhe ekonomistëve, të cilët janë më të interesuar në bërjen e 

tortës sa më të madhe. Por kontradikta në këtë sistem është se ajo që mund të maksimizojë 

votat nuk mund të sjell rritje ekonomike! 

 

 Duke iu referuar ketyre të dhënave a mundet vërtetë që rritja e barrës fiskalë do të 

ndihmonte këto biznese dhe më pas në punësim dhe ulje të varfërisë? 

 Në rast se do të përdorim sistemin fiskal progresiv, ku ata që paguhen më shumë duhet 

të paguajnë më shumë, atëherë do të ketë impakt direkt në thithjen e trurit në Shqipëri 

apo dhë në nxitjen për shkollim jashtë Shqipërisë. Për të parë sesi do të ndikonte në 

http://www.ekon.al/wp-content/uploads/2012/05/slide11.jpg
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rritjen ekonomike afatgjatë, kujtojmë vështirësinë e akumulimit të burimeve njerëzore 

të mirarsimuara në Amerikë, Itali e Angli. Në rast se pas studimeve ata do të marrin një 

rrogë afërsisht katër herë më të lartë se paga mesatare në Shqipëri dhe vendoset një 

tatim mbi të ardhurat deri në 50%, atëherë shtysa për brezat e ardhshëm që të shkojnë e 

të studiojnë jashtë shtetit nuk do të jetë e lartë, pasi të ardhurat që do të marrin do të 

jenë më të ulëta dhe jo tërheqëse për t’u kthyer në Shqipëri. Gjithashtu, një investitor i 

huaj, i cili nuk e njeh realitetin e Shqipërisë, por pikëniset për çdo plan investimi prej 

nivelit të taksave dhe infrastrukturës energjetike dhe rrugore në hartë, kur të shohë se 

vendi zbaton një sistem taksash si ai në Austri, Francë apo Gjermani do ta mbyllte 

menjëherë kapitullin “Shqipëria”. A është ky një trend që duhet ndjekur, duke qenë 

se vendet e tjera fqinje po bëjnë të njëjtën gjë? Kjo nuk rezulton të jetë e 

vërtetë.Taksa e sheshtë implementohet për momentin në Maqedoni, Mal të Zi, Serbi, 

Rusi, Rumani, Bullgari, Çeki, Bosnjë-Hercegovinë etj. Të gjitha këto janë vende të 

Europës Lindore, të cilat kanë pasur të njëjtin problem për vite me radhë pas rënies së 

regjimit komunist: evazionin fiskal. Për këtë arsye, për të ulur këtë fenomen negativ, 

taksa e sheshtë është parë si mënyra më efikase për të konsoliduar buxhetin e shtetit dhe 

nxitur rritjen ekonomike.  

Për të parë se cfarë impakti ka tatim fitimi dhe tatimi mbi të ardhurat personale i 

referohemi Ministrisë së Financave. Sipas saj në vitin 2008, 8.8% e të ardhurave në 

buxhetin e shtetit nga tatimet dhe doganat vinin nga tatim fitimi.Ndërkohë që tatimi mbi 

të ardhurat personale kontribuonte me 12%. Grafiku tregon qe kontribuesi kryesor i të 

ardhurave nga tatimet e zë tatimi mbi vlerën e shtuar, ose TVSH.Sipas të dhënave të 

ardhurat janë mbi 50% të totalit. Për hir të argumentit ata që paguhen më shumë 

paguajnë gjithësesi më shumë në vlerë absolut, pra një person që merr 5000 EURO në 

muaj paguan 10% ose 500 EURO tatim mbi të ardhurat personale.Kush paguhet 500 

EURO ne muaj paguan afërsisht 50 EURO tatim mbi të ardhurat personale. 
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Taksa e sheshtë synon të barazojë diçka që është paraprakisht e barabartë – njerëz që fitojnë 

sasinë e njëjtë të paguajnë shumën e njëjtë të tatimit.Në një shoqëri të gjithë tatimpaguesit të 

marrin nivelin e njëjtë të shërbimeve shtetërore. Taksa e sheshtë do të thotë në thelb taksimi i 

ulët marxhinal . 

PRO TAKSЁS PROGRESIVE 

Shpesh dyshimet ngrihen nëse taksa progresive nuk inkurajon përpjekjen për punë apo 

investim. Kjo nuk është një pyetje e lehtë për tu përgjigjur pasi taksimi do shtyj një pjesë të 

njerëzve të punojnë më fort për të fituar milionin e tyre; shumë doktorë, shkencëtarë ,artistë 

dhe biznesmenë që kënaqen me punën e tyre apo kanë arritur një ndjesi realizimi apo respekti 

nga puna, do punonin njësoj si për 8 million lek ne vit ashtu dhe për 10 milion lek në vit; 

ndërkohë që disa të tjerë do preferojnë të mos punojnë për qindarkën shtesë pasi një pjesë do 

tatohet. Për rezultatin përfundimtar është e vështirë të jesh dogmatik, por fatmirësisht rishtas 

kemi të dhëna statistikore mbi efektin e kësaj takse. 

Qëndra për kërkime e Kongresit Amerikan e cila i ofron kërkime të pa-anshme Kongresit, 

publikon nje studim, Hungerford(2012), në lidhje me impaktin që ka patur taksa më e lartë 

marxhinale në ekonominë Amerikane mbas Luftës së Dytë Botërore e deri më tani.  Studimi 

arrin në përfundimin se ndryshimi i taksës më të lartë marxhinale nuk ka ndikim në aktivitetin 

ekonomik.Reduktimet e kësaj takse nuk janë në korrelacion me kursimet, investimet, dhe 

http://www.ekon.al/wp-content/uploads/2012/05/graf.jpg
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rritjen e produktivitetit. Megjithatë ulja e kësaj takse ka korrelacion të lartë  me rritjen e 

pabarazisë apo përqëndrimin e të ardhurave në pjesën më të lartë të shpërndarjes 

Fieldhouse (2013), i Institutit për Politika Ekonomike përpiqet të shtyjë përpara të njëjtën 

pyetje kërkimore si Hungerford(2012) për të njëjtin interval kohor, duke analizuar të gjithë 

kërkimet e mundshme që janë bërë mbi këtë fenomen deri më tani. Rezultati i Fieldhouse 

(2013) tregon se rritja e taksës progressive rrit të ardhurat e buxhetit duke përmirësuar borxhin 

publik dhe përmirëson pabarazinë pa patur ndikim negativ mbi rritjen ekonomike. Piketty and 

Saez (2003,) të cilët kanë shfaqur studimin më të plotë në lidhje me pabarazinë deri më tani, 

dokumentojnë se uljet drastike të taksava të ndërrmara në SHBA dhe në Angli mbas viteve 

1980, kanë rritur pjesën e të ardhurave të klasës me të ardhura të larta dhe ka ngrirë  në terma 

reale pjesën e individëve me të ardhura të mesme. Sipas shifrave të tyre pjesa e të ardhurave 

totale e fituar nga pjesa 1% e më të pasurve është rritur nga 7.7% në 1973 në 17.4% në 2010. 

Të njëjtën tezë shpalos dhe Joseph Stiglitz (2012) në librin e tij “The Price of Inequality” për të 

treguar se ulja e kësaj takse ska bërë gjë tjetër vetëm se ka rritur pabarazinë. Taksa progresive 

megjithëse mjet i vjetër është nga më efikasët për të ulur nivelin e pabarazisë dhe për rrjedhojë 

rivendosjen e mundësive të barabarta. 

Argumentet me karakter etik .Takse progressive/Takes e sheshtё 

- Në një sistem regresiv (kur TVSH është më e lartë se tatim fitimi i të ardhurave 

personale), më të dënuarit janë pjesa me të ardhura të ulta në krahasim me ato me të 

ardhura të larta. Pra sistemi në vetvete është jo i drejtë duke favorizuar vetëm klasat me 

të ardhura të larta dhe duke ndëshkuar ato me të ardhura të ulta. 

- Nëse taksa progresive është akuzuar si një formë urrejte apo xhelozie ndaj klasave me 

të ardhura të larta, sistemi regresiv është thjeshtë ana tjetër e medaljes. Të paktën një 

dizenjim me element progresiv bëhet i drejtë për çdo palë ose të dy sistemet dështojnë 

në këtë element krahasimi. 

- Të ardhurat të fituara nga pjesa më e pasur nuk reflektojnë kontributin në shoqëri. Kjo e 

bën taksën progresive te lidhur direkt me meritokracinë. Kur Steve Jobs fiton miliona 

nga shitja e nje iPad, kjo nuk krijon pakanaqësi në publik. Por kur nje drejtor banke 

merr bonuse ndërkohë që banka e tij është shpëtuar nga falimenti duke përdorur paratё 

e taksapaguesve, kjo po që krijon tensione shoqërore.  

- Të pasurit përfitojnë më shumë nga infrastruktura fizike dhe ligjore që prodhon shteti, 

kështu që duhet të taksohen më shumë. Presidenti Obama (2012) në një fjalim shprehet: 

http://www.epi.org/people/andrew-fieldhouse/
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“Nëse ju keni qënë të sukseshëm, dikush gjatë rrugëtimit ju ka ndihmuar sadopak. 

Mund të kesh pasur një mësues të mirë diku gjatë jetës.Dikush ndihmoi të krijonim këtë 

sistem të pabesueshëm amerikan që të lejoi ty të lulëzosh. Dikush investoi në rrugë dhe 

ura. Nëse ke një biznes-nuk e ke ndërtuar vetëm ti atë. Dikush tjetër e bëri të mundur 

atë. Interneti nuk u shpik rastësisht.Kërkime të financuara nga Shteti krijuan internetin 

që kompanitë të mund të fitonin goxha para nga Interneti. Taksimi i lartë justifikohet 

nga pretendimi se të pasurit kanë arritur pasurinë e tyre në pjesën në të madhe për shkak 

të të mirave dhe shërbimeve që shteti i ka siguruar, kështu që duhet të paguajnë më 

shumë për këto produkte dhe shërbime.Në shumë mënyra shteti ndihmon në mbajtjen 

dhe zhvillimin e kapitalizmit, pra në fitimet personale dhe rritjen e tyre. 

- Shpenzimet qeveritare janë një mënyrë e përdorimit të produktit të brëndshëm bruto për 

të përmbushur nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të tij.Kur kemi rritje të të ardhurave, 

njerëzit kërkojnë shkolla më të mira, rrugë më të mira, spitale më të mira, njësoj siç 

rrisin kërkesën e tyre për veshje më të mira, shtëpi më të mira apo makina më të 

mira.Sot ne këmbngulim në ofrimin e një standarti minimal jetese për ato që nuk e 

sigurojnë dot vetë. Nëse një vend i caktuar është në një fazë që i duhen investime në 

infrastrukturë, investime në edukim, ka një sistem të sigurimeve shoqërore tërësisht 

shtetëror, apo ka problem në konsolidimin fiskal, taksa progresive bëhet e 

domosdoshme për të synuar një buxhet të balancuar. 

Përdorimi i statistikave dhe i studimeve të referuara në këtë material është i aplikueshëm për 

çdo vend, duke përfshirë edhe vendin tonë pasi ato tregojnë impaktin e kësaj takse në 

aktivitetin ekonomik dhe jo në efektivitetin e mbledhjes së tyre, problem i cili  shkaktohet nga 

informaliteti dhe evazioni fiskal. Por egzistenca e informalitetit dhe evazionit nuk është 

argument kundra taksës progresive pasi si argument vuan nga logjika apo jo-logjika e 

moskonfrontimit drejtperdrejtё, duke përdorur një faktor të tretë. Përkundrazi, kjo e bën më të 

nevojshme luftimin e informalitetit dhe shtrëngimin e instancave fiskale në vetvete.Evazioni 

dhe informaliteti janë një problem më vete që duhet luftuar më vete pavarësisht sistemit 

taksativ. 
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 KONKLUZIONE 

 Si përfundim, të dhënat statistikore(faktet) dhe teoria ekonomike tregojnë se sistemi 

optimal është ai progresiv. Pra informaliteti dhe evazioni ndikojnё në mbledhjen e 

taksave dhe nuk ndikojnё në impaktin që taksa progresive ka mbi faktorët ekonomik si 

punësimi, kursimi dhe investimi siç u shprehen në studimet e mësipërme. 

 Faktorët etik dhe moral janë më subjektiv dhe për rrjedhojë mund të kundërshtohen 

lehtë nga të dyja palët – megjithëse 99% e shoqërisё do donin më shumë barazi dhe për 

rrjedhojë duhet të suportojnë taksën progresive. Duke i thënë vetes se nuk mund të 

bëjmë asnjë gjë për infomalitetin dhe evazionin fiskal, prandaj kthehemi tek taksat e 

vogla apo e sheshtë, ne në të njëjtën kohë mbështesim dështimin tonë në përpjekjen për 

të kryer siç duhet mbledhjen e taksave në vënd që të ndodhi ndryshe.  

 Duke menduar në këtë mënyrë, ne po humbasim mundësinë e instalimit të një sistemi 

optimal të taksave në Shqipëri. 

 Problemi i përcaktimit të shumës së të ardhurave të tatueshme do të mbetet pavarësisht 

nga norma e taksave që aplikohen për ato të ardhura, pra nëse ajo është e sheshtë apo 

progressive. 

 Reformat dhe forcimi i institucioneve, liberalizimi i tregut dhe shteti i së drejtës duhet 

të mbeten prioritet, pasi është vërtetuar tashmë edhe nga shumë studime për Europën 

Lindore se këto mbeten thelbësore për një rritje të qëndrueshme dhe për një ulje të 

mëtejshme të varfërisë. 
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33 Okvir crnogorske fiskalne politike u procesu pridruživanja EU 

 

Značaj fiskalne politike 

Fiskalne politike imaju veliki značaj za ekonomski rast, makroekonomsku stabilnost i inflaciju. 

Ključni aspekt u vezi fiskalne politike je nivo i kompozicija vladinih rashoda i prihoda, 

budžetski deficit i prihod, budžetski deficit i državni dug. Fiskalna disciplina je od presudnog 

značaja za makroekonomsku stabilnost. Potreba za fiskalnom disciplinom je sve jača i u 

Evropskoj uniji (EU). Posebno u njenoj monetarnoj uniji (EMU), koja se sastoji od suverenih 

država ali koje su zadržale odgovornost za fiskalnu politiku. Više nema mogućnosti da samo 

nacionalne i politike deviznog kursa mogu odgovoriti na specifične šokove pojedinih zemalja 

jer fiskalne politike mogu bolje ublažiti takve šokove ako startuju sa dobrih pozicija. 

Brojne institucije postavljene su da bi kreirale jake fiskalne politike na nivou EU koje takođe 

doprinose cjenovnoj stabilnosti. Tako na primjer, zabranjeno je monetarno finansiranje, nije 

moguć privilegovani pristup finansijskim institucijama, nema klauzule spašavanja od bankrota 

državnih finansija, donešene su fiskalne odredbe da bi se izbjeglo pretjerano veliki deficiti 

budžeta i td. Štaviše, postavljeni su mehanizmi za implementaciju pravila budžetskog 

balansiranja na nacionalnom nivou i dalje jačanje procedura kod prevelikih deficita u okviru 

Pakta stabilnosti i rasta. 

Budžetski deficit u EU ogrančen je na 3% a bruto dug do 60% BDP. Pakt za stabilnost i rast 

obezbjeđuje operativna budžetska pravila za budžetsku kontrolu (tzv. preventivna ruka) i uslov 

primjene procedura kod prekomjernih budžetskih deficita (tzv. korektivna ruka). Zahtijeva se 

od zemalja članica EU da koordiniraju svoje budžetske politike i izbjegavaju prekomjerne 

budžetske deficite. To je bitno da bi se održala makroekonomska stabilnost i osigurala niska 

inflacija kao i niske kamatne stope. Time se postižu jak doprinos za ostvarivanje održivog rasta 

i kreiranje novih radnih mjesta. Ovaj sporazum omogućava da dobre budžetske politike 

postanu permanentna osnova. Obaveza država članica je da se pridržavaju srednjoročnih 

ciljeva kako bi njihove budžetske pozicije bile blizu uravnoteženom budžetu ili sa suficitom 

prihoda nad rashodima budžeta.  

Krize i mjere otklanjanja kriza 

Zemlje Irska i Španija pretrpjele su šokove od stambenog buma koji nije mogao biti 

kontrolisan od strane nacionalnih ekonomskih politika. Druge zemlje, poput Italije i Portugala, 

pretrpjele su šok od globalne krize najviše zbog toga što su se specijalizovale za robe niske 

dodate vrijednosti. Grčka je bila pogođena od gubitka povjerenja vezan za slabost njenih 

fiskalnih računa. Deficit je bio podcijenjen jer je iznosio 7% u odnosu na prikazanih 3% BDP. 

Ovaj debalans kada je izbio na vidjelo izazvao je nepovjerenje članica. Takođe, i zaduženost je 

bila podcijenjena u odnosu na BDP. Kao odgovor na probleme kod stručnjaka su se javili 

zahtjevi za izgradnjom tri potporna stuba u pravcu smanjenja rizika od deficita i prezaduženosti 

kroz uspostavljanje jačih limita, velikog centralnog budžeta i veće harmonizacije nefiskalnih 

politika, počevši od uspostavljanja bankarske unije. Možda budući pravac leži u centralizaciji 

dugova i uspostavljanja neke vrste zaštitnog zida za buduće šokove.  
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Simultana kontrakcija u EU u početku je dovela do pogrešne dijagnoze uzroka krize. Neke 

zemlje, poput Grčke, živjele su van svojih mogućnosti tako da nijesu imale druge opcije od 

naglog smanjenja neodrživih javnih finansija. Ispostavilo se da je deficitom širom Eurozone 

moguće upravljati. Osnovni problem Eurounije leži u tekućoj neuravnoteženosti koja je u 

periodu uspona bila široko evropska ali u periodu krize sve neravnoteže su se locirale na 

nacionalnim nivoima članica. Time su disbalansi postali preveliko breme za pojedine zemlje, 

praktično u ekonomijama na jugu EU. Javila se kriza zaposelnosti tako da je stopa 

nezaposlenosti u većini zemalja prešla 12%, a mladih preko 24%. U nekim zemljama ovi 

pokazatelji su dostigli znatno veću magnitudu tako je, npr. nezaposlenost u Španiji premašila 

20% radnog sposobnog stanovništva. Poseban problem predstavalja dugoročna nezaposlenost 

koja prijeti da Evropa izgubiti jednu radnu generaciju jer dugoročna nezaposlenost vodi ka 

gubljenju vještina i teškoću ponovnog zapošljavanja. Španija i Portugal su povećali 

fleksibilnost ulaska i izlaska kada je u pitanje tržište rada, dok su Italija i Francuska po tom 

pitanju dosta zaostale za njima i, uz to, imaju visoka poreska opterećenja vezana za zaposlene. 

Iako Evropska centralna banka ima rekordno niske kamatne stope, njen transmisioni 

mehanizam ne funkcioniše adekvatno, pa će morati naći kreativnije puteve da protok zajmova 

ide direktno ka malim i srednjim preduzećima u zemljama pogođenim krizom. 

Sada EU zavidi Americi koja je na vrijeme intervenisal u svom bankarskom sektoru. Evropski 

pravac štednje na svim poljima je donekle promijenjen ali se izgubilo puno vremena i put 

oporavka će zato biti duži i teži
179

.    

Fiskalna politika kao važna antikrizna politika 

Fiskalna politika u uslovima krize zahtijeva promjenu zakona što opet zahtijeva dosta vremena. 

Fiskalna politika ima prednost u odnosu na monetarnu politiku jer može da poveća javnu 

potrošnju što utiče na povećanje agregatne tražnje. Efekti smanjenja poreza može biti usporen 
jer građani neće odmah potrošiti uvećani raspoloživi prihod koji dolazi iz smanjenja poreza. 
Idealno je kada fiskalna politika povećava agregatnu tražnju za vrijeme recesije i obuzdava 
potražnju za vrijeme buma. Pogrešan tajming fiskalne politike može u stvari povećati inflaciju i 
ubrzati pad ekonomije u uslovima kada ekonomija već počinje da usporava. Problem je 
objektivno u tome što prognoza ekonomskih aktivnosti nije precizna nauka. Neizbježan je da 
protekne vremenski period između potrebe za promjenom fiskalne politike i njenog samog 
djelovanja. Obično protekne od pola do jedne godine dok promjene fiskalne politike ne počnu 
da djeluju.   
Veliku prednost imaju automatski stabilizatori koji djeluju bez posebne nove legislative i oni 
povećavaju ili smanjuju budžetski deficit za vrijeme recesije ili buma. Djeluju kontraciklično 
bez zaostajanja vezanih za promjenu regulativu. Porezi na korporativne profite značajno rastu 
u periodu buma a opadaju u periodu recesije. Slično je i sa progresivnim oporezivanjem 
prihoda građana. U periodu recesije ova opterećenja se smanjuju ili čak ukidaju. Značajni su 
programi osiguranja nezaposlenih jer obuhvataju porast plaćanja ljudi u periodima kada su 
nezaposleni i obratno.   
 

Multiplikatori  
Nova razmišljanja pojavila su se u Evropi kada je u pitanju dejstvo tzv. fiskalnog multiplikatora. 
Oliver Blanchard (glavni ekonomista IMF) i Daniel Leigh analizirali su koliko promjena fiskalne 
politike može da utiče na ostatak ekonomije. Istraživali su nekoliko zemalja EU i došli do 
zaključka da 1 € injekcije vladinog novca u ekonomiju donosi više od 1€ neto koristi što je 
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znatno više od ranijih istraživanja koja su ustvrdila da samo 0,5 € rezultira u neto koristi.180 Do 
revidiranja prema većoj vrijednosti ovog multiplikatora došlo se na osnovu zaključka da velike 
krize dovode do povećanja vrijednosti ovog multiplikatora. Naime, u velikim recesijam 
ekonomska slabost znači postojanje velikih rezervi u kapacitetima što redukuje rizik 
“istiskivanja”. Povećana javna potrošnja nema značajniji uticaj na povećanje kamatnih stopa 
koji bi u normalnim uslovima usporilo ekonomiju. 
Istraživanja Ethan Izetzki i kolega181 pokazuje da efekti multiplikatora može biti vrlo različit 
zavisno od zemalje do zemlje. U nerazvijenim zemljama on ima vrlo nizak uticaj krećući se oko 
0,63 centi neto koristi na 1 uloženi dolar. To se objašnjava time što javna ekspanizija kratko 
traje i prekida se poslije jedne godine kada nastaje naredna kontrakcija tako da se efekti 
multiplikatora znatno umanjuju. Ovo se odnosi na svakodnevnu javnu potrošnju poput plata u 
obrazovanju, zdravstvenom sektoru i dr. Međutim, kada je u pitanju izgradnja fizičke 
infrastrukture ovaj multiplikator je vrlo povoljan jer se njegova vrijednost kreće preko 1,5. 
Dakle, javne investicije imaju potpuno drugačije efekte od javne potrošnje u manje razvijenim 
zemljama. 
Ali sve nije u multiplikatorima. Jako je bitno kako će biti odmjerena visina poreza, isto tako i 
svrha javne potrošnje. Često puta BDP je pogrešan cilj  ako se ne uzme u obzir i pitanja nivoa 
blagostanja, odnosno društvene jednakosti/nejednakosti. Model ravnoteže pokazuje da 
dodatni dolar javne potrošnje proizvodi isto toliko blagostanja koliko doprinosi dodatni dolar 
privatne potrošnje182. Prekomjerna javna potrošnja čini društvo gorim jer država troši novac 
koji bi stanovnici rađe trošili međusobom. Ako pretpostavimo da je idealna javna potrošnja 
25% BDP onda povećanje potrošnje na 26% smanjuje privatnu potrošnju na 74%. BDP je isti ali 
je populaciji gore jer povećanje javne potrošnje ne doprinosi onoliko blagostanju koliko se 
pogoršava niža privatna potrošnja. Autori navode da ukoliko dođe do ovakvog disbalansa 
najbolje je onda primijeniti konvencionalnu monetarnu politiku da bi se privatna potrošnja 
dovela na nivo idealnog učešća u BDP. Tekuća javna potrošnja u Crnoj Gori u 2013. god. u 
odnosu na BDP bila je 38,9% što se može smatrati visokim učešćem. 
Ciklične mjere 
Finansijsko previranje u Evropi pokazalo je da su mnoge nove tržišnje ekonomije manje rizične 
od razvijenih ekonomija. Centralno mjesto dobija fiskalna politika u rješavnje finansisjke krize. 
U prošlosti manje razvijene zemlje imale su tendenciju da slijede procikličnu politiku, što je 
značilo povećanje potrošnje ili smanjenje poreza u periodu ekspanzije i smanjenje potrošnje ili 
povećanje poreza u periodu recesije. Za razliku od njih, mnogi autori183 navode da su razvijene 
zemlje koristile kontracikličnu fiskalnu politiku. Zašto su zemlje u razvoju u ranijem periodu, 
kako pokazuju istraživanja, više koristile procikličnu fiskalnu politiku objašnjava se time što su 
vlade bile pod velikim političkim i socijalnim pritiscima da obezbijede ne samo dotadašnju, 
veću u mnogim slučajevima čak i veću javnu potrošnju tako da su povećavale poreze, takse i 
druge namete. Ekonometrijskim istraživanjima dobijene su korelacije između javne potrošnje i 
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BDP184 za 94 zemlje koje pokazuju da su razvijene zemlje (21), u periodu 1960-1990. god., 
koristile kontracikličnu fiskalnu politiku jer su potrošnju smanjivale u periodima krize i 
obratno. Ostale zemlje koristile su prociklične fiskalne politike, koje su imale pozitivnu 
korelaciju tj. destabilizirajuće dejstvo. Dakle, više od 90% zemalja u razvoju su koristile ovakve 
mjere. Vlade su tako djelovale destabilizujuće jer su pogoršale amplitudu poslovnog ciklusa. 
To se objašnjava nesavršenim pristupom kreditima ili političkoj distorziji. Međutim, u 
poslednjih 10 godina došlo je do istorijskog pomjeranja u ponašanju zemalja u razvoju u 
odnosu na poslovne cikluse (2000-2009). Negativna korelacija se povećala kod 35% 
nerazvijenih zemalja i 43% zemalja u razvoju upravo zbog sprovođenja kontracikličnih fiskalnih 
politika. Ovaj zaokret bio je moguć u onim zemljama koje su imale jake institucije ali i koje su 
uspjele da pojačaju vladavinu prava u čemu je dobar primjer Čile.185  
Crnogorski model inovirane fiskalno-monetarne politike 
Elementi modela buduće fiskalne-monetarne politike u Crnoj Gori mogli bi se odnositi na 

model dinamičnijeg razvoja sa novinama koje bi mogle se implementirale u budućem periodu. 

Finansijsko tržište može u tome da ima veliku ulogu. Kao prvo potrebno je uspostaviti jači 

mehanizam djelovanja kamatnih stopa kroz jačanje uloge države, odnosno odgovarajućih 

institucija - regulatora. To se može postići konzistentnijom politikom bezrizičnih kamatnih 

stopa u Crnoj Gori. Potrebno je uvesti nove tržišne instrumente i obezbijediti kontinuitet 

ponude i tražnje finansijskih instrumenata na domaćem finansiskom tržištu, kako na 

kratkoročnom, tako i na dugoročnom tržištu.  

Kratkoročnim i dugoročnim hartijama od vrijednosti čiji je emitent Država mogla bi doprinese 

uspostavljanju nelinearne krive kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa, tj. ročnu strukturu 

kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa na hartije od vrijednosti. Povećanjem vrsta tržišnih 

instrumenata na crnogorskom tržištu novca povećao bi se značaj referentne bezrizične kamatne 

stope čime bi se uticalo na bolje regulisanje kamatnih stopa na crnogorskom finansijskom 

tržištu. U sadašnjim uslovima  banke nude kamatne stope koje kratkoročno zadovoljavaju 

bankarski sektor ali su dugorčne neodržive za kompanije. Nije došlo do smanjenja kamatnih 

stopa na finsijskom tržištu zbog nejasne strategije kamatne politike i neodlučnim mjera 

nadležnih finansijskih regulativnih institucija. Zato su preovladale na tražištu visoke kamatne 

stope koje su zadovoljile banke ali su izazvale povećanje loših dugova kod klijenata. Naime, u 

periodu recesije zajmoprimci nijesu mogli da podnesu tako visoke troškove po osnovu kamata 

na uzete kredite. Nivo loših kredita koji se neredovno ili uopšte ne vraćaju povećava se iz 

godine u godinu i približava se četvrtini uzetih kredita na početku 2014. god. 

Do sada su kratkročne državne hartije od vrijednosti bile emitovane na crnogorskom 

finansijskom tržištu sa rokovima dospijeća od 90 i 180 dana. Potrebno je uvesti raznovrsnije 

kratkoročne hartije od vrijednosti sa rokom dospijeća od 1 i 4 mjeseca. Bilo bi poželjno 

povećati obim emisija svih kratkoročnih hartija od vrijednosti. Takođe, bitno je uspostavljanje 

sistema kraktoročnih realnih kamatnih stopa koje bi na godišnjem nivou bile bolje 

inkorporirane u ciljeve monetarne politike. Treba nam referentna kamatna stopa, mogućnost 

kratkoročnog zaduživanja na tržištu uz operacije na otvorenom tržištu centralne banke. Na ovaj 

način bi se efikasnije usmjeravala kratkoročna slobodna sredstva za potrebe likvidnosti i 

kratkoročnih projekata preko finansijskog tržišta. 

Dugoročne hartije od vrijednosti 

                                                 
184
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Na tržištu kapitala trebalo bi uvesti više novih vrsta dugoročnih državnih hartija sa različitim 

rokovima dospijeća od 3, 5, 7, 10 20 godina i nešto većim kamatnim stopama u odnosu na 

kratkoročno tržište zbog faktora rizika. Ovi finansijski instrumenti bi mogli da sadrže inovacije 

vezano za klazule zaštite od inflacije i mogućnost konverzije. Takođe, mogućnosti uvođenja 

STRIPS (glavnice i kamata) na dugoročne hartije dobile bi obilježje sigurne štednje. Hartijama 

bi se mogli fokusirati preko euroobveznica i na tržišta Kine i Japana, koja su motivisana da 

svoje investitore povezuju na međunarodnom tržištu. Dugoročne državne hartije bi mogle imati 

prinos nižu od već emitovanih na inostranom tržištu po kamatama koje su do sada bile veće od 

7%.  

Država bi mogla da emituje namjenske štedne obveznice za građane kako bi se sitni ulozi 

prikupili na tržištu. Mogle bi biti interesantne i obveznice ciljane za dijasporu koje bi mogle 

biti vrlo atraktivne za naše iseljenike u razvijenim zemaljama u kojima, inače, imaju vrlo niske 

kamate na štednju.  

Posebne serije finansijskih instrumenata bi se mogle odnositi na “nacionalne obveznice” koje 

bi imale niske nominalne vrijednosti kako bi se uključilo što više građana. U periodu recesije i 

oni koji imaju su skloni da manje troše i ovo bi bila dobra prilika da se ta sredstva prikupe. 

Podstaklo bi se tržište dugoročnih korporativnih obveznica kojih za sada nema na crnogorskom 

sekundarnom finansijskom tržištu. 

Mjere  

Crnogorska Vlada je proklamovala kontracikličnu fiskalnu politiku kao odgorov na krizu ali 

nije uspjela da se odupre povećanom zaduživanju tako da je javna potrošnja ostala na visokom 

nivou. Rast javnog duga zabrinjava uz dalje postojenje velikog deficita koji dodatno pogoršava 

neravnotežu. Zato, reforme radi smanjenja deficita treba da budu dugoročne kako bi se bolje 

uskladila javni prihodi i potrošnja bez ekscesivnog novog zaduživanja. Reforma socijalnog 

sektora i javne administracije takođe treba da bude jedan od prioriteta i usklađene sa drugim 

sektorskim reformama. Dalje povećanje poreskih stopa bio bi nova prociklična mjera koja bi 

smanjila konkurentnost i još više odbila buduće investitore. Npr. dalje povećanje poreza na 

plate gušilo bi zapošljavanje i rast.Potrebno je bolja organizacija poreske uprave i njenog 

efikasnijeg rada. Neophodne su bolje tehnike procjene rizika, metode revizije, vještina i 

edukacija zaposlenih, fokusiranje na velike poreske obveznike. Značajniji je segment 

unapređenja poreza na imovinu od samog povećanja poreskih stopa. Porez na imovinu u 

OECD čini čak 2% BDP. Tu je i porez na promet nekretnina, komunalni doprinosi koji bi 

mogli biti bolje osmišljeni kroz poresku politiku. Problemi sa naplatom imovine je 

podcijenjivanje vrijednosti, slaba obuhvatnost, smanjena naplata. Potrebna je bolja 

identifikacija imovine za oporezivanje, unapređenje informacionih sistema o tome, efikasnije 

utvrđivanje poreske osnove i primjerene poreske stope. Bitno pitanje u tom kontekstu je dalje 

ažuriranje zemljišnih knjiga i katastara.  Dublje promjene u poreskim stopama može izazvati ne 

samo nove administrativne troškove, nego narušiti stabilnost poreskog sistema, te nepovjerenje 

ulagača. Stalna zaduživanja postavljaju pitanje da li postoji efikasan sistem upravljanja javnim 

dugom dok porast obaveza nameće potrebu za hitnom implementacijom sistema upravljanja 

rizicima kao što su: poslovanje javnih preduzeća, vanbudžetskih korisnika, lokalnih jedinica i 

društava u vlasništvu javnih preduzeća. 

Da bi se realizovale promjene neophodno je donijeti novi set mjera u okviru raznih politika. 

Mjere liberalizacije tržišta rada su neophodne kako bi se olakšalo neophodno inovativno 

preduzetništvo, zatim ubrzale strukturne reforme u proizvodnom sektoru, ublažila nepovoljna 

uvozna struktura, poboljšala investiciona klima i efikasnost javnog sektora. Povećanje 

konkurentnosti na svim nivoima uz neophodne korektivne mjere u oblastima nesavršenosti 

djelovanja tržišta. 
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Makro ekonomska i politička nestabilnost mogu dodatno da povećaju premiju rizika ulaganja u 

Crnu Goru. Zato je potrebno jačanje mjera u ovoj oblasti. 

Privatizovanje sredstva zamrznutih u državnom vlasništvu i neprofitabilnim firmama moglo bi 

doprinjeti mnogo efikasnijem korišćenju kapaciteta koji su sada zarobljeni, neefikasni ili 

imobilisani najviše zbog pitanja šta sa postojećim zaposlenima u takvim preduzećima i 

institucijama.   

Potrebna nova strategija uvođenja bolje organizacije u državnim finansijama i ne samo na 

državni budžet već i ovih drugih, što bi značilo narušavanje održivosti javnih finansija. 

Strategija bi se morala okrenuti ka bržem uključivanju na put konvergenicije prema zemljama 

EU još u predpristupnom periodu. 

Aranžman sa IMF koristi se u onim zemljama koje imaju visoke dugovne troškove i potreba da 

se održi kredibilitet makroekonomske politike. IMF pomaže kod sniženja troškova 

pozajmljivanja, uvođenje pouzdanih politika koje su usredsrijeđene na kritične probleme u 

definisane rokove. Ali zauzvrat traže striktne mjere koje su često bolne. 

Potencijal samostalnog rješavanja problema nije ni približno iskorišćen zato ne treba čekati 

mjere međunarodnih institucija (IMF i drugih, uključujući i evropskih). Naši stručnjaci bolje 

znaju gdje uštedjeti i kako povećati prihode od stranih savjetnika. Zato je u mnogim 

situacijama efikasnije bolje povezivanje nauke, struke i donosioca političkih odluka. 
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ECONOMIC EXCHANGE RATE EXPOSURE AND ITS HEDGING 

 

 

Abstract 

 

Exchange rate risk is one of the most concerning risks that multinationals, institutional 

investors, domestic firms and even individuals face. Recently the variability of these exchange 

rates has increased, thus hedging this risk is important. 

Firms operating in Albania find it necessary hedging exchange rate risk, which has a 

big effect at their income. This risk affects not only firms engaged in international transactions, 

but also firms operating only domestically. Firms in Albania face exchange rate risk to a large 

extent because of the relationships that Albania has with neighbor countries and further. 

 Hedging this risk in Albania is difficult because, a developing country like ours, 

currency derivative market does not exist. The nonfunctioning of the Tirana Stock Exchange, 

the lack of forward contract from the commercial banks, and lack of financial knowledge 

among business representatives, are some of the main obstacles for hedging this risk.  

 This study focuses in measuring to what extent Albanian business faces exchange rate 

risk and ways they use to hedge it. We have considered a case study from a firm operating in 

the fasson industry. After analyzing the data from the financial statements we will see the types 

of exchange rate risk this firm faces and the way it hedges. One of the main findings is that the 

mailto:tufikledi@yahoo.com
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firm does not face economic and translation exchange rate risk and it does not hedge 

financially. On the other hand it faces transaction exchange rate risk and it tries to hedge 

operationally.  

 

Fjalët kyçe: Risk, Normë Këmbimi, Ekspozim Ekonomik, Mbrojtje 

 

 

I. Hyrje 

 

Rreziku i kursit të këmbimit është një nga rreziqet më shqetësuese të kompanive që 

kryejnë aktivitet ndërkombëtar. Në ditët e sotme në mjedisin ekonomik, ku kompanitë 

ndërkombëtare dhe të tregtisë ndërkombëtare kanë zgjeruar si kurrë më parë aktivitetin e tyre, 

ky risk kërcënon  të ardhurat e firmës dhe vlerat e saj. Institucionet financiare kanë krijuar 

instrumente të ndryshme mbrojtëse për rrezikun e kursit të këmbimit, dhe firmat kanë 

alternativa të ndryshme për të mbrojtur sipas llojit të ekspozimit që ato përballen. Por edhe vetë 

firmat duhet të ndjekin disa strategji, për të mbrojtur këtë rrezik. Mundësitë për monedhat që 

tregtohen në tregjet e aksioneve janë të mëdha, por çfarë ndodh me monedha të vogla për të 

cilat nuk ka zgjidhje, nuk kanë opsione, kontrata të ardhshme? Në këtë studim do të shqyrtojmë 

disa lloje të ekspozimit të kursit të këmbimit dhe teknikat  mbrojtëse. Gjithashtu do të 

paraqesim mbrojtjen e monedhave të vogla dhe do  ilustrojmë deri në çfarë mase firmat në 

Shqipëri janë të ekspozuara dhe çfarë bëjnë këto firma  për të mbrojtur këtë rrezik.  

Në Shkodër biznesi fason është shum i zhvilluar, por megjithë ekspozimin e madh ndaj 

riskut të normës së këmbimit bizneset fasone e pranojnë këtë risk. Cila është arsyeja? Leku 

është nje monedhe e vogël dhe nuk tregtohet në bursë, bursa e Tiranës nuk funksionon, bankat 

e nivelit te dytë nuk e ofrojnë kontratën e mbrojtjes për firmat të cilat janë të ekspozuara ndaj 

këtij risku. Edhe pse ky risk mund të ndikojë shumë në vlerën e firmës, biznesi fason 

inkurajohet nga paketa fiskale të ndryshme për nxitje të prodhimit si nxitës i punësimit në 

vendin tonë. Qëllimi i këtij punimi është të studiojë ekspozimin e bizneseve fasone ndaj riskut 

të normës së këmbimit dhe mbrotjen ndaj tij. 

Objektivat e punimit janë të evidentojë riskun e normave të këmbimit dhe rëndësinë e 

menaxhimit të tij, të evidentojë nëpërmjet analizës së regresionit nëse biznesi fason i marrë në 

konsideratë është i ekspozuar ndaj normave të këmbimit si dhe interpretimi i rezultateve dhe 

nxjerrja e disa konkluzioneve në lidhje më këtë çështje. 

Hipozteza e hedhur e cila do të vërtetohet nëpërmjet analizës së regresionit është nëse 

biznesi fason përballet me ekspozimin ekonomik ndaj normave të këmbimit. Pra a ndryshon 

vlera e firmës si rezultat i ndryshimit të normave të këmbimit. 

Për të realizuar këtë studim jemi bazuar në kërkime primare dhe sekondare. Burimi 

primar në këtë punim shkencor janë të dhënat e marra në drejtorinë e Doganës Shkodër në  

lidhje me hyrjet dhe daljet e  eksporteve dhe importeve  në qytetin e Shkodrës si dhe analizimi i 

të dhënave financiare në biznesin fason më të rëndësishmë në qytetin e Shkodres siç është 

Calzaturificio Adelchi Sh.p.k. Për të vërtëtuar hipotezën e punimit kemi analizuar shitjet në 

periudha 3 mujore për 4 vitet e fundit për këtë biznes fason. Ndërsa në lidhje me të dhenat 

sekondare i jemi referuar librave dhe botimeve të ndryshme shqiptare dhe të huaja. 
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Studimi i investimeve ka treguar që jo të gjitha investimet sigurojnë kthim. Varësisht 

nga investimi dhe risku që përcjellë këtë investim varet edhe kthimi apo vëllimi i kthimit të 

investimit. Investitorët gjithnjë e kanë parasysh këtë lidhje, dhe jo të gjithë investitoret janë 

“investitorë riskant”. Nuk mund të themi  që risku është negativ apo i keq për këtë duhet të 

kuptohet risku dhe si ndikon ai  në investime dhe në kthimin e tyre, çdo investitor duhet të 

ndërmarrë masa që të  parandalojnë dhe trajtojë në forma të ndryshme paraqitjen e riskut.  

Njëra nga  sfidat me themelore është menaxhimi i riskut në ndërmarrje. Në vendin tonë 

për  shkak të panjohurive rreth riskut si në aspektin negativ dhe atë pozitiv shumë  ndërmarrje 

hezitojnë që të kryejnë shumë investime fitimprurëse, njëkohësisht  anashkalohen komponentet 

apo treguesit e riskut. Vlerësimi i riskut është përcaktimi i vlerës sasiore ose cilësore të riskut 

në lidhje me një situatë konkrete dhe një kërcënim të njohur i quajtur risk. Vlerësimi i riskut 

bëhet duke llogaritur vlerën sasiore të dy komponentëve të riskut që janë madhësia e humbjeve 

të mundshme, dhe probabiliteti se humbja do të ndodhë. Vlerësimi i riskut konsiston në një 

vlerësim objektiv të riskut në të cilën supozimet dhe pasiguritë janë konsideruar në mënyrë të 

qartë dhe të paraqitur.  

Një pjesë e vështirësisë së menaxhimit të riskut është matja e dy sasive në të cilat ka të 

bëjë vlerësimi i riskut, humbja e mundshme dhe probabiliteti i ndodhjes. Mundësinë e gabimit 

në matjen e këtyre dy koncepteve është i madh. Një risk me një humbje të madhe të mundshme 

dhe një probabilitet të ulët që të ndodhë  shpesh kjo humbje është trajtuar ndryshe nga një risk 

me një humbje të ulët të mundshme dhe me mundësi të lartë që të ndodhë. Në teori, të dyja 

kanë prioritet gati të barabartë në trajtimin e parë, por në praktikë kjo mund të jetë shumë e 

vështirë për tu menaxhuar kur të përballemi me mungesën e burimeve, veçanërisht kohës. 

Risku nuk është i keq, pasiguria përfshinë edhe riskun dhe oportunitetin, pra mund të rezultojë 

në fitim apo humbje. Menaxhimi i riskut i mundëson drejtorëve që të zgjedhin problemet e 

pasigurive, risqeve dhe oportuniteteve përkatëse në mënyrë efektive.Ai rrit mundësit për të 

shtuar vlerë. Çështja e menaxhimit te riskut është që të mos e eliminosh atë. Kjo do ta 

eliminonte mundësinë e fitimit. Kjo do të thotë, te dish se kur ti hedhesh zaret dhe kur te 

shmangesh nga loja.  

Risku fokusohet në dy dimensione: (1) Probabiliteti – risku ka të bëjë me ngjarje të 

pasigurt d. m. th. me gjasë, dhe (2) Impakti – risku lidhet me objektivat, d. m. th. mund të 

pengoj arritjen e  objektivave duke krijuar konsekuenca. Risku ndahet në tre kategori kryesore 

(1) Risku Financiar, (2) Risku Operacional, (3) Risku Strategjik.  

Risku financiarë ka një efekt direkt në humbjet financiare të organizatës. Kurse risku jo 

financiarë ka një efekt më të vonshëm por sidoqoftë  në terma afatgjatë ato ndikojnë në fitimin 

e organizatës p.sh. reputacioni i keq, dobësitë e kontrollit të brendshëm, menaxhimi i dobët i 

burimeve njerëzore etj, nuk janë rreziqe financiare por në afatgjatë ato do të ndikojnë në fitimin 

e organizatës. Rsiku financiar, ku dhe fokusohet punimi ynë, përbëhet nga (a) risku kreditor, 

(b) riksu i likuiditetit, (c) Risku i normës së interesit, (d) risku i normës së këmbimit. 

Rreziku i kursit të këmbimit mund të përkufizohet gjerësisht si risku që performanca e  

kompanisë do të ndikohet nga lëvizjet e kursit të këmbimit, Madura (2008). Në veçanti, ajo 

është përcaktuar si humbje e mundshme e drejtpërdrejtë (si rezultat i ekspozimit pambrojtur) 

ose humbje indirekte në flukset monetare të firmës, aktivet dhe detyrimet, fitimin neto, dhe në 

kthimin e aksioneve te gjitha nga  lëvizjet e kursit të këmbimit (Papaioannou 2006).  

Menaxherët financiare duhet të kuptojnë dhe të përcaktojne llojin e ekspozimit të 

këmbimit që firma po përballet, strategjinë e mbrojtjes që do të përdoret dhe instrumentet në 

dispozicion te mbrojtjes. Sipas Adler dhe Dumas (1984), ekspozimi ndaj rrezikut të monedhës 

është që të identifikohet me matësa statistikore të cilët përmbledhin mundësinë që forca aktuale  

e brendshme  blerëse e nje valutë të huaj në një datë të caktuar në të ardhmen do të ndryshojë 
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nga vlera e saj e parashikuar fillimisht. Në këtë mënyrë, menaxherët duhet të dinë se si ta 

masin  atë. 

Shapiro (1996), Eun & Resnick (2004),  Madura (2008),  identifikojnë tre lloje kryesore 

të ekspozimit të kursit të këmbimit: 

Ekspozimi ekonomik: Ky lloj ekspozimi mat ndryshimin në vlëren prezente të rrjedhjeve 

operative të ardhshme të parave të një firmë që rezulton nga ndryshimet në normën e këmbimit. 

Ndryshimi në vlerën prezente varet nga efekti i ndryshimit të normës së këmbimit tek vëllimet 

e ardhshme të shitjevë, çmimet, apo kostot e ardhshme. 

Ekspozimi në transaksion përcaktohet si ndjeshmëri e flukseve kontraktuale të firmës në para 

të vlerës së monedhës vendase ndaj valutës së huaj  që mund të jetë pjesë e ndryshimeve të 

papritura të kursit të këmbimit.  

Ekspozimi në Përkthim i referohet potencialit që pasqyrat financiare të konsoliduara të 

filialeve të MNE-ve mund të ndikohen nga ndryshimet në kurset e këmbimit. Ky ekspozim 

quhet ndryshe edhe si ekspozim në kontabiletet. Në rastin e një MNE-je aksionerët e firmave 

janë të interesuar të vlerësojnë pasqyrat financiare të konsoliduara të MNE-së në menyrë që të 

dinë të shesin apo të mbajnë aksionët e tyre. 

Kur firmat janë të prekura  nga ekspozimi i kursit të këmbimit , ata duhet të përcaktojnë 

se çfarë lloj ekspozimit është, si dhe ato duhet të vlerësojnë atë, dhe pastaj të vendosë nëse 

duan apo jo ta izolojnë atë dhe të mbrohen ndaj tij. Ekspozimi ekonomik mund të matet duke 

përdorur (1) analizën e ndjeshmërisë dhe (2) duke përdorur një analizë të regresionit (Madura 

2008). Metoda e parë konsiston duke konsideruar veçmas si shitjet dhe  shpenzimet janë të 

prekur  nga skenarë të ndryshëm në kursin e këmbimit. I dyti konsiston në drejtimin e një 

analize regresioni të flukseve historike e parave, me të dhënat e kursit të këmbimit. 

Për të parë ekspozimin  në transaksion, firma ka nevojë (1) të bëjë parashikimin e 

fluksit të saj monetar neto në çdo monedhë dhe (2) të mat  ndikimin e mundshëm të ekspozimit 

të monedhës. Vlera në rrezik (Value at risk) është një metodë e njohur për të vlerësuar 

ekspozimin e transaksionit.  

Sipas Khazeh dhe Salimian, (2012) metoda Value at risk (VAR) është teknika më e 

perdorur për vlerësimin e ekspozimit të transaksionit. Metodologjia VAR mund të vlerësojë 

humbjen maksimale të ngjarë në vlerën e flukseve neto të MNC të mjeteve monetare të 

shprehura në një ose më shumë monedha të huaja për një periudhë të caktuar kohore. Periudhat  

kohore  te dëshiruara  mund të ndryshojnë nga nje periudhe fare e shkurtër si 1 ditë për aq kohë 

si 1 jave, 1 muaj ose edhe më gjatë. Vlerësimet e humbjes maksimale pastaj mund të përdoret 

për të vlerësuar nëse mbrojtja  është e dëshirueshme. 

Holton (2003) thotë se llogaritja VAR varet nga 3 parametra: (a) periudhës së mbajtjes, 

p.sh., gjatësia e kohës për të cilën pozicioni valutor është planifikuar të mbahet. Periudha tipike 

mbajtjes është 1 ditë. (b) niveli i besimit në të cilën vlerësimi është planifikuar të bëhet. Nivelet 

e zakonshme e besimit janë 99% apo 95%, dhe (c) njësia e monedhës që do të përdoret për 

emërtimin e VAR. 

Kjo metodë ka disa kufizime. Sipas Maduras (2008) metoda VAR supozon se 

shpërndarja e lëvizjeve të kursit të këmbimit është normale. Nëse shpërndarja nuk është 

normale, maksimalja e humbjes së pritur i nënshtrohet gabimit. Metodë VAR gjithashtu 

supozon se devijimi standard i lëvizjeve të kursit të këmbimit është i qëndrueshëm me kalimin 

e kohës. Nëse lëvizjet e kursit të këmbimit janë më pak të paqëndrueshme në të kaluarën se në 

të ardhmen e parashikuar, humbja maksimale e pritshme që rrjedhin nga metoda VAR do të 

nënvlerësohet. 

Hagelin dhe Pramborg (2004) sugjerojnë se ka ulje te  rrezikut  nga mbrojtjet e 

ekspozimit të transaksionit si dhe nga mbrojtjet e ekspozimit të përkthimit. Një shpjegim i 
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mundshëm për këtë të fundit është se ekspozimi  në përkthim i përafron vlerën ekspozuar të 

flukseve të ardhshme të parasë nga operacionet në filialet e huaja (dmth. ekspozimit 

ekonomik). Nëse është kështu, nëpërmjet mbrojtjes së ekspozimit në përkthimit, ekspozimi 

ekonomike është zvogëluar. 

Eun, Resnick (2004) thonë se për të mbrojtur ekspozimin ekonomik, firma mund të 

përdorin strategji të ndryshme të tilla si zgjedhjen e mundësise së  prodhimit  të produktit me 

kosto të ulët. Firma mund të zgjedh për të zhvilluar aktivitetin  e saj të prodhimit në një vend të 

huaj, ku kostot janë të ulëta për shkak të  monedhës së nënvlerësuar apo faktorëve të 

nënvlerësuar të prodhimit. Firmat gjithashtu mund të përpiqen për të ruajtur politikën fleksibile 

ndihmuese, diversifikimin e tregut, diferencim të produktit, ose mbrojtjen financiare duke 

përdorur opsione të monedhës apo kontrata të së ardhmes forward (të cilat ofrohen nga bankat 

e nivelit të dytë) dhe futures (kontrata të standardizuara që ofrohen në bursa). Forma të tjera 

mbrojtjeje janë nëpërmjet tregut të parasë, kontratave të këmbimit sëap, strategjive lead dhe lag 

III. Analiza e Rastit studimor të marrë në shqyrtim 
Me anë të këtij rasti studimor jemi përpjekur për të shpjeguar ekspozimin e kursit të 

këmbimit për një kompani në Shkodër e cila operon në sektorin e fasonëve. Firma është 

përzgjedhur rastësisht nga 24 biznese që operojnë në qytetin tonë të kesaj industrie. 

Calzaturificio Adelchi Sh.p.k është themeluar me 15/12/1997. Biznesi merret me prodhimin 

dhe përpunimin e kepucëve dhe pjesëve të saj, prodhimin e objekteve prej lekure dhe të 

ngjashme me lekurë, duke përdorur lëndën e parë nga jashtë shtetit, nga klienti dhe shitjen e 

produktit të përfunduar jashtë dhe në një fazë të dytë duke blerë direkt lëndën e parë dhe 

shitjen direkt të produktit të përfunduar si në tregun e brendshëm ashtu dhe atë të jashtëm. 

Sipas të dhënave të 3 viteve të fundit të doganës Shkodër biznesi që kryen më shumë 

importe dhe eksporte në Shkodër është kompania Calzaturificio Adelchi Sh.p.k.. Si rrjedhojë e 

këtyre import-eksporteve menduam të studjonim këtë kompani pasi ato kompani që kanë më 

tepër aktivitet, janë më të ekspozuara. 

Ekspozimi ekonomik mat ndrsyshimin ne vlerën prezente të rrjedhjevë operative të 

ardhshme e të parave të një firmë, që rezulton nga ndryshimet në normën e këmbimit tek 

vëllimet e ardhshme të shitjeve, çmimet apo kostot e ardhshme. 

Analiza është mbeshtëtur në të dhëna të bilancit dhe pasqyrave financiare të kompanisë. 

Në tabelën e mëposhtme (Tab. 1) jane dhënë shitjet e kësaj firme fasone gjatë periudhave 

tremujore për 4 vitet e fundit.(2010, 2011, 2012, 2013). Gjithashtu në tabelë janë të dhëna edhe 

kurset e këmbimit me të cilat janë konvertuar keto shitje. Konvertimi i shitjeve nga euro në lek 

bëhet në momentin e realizmit te shitjeve. Gjithashtu kam paraqitur në tabelë edhe kursin 

mesatar të këmbimit të Bankës Qëndrore për periudha tremujore.  

 

Tabela 1 

Periudha Shitje Euro Shitjete konv.Lek 

K. i 

këmbimit 

mesatar i 

përdorur 

K. 

mesatar i 

BQ 3-

mujor 

Ndryshimi në 

% i normes së 

këmbimit 

Ndryshimi 

në % i 

shitjeve 

(ne lek) 

1/1/10 - 31/3/10            240,884.76            33,379,797.44  138.6 138.5     

1/4/10-30/6/10            261,324.90            36,154,910.48  138.4 137.7 -0.58% 0.08 

1/7/10-30/9/10            167,839.90            22,934,776.71  136.6 136.5 -0.87% -0.37 

1/10/10-31/12/10            272,570.75            37,616,687.40  138.0 138.7 1.61% 0.64 

1/1/11 - 31/3/11            515,506.72            71,846,835.86  139.4 139.5 0.58% 0.91 

1/4/11-30/6/11            170,854.54            24,254,809.17  142.0 141.6 1.51% -0.66 

1/7/11-30/9/11            355,676.00            49,968,424.24  140.5 140.1 -1.06% 1.06 

1/10/11-31/12/11            566,755.33            79,627,752.24  140.5 138.9 -0.86% 0.59 
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1/1/12- 31/3/12        2,324,086.00          323,452,724.60  139.2 139.2 0.22% 3.06 

1/4/12-30/6/12            597,816.63            83,484,264.61  139.6 139.3 0.07% -0.74 

1/7/12-30/9/12        1,772,811.50          244,378,521.07  137.8 137.9 -1.01% 1.93 

1/10/12-31/12/12            898,690.79          125,768,340.25  139.9 139.7 1.31% -0.49 

1/1/13 - 31/3/13        2,588,381.57          358,272,471.82  138.4 139.7 0.00% 1.85 

1/4/13-30/6/13            678,724.45            95,127,273.26  140.2 140.7 0.72% -0.73 

1/7/13-30/9/13        4,524,320.59          634,768,166.85  140.3 140.3 -0.28% 5.67 

1/10/13-31/12/13        2,861,200.69          402,465,699.20  140.7 140.4 0.07% -0.37 

 

 

Tani do të zhvillojmë një analizë regresioni për të parë nëse kjo firmë ka apo jo ekspozim 

ekonomik si rezultat i riskut nga normat e këmbimit. 

y = α+ β x  

 

Nqs koefiçienti  përpara variablit të pavarur është statistikisht i rëndësishëm, atëherë firma 

haset me ekspozimin ekonomik.  

H0: β = 0 dhe Haβ ≠ 0 

Variabli i pavarur është  ndryshimi në përqindje i normavetë  këmbimit  

Variabli i  varur është ndryshimi në përqindje i shitjeve në euro, të konvertuara në  lek sipas 

firmës me kursin e  ditës kur shitja realizohet. I hedhim të dhënat në programin statistikor të 

përdorur dhe lidhja që ekziston ndërmjet këtyre dy variablave ështësi më poshtë: 

 

y = 0.8803-53.68x   

R² = 0.076 
 

Tani vazhdojmë me testimin e koefiçientit të pavarur për rëndësinë e tij. Duhet të krahasojmë    

statistikën t me vlerën kritike të  marrë ngatabela e shpërndarjes t, në mënyrë që të përcaktojmë 

nëse koefiçienti ndryshon në mënyrë sinjifikative nga vlera në hipotezën e shtruar. Rezultatet 

do të interpretohen me shpërndarjen e Fisherit dhe të Studentit. Gjithashtu do të përdorim dhe 

tabelën ANOVA dhe tabelën e koefiçientave për qëllime statistikore. Niveli i besueshmërisë që 

do të përdorim është 95% (P>0.05).   
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Grafiku i mesipërm jep lidhjen mes ndryshimit në përqindje të normës së këmbimit dhe 

ndryshimit të shitjeve në monedhen lek. 

Nga rezultatet e anlizës së regresionit, statistika t për koefiçientin e variablit të pavarur 

është -1.0341 e cila është më e vogël se vlera kritike 2.1448 (α = 0.05 e dyanshme dhe shkallët 

e lirisë 14). Pra vlera kritike ndodhet brenda intervalit. Gjithashtu vlera P = 0.3199279 > 0.05. 

Në këtë mënyrë nuk mund ta hedhim poshtë H0 me nivel besueshmërie 95%. Prandaj 

koefiçienti nuk  është statistikisht i ndryshëm nga zero. Nga kjo, mund të themi që firma nuk 

has ekspozim ekonomik. Pra vlera e saj, nuk  ndryshon  si pasojë e ndikimit të kursit të 

këmbimit.  

       
       Regression Statistics 

     Multiple R 0.275701592 

     R Square 0.076011368 

     Adjusted R 

Square 0.004935319 

     Standard 

Error 1.750690388 

     Observations 15 

     
       ANOVA 

      

  df SS MS F 

Significance 

F 

 Regression 1 3.27773598 3.277735976 1.069437167 0.319928 

 Residual 13 39.8439188 3.064916834 

   Total 14 43.1216548       

 
       

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Loëer 95% 

Upper 

95% 

Intercepti 0.880279217 0.45468886 1.936003469 0.074915848 -0.10202 1.862575 

Ndr. % i k. 

tekembimit 

-

53.67995073 51.908021 

-

1.034135952 0.3199279 -165.82 58.46051 

 

y = -53.68x + 0.8803 
R² = 0.076 
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IV. Konkluzione dhe Rekomandime 

 

Firmat të angazhuar në bizneset ndërkombëtare apo jo përballen  me rrezikun e kursit të 

këmbimit . Kjo është humbja e mundshme në vlerën e firmës , ose humbje në flukset monetare 

të marra ose humbje në përkthim. Llojet e ekspozimeve ndaj kursit të këmbimit të cilat 

përballen firmat janë të ekspozimi ekonomik, ekspozimi  në transaksion dhe ekspozimi në 

përkthim .  

Teknika kryesore për të matur ekspozimin ekonomike është  një analizë e regresionit midis 

ndryshimit në përqindje të flukseve të mjeteve monetare ose të ardhurat, apo shitjes dhe 

ndryshimit në përqindje të kursit të këmbimit. Ndërsa, per vlerësimin e ekspozimit ne 

transaksion  është VAR. Ekspozimi në transaksion mund të mbrohet nga kontratat financiare si 

farëard, dhe opsionetë kontratave, si dhe nga teknika të tilla operative si zgjedhjen e monedhës 

faturës, strategji të lead / lag . 

Monedha që firmat shqiptare janë më të ekspozuara ndaj riksut te normës se këmbimit 

është euro. Kjo është për shkak se shumica e bizneseve që firmat shqiptare merren me vijnë 

nga Eurozonë . 

Firmat  përballen  me  ekspozimin në transaksion. Ata përdorin teknika operacionale për të 

mbrojtur këtë ekspozim të rrezikut, por ata nuk mund të përdorin instrumente financiare. 

Arsyeja e parë është për shkak të mungesës së njohurive financiare, dhe arsyeja e dytë është se 

monedha jonë lek, është një që nuk përdoret gjërësisht, ndaj dhe nuk ekistojnë kontrata të së 

ardhmes apo kontrata të ardhshme që të mund të përdoren për lekun.  

Bankat tregtare  në Shqipëri duhet të fillojë duke ofruar kontratat e ardhshme të këmbimit 

(forwards), në mënyrë që firmat mund të mbrojnë ekspozimin e tyre të transaksionit duke 

përdorur instrumentet financiare. 

Firma Calzaturificio Adelchi Sh.p.k.  nuk perdorin  ndonjë kontratë të veçantë për t’u 

mbrojtur nga kursi i këmbimit por zakonisht në bankat ku ato operojnë i vlerësojnë me kurse 

preferenciale. Risku më i madh i kompanisë ështe pasiguria nëse llogaritë e arkëtueshme do të 

arrijnë të shlyhen totalisht.  

Firma të tilla që operojnë në sekstorin e fasoneve, kryesisht nuk pritet të kenë ekspozim 

ekonomik, pasi të gjitha firmat e këtij sektori operojnë njëlloj dhe do të ndikohen njëlloj nga 

kurset e këmbimit. Përveç këtij fakti, këto firma operojnë në bazë të kontratave afatmesme dhe 

afatgjata, ndaj i kanë të kontraktuara sasitë e prodhimit dhe shitjes paraprakisht. Megjithatë, 

këto firma hasen me ekspozimin e transaksioneve, pasi fitimi i tyre do të ndikohet nga 

luhatshmëria e monedhave. Këto firma nuk hasen as me ekspozimin në përkthim pasi nuk kanë 

filiale në vendet e huaja. Ato operojnë vetëm në vendin tonë. 
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34 Globalizimi i ekonomisë rast konkret Kosova. 

 

Abstrakt: 

Proceset integruese globale kanë përfshirë të gjitha vendet dhe ekonomitë botërore,edhe  

Kosova  mund te themi se nuk ka mundur te rezistoj proceseve te globalizimit. Andaj Kosova 

si shtet i ri duhet t’i bashkëngjitet proceseve të globalizimit, ndër të tjera edhe për të përfituar 

nga shtetet e zhvilluara mbështetje financiare , investime dhe zhvillim të bizneseve në vend 

,për zhvillim më të shpejtë në të ardhmën, në mënyrë që vendi të ecë përpara ekonomikisht dhe 

të bëhet gjenerim i hapjeve të vendeve të reja të punës. Gjithashtu Institucionet e Kosovës 

duhet të bëjnë më shumë për inkuadrim në politikat e proceseve të globalizimit, pastaj në 

procesin e lobimit për njohjen e shtetit të Kosovës,sepse pa na njohur shtetësinë të gjitha shtetet 

e BE-së , ne nuk mund të kemi as ekonomi të mirëfillt e të zhvilluar, gjithashtu  në anën tjetër 

edhe duhet bërë përpjekje , për një lobim për ndihmën dhe mbështetjen ekonomike, në mënyrë 

që shtetet e Industrializuara të investojnë në Kosovë. Me një lobim të tillë dhe me ardhjen e 

investitorëve nga shtetet e industrializuara, Kosova si shtet i ri duhet të ketë një ngritje të një 

zhvillimi ekonomik dhe një jetë më të mirë sociale. Prandaj mund të them se Kosova në 

proceset integruese globale, për të arritur zhvillimin dhe stabilitetin ekonomik , duhet të 

referohet në pikat e lartë cekura, në mënyrë që të kemi një të ardhme më të ndritur . Prandaj më 

fjalë tjera themi se, konkluzionet që burojnë nga aktualiteti i temës, si dhe rekomandimet, 

mund të kenë ndikim pozitiv dhe efektiv në aktualitetin që po mbretëron në ekonominë e 

Kosovës, ku njëherit edhe do të rrumbullaksojmë qëllimin e këtij punimi. 

I.Hyrje 

 

Në kuadër të këtij punim do të bëhët fjalë për Globalizimin e ekonomisë  rast konkret Kosova. 

Globalizmi zakonisht elaborohet me katër aspekte: atë politik, ekonomik, kulturor-social dhe 

ushtarak.  Prandaj, në këtë kontekst edhe Kosova si shtet i ri duhet përqendruar pikërisht në 

këto fusha, sidomos në aspektin ekonomik, me faktin se vetë globalizmi ekonomik ka të bëjë 

me krijimin dhe verifikimin e rregullave të një tregu të vetëm botëror, e që do të përfitonte në 

shumë aspekte vet shteti kosovar. 

Andaj, edhe Kosova që të jetë anëtare e organizatave dhe në hap me proceset aktuale globale, 

padyshim se duhet së pari të krijon kushte të favorshme për promovimin e shtetit, e për të 

vazhduar më pastaj edhe me zingjirin tjetër siç janë krijimi i politikave të favorshme për 

investuesit, pastaj krijimi i një ekonomie më të favorshme etj. 

Gjithashtu vlenë të potencohet se stabiliteti makroekonomik i ekonomisë së Kosovës i ka 

kontribuuar ruajtjes së stabilitetit të sistemit financiar, i cili ka vazhduar të përfaqësojë një 

promotor të rëndësishëm të aktivitetit të përgjithshëm ekonomik në vend.   

Me që as Kosova nuk mundur të shmanget nga procesi integrues global , mund të them se ka 

një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e saj është transformuar nga një ekonomi centraliste e 

dirigjuar në një ekonomi të hapur të tregut, cila transformimin e saj të thellë e ka përjetuar pas 
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vitit 1999 me çlirimin e Kosovës nga Serbia. Një ndër sfidat me të cilat ajo u përball gjatë 

dekadës së fundit është edhe procesi i privatizimit.  

 

Po ashtu globalizimi mund të themi se i ka dy anë pozitive por edhe anën negative. Andaj 

ndikimet pozitive por edhe negative të dukurisë së globalizimit janë ndjerë dhe kanë ndikuar 

fuqishëm edhe vendin tonë në shumë sfera të jetës, këtë e vërejmë më së miri nëse e analizojmë 

gjendjen e këtij fenomeni në Republikën e Kosovës konkludojmë se vendi ynë priret nga një 

ndërvarësi dhe bashkëveprim politik, ekonomik, social dhe kulturor ndërmjet vendeve të 

rajonit dhe më gjërë. Prandaj, në Kosovë në horizont shihen dy qasje ndaj globalizimit; një 

qasje “proglobaliste “ e cila përfaqëson shumicën e shoqërisë  duke përfshirë këtu edhe 

politikën qeveritare, dhe qasja tjetër që nuk është kundërshtuese e globalizimit në tërësi por se 

kundërshton disa elemente të këtij fenomeni. Andaj në fund mund të themi se punimi është i 

orientuar në arritjen e qëllimeve si analiza e proceseve integruese globale , pastaj në gjendjen  

aktuale të ekonomisë dhe investimeve te huaja direkte në Kosovë, si edhe paraqitja e 

hulumtimeve të proceseve globale dhe zhvillimi socio-ekonomik të Kosovës, dhe nxjerrja e 

konkludimeve dhe rekomandimeve për rolin dhe rëndësinë e proceseve integruese dhe ndikimi 

i globalizimit sidomos në ekonomitë e vendeve në tranzicion, respektivisht në ekonominë e 

Kosovës. 

Prandaj punimi është hartuar në bazë të përvojave dhe shfrytëzimit të literaturës së shkruar nga 

autorë me renome vendor e rajonal dhe përmbajnë mendimet dhe idetë e shumë punëtorëve 

shkencor të lëmit të globalizimit dhe zhvillimit të ekonomive në përiudhën e tranzicionit. 

 Në bazë të këtij hulumtimi t’i jap disa rekomandime rreth  gjendjes aktuale që mbreteron në 

ekonominë e vendit, dhe ndikimi i globalizimit në Kosovë, etj. 

              

II. Proceset integruese globale në Kosovë 

Të gjithë tashmë e dimë se Globalizmi,si një term i përdorur në mbarë botën, nuk është më një 

koncept i ri ose dukuri e re e panjohur për ne, coftë  në shkrimet akademike dhe botën e 

biznesit si të shkencëtarëve, gazetarëve, analistëve të biznesit, teoricienëve të menaxhimit, etj.  

Andaj globalizimi si një koncept ka tërhequr përkufizime dhe interpretime të shumta në mesin 

e dijetarëve dhe shkrimtarëve, të cilët globalizimin e trajtojn procesin e transformimit të një 

shoqërie, ne aspekt pozitiv, por që ka edhe anët negative. Andaj edhe  Kosova  mund te themi 

se nuk ka mundur te rezistoj proceseve te globalizimit. Prandaj,me fjalë tjera themi se ideja e 

globalizmit sillet rreth realiteteve të tjera të reja dhe terminologjisë si: teknologjia informative, 

liberalizimi i tregtisë, konkurrenca ekonomike ose ndërmarrjet të lira dhe të një politike 

emergjente me strukturë , sistem që ka njerëz të orientuar, etj.  Zhvillimi ekonomik përfshin 

përdorimin e duhur dhe adekuat të burimeve të një vendi në mënyrë që me efikasitet të rrisin 

produktivitetin për përmirësimin e mirëqenies së popullit, me përdorimin e aplikimit të 

teknologjisë dhe shkencës moderne, të cilat përfshin arsimimin masiv, rend politik, menaxhim 

efikas të burimeve njerëzore dhe materiale,etj.   Por në fushën e zhvillimeve ekonomike 

botërore (globalizimi), Levitt, kishte përdorur shprehje që karakterizojnë ndryshimet e mëdha 

që kanë ndodhur gjatë dy dekadave të fundit në ekonominë ndërkombëtare - difuzion i shpejtë 

dhe i përhapur në botën e konsumit, të prodhimit dhe të investimeve, shërbimeve, kapitalit dhe 

teknologjisë”.
186

  Siç dihet globalizmi si termë, si terminologji është i vjetër dhe termin lidhur 

me globalizmin e gjejmë qysh në kohërat e lashta., por ka edhe mendime tjera se ky termë 
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pikërisht fillon diku përafërsisht rreth 400 vjet më parë. Andaj si do që të jetë, kur flasim sot 

mbi globalizmin dhe proceset e integrimeve globale para se gjithash duhet të kihet parasysh 

edhe koncepti apo definimi i vetë globalizmit (proceseve të tij), Këtë më së miri e kuptojmë 

nëse, shohim  raportin në mes të Kosovës, sfidave dhe proceseve të integrimeve globale. Ne 

pamë më lartë që si termë globalizmi është i kamotshëm, andaj sipas autorit Joseph Nye, 

“Globalizmi në thelbin e tij përshkruan dhe shënon jo më tepër se një botë e cila 

karakterizohet me rrjete të lidhjeve që i kapërcejnë hapësirat multi-kontinentale”. 
187

Ndersa , 

sipas Obadan, Globalizimi nënkupton integrim në rritje të tregjeve ndërkombëtare për mallra, 

shërbime dhe kapital që sjell ndryshime të dukshme në fytyrën e ekonomisë botërore e cila 

shpesh përshkruhet si gravitim drejt një fshati global dhe më tej.
188

 Këto ndryshime vërehen në 

madhësitë dhe strukturat e tregtisë në mallra dhe shërbime, lëvizjet e kapitalit, fitimet e 

produktivitetit dhe efikasitetit që janë ngasje për rritje dhe krijimin e vendeve të punës në 

vendet industriale dhe mundësi për të eksportuar industrializimin e udhëhequr në vendet me të 

ardhura të mesme.
189

  Ky pohim është gjithashtu në përputhje me thënien e Jacobson se 

"ekonomia e re botërore që ka dalë në bazë të globalizimit karakterizohet nga një vëllim i 

jashtëzakonshëm dhe ritëm i flukseve ndërkombëtare të kapitalit dhe një strukturë në të cilën 

prodhimi dhe tregtimi i mallrave dhe shërbimet janë të integruar përmes kufijve kombëtarë".
190

 

Më fjalë tjera procesi i globalizimit,ka dimensione si në aspektin ekonomik , politik, kulturor, 

mirëpo nga kuptimi logjik mund të konkludojmë se ende nuk mund të ketë një termë adekuatë i 

cili do të specifikonte në mënyrë më specifike këtë termë, por ky termë përafërsisht e 

përkufizojmë si tejkalim të kufijve shtetëror drejt tregjeve globale. 

Në trendët e tashme botërorë,edhe Kosova si shtetet tjera që janë ekonomikisht të dobëta presin 

një mbështetje më të madhe nga ato më të zhvilluara. Shtetet më të zhvilluara, të udhëhequra 

me politikat globale dhe të përfshirë me një treg global, mbështesin kompanitë e mëdha të 

shteteve të dobëta, në mënyrë që të mbrohen interesat shtetërore, dhe kësisoj t’i kontribuohet 

zhvillimit më stabil. 
191

 Andaj edhe Kosova ka nevoj për tu mbështetur në zhvillimin e 

bizneseve dhe zhvillimin ekonomik dhe të jepet mundësia të ketë casje në tregun global, ashtu 

sic kanë shtetet tjera më të zhvilluara. Më fjalë tjera mund të potencoj se shteti në përgjithësi 

,nuk mund ta humb fuqinë dhe sovranitetin nëse përfshihet në proceset e globalizimit, sepse 

këto procese janë pjesë e marrëveshjeve ndërshtetërore në të mirë të zhvillimit të 

gjithmbarshëm. Edhe në rajon, si shtetet me një ekonomi të pazhvilluar dhe me papunësi të 

madhe radhiten Kosova, Bosnja, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia. Qeveritë e këtyre vendeve 

vecanërisht Kosova si shtet i ri duhet të jenë në gjendje të krijojnë parakushte për të vepruar 

dhe bashkëpunuar me kompanitë e mëdha globale, për të mundësuar një zhvillim më të 

qëndrueshëm ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës, në mënyrë që të kemi një 

zhvillim ekonomik të qendrueshëm dhe të mirëfillt konform rregullave dhe ekonomisë 

botërore. 
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III.Globalizimi dhe  Kosova 

 

Mund të themi se përfituesit më të mëdhenjë të globalizimit janë padyshim shtetet me ekonomi 

dhe teknologji më të zhvilluar. Ky përfitim vjen nga fuqia e tyre për të determinuar 

marrëdhëniet me shtete të tjera dhe vetë procesin e globalizimit.  

Andaj Kosova si shtet i ri në Ballkan nuk mund të shmanget proceseve të globalizimit , duke 

pasë parasysh që është një vend i cili ofron shumë mundësi për investime, ka një pozitë të mirë 

strategjike,dhe po ashtu gjeografike , është vend në Eurozonë, që e ka popullatën më të re në 

Evropë dhe ka taksa të ulëta dhe kosto-efikase të fuqisë punëtore.  

Kur e potencojm globalizimin e ekonomisë , duhet theksuar se Kosova ka një  sistemi bankar 

që është një nga më të qëndrueshmet në rajon. Sa i përket procesit të  privatizimit të 

ndërmarrjeve publike mund të them se është në progres që po ashtu mund të  sjellë shumë 

mundësi të mëdha për investitorët e huaj.  

Gjithashtu përveç masave fiskale, rregullimi i infrastrukturës si, rrugë të mira , stabilizimi i 

energjisë elektrike dhe rregullimi i cështjes së ujit, të cilat janë ndër kushtet më të 

domosdoshme për tërheqjen e investitorëve të huaj dhe për të ulur koston e prodhimit. Prandaj 

në mungesë të këtyre kushteve që i potencova , Kosova për vite të tëra është kritikuar nga 

mekanizmat ndërkombëtarë për ambient të pafavorshëm biznesor, ndërsa sipas ekspertëve të 

çështjeve ekonomike edhe tani nuk ka arritur të përmirësojë klimën afariste. Ajo që e bën këtë 

klimë biznesore të pafavorshme, sidomos për investime të huaja sipas ekspertëve të ekonomisë, 

është burokracia, procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi si dhe sundimi i ligjit. 

Përmirësimi i klimës së biznesit në Kosovë është element esencial për inkurajimin e 

investimeve të jashtme. Prandaj ,në politikën globale sot është e padiskutueshme tendenca e 

procesit të globalizimit. Mirëpo në interesin kombëtar të vendit tonë nuk është nënshtrimi dhe 

izolimi por hapja e brendshme dhe demokratizimi i marrëdhënieve shoqërore, që në Kosovë 

mund të themi se është më se e nevojshme që të punohet në ndërtimin e institucioneve të 

pakorruptuara, ku dominon rendi dhe ligji, e që ndihmojnë  Kosovën në procesin drejt 

integrimit dhe globalizimit. Duke u bazuar në gjendjen aktuale që mbretëron në Kosovë, 

ekspertët vendorë të ekonomisë konsiderojnë se niveli aktual i investimeve të huaja vlerësohet 

të jetë i pamjaftueshëm karshi mundësive të mëdha që ofron ekonomia e Kosovës. “Një ndër 

politikologët e teorisë normative, John Rawls, thekson se prosperiteti i një vendi nuk varet nga 

resurset natyrore por nga mundësia e njerëzve që t’i zhvillojnë talentet e tyre.”
192

   Për të 

zhvilluar një ekonomi konform standardeve ndërkombëtare , Kosovës i nevojiten stimuj që 

janë të përshtatshëm për rritjen e GDP , apo BPV të sektorit real të ekonomisë në nivel vendi, 

për të mundësuar ekonominë të përballet me sfidat e globalizimit . Fakti se Kosova lidhet me 

regjimet e krijuara nga Bashkësia Evropiane, rregullat në BE krijojnë një shoqëri evropiane të 

aftë të përballet po ashtu me sfidat e globalizimit.  

Prandaj, duke e ndjekur këtë rrugë të BE, gjithmonë sipas marrëveshjes së Lisbonës,
193

mund të 

arrijmë një strukturë shoqërore të bazuar në drejtësi si dhe zbatimin e praktikave më të mira. 

 

 

IV.Pershkrimi Problemit 

Procesin e  globalizimit,e potencuam që në fillim duhet shikuar në një dioptri analitike si nga 

pozicioni pozitiv  po ashtu edhe në atë negativ në mënyrë që të bëjmë një analizë më të thellë 
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mbi këtë process, mund të themi se  Kosova, si shtet i ri ka perspektivë , dhe padyshim se është 

pjesë e proceseve të integrimeve globale. Sipas sociologut të njohur Anthony Giddens, 

globalizmi zakonisht elaborohet me katër aspekte: atë politik, ekonomik, kulturor-social dhe 

ushtarak.  Prandaj, në këtë kontekst edhe Kosova si shtet i ri duhet përqendruar pikërisht në 

këto fusha, sidomos në aspektin ekonomik, me faktin se vetë globalizmi ekonomik ka të bëjë 

me krijimin dhe verifikimin e rregullave të një tregu të vetëm botëror, e që do të përfitonte në 

shumë aspekte vet shteti kosovar
194

. Gjithashtu, duhet cekë se kompanitë e mëdha 

transnacionale dhe transakcionale të cilat menaxhojnë proceset globale në gjirin e tyre lidhin 

kontrata dhe lidhje ekonomike me të gjitha shtetet, duke përfshirë këtu edhe  ato shtete që kanë 

raporte multilaterale dhe që kanë interesa reciproke. Andaj, edhe Kosova që të jetë anëtare e 

organizatave dhe në hap me proceset aktuale globale, padyshim se duhet së pari të krijon 

kushte të favorshme për promovimin e shtetit, e për të vazhduar më pastaj edhe me zingjirin 

tjetër siç janë krijimi i politikave të favorshme për investuesit, pastaj krijimi i një ekonomie më 

të favorshme etj.
195

  

Të gjitha këto elemente që cekëm, por edhe elemente të tjera, në fakt tregojnë një pasqyrim të 

shkurtër mbi lidhshmërinë në mes të një shteti në këtë rast Kosovës dhe globalizmit si proces i 

cili është bërë proces i padiskutueshëm në shekullin XXI-të. 

V.Kosova dhe procesi integrimeve globale 

Duhet potencuar se Kosova, deri më tani aq sa ka pasur mundësi me të gjitha kapacitetet e saj 

ka bërë të pamundurën që të jetë pjesë e ombrellës së madhe në proceset globale. E kur flitet 

mbi këto procese kemi fjalën për integrimin dhe anëtarësimin në shumë mekanizma, 

organizata, shoqata e të tjera me renome ndërkombëtare, me një karakter të veçantë siç janë: 

FMN-ja, OKB-ja, BB, NATO, BE-ja, e të tjera. Prandaj, anëtarësimi i Kosovës në këto 

organizata të rëndësishme padyshim se ka karakter multidimensional, me  vete faktin se në 

njërën anë Kosova forcon pozitën e saj si shtet i ri, si shtet i cili siguron perspektivë 

euroatlantike dhe dëshmon ashtu siç ka dëshmuar se është faktor stabiliteti dhe ka thyer edhe 

paragjykimet e shumta të shumë skeptikëve, ndërsa në anën tjetër përveç karakterit politik që 

përfshinë shumë elemente, ekzistojnë edhe karaktere tjera siç janë ai ekonomik, kulturor, social 

etj, që do të zhvillonte një ekonomi të qëndrueshme, zbutje të papunësisë, ulje të shkallës së 

varfërisë, stimulimin e investitorëve, promovimin e vlerave kulturore etj.
196

 Mund të themi se  

Kosova, si shtet edhe pse është anëtare në FMN-n dhe BB-së, ajo duhet të jetë koshiente që të 

bëjë hapa të duhura edhe në menaxhimin e punëve ,këtu ka të bëjë me kritere të parashtruara 

nga BE-ja, në njërën anë dhe në anën tjetër të bëjë përpjekje që të anëtarësohet edhe në OKB, 
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sepse anëtarësimi në OKB, do të hapte dyert edhe për procese tjera globale dhe integruese, që 

do kishte ndikim të madh po ashtu në zhvillimin ekonomik të vendit. 

VI.Roli i proceseve globale dhe Kosova 

Mund të themi se roli i proceseve globale ka ndikim të madh në zhvillimin ekonomik të 

Kosovës. Andaj Qeveria me mekanizmat e saj duhet bërë shumë në këtë drejtim që të na hapen 

dyert në tregun global, dhe integrimin e Kosovës në BE . Me këtë po e ndërlidhi thënjen e ish-

presidentit Kennedy “,se mos pyet se çfarë bëri shteti për mua, por çfarë bëra unë për shtetin”.  

Prandaj, themi se risocializimi me këto procese, integrimi social, kohezioni, dhe koordinimi me 

partnerët ndërkombëtar, mund të bëjë që Kosova shumë shpejtë të ketë zhvillim të 

gjithmbarshëm. E kjo arrihet vetëm me punën ekipore, ide konstruktive, projekte konkrete, 

shoqëri civile më koherente dhe mbi të gjitha zhvillim të qëndrueshëm demokratik, e sidomos 

media të lira dhe të pavarura. 
197

 Po ashtu  duhet potencuar se roli i këtyre proceseve në 

zhvillimin e Kosovës ka dimensione të ndryshme, por 
198

fokusi ynë kryesisht qëndron në këto 

dimensione si: 

Promovim të shtetit  

Promovim të kulturës  

Zhvillim ekonomik – Në diskurset filozofike termi zhvillim ekonomik dita ditës po merr një 

kahje tjetër, prandaj integrimi i Kosovës në këto procese globale padyshim se do të hapte rrugë 

tjera për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, sepse ekonomia sot konsiderohet kriter 

determinimi në botën e postmodernitetit, në botën e kapitalizmit modern, kështu që një shtet i 

cili ka një ekonomi të qëndrueshme (pasi që motori i shtetit është padyshim ekonomia), atëherë 

zhvillimi ekonomik do të kishte efekte korrelative me zhvillimet dhe ndryshimet sociale në 

vend dhe më tej. 
199

Prandaj këto dimensione që cekëm më lartë , por edhe dimensione tjera, 

padyshim se përbëjnë një gamë të veçantë në rolin e proceseve integruese globale të Kosovës e 

cila ka nevojë për një integrim të tillë që do të promovonte më tej vetveten . Andaj, ne u 

munduam që në pika të shkurtra të reflektojmë mbi aspektet dhe dimensionet pozitive lidhur 

me këto procese. Mirëpo e cekëm dhe më lartë se globalizimi ka jo vetëm anët positive , por në 

anën tjetër ekzistojnë edhe aspektet negative tek disa procese të tilla, sepse mbi të gjitha 

globalizmi mund të konsiderohet edhe si një proces i cili me një dorë jep dhe me tjetrën merr! 

35 VII.Shoqëria kosovare dhe procesi i globalizimit 

 

Po ashtu duhet potencuar se procesi zotërues i integrimit si një term i ri, i zënë në gojë tek ne 

menjëherë pasa hyrjes së Nato-së në Kosovë (qershor 1999) që njihet si fenomeni i 

globalizimit, ka filluar të familjarizohet edhe në shoqërinë tonë të pasluftës dhe ai për çdo ditë 
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është duke përfshirë të gjitha elementet e domosdoshme të tij, politikën, shkencën, ekonominë, 

teknologjinë etj. Andaj ndikimet pozitive por edhe negative të dukurisë së globalizimit janë 

ndjerë dhe kanë ndikuar fuqishëm edhe vendin tonë në shumë sfera të jetës, këtë e vërejmë më 

së miri nëse e analizojmë gjendjen e këtij fenomeni në Republikën e Kosovës konkludojmë se 

vendi ynë priret nga një ndërvarësi dhe bashkëveprim politik, ekonomik, social dhe kulturor 

ndërmjet vendeve të rajonit dhe më gjërë. Prandaj, në Kosovë në horizont shihen dy qasje ndaj 

globalizimit; një qasje “proglobaliste “ e cila përfaqëson shumicën e shoqërisë  duke përfshirë 

këtu edhe politikën qeveritare, dhe qasja tjetër që nuk është kundërshtuese e globalizimit në 

tërësi por se kundërshton disa elemente të këtij fenomeni .
200

  Gjithashtu kjo qasje 

kundërshtuese e globalizimit  është artikuluar e ndikuar edhe  nga pakënaqësit që janë ndikuar 

nga kriza ekonomike e sociale në vend. Gjithashtu duhet cekur disa elemente të 

globalizimit  që zgjojnë kundërshtime ku mund të përmendim si: hapja e kufijëve, ekonomia 

liberale, cenimi i sovranitetit e tjera. Kundërshtimi i hapjes së kufijëve arsytohet me faktin se 

moskontrollimi  “strikt“ i kufijëve po lejon të ndodhin trafikimet e mallrave,  njerzëve dhe të 

substancave të rrezikëshme . 
201

 Në Kosovë , është krijuar një strukturë e papranueshme e 

pranisë së produkteve të huaja në treg që bazohet në liberalizim të një anshëm. Ky liberalizim 

ka ndikuar në shuarjen e shumë veprimtarive prodhuese dhe në rritjen e papunësisë.
202

 Andaj 

ekonomia liberale duhet realizohet gradualisht dhe me udhëheqje të kujdesëshme duke rrit 

aftësinë konkurruese të tërë sistemit ekonomik të vendit tone dhe duke mos sjellë implikime 

negative në zhvillimin ekonomik. Po ashtu duhet potencuar se kalimi nga sistemi socialist i 

planifikuar në sistemin kapitalist ka shkaktuar pakënaqësi sa i përketë punësimit, kjo gjë është 

vërejtur sidomos në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore, ku ka ndikuar 

negativisht në punësim. Një pjesë e madhe e punëtorëve kanë mbetur pa punë. Nëse shikojm  

sistemin socialist të planifikuar në kohën e ish sistemit Jugosllav , vërejmë se vendi i punës dhe 

të ardhurat garantoheshin në këmbim të një niveli të fiksuar  jetese ,ndërsa sot në kapitalizëm 

vendi i punës nuk është i garantuar, sidomos pas privatizimit të ndermarrjeve shoqërore 

publike. Prandaj ky ndryshim na shërben të merret si fakt për asryetimin e shkallës së madhe të 

papunësisë në Kosovë. Privatizimi i ndërmarrjeve dhe pronësisë shtetërore ka ngjallur 

kundërshtime të mëdha në shoqërin kosovare, sepse po  shkakton rritje të papunësisë dhe ka 

efekete tejet negative në shtresat sociale, mirëpo ky proces në Kosovë ka ndodh në rrethana jo 

të përshtatshme dhe me model jo adekuat dhe persona jo kompetent, gjë që bëri që disa 

ndërmarrje pasi u privatizuan dështuan apo e ndërruan veprimtarin duke rrit edhe më shumë 

shkallën e papunësisë dhe rrjedhimisht edhe të pakënaqësisë . Kjo situatë ka nxit një pjesë të 

qytetarëve që edhe me protesta të dhunshme t’i kundërshtojnë privatizimet sidomos të 

ndërmarrjeve  të mëdha sic janë PTK , që është njëherit kompania më profitabile në Kosovë. 

Andaj kufijët shtetëror ose kombëtar me evoluimin e integrimeve do të humbasin vlerën e tyre, 

si në kuptimin ekonomik e kulturor dhe kjo ndjenjë e “humbjes”të disa qytetarë po kuptohet si 

mosbesnikëri kombëtare ose se shteti po bëhet i rëndësisë dytësore duke pasë parasysh kohën e 
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shkurtër që jemi bërë shtet dhe sakrificën e madhe që ka pasur kjo shoqëri për këtë shtet.  

Prandaj asnjë vend e aq më pak vendet e varfëra, në këtë rast Republika e Kosovës  nuk mund 

të përballojë mbetjen në izolim nga ekonomia, kultura dhe aspektet tjera botërore. 

VIII.Rekomandime: 

Edhe  Kosova  mund të themi se nuk ka mundur të rezistoj proceseve të globalizimit. Mund të 

theksohet  po ashtu si përfundim, se bota është në rritje të shpejtë dhe duke u zhvilluar në një 

njësi të vetme botërore, për t’u njohur ndryshe si fshat global, në vazhdim e sipër procesi i 

globalizimit është një funksion i drejtpërdrejtë i zhvillimit kombëtar.  

Përveç tjerash, globalizimi është tendencë e fondeve të investimeve dhe bizneseve për të 

lëvizur përtej tregjeve të brendshme dhe kombëtare në tregjet e tjera në mbarë globin duke 

lejuar të bëhen të ndërlidhura me tregje të ndryshme.  Andaj Kosova si shtet i ri duhet t’i 

bashkëngjitet proceseve të globalizimit, ndër të tjera edhe për të përfituar nga shtetet e 

zhvilluara mbështetje financiare , investive dhe biznesore në vend ,për zhvillim më të shpejtë 

në të ardhmën, në mënyrë që vendi të ecë përpara ekonomikisht dhe të bëhet gjenerim i 

hapjeve të vendeve të reja të punës. Gjithashtu Institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më 

shumë për inkuadrim në politikat e proceseve të globalizimit, pastaj në procesin e lobimit për 

njohjen e shtetit të Kosovës,sepse pa na njohur shtetësinë të gjitha shtetet e BE-së , ne nuk 

mund të kemi as ekonomi të mirëfillt e të zhvilluar, gjithashtu  në anën tjetër edhe duhet bërë 

përpjekje , për një lobim për ndihmën dhe mbështetjen ekonomike, në mënyrë që shtetet e 

Industrializuara të investojnë në Kosovë. Me një lobim të tillë dhe me ardhjen e investitorëve 

nga shtetet e industrializuara, Kosova si shtet i ri duhet të ketë një ngritje të një zhvillimi 

ekonomik dhe një jetë më të mirë sociale. Me ngritjen e këtyre dy faktorëve determinues për 

qytetarin dhe shtetin Kosovës ,do të ketë zvogëlim të fenomenit të varfërisë dhe të dukurive të 

tjera negative e që për momentin janë prezente në vendin tonë. 

Ngase fenomeni i varfërisë tek individët, grupet e ndryshme shoqërore, mund të shkakton edhe 

çrregullime psikike, nëse mund ta quaj edhe ikje të trurit, pikërisht nga ky fenomen, ku ky 

fenomen po vërehet sidomos kohët e fundit ku po bëhen edhe vrasje ,vetëvrasjet,krimi i 

organizuar , të gjitha këto për qëllime të përfitimeve ekonomike. Prandaj , Kosova tashmë që 

bënë pjesë në këto procese të globalizimit, dhe në politika globale, duhet të ketë një jetë të mirë 

sociale, dhe larg krimeve të organizuara, brenda Shtetit, duhet të ketë zhvillim ekonomik, 

luftim të dukurive negative, si korrupsioni, krimi i organizuar, nga aktet terroriste, që vijnë nga 

grupet e ndryshme shoqërore, që janë me motive politike, etnike, kulturore, fetare etj. 

Për të sjellë investitorë në shtetin e Kosovës, në këtë drejtim mund të kontribuojë edhe 

Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, duke ndërtuar platforma të qarta politike, ekonomike, 

sociale, dhe duke i prezantuar ato në shtetet e zhvilluara. Me një platformë të qartë politike dhe 

me projekte ekonomike dhe me një projekt të sigurisë Kosova si shtet mund ta fitojë 

mbështetjen dhe mund të sjellë investitorë ndërkombëtarë. Përveç kësaj, që Kosova mund të 

ngrihet ekonomikisht, ajo mund të jetë edhe më e sigurt për të ardhmen e qytetarëve të saj. 

Me rritjen e zhvillimit ekonomik shteti i Kosovës mund të jetë një shtet stabil dhe i mbështetur 

dhe i njohur edhe nga shumë shtete që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Andaj Qeverisë i 

duhet përkushtim më i madh për sendërtimin e politikave zhvillimore ekonomike e politike, e 

që janë të qendrueshëm për një kohë të gjatë, dhe që siguron zhvillim dhe hapje ndaj tregut 

global. 
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36 Zhvillimi ekonomik dhe Investimet e huaja Direkte në Kosovë 

 

 

                                                                                                           

 

Abstrakt :Po thuajse të gjitha ekonomitë në zhvillim, sidomos ekonomitë e dala nga luftërat 

apo ekonomitë e shteteve të vogla janë shumë të varura nga investimet e huaja direkte. Në këtë 

koncept bënë pjesë edhe Kosova si shteti më i ri në Ballkan. Investimet direkte në vendin tonë 

dhe aktivitetet komerciale të kompanive të huaja do të ndërtonin një repart përpunimi e që do 

ndikonte pozitivisht në zhvillimin e ekonomisë së vendit.         

Gjithashtu duhet potencuar përfitimet e investitorëve që do të investonin në Kosovë janë: 

tregjet e reja, fuçia e lirë punëtore, infrastruktura e mirë për prodhim, teknologjia ose edhe 

aftësitë e klasës punëtore për prodhime të caktuara apo financat. 

Në këtë rast Kosova si shtet i ri ka nëvoj më shumë se kurrë për përfitime të investimeve sic 

janë: punësimi, përfitimet e teknologjisë, zhvillimi i vendit, përfitimi i teknikave drejtuese të 

kompanive etj. Pengesë më e madhe për investime direkte në një vend sic është Kosova  janë 

zbatimi i ligjit, korrupsioni, politikat fiskale. Mirëpo edhe legjislacioni ka qenë brengë e 

vazhduar e të gjithë investitorëve anë e kënd botës, i cili ka lënë investimet të pambrojtura nga 

dëmtimi, plaçkitja apo nga më e keqja nga rreziku prej: nacionalizimit të kompanive dhe 

shpronësimit të pasurisë. Kosova për të arritur zhvillimin dhe stabilitetin ekonomik , duhet të 

ketë kujdes të madh në pikat e lartë cekura për të qenë i dalluar në ofertën ndaj korporatave 

ashtu që të jetë tërheqës për investime. Prandaj më fjalë tjera themi se, konkluzionet që burojnë 

nga aktualiteti i temës, si dhe rekomandimet, mund të kenë ndikim pozitiv dhe efektiv në 

aktualitetin që po mbretëron në ekonominë e Kosovës, ku njëherit edhe do të rrumbullaksojmë 

qëllimin e këtij punimi. 

 

I.Hyrje 

 

Në kuadër të këtij punim do të bëhët fjalë për ekonominë dhe Investimet e huaja në Kosovë. 

Stabiliteti makroekonomik që ka karakterizuar ekonominë e Kosovës në vitet e fundit ka 

vazhduar edhe gjatë vitit 2013 e që do vazhdoj dhe në vitin 2014. Situata më e favorshme në të 

hyrat nga jashtë, e shoqëruar me stabilitet fiskal e financiar, ka rezultuar në përshpejtim të 

normës së rritjes ekonomike në krahasim me vitin paraprak. Rol të rëndësishëm në 

përshpejtimin e rritjes ekonomike në Kosovë vlerësohet të ketë pasur ngushtimi i deficitit 

tregtar si dhe rritja e remitencave dhe investimeve të huaja direkte.  

Stabiliteti makroekonomik i ekonomisë së Kosovës i ka kontribuuar ruajtjes së stabilitetit të 

sistemit financiar, i cili ka vazhduar të përfaqësojë një promotor të rëndësishëm të aktivitetit të 

përgjithshëm ekonomik në vend.   

Mund të them se Kosova ka një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e saj është transformuar nga 

një ekonomi centraliste e dirigjuar në një ekonomi të hapur të tregut, cila transformimin e saj të 

thellë e ka përjetuar pas vitit 1999 me çlirimin e Kosovës nga Serbia. Një ndër sfidat me të cilat 

ajo u përball gjatë dekadës së fundit është edhe procesi i privatizimit.  
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Në përpjekje për të krijuar një mjedis sa më të përshtatshëm për investitorët, AKP-ja vazhdon 

me një program të përshpejtuar të privatizimit të Ndërmarrjeve dhe Aseteve përmes një procesi 

të tenderimit transparent dhe konkurrues, sipas praktikave më të mira ndërkombëtare. 

Ky proces është atraktiv për investitorët sepse i mundëson pronarit të ri të bëjë investime të 

menjëhershme si dhe të bëjë përzgjedhjen e fuqisë së re punëtorë, duke ofruar pronësi të pastër 

pa ndonjë borxh të trashëguar, pa ndërhyrje të kreditorëve dhe pretendentëve të mundshëm. 

 

Andaj punimi është i orientuar në arritjen e qëllimeve si Analiza e ndikimit të krizës financiare 

në ekonominë në tranzicion në Kosovë, pastaj në gjendjen  aktuale të ekonomisë dhe 

investimeve te huaja direkte në Kosovë, si edhe paraqitja e hulumtimeve të efekteve financiare 

të krizës globale dhe zhvillimi socio-ekonomik të Kosovës, dhe nxjerrja e konkludimeve dhe 

rekomandimeve për rolin dhe rëndësinë e matjes së efekteve të krizës financiare në ekonomitë 

e vendeve në tranzicion, respektivisht në ekonominë e Kosovës dhe investimeve ne vend. 

Prandaj punimi është hartuar në bazë të përvojave dhe shfrytëzimit të literaturës së shkruar nga 

autorë me renome vendor e rajonal dhe përmbajnë mendimet dhe idetë e shumë punëtorëve 

shkencor të lëmit të zhvillimit të ekonomive në përiudhën e tranzicionit. 

Qëllimi i punimit është të bëjë një studim dhe analizë të ekonomisë dhe investimeve të huaja 

direkte në Kosovë. Të paraqes trendet e zhvillimit të ekonomisë në tranzicion të Kosovës. Në 

bazë të këtij hulumtimi t’i jap disa rekomandime rreth ekonomisë në tranzicion dhe 

investimeve të huaja direkte në Kosovë dhe  gjendja aktuale që mbreteron në ekonominë e 

vendit sfidat dhe pasojat, etj. 

II.Ambienti investiv në Kosovë 

 

Duhet theksuar se pas përfundimit të luftës dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës e deri me 

tani, investitorë të ndryshëm kanë vizituar Kosovën për të shikuar mundësitë e investimit dhe 

zhvillimit të bizneseve të tyre.  Duhet potencuar se mundësia është mjaftë e madhe për të 

përfituar nga ky vend, për arsye se qytetarët kanë nevojë  si nga aspekti i të mirave dhe 

shërbimeve ashtu edhe nga aspekti i ndërtimit të infrastrukturës. Gjithashtu vizita dhe kontakte 

u bënë edhe nga diaspora kosovare për mundësinë e investimit në vendin e tyre. Mirëpo të 

gjitha këto vizita dhe iniciativa gjetën Kosovën të papërgatitur sa i përket ofrimit të kushteve 

për investitorët, duke u nisur nga mungesa e  infrastrukturës ligjore e të tjerat me radhë. Duke u 

krahasuar me vendet e Evropës Juglindore gjatë viteve 2003-2008, Kosova renditet në vendin e 

parafundit sa i përket thithjes së Investimeve të Huaja Direkte, duke lënë prapa vetëm 

Maqedoninë. 
203

Prandaj, madhësia ekonomike e Kosovës është shumë e vogël në aspekt të 

ekonomisë së përgjithshme të rajonit dhe se kjo rezulton më shumë për shkak të mungesës së 

zhvillimit të brendshëm ekonomik, përkatësisht mungesës së sektorit të prodhimit dhe 

industrisë, e që nuk është i mjaftueshëm as për konsumin e brendshëm, dhe i cili mbulohet 

kryesisht nga importet. Me fjalë të tjera, Kosova ka një ekonomi e cila nuk merr pjesë me 

prodhim në këtë rajon por kryesisht konsumon nga ai”.
204

 Analiza pohon se gjatë viteve 2008-

2012 në përgjithësi kishte një rritje ekonomike të Kosovës me mesatare vjetore prej 4.50% të 

shoqëruar me inflacion të lartë prej më shumë se 5%, çka edhe ndikon negativisht në rritjen 

reale të ekonomisë së Kosovës. Ndërsa, në aspektin tregtar gjatë periudhës pesë vjeçare, 

Kosova gradualisht dhe për një nuancë është integruar më shumë me vendet jashtë këtij rajoni 

ku përfaqësimi i këtyre vendeve në portfolion e përgjithshme tregtare të Kosovës është rritur 
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për 3%. 
205

 Më fjalë tjera mund të themi se integrimi i tregtisë së Kosovës me vendet jashtë 

rajonit është bërë vetëm në favor të importit , ndërsa në aspekt të eksportit, janë vendet brenda 

rajonit. Këtu theksohet se Turqia është i vetmi vend, në këtë rast bllok i rajonit, me të cilin 

Kosova e ka rritur integrimin si për importe ashtu edhe për eksporte. Duke u nisur në aspektin e 

partneritetit tregtar, në vitet 2008 - 2012 Shqipëria qëndron e para për eksportin e Kosovës, 

përcjellë nga Maqedonia dhe Mali i Zi, ndërsa sa i përket partnerëve importues, tri të parët që 

nga vitet 2008-2012 janë Maqedonia, Serbia dhe Turqia, me një ngritje të ndjeshme të Serbisë. 

Ndërsa për specifikat e mallrave ku Kosova është neto importuese e dukshme, thuhet se tregtia 

e mallrave industriale të Kosovës me rajonin është tri herë më e madhe se tregtia me mallra 

ushqimore.
206

 Për të parë më mirë eksportin dhe importin në Kosovë me shtetet tjera si me Itali, 

Shqipëri, Zvicërr, Maqedoni, Gjermani, Kinë, etj  paraqesim në tabelën  më poshtë. 

 

Tabela nr.1. Ekonomia dhe Investimet e Huaja direkte në Kosovë 

Vendet Eksporti (000) € 
Pjesmarrja në total 

% 
Importi (000) € 

Pjesmarrja në total 

% 

Italia 71.351 25.8 213.469 8.5 

Shqiperia 40.180 14.6 110.528 4.4 

Maqedonia 26.376 9.6 287.739 11.5 

Zvicra 15.133 5.5 22.664 0.9 

Gjermania 14.995 5.4 304.195 12.1 

Serbia 14.968 5.4 278.388 11.1 

Turqia 11.380 4.1 199.881 8.0 

Kina 3.266 1.2 159.651 6.4 

Totali 276.100 71.6 2.507.609 62.9 

 

Burimi: Raporti i Ministrisë së Punëve të jashtme, 2013. 

Gjithashtu duhet potencuar se ndikimi i ndërtimit të autostradës ka rezultuar në rritjen e 

shfrytëzimit të pikës doganore me Shqipërinë por jo edhe në integrimin e ekonomive të të dyja 

vendeve. Ndërlidhur me temën, në analizë thuhet se Hani i Elezit ka qenë pika më e shfrytëzuar 

doganore për import - eksport ku 51% e eksporteve të Kosovës kanë kaluar nga kjo pike, dhe 

34% e importeve kanë hyrë në Kosovë përmes kësaj pike brenda viteve 2008-2012. 
207

 

 

Ndërsa sa i përket IHD‐të SIPAS VENDIT TË PREJARDHJES: Në total për katër vjet, 

përkatësisht për periudhën 2007‐2011 Kosova si IHD ka përfituar 1.855 milionë euro. Duke 

kërkuar rrugën e orientimit të Kosovës përmes pjesëmarrjes së shteteve në këtë shumë, atëherë 

del qartë se ajo po shkon kah perëndimi. Madje, edhe sipas viteve pjesëmarrja e shteteve nga 

Evropa Perëndimore dhe Qendrore është mjaft e madhe.  

Është karakteristikë se deri në fund të vitit 2009 investimet e huaja kryesisht kanë qenë të 

orientuara kah shërbimet financiare me një pjesëmarrje mesatare afër 28 % , në vitin 2010 

pjesëmarrja e tyre bie në 19,5 % ndërsa në vitin 2011 në 11,7 %. Inkurajues mund të jetë fakti 

se investimet në prodhim kanë një rritje më të shpejtë të pjesëmarrjes. Nga 10,7 % sa ishte 

pjesëmarrja mesatare në periudhë 2007‐2009, në vitin 2010 kjo pjesëmarrje u ngrit në 19,6 %, 
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kurse në vitin 2011 sërish ra në 10 %. Investimet në transport dhe në telekomunikacion në vitin 

2007 kanë marrë pjesë me 29,3 %, më 2008 me 13,8 %, në 2009 me 7,4 %, në 2010 me 5,4 % 

dhe në vitin 2011 me 5,9 %. Ndërkaq rritje më e madhe e pjesëmarrjes vërehet në lëmin e 

ndërtimit. Në vitin 2007 kjo degë ka thithur 1,2 % të investimeve, në vitin 2008 3,7 %, në vitin 

2009 12 %, në vitin 2010 24,9 % dhe në vitin 2011 33 %. Degët që cilësohen se kanë rëndësi 

strategjike për zhvillimin e përgjithshëm të vendit, si bujqësia, energjetika dhe minierat kanë 

pjesëmarrje simbolike, madje, te minierat vërehet një rënie drastike e pjesëmarrjes, nga 9,4 % 

sa ishte në vitin 2007, në l %në vitin 2011
208

. 

Duhet theksuar se procesi i investimeve të huaja në Kosovë vazhdimisht është i ndjekur nga 

pasigurit dhe rreziqet, andaj kërkon një çasje sistemore dhe serioze nga ana e investitorit. 

Investitorët e huaj janë të interesuar që të investojn mjetet e tyre në vendet që ofrojnë kushte 

më të favorshme për investime dhe aty ku i ofrohet kthim më i lartë nga mjetet e investuara. 

Mirëpo gjatë investimit nëpër vende të ndryshme investitorët hasin probleme dhe pengesa nga 

më të ndryshme si procedurat burokratike, mossundimi i ligjit (nëse ka ndonjë kontest 

gjyqësorë nuk mund ta zgjidhë shpejt), infrastruktura e dobët, kursi i këmbimit, mospërkrahja e 

investitorëve nga ana e qeverisë së vendit përkatës etj. 
209

 Duke parë rëndësinë e madhe të 

investimeve të huaja për një vend sic është Kosova, vende të ndryshme përpiqen në mënyra të 

ndryshme të krijojnë një ambient miqësorë dhe atraktivë për tërheqjen e investimeve të 

huaja,dhe që t’i eliminojnë apo të paktën t’i zvogëlojnë mangësitë në këtë drejtim. Andaj mund 

të them që përmirësimi i këtyre kushteve ndikon në masë të madhe në krijimin e besimit te 

investitorët për të investuar në vende nga më të ndryshme, varësisht nga siguria dhe levërdia 

ekonomiko-financiare e investitorit në atë vend në të cilin ai investon.  

 

II.1.Përparësitë dhe problemet 

 

Nëse marrim dhe krahasojmë Investimet e Huaja Direkte në Kosovë gjatë viteve të pasluftës, 

deri më tani ne, mund të shohim një trend të lehtë të rritjes gjatë viteve por që nuk është i 

kënaqshëm, me përjashtim të viteve 2008 dhe 2009, ku kemi pasur një rënie. Shkak i rënies së 

këtij trendi investimesh ishte kriza globale financiare e shfaqur në vitin 2008, e cila solli efekte 

negative edhe në aspektin e interesimit të investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë.  Kjo 

ka ndiku edhe tani, ku sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregon se 

investimet e huaja direkte kanë shënuar një rënie prej rreth 50%. Kjo rënie e madhe nga 

ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë 

konsiderohet mjaft shqetësuese. Në raportin e fundit të BQK-së thuhet se zhvillimet në sektorin 

e jashtëm u reflektuan edhe te investimet e huaja direkte, të cilat në periudhën janar-qershor 

2012 shënuan rënie prej 53.4% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
210

Dërgesat e 

emigrantëve po ashtu, sipas këtij raporti, shënuan rënie vjetore prej 0.7%, ndërsa vlera e 

remitancave thuhet të jetë 261.5 milionë euro.
211

  Më fjalë tjera mund të potencojm se, duke u 

nisur nga hulumtimi i bërë te disa kompani investuese në Kosovë, mund të kuptojmë se disa 

nga brengat dhe problemet me të cilat ballafaqohen investitorët në Kosovë janë, furnizimi me 
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energji elektrike me çrast investitorët kanë shprehur se kjo gjë ju shkakton problem në 

funksionimin normal të aktivitetit të tyre, pastaj në problemet me theks të veçantë hyn edhe 

sistemi gjyqësor jo efikas, ku investitorët kanë shprehur se kanë vonesa të panevojshme në 

zgjidhjen e lëndëve të tyre dhe paraqitjen e kontesteve pronësore, pastaj në problemet në 

vazhdim investitorët kanë shprehur problemin e korrupsionit dhe të reketit,procedurave 

burokratike, të shfaqura që nga fillimi i procedurave investive e deri në fillimin dhe vazhdimin 

e aktivitetit të tyre, pastaj problemi i kualifikimit të dobët i fuqisë punëtore, normave të larta të 

kamatave për kredi nga huadhënësit në Kosovë, jostabilitetit politik, politika tatimore jo 

favorizuese, e sidomos për bizneset e sapo krijuara (mosaplikimi i greis periudhave).
212

  

Prandaj brengat kryesore që janë të shfaqura nga investitorët në Kosovë në të ardhmen janë, 

shkalla e lartë e korrupsionit, konkurrenca jolojale dhe legjislacioni jo i favorshëm sa i përket 

investitorëve. Ndërsa sa i përket përparësive, të cilat kanë parë investitorët e huaj në Kosovë 

dhe arsyet që kanë shty këto kompani për të investuar, kryesisht janë tregu i paeksploruar në 

Kosovë dhe mundësia e realizimit të profitit më të lartë, pastaj konkurrenca e ulët në këtë treg 

të paeksploruar, arsye tjetër e shprehur nga kompanit investuese është fuqia punëtore e lirë dhe 

relativisht e arsimuar, zgjerimi i tregut dhe shtrirjes së games së produkteve në të, stabiliteti 

financiar, pozita e mirë gjeografike në Kosovë dhe duhet theksuar se shumë pak kompani kanë 

investuar sepse i ka mbështet Qeveria e Kosovës.  

 

III.Investimet e huaja direkte dhe bilanci i pagesave të Kosovës 

 

Në bazë të dhënave që posedojm ,duhet potencuar se deficiti i llogarisë rrjedhëse në gjysmën e 

parë të vitit 2013 shënoi vlerën 147.6 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 

paraprak deficiti ka qenë më i lartë për 5.8 milion euro. Kontribuesi kryesor i deficitit të 

llogaris rrjedhëse mbetet kategoria e mallrave (bilanci tregtarë në mallra) që në gjysmën e parë 

të vitit 2013 arriti vlerën 923.7 milion euro dhe kishte një nivel të njëjtë me atë të vitit 

paraprak. Në anën tjetër, kontribuuesit kryesorë në zbutjen e deficitit të llogarisë rrjedhëse janë 

transferët rrjedhëse (563.3 milion euro), shërbimet (137.9 milion euro) dhe të ardhurat (74.9 

milion euro). Në kuadër të transfereve rrjedhëse, remitencat në gjysmën e parë të vitit 2013 

shënuan vlerën prej 272.4 milion euro, 4.2% më shumë se periudha e njëjtë e vitit 2012. 
213

 

Investimet e huaja direkte (IHD) si një ndër komponentët me peshën më të madhe në kuadër të 

llogarisë financiare, në gjysmën e parë të vitit 2013 kanë shënuar rritje të theksuar krahasuar 

me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. IHD-të në gjysmën e parë të vitit 2013 arritën vlerën 

neto prej 143.9 milion euro. Rritjes së investimeve i ka kontribuar më së shumti privatizimi i 

shpërndarësit të energjisë elektrike (KEDS), pastaj rritja e investimeve në patundshmëri si dhe 

rritja e investimeve të kompanive ekzistuese që janë në relacion të investimeve të huaja direkte. 
214

Investimeve në letra me vlerë të jorezidentëve ishin 135.2 milion euro dhe krahasuar me 

vitin paraprak ishin për dy herë më të larta. Gjithashtu duhet cekë se, për të qenë ekonomia e 

vendit në nivelin e kenaqur ,presim që në vitin 2014 IHD të shenojnë, rritje dhe po ashtu të 

kontribuoj që bilanci i pagesave të ketë rezultate pozitive krahasuar me vitin 2013, e që do ketë 

ndikim  edhe në uljen e papunësisë  duke u hap vende te reja pune dhe të kemi zhvillim 

ekonomik me të mirë në vend. 

 

IV.Investimet në Kosovë 
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Arsyet që investitorët e huaj të investojnë në Kosovë është se ka përfitime për investitorët 

potencial të huaj dhe vendorët. Disa nga përfitime për investitorët që  investojnë në Kosovë 

janë: taksa të ulëta, resurse të pasura dhe ambient përkrahës të biznesit. 

Taksat në Kosovë janë shumë të ulëta krahasuar me shtetet fqinjë.  

Sistemi tatimor është mbajtur jashtëzakonisht i thjeshtë. 

Popullata – e re dhe e motivuar, 70% nën moshën 35 vjeçare 

Një fuqi të re dhe të motivuar punëtore me shpirt dhe aftësi të forta ndërmarrëse dhe gjithashtu 

njohuri të përgjithshme të shumicës së gjuhëve Evropiane. 

Resurset e lakmueshme natyrore: linjiti, zinku, plumbi, ferro-nikeli dhe toka pjellore bujqësore.  

Qasje të lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinje ; 

Institucione moderne në përkrahjen e bizneseve procedurë të thjeshtë dhe të shpejtë për 

regjistrimin e bizneseve (brenda 3 ditëve) ; 

Sistem të sigurtë bankar; 

Strukturë moderne ligjore dhe në pajtim me BE-në, dhe Monedha zyrtare në Kosovë është 

Euro, që eliminon rrezikun.
215

 

Pas pavarësimit të saj, Kosova  ka arritur progres jo të madh në shumë fusha të zhvillimit të saj 

si në: rritjen e stabilitetit  politik, ngritjen e nivelit të  sigurisë, ekonomi stabile  me rritje të 

vazhdueshme, plotësim të  legjislacionit etj. Ajo është bërë pjesë e rëndësishme e 

iniciativave  të bashkëpunimit regjional, përmes të cilave është arritur krijimi i tregut të 

përbashkët rajonal, eliminimi i tarifave doganore, eliminimi i barrierave tregtare, si dhe hapja e 

perspektivave të reja. Gjithashtu vlenë të potencohet se, Institucionet e Kosovës kanë punuar 

dhe vazhdojnë me hapa të shpejtë të punojnë në përmbushjen e standardeve të nevojshme për 

anëtarësim në Bashkimin Evropian.  

Po ashtu duke u bazuar nga vitet e pasluftës nga 1999 – 2000 deri të shpallja e pavarësisë së 

Kosovës në vitin 2008,  mund të themi është krijuar mjedis stabil makroekonomik, sistem i 

qëndrueshëm financiar, janë bërë reforma në politikën fiskale në aplikimin e normave më të 

ulëta tatimore në rajon. Po ashtu ndër objektivat e rëndësishme që vendi ynë ka venë para vetës 

është edhe rritja e konkurrueshmërisë se ekonomisë së vendit në tregun rajonal. 

Kosova si shtet i ri, ofron mundësi të mëdha për investim edhe në sektorë tjerë si në: bujqësi, 

energji,vreshtari,turizëm,nxjerrje dhe përpunim të metaleve etj. 

Gjithashtu sistemi i regjistrimit të biznesit në Kosovë përbën një faktor tjetër nxitës në rritjen e 

investimeve, me proceduara të thjeshtuara dhe me shpejtësi të regjistrimit të bizneseve të reja 

për një kohë të shkurtë. 

 Andaj të gjitha këto e veçojnë Kosovën si një vend mjaft atraktiv me mundësi  investimi për 

secilin investitor të sektorëve të ndryshëm, si në privatizim ku tashmë pritet privatizimi dhe 

dhënia në koncesion i kompanive të mëdha publike si: Posta dhe Telekomi i Kosovës dhe 

Sistemi i Distribuimit të Energjisë Elektrike  e po ashtu edhe investimi në fushat e gjelbra, në të 

cilat mundësi mjaftë të favorshme në ofrimin e infrastrukturës fizike ofrojnë parqet industriale. 

Kosova po punon në krijimin tregut te kapitalit financiar, në të cilin do të gjenin plasman 

investitorët të cilët duan të investojnë në aksionet e kompanive të ndryshme. 

Gjatë vitit 2012 vlerësohet te jenë investuar 232 milionë €, numri i përgjithshëm i kompanive 

të huaja që operojnë në Kosovë arrin në rreth 5018 sosh. Investimet në sistemin bankar 

paraqesin vlerën më të madhe financiare me kapital të huaj.
216

 

                                                 
215

 http://www.mfa-ks.net/?page=1,119  
216

 http://www.mfa-ks.net/?page=1,119  

http://www.mfa-ks.net/?page=1,119
http://www.mfa-ks.net/?page=1,119


 

 

  
303 

 
  

Kapitali i huaj ka një shpërndarje gjeografike të gjerë, nga më së 80 vende të Botës, ku 

Shqipëria zënë vendin e parë për nga numri i bizneseve të regjistruara.  Shpërndarja e 

kompanive të huaja investuese sipas sektorëve të ekonomisë: 
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Tabela.nr.2. Ekonomia dhe Investimet në Kosovë 

 

Nr Sektori Nr. kompanive % në total 

1. Tregti 1952 38.9% 

2. Prodhim 791 15.8% 

3.  Aktivitete shërbyese 764 15.2% 

4. Konstruksion 607 12.1% 

5. Turizëm dhe hoteleri 350 7.1% 

6. Transport 181 3.6% 

7. Sektori financiar 141 2.8% 

8. Telekomunikim 121 2.4% 

9. Shëndetësi 68 1.3% 

10. Edukim 43 0.8% 

 
TOTALI 5018 100% 

 

Burimi: Raporti vjetor i Ministrise se Puneve te jashtme , 2013 

 

 

SISTEMI DOGANOR 

 

Duhet theksuar se Dogana e Kosovës aplikon proceduara të avancuara në zhdoganimin e 

mallrave,  përmes sistemit elektronik – TIMS (Trade Information Management System) 

ku  90% e deklarimeve bëhet përmes DTI (Direct Trade Input). Koha mesatare e vlerësuar për 

zhdoganim në kalimet kufitare është 3 orë.  

Tarifat doganore në Kosovë sa i përket importit janë: 

0% për mallrat që importohen nga vendet e CEFTA  

10% për mallrat që importohen nga të gjitha shtetet tjera 

Taksa e akcizës variabile për produkte si: duhani, nafta, alkooli, etj.
217

 

 

Të liruara nga tarifat doganore janë: 

 

Plehrat artificiale 

Prodhimet farmaceutike   

Instrumentet dhe aparatura kirurgjike  

Mallrat për qëllime humanitare  

Mallrat që përdoren nga diplomatët e huaj dhe misionet konsullore  

KFOR-i  

UNHCR  

Kryqi i Kuq Ndërkombëtar   

OJQ e regjistruara te UNMIK-u që kanë qëllim mbështetjen e programeve dhe projekteve 

humanitare dhe rindërtuese në Kosovë
218
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SISTEMI TATIMOR 

 

Politika tatimore në Kosovë është e orientuar drejt rregulloreve të thjeshta të cilat sigurojnë 

bazë të gjerë tatimore dhe normat më të ulëta tatimore në rajon dhe më gjerë. Tatimet dallojnë 

në bazë të formës së biznesit dhe qarkullimit vjetorë. 
 

Administrata tatimore aplikon tri regjime të kryesore të tatimeve:
219

 

• Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)  

• Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK)  

• Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP) 
 

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSh) - Tatimi kryesor në Kosovë është Tatimi mbi vlerën e 

shtuar TVSH-ja e cila paguhet për mallra dhe shërbime. Norma e këtij tatimi është fikse prej 

16% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre dhe 0% për mallrat të cilat i 

dedikohen eksportit. Bizneset që kanë qarkullim vjetorë prej 50000 € duhet të regjistrohen për 

TVSH. 
220

 

Tatimi në të ardhurat e korporatave - Ky tatim paguhet çdo tre muaj varësisht nga qarkullimi 

vjetorë. Norma e tatimit në korporata me qarkullim vjetorë mbi 50,000€ është 10%. 

Tatimi mbi të ardhurat personale - Ky lloj tatimi aplikohet në të ardhura nga paga, biznesi, 

qiraja, interesi, pasuria e patundshme etj. Normat tatimore të tatimit në të ardhura personale 

nga paga janë progresive duke u bazuar në lartësinë e pagës së fituar dhe njëherësh norma më 

të ulëta në regjion dhe në shtetet e UE.
221

 

 

Normat tatimore janë: 

Normat tatimore janë:
222

 

0% deri në 960 euro/vit  

4% mbi 960 dhe 3000 euro/vit  

8% mes të 3001 dhe 5400 euro/vit  

10% mbi 5400 euro vit 

 

Kontributet pensionale - Përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e llogarive individuale 

për kursimin e pensionit është Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës. Ky tatim obligon të 

punësuarin por edhe punëdhënësin të kontribuojnë në financimin e pensioneve të punësuarit me 

normë prej 5% të pagës nga ana e të punësuarin dhe 5% nga ana e punëdhënësit.
223
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Tabela. Nr. 3 .Ekonomia dhe Investimet në Kosovë 
 

Nga kjo tabelë mund të shihen taksat e vendeve të rajonit: 

Vendi Tatimi në fitim dhe korporata Tatimi në të ardhura TVSH 

Kosovë 10% 4-8-10% 16% 

Mali i Zi 9% 12% 17% 

Maqedonia 10% 10% 18% 

Serbia 10% 10-20% 18% 

Kroacia 20% 15-45% 23% 

Bullgaria 10% 10% 20% 

Greqia 25% 0-40% 19% 

Rumania 16% 16% 19% 

 

Burimi: Raporti vjetor i Ministrise se Puneve te jashtme, 2013 

 

Valuta - përdorimi i euros si valutë ndikon në krijimin e mjedisit të besueshëm, me inflacion të 

ulët. 

 

V.Si matet vendi i caktuar se sa ofron për investitorët? 

 

Të gjithë e dimë se sot në kohën e internetit dhe në kohën e globalizimit, në kohën kur 

strategjia dhe marketingu kanë arritur zhvillime të konsideruara, çdo investim qoftë i një euro 

të vetme bëhet në analizimin, projektimin dhe përpilimin e strategjisë dhe programit ashtu që të 

jetë investimi i qëlluar dhe i dalluar nga konkurrenca ashtu që të eliminohet mundësia e 

dështimit dhe të fillohet sa më parë me kthimin e sigurt të investimit. 

Prandaj nëse sot bëjmë krahasimin me vendet fqinje, atëherë do të shohim se në cilën pozitë ne 

ndodhemi dhe do të kuptojmë se pse investimet direkte bien vazhdimisht e nga ana tjetër numri 

i të pa punëve rritet. 

Gjithashtu duhet potencuar se përpos pikave të tjera që ne nuk jemi më të mirë se të tjerët, zërat 

e kohëve të fundit për mos privatizim të ndërmarrjeve të ndryshme publike, vendin tonë e 

kthejnë shumë prapa, askush nuk mund të paragjykojë se kush do të ketë timonin udhëheqës në 

të ardhmen dhe nëse një grup ose subjekt politik trumbeton për nacionalizim të pasurisë së 

kompanive të ndryshme apo për shpronësimin e tyre prej investitorëve të huaj e zhvlerëson 

procesin në të cilin po kalon vendi ynë, e vendos vendin tonë në mesin e vendeve të zeza për 

investitorë, sepse duke i ditur praktikat historike të kompanive të ndryshme që kanë përjetuar 

në investimet e tyre në vendet e Amerikës Latine etj.
224

 

Më fjalë tjera pasuria jo vetëm që mund të nacionalizohet por ajo nuk kompensohet në mënyrë 

adekuate dhe efektive, prandaj korporatat nuk janë kurrë të gatshme që të pësojnë humbje në 

kapital dhe droja e humbjes i mbanë shumë larg investimit në vendin e caktuar. Edhe pse 

Kosova ka marrëveshje të ndërsjella për mbrojtjen e investimeve të cilat patjetër duhet 

ratifikuar në parlament për të pasur fuqinë dhe kuptimin e plotë, deklaratat për nacionalizim me 

pretekst se këto ndërmarrje i përkasin popullit të Kosovës e kanë ndikimin e vet negativ dhe 
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herët a vonë ndikojnë do të ndikojnë në zhvillim ekonomik të vendit. Nga kënd shikimi i vendit 

tonë duket se një rrezik i tillë nuk ekziston, mirëpo nga këndvështrimi i investitorëve çdo gjë 

është e mundur.
225

 

Prandaj sa herë që flitet për privatizim as që duhet të diskutohet se a duhet të privatizohet diçka 

apo jo, ngase duhet të privatizohen ndërmarrjet për të mundësuar një funksionim më të 

qëndrueshëm ekonomik, mirëpo duhet të diskutohet dhe të arrihet konsensus nga të gjitha 

subjektet për: mënyrën e privatizimit se si do të duhet të bëhej ai, sa transparent duhet të jetë ai; 

në çfarë mase duhet të privatizohet apo të bëhet ofrimi fillestar publik apo më thjesht sa për 

qind të aksioneve do të shiten e sa do të mbahen; kush mund të jetë blerësi i mundshëm dhe 

ndoshta të vendos kuota fillestare e vlerës së aksioneve përherë në bashkëpunim me ekspertë të 

ekonomisë dhe të privatizimit apo të ofertave fillestare publike të ndërmarrjeve dhe të gjithë 

idetë apo propozimet qoftë edhe të personave të ndryshëm ashtu që të përmbushim kërkesat e 

investitorëve duke i përmbushur dhe pritjet tona.
226

 

Janë disa gjëra nuk duhet t’i harrojmë për të pasur më të qartë situatën se ku ndodhemi ne dhe 

në çfarë pozite jemi. Në bazë të dhënave që posedojmë mund të themi se në botë ka 148 vende 

që kanë më shumë banorë se Kosova gjithashtu në vitin 2005 ka pas më shumë se 143 qytete 

që kanë më shumë se 1.8 milion banorë gjithashtu radhitemi në vendin e 174 për nga 

sipërfaqja, thjesht jemi shumë, shumë të vegjël për të qenë interesant dhe tërheqës si : treg , 

vend investim ose vend ku ka kapital të lirë . Prandaj prej këtyre pozitave me qenë në vendin e 

parë për investitorë na duhet shumë punë , shumë angazhim dhe shumë kohë. 

 

VI.Përfundime dhe Rekomandime 

 

Kosova si shtet që është ende në tranzicion, ende përballet më efektet e krizës globale 

financiare,dhe do të përballet edhe gjatë vitit 2014. Përderisa argumentohet se kriza globale 

financiare nuk ka goditur Kosovën drejtpërdrejtë, ekonomia e saj ka ndjerë efektet e saj 

indirekte. Duhet theksuar se fakti që Kosova është një shtet i vogël me ekonomi relativisht të 

pazhvilluar, krahasuar më shtetet tjera, është përparësi kur flasim për efektet e mundshme të 

krizës financiare globale.  Prandaj për të krijuar një ambient biznesor atraktivë dhe të 

favorshëm, qeveria e Kosovës duhet të punoj më fuqishëm për një treg të lirë, të mbrojtur nga 

konkurrenca jolojale dhe të barabartë për të gjithë pjesëmarrësit në të, pastaj të eliminoj 

barrierat burokratike, duke punuar më tepër në implementimin e projektit të filluar vite më parë 

One Stop Shop, i cili nënkupton kryerjen e të gjitha shërbimeve të bizneseve në një vend, 

pastaj të krijoj lehtësi në taksa dhe tatime qeveritare, duke përfshirë edhe ofrimin e greis 

periudhave për bizneset e sapokrijuara, të veproj në drejtim të stimulimit ekonomik edhe 

përmes granteve dhe subvencioneve qeveritare.  

Gjithashtu duhet zgjidhur problemin e furnizimit me energji elektrike, për të mundësuar 

aktivitetin normal biznesor kompanive investuese, të krijohet një sistem gjyqësor efikas, i 

drejtë, i pakorruptuar dhe i barabartë për të gjithë dhe nëpërmjet tij të luftohet më fuqishëm 

korrupsioni, i cili paraqet një brengë të madhe te investitorët në Kosovë. Gjithashtu për të 

ofruar një forcë punëtore të kualifikuar në treg kompanive investuese, duhet punuar më tepër 

në krijimin dhe përkrahjen e arsimimit shkollorë profesional, përkatësisht kryerjen e praktikës 

së zanatit, apo kurseve tjera për shkollat profesionale. 

Po ashtu mund të potencoj se Kosova mund të ballafaqohet me efekte tjera negative sa i përket 

investimeve të huaja në shtetin tonë, pasi që shumë ekonomi të fuqishme frikësohen të hyjnë në 

fazën e recesionit, si shkak i krizës financiare. Prandaj  problem i veçantë në ekonominë e 
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vendit por edhe të sistemit financiar në vend ndikon edhe  zvogëlimi i investimeve të huaja në 

Kosovë , dhe po ashtu edhe deficiti tregtar i Kosovës dhe shumë faktor tjerë që janë shkaktar të 

krizës dhe që janë t’kurrur edhe më shumë në vendet në tranzicion siç është Kosova. Ne nuk 

mund të dalim nga kjo krizë, nëse nuk kemi investime të huaja në vend ,të cilat në këtë rast, do 

të jenë një promotor i zhvillimit më të shpejtë dhe hapjes më të madhe të vendeve të reja të 

punës. Nuk ka ndonjë strategji brenda vendit , duke pasur parasysh analizat e krejt asaj se si do 

të ndikohet në zhvillimin ekonomik, e që tash për tash është i errët. Dhe në të njëjtën kohë nuk 

ka strategji të precizuar nga Autoritetet kosovare  për BPV apo GDP-në, duke pasur parasysh 

që ende jemi shtet i cili varet nga importi ,andaj edhe deficiti tregtar që ka Kosova është shumë 

i lartë dhe raporti eksport – import, përgjatë viteve është duke u rritur në favor të importit. 

Sipas ekspertëve ekonomik, por edhe të raportit të Institucioneve Financiare Ndërkombëtare siç 

është FMN-ja dhe Banka Botërore, thuhet se Kosova momentalisht ka bilancin e tregut në vlerë 

negative, e cila fatkeqësisht parashihet të rritet në vitet në vijim si shkak i krizës financiare 

globale, që po mbretëron në vendet e rajonit e më gjerë. 
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37 Ligji i ri për nëpunësin civil në Shqipëri dhe reforma në institucionet e 

menaxhimit dhe mbikëqyrjes. 

 

 

Abstrakt 
igji i Ri për Nëpunësin Civil i hartuar në kuadër të reformës në Administratën Publike 

ka përcaktuar parimet bazë të ngritjes dhe funksionimit efikas të një sistemi të ri të shërbimit 

civil në Shqipëri. Ai ka vendosur standardet e përgjithshme të ngritjes dhe funksionimit të 

organeve që do të menaxhojnë dhe mbikëqyrin zbatueshmërinë e ligjit në të gjithë 

administratën e shtetit. Në këtë shkrim janë trajtuar risitë që solli ligji lidhur me zgjerimin e 

kompetencave të dy institucioneve kryesore të menaxhimit dhe të mbikëqyrjes që janë 

Departamenti i Administratës Publike dhe Komisioneri i Shërbimit Civil.  

The New Law for Civil Servants drafted in the frame of the Public Administration 

Reform has defined the basic principles of establishment and efficient functioning of a new 

system of civil service in Albania. It has set the general standards of the establishment and 

functioning of organs that will manage and supervise law enforcement throughout the state 

administration. At this writing have been treated innovations that brought the law regarding the 

expansion of powers of two main institutions of management and supervision that are the 

Department of Public Administration and Civil Service Commissioner.  

 

1. Krijimi i një shërbimi civil të qëndrueshëm dhe profesional është sfidë për ato 

qeverisje që priren të vendosin standarde demokratike në mënyrën e formatimit dhe 

funksionimit të  administratës publike. Kjo pjesë e veprimtarisë ekzekutive të  organeve të  

shtetit, e parë edhe në  aspektin e një shërbimi që  ofrohet tek qytetari, ka qenë vazhdimisht nën 

ndikimin e autoritetit që  ka marrë në  dorë pushtetin dhe ka shërbyer si një instrument për 

realizimin e qëllimeve (jo gjithmonë të  efektshme) të  tij. Reformimi i administratës publike 

një kërkesë e vazhdueshme që  u bëhet vendeve që  aspirojnë për në  Bashkësinë Europiane, do 

të  ishte i pjesshëm nëse nuk do të  garantonte instrumentin që  është përçues dhe zbatues i 

ligjit dhe funksioneve që  mbart administrata publike. Në  ushtrim të  funksioneve të  saj, ajo 

mbron interesat ligjore dhe kushtetuese të  personave privatë dhe kryen veprimtarinë në  

përputhje me Kushtetutën e Republikës së  Shqipërisë, aktet ndërkombëtare të pranuara nga 

shteti Shqiptar si dhe ligjet organike që rregullojnë posaçërisht fushën e administratës publike. 

Mirëpo shërbimi civil si një marrëdhënie juridike e natyrës administrative, nuk do të  ishte 

funksional nëse ligji nuk do të garantonte subjektin që është ngarkuar me funksionin e 

ushtrimit të autoritetit administrativ, publik, të zbatuesit të ligjit dhe të politikave që ndërmerr 

administrata publike në  kuadër të veprimtarisë së saj. Ky subjekt që është nëpunësi civil, është 

i ngarkuar të kontrollojë zbatueshmërinë e legjislacionit material dhe procedural që rregullon 

veprimtarinë e administratës publike. Të formulojë dhe të zbatojë aktet me të cilat ai operon në 

marrëdhëniet e tij me vartësit dhe më personat privatë. Në këtë kuptim nëpunësi i administratës 

së shtetit kërkohet të jetë sa më profesional në funksionet që i janë ngarkuar, të jetë i 

qëndrueshëm në kuptimin e ndjekjes në vazhdimësi të veprimtarisë që i është ngarkuar nga 

administrata dhe të ketë garanci në qëndrueshmërinë e pozicionit të punës që i është ngarkuar. 

Garancitë e nëpunësit publik në ushtrim të funksioneve të tij i shërbejnë më së miri një 
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administrate publike të ngritur mbi bazat e meritokracisë, paanësisë politike (ku të  

administrosh do të thotë të jesh në shërbim dhe jo të përçosh interesat e një strukture të caktuar 

politike) të aftë për t’i shërbyer interesave të publikut dhe personave privatë. Ligji Nr. 152, datë 

2013 "Për nëpunësin civil" i konceptuar sipas standardeve më të mira europianë kërkon të 

vendosë në Shqipëri një frymë krejt të re të mënyrës së emërimit, kryerjes së funksioneve, 

ngritjes profesionale dhe mbarimit të funksioneve të nëpunësit civil në Republikën e 

Shqipërisë. Ky ligj finalizon nismat ligjore të ndërmarra në Shqipëri gjatë gjithë periudhës 

tranzitore për konsolidimin e plotë të veprimtarisë së administratës publike dhe garantimin e 

statusit të nëpunësit civil. Ligji ka për qëllim krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, 

profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.
227

 Me këtë ligj i jepet 

fund një konceptimi të vjetruar të mënyrës së veprimit të administratës publike dhe krijohen 

standarde të reja për emërimin e funksionarëve të administratës publike. Pranimi në shërbimin 

civil udhëhiqet nga profesionalizmi dhe një kujdes të veçantë bën ligji për ngritjen e 

mekanizmave të posaçëm me qëllim kualifikimin profesional të nëpunësve të administratës 

publike. Ligji parashikon ngritjen e një strukture të posaçme me autonomi administrative dhe 

akademike për formimin profesional të nëpunësve civil, si dhe çdo individi tjetër vendas ose të 

huaj , që nuk është pjesë e shërbimit civil, për të plotësuar dhe thelluar njohuritë mbi formimin 

profesional dhe për t’u dhënë mundësinë të jenë pjesë e konkurrimeve për pozicionimin e tyre 

të kualifikuar në shërbimin civil.  

Për të parën herë në Shqipëri hapet Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, si një 

institucion publik qendror në varësi të Ministrisë së Brendshme.
228

 Kjo shkollë krahas formimit 

profesional të kategorive të lartpërmendura është e programuar të realizojë një veprimtari të 

gjerë akademike në funksion të administratës publike, me botime, studime, projekte të 

ndryshme që pasurojnë doktrinën juridike në fushën e administratës publike. Ligji i ri për 

nëpunësin civil paraqet një formatim krejt të ri në lidhje me strukturimin, organizimin, 

mbikëqyrjen e veprimtarisë së zbatimit të ligjit në administratën publike, përkatësisht në 

shërbimin civil. Në dispozitat e para të tij janë fiksuar parimet mbi të cilat do të udhëhiqet e 

tërë veprimtaria e shërbimit civil si dhe janë përcaktuar organet që do të realizojnë mbikëqyrjen 

e ligjshmërisë në administrimin civil. Në ndryshim me përcaktimet e bëra në ligjin e 

mëparshëm, ligji i ri përcakton më qartë fushën e zbatimit të tij
229

 dhe paraqet në mënyrë 

tekstuale se  cilët subjekte janë të përjashtuara nga fusha e veprimit të ligjit.  

  

2. Funksionet e menaxhimit dhe administrimit të shërbimit civil.  

Departamenti i Administratës Publike është instrumenti që realizon menaxhimin e 

përgjithshëm të veprimtarisë së administratës publike. E konceptuar si një institucion qendror 

menaxhues DAP është përgjegjëse për hartimin e gjithë kuadrit normativ të nevojshëm të 

shërbimit civil. Hartimi i legjislacionit civil, i standardeve të drejtimit dhe miratimi i 

udhëzimeve në fushën e veprimtarisë publike si dhe përgatitja e projekt-akteve ligjore dhe 

nënligjore, janë në qendër të kompetencave të DAP. Duke qenë pjesë e aparatit të Ministrisë së 

Brendshme DAP ka për detyrë të përgatitë dhe të mbikëqyrë zbatimin e politikave shtetërore në 

shërbimin civil, si dhe të shikojë zbatimin e ligjit në të gjitha institucionet e administratës 

shtetërore. Ligji i ri ka fuqizuar DAP me instrumente të nevojshëm për të realizuar 

përgjegjësitë e veta. Ajo ka kompetenca ligjore për të kërkuar dhe marrë informacione dhe akte 
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nga çdo institucion qendrorë dhe vendorë i administratës së shtetit. Të drejtën për të realizuar 

kryesisht një hetim të mirëfilltë administrativ me të gjithë komponentët që e karakterizojnë atë, 

që nga marrja e provave shkresore, verifikimi dhe këqyrja e tyre, ashtu edhe thirrjen kryesisht 

dhe dëgjimin e dëshmitarëve duke vënë sanksione për të gjitha rastet kur konstatohet 

mosrespektim i ligjit dhe akteve nënligjore. Si njësi qendrore e politikave të menaxhimit të 

shërbimit civil, Departamentit të Administratës Publike i janë siguruar të gjitha kompetencat e 

duhura për zbatimin e këtij roli. Gjithashtu ligji i ri bën një diferencim të qartë të funksioneve 

dhe rolit që mbart DAP me atë të Komisionerit të Shërbimit Civil. Mënyra e perceptimit dhe 

rregullimit ligjor të kësaj strukture vë në dukje drejtimin e administratës publike pikërisht nga 

DAP. Më herët kompetencat e DAP-it për monitorimin dhe zbatimin e legjislacionit të 

shërbimit civil kanë qenë të kufizuara vetëm në ministritë dhe zyrën e Kryeministrit.
230

 Roli i 

tij është parë më shumë ai i një natyre të koordinuesit të brendshëm dhe mbikëqyrës.
231

 Me 

gjithë rolin e vazhdueshëm dhe të drejtpërdrejtë në menaxhimin e përditshëm, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi, harton dhe bashkëpunon për strukturën e pagave për nëpunësit dhe 

punonjësit e administratës publike , qendrore dhe vendore.  

Forcimi i Departamentit të Administratës Publike është realizuar duke bërë një rregullim të 

posaçëm dhe më të gjerë të kompetencave në fushën vendimmarrëse, të koordinimit me 

institucionet, ndërhyrjen në sistemin e pagave dhe administrimin e akteve që pasqyrojnë të 

dhëna për të gjithë nëpunësit e administratës së shtetit.  

 

3 Komisioneri i Shërbimit Civil dhe kompetencat e mbikëqyrjes dhe të hetimit.  

 

 Mbikëqyrja e ligjshmërisë në veprimtarinë e administrimit civil do të ushtrohet në 

vazhdimësi nga një organ i veshur me formën e një personi juridik publik të pavarur i cili i 

merr funksionet e veta në momentin e krijimit me vendim të institucionit përkatës shtetëror. 

Me ligjin e ri ndryshon plotësisht mënyra e krijimit, zgjedhjes dhe ushtrimit të kompetencave 

të Komisionerit të shërbimit civil. Ndryshimet nuk përfshijnë vetëm emërtimin e strukturës por 

edhe mënyrën e ushtrimit të funksioneve brenda saj. Kësisoj Komisioneri si mbikëqyrës i 

veprimtarisë së shërbimit civil ka një varësi të drejtpërdrejtë nga Kuvendi, i cili vendos për 

pagën e Komisionerit të Shërbimit Civil, strukturën organizative dhe klasifikimin e pagave për 

nëpunësit e Komisariatit.
232

 Në kompetencat e zgjeruara që ligji i lejon komisionerit, përfshihet 

edhe e drejta e ndërhyrjes kryesisht të tij në të gjitha situatat që mendohet të jenë në shkelje me 

dispozitat e ligjit procedural dhe material të funksionimit të administratës së shërbimit civil. 

Ligji parashikon kështu një autoritet të plotë të Komisionerit të Shërbimit Civil për të 

mbikëqyrur qoftë kryesisht qoftë me kërkesë të institucioneve që punësojnë nëpunës civil, çdo 

veprimtari që lidhet me këqyrjen dhe inspektimin e praktikave të institucioneve që punësojnë 

nëpunës civil e funksionarë publik. Ligji i mëparshëm këto funksione ia linte Komisionit të 

Shërbimit Civil një organ kolegjial i pavarur, të cilit për çështje të vlerësimit të procedurave të 

pranimit dhe të lënies së statusit i jepeshin kompetenca vendimmarrëse të kundërshtuara vetëm 

në nivelin e dytë të gjyqësorit, Gjykata e Apelit. Kështu ligji i ri është kujdesur të strukturojë 

kompetencat e Komisionerit në nivel të përshtatshëm të një organi administrativ që kryen më 

tepër procedura hetimi administrativ, jep rekomandime dhe kryesisht investon gjykatën për të 

gjitha rastet kur konstaton shkelje. Forcimi i Komisionit të Shërbimit Civil ka qenë një ndër 

risitë e ligjit të ri. Kjo është realizuar duke i siguruar atij instrumentet e duhura për të vënë në 

efikasitet, në zbatim dhe në ekzekutim vendimet e tij të kontrollit dhe të menaxhimit të 
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administratës publike. Sistemi i mbikëqyrjes dhe i raportimit të vendimeve të administratës 

publike realizohet nga një strukturë mbështetëse e parashikuar në  ligj (Sekretariati i 

Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil) që mbështet Komisionerin në përmbushjen e 

detyrave të ngarkuara nga ligji.
233

 Forcimi i kapaciteteve dhe instrumenteve ligjorë për të 

mundësuar zbatimin dhe funksionimin e Komisionerit vë në pah domosdoshmërinë e 

ekzistencës së këtij organi edhe në kushtet e ekzistencës së një instrumenti të posaçëm gjyqësor 

për shqyrtimin e vendimeve të administratës publike.
234

 Kësisoj Komisioneri kryen 

veprimtarinë e mbikëqyrjes parlamentare , ai vepron në emër të Kuvendit dhe funksionon si një 

instrument i specializuar i pavarur nga pushtete të tjera. Përparësitë që shfaq kjo strukturë 

konsistojnë si në vlerësimin racional dhe me profesionalizëm të vendimeve të organeve të 

Administratës Publike ashtu edhe në funksionin mbikëqyrës të institucioneve të pavarura të 

administratës qendrore dhe vendore. Duke qenë një organ që shqyrton dhe jep zgjidhje për 

ankesat ndaj vendimeve të institucioneve të administratës publike, Komisioneri duhet të 

shikohet si një institucion i specializuar në fushën e shërbimit civil. Ligji i ri ka specifikuar 

kompetencat e tij në disa drejtime kryesore:  

Kompetenca të mbikëqyrjes, që konsistojnë në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit në 

administrimin e shërbimit civil në të gjitha institucionet që punësojnë nëpunës civil.  

 Kompetenca të hetimit, që kanë të bëjnë me hetimin e veprimtarisë administrative të 

institucioneve shtetërore.  

Kompetenca të inspektimit, për çdo dosje apo akt që del nga organet e administratës së shtetit 

në funksion të veprimtarisë së tyre lidhur me administrimin civil.  

Veprimtaria mbikëqyrëse dhe e kontrollit është garantuar në aspektin investues të këtij 

organi. Komisioneri është parë si një strukturë që ushtron një veprimtari aktive në ushtrim të 

kompetencave të tij. Investimi nga persona dhe subjekte të treta nuk mbetet e vetmja mënyrë e 

ndërhyrjes, në sajë të kompetencave që mbart kjo strukturë. Komisioneri mbikëqyr kryesisht 

tërë veprimtarinë në zbatim të ligjit, që kryejnë institucionet e shërbimit civil, kështu ndërhyrja 

dhe investimi i tij nuk kufizohet vetëm në rastet e kërkesave nga të tretët ose ankesave që i 

paraqiten përsëri nga të tretët. Në ushtrim të kompetencave, Komisioneri: 

a) kryen hetim të plotë administrativ, sipas Kodit të Procedurave Administrative; 

b) kërkon dhe merr nga institucionet çdo informacion të nevojshëm për kryerjen e detyrave të 

tij; 

c) kërkon, kryesisht apo me kërkesë, dëshmi të çdo nëpunësi apo funksionari të institucionit; 

d) këqyr dhe inspekton çdo praktikë administrimi në çdo institucion që punëson nëpunës 

civilë.
235

 

Zgjerimi i kompetencave të Komisionerit do të rrisë dhe garantojë respektimin e 

legjislacionit civil gjatë veprimtarisë së inspektimit që do të ndërmerren drejtpërdrejt në 

institucione. Me këtë, ligji është kujdesur të forcojë autoritetin e kontrollit nga kjo strukturë me 

qëllim që të arrihet në një bashkëveprim me institucionet në funksion të zbatimit të plotë të 

rekomandimeve dhe vendimeve që do të marrë Komisioneri. Aspektet rregulluese të ligjit kanë 

synuar në paraqitjen e Komisionerit jo vetëm si një strukturë që ndërhyn me vendime dhe 

rekomandime, por edhe që ka tagra dhe mekanizma të plotë të detyrojë të tretët të zbatojë 

rekomandimet dhe vendimet që merr. Në këtë kuptim shtrirja e veprimtarisë së Komisionerit 
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dhe zgjerimi i pushteteve të tij do të ndryshojë praktikën e ndjekur deri tani të ankimimit në 

organet e gjyqësorit të çdo vendimi të marrë nga Komisioni i Shërbimit Civil. Praktika ka 

treguar që vendimet e KSHC më tepër nuk janë zbatuar sesa janë vënë në jetë nga institucionet 

publike. Kështu është dashur në çdo rast një vendim gjyqësor i formës së prerë për të dhënë 

zgjidhje përfundimtare të çështjeve të praktikës qofshin këto çështje konflikti apo çështje 

interpretimi të ligjit. Në këtë kuptim Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil sipas ligjit 

të ri vepron si një autoritet që kontrollon por edhe vë sanksione të detyrueshme për t’u zbatuar 

në të gjitha rastet kur konstatohen shkelje, si një instrument jashtë gjyqësorit i specializuar në 

fushën e shërbimit civil që merr vendime të shpejta, të efektshme dhe profesionale në interes të 

aktorëve që e vënë në lëvizje. Në funksion të kapaciteteve mbikëqyrëse dhe ekzekutuese që 

ligji i ka atribuuar kësaj strukture është përcaktuar sistemi i masave disiplinore dhe ndëshkuese 

në rastet kur nuk zbatohen vendimet e dala. Komisioneri ka të drejtën të aplikojë gjoba 

shtrënguese ndaj subjekteve individuale përgjegjëse për mos zbatimin e vendimeve të tij. 

Sanksionet administrative (gjobat) që ka të drejtë të aplikojë komisioneri si dhe masat 

disiplinore ndaj subjekteve përgjegjëse, janë instrumentet ligjorë të parashikuar si të 

domosdoshëm për të zbatuar vendimet dhe forcuar veprimtarinë e mbikëqyrjes të Komisionerit. 

Ligji ka parashikuar gjithashtu edhe ankimimin e subjekteve ndaj masave disiplinore dhe 

gjobave të vendosura. Vendimet për dhënien e gjobës mund të ankimohen në gjykatën 

kompetente për mosmarrëveshjet administrative.
236

 Rrethi i subjekteve të detyruara të 

bashkëpunojnë me Komisionerin është zgjeruar dukshëm. Jo vetëm institucionet e shërbimit 

civil që punësojnë nëpunës civil, por edhe çdo funksionar publik apo nëpunës civil që kanë 

kompetenca në administrimin e shërbimit civil, apo kanë informacion në këtë fushë, kanë 

detyrimin të bashkëpunojnë me të.  

Forcimi dhe zgjerimi i kompetencave të Komisionerit të Shërbimit Civil është realizuar duke 

i siguruar atij instrumentet e duhura ligjore për të vënë në zbatim dhe ekzekutim 

veprimtarinë vendimmarrëse. Nga ana tjetër ligji promovon ngritjen e një sistemi funksional 

mbështetës të raportimit të vendimeve të administrimit që dalin nga institucionet 
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Prof dr Zoran Todorović 

38 Harmonizacija poreskog sistema Crne Gore sa Direktivama EU 

Abstract: 

 

Tax policy of Montenegro is based on : the comprehensiveness of taxpayers ( individuals and 

legal entities ) , low and competitive tax rates and very selective olakšicama.Poreska tax reform 

in Montenegro was initiated in 2001. Year . 

The main results are related to: 

- Introduction of value added tax ( instead of the earlier sales tax on goods and services ) ; 

- Synthetic income taxation of individuals ( the taxation of income from all sources ) ; 

- A significant reduction in the amount of tax rates , with the expansion of the tax base ; 

- The introduction of a single tax identification number (TIN ) to all natural and legal persons ( 

taxpayers ) ; 

- The introduction of the principle of self-taxation in the calculation and payment of tax 

liabilities ; 

- Equalizing the tax status of domestic and foreign legal entities , equalizing the status of 

domestic and import excise tax ; 

- The introduction of mechanisms for the elimination of double taxation of profits and income 

of natural persons , 

- The creation of normative and systemic preconditions for the commencement of the project a 

unified registration and collection of taxes and social security contributions , which ensures 

that all tax liabilities are paid in one place ( one " counter " ) . 

The basic principles that underlie tax policy principles are self-taxation , simplicity , neutrality 

, transparency , stability and applicability 

 

Key words: tax system, indirect taxation,direct taxtation,the EU Directive 

uvod 

Crna Gora je sa reformom poreskog sistema počela  prije jedne decenije, donošenjem šest 

novih zakona, koje je Skupština Crne Gore usvojila krajem decembra 2001. godine. 

Navedenim zakonima su uvedene novine  u  poreskom postupku, kod oporezivanja dobiti 

pravnih lica, dohotka građana, imovine, akzica i uveden je porez na dodatu vrijednost (umjesto 

poreza na promet). Cilj ove reforme je bio prilagodjavanje crnogorskog  fiskalnog sistema 

evropskim standardima. 

Poreska politika Crne Gore, kao jedan od segmenata ekonomske politike, bazirana  je na 

sveobuhvatnosti poreskih obveznika (fizičkih  i  pravnih lica), niskim i konkurentnim poreskim 

stopama  i  veoma selektivnim poreskim olakšicama.  

 

Pravna tekovina za indirektno oporezivanje sastoji se prije svega od usaglašenog 

zakonodavstva u oblasti poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza. Porez na dodatu 

vrijednost obuhvata primjenu nekumulativnog opšteg poreza na potrošnju kojem podliježu sve 

faze proizvodnje i distribucije robe i usluga. Pravna tekovina u oblasti PDV-a omogućava 

ravnopravan poreski tretman domaćih i inostranih transakcija. PDV se takođe zasniva na 
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principu neutralnosti pri čemu je porez koji se primjenjuje proporcionalan cijeni, bez obzira na 

broj posrednih transakcija.    

U oblasti akciza, pravna tekovina sadrži usaglašeno zakonodavstvo u pogledu energenata, 

uključujući električnu energiju, duvanske proizvode i alkoholna pića. Zakonodavstvom EU 

uspostavlja se struktura akciza koje treba naplatiti, kao i sistem minimalnih stopa za svaku 

grupu proizvoda. Proizvodi podliježu akcizama ako su proizvedeni u okviru EU ili uvezeni iz 

trećih zemalja. Međutim, u principu, akciza se plaća samo zemlji članici u kojoj se vrši 

potrošnja (uz neka ograničena izuzeća) i po stopama primjenjivim u toj zemlji članici. 

Zakonodavstvo EU propisuje odredbe o proizvodnji, posjedovanju, kretanju i nadzoru akciznih 

proizvoda, kao i odredbe o putničkim limitima. U vezi sa akciznim proizvodima, njihovo 

posjedovanje i kretanje za komercijalne svrhe u okviru unutrašnjeg tržišta biće i dalje 

kontinuirano praćeno kako bi se uspostavila naplativost akciza.   

Pravna tekovina u oblasti direktnog oporezivanja odnosi se na određene aspekte poreza na 

dobit i na dohodak i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Fokus je na uklanjanju narušavanja 

prekograničnih privrednih aktivnosti između kompanija u Uniji. Takođe obuhvata odredbe radi 

djelotvornog oporezivanja štednje u obliku kamata isplaćenih fizičkim licima. Etički kodeks za 

korporativno oporezivanje odražava političku posvećenost zemalja članica da se suprostave 

štetnoj poreskoj konkurenciji. Od članica se zahtijeva da ne uvode nove štetne poreske mjere, 

kao i da povuku postojeće.   

Pravna tekovina u oblasti operativnog kapaciteta i kompjuterizacije obuhvata različite 

oblasti oporezivanja. Pravna tekovina vezana za VIES sistem (sistem za razmjenu informacija 

o porezu na dodatu vrijednost) omogućava direktnu elektronsku razmjenu podataka između 

nacionalnih poreskih uprava. To omogućava nacionalnim upravama da prate i kontrolišu 

trgovinu unutar EU i da otkriju moguće nepravilnosti. Pored toga, posebni IT sistem (VoeS) je 

neophodan radi uspostavljanja interkonekcije za razmjenu informacija između zemalja članica 

u vezi sa posebnom šemom elektronskih usluga koje privrednici koji nisu iz EU pružaju 

građanima EU. U vezi sa akcizama, pravnom tekovinom zahtjeva se da IT sistemi omoguće 

zemljama članicama razmjenu informacija o proizvođačima i trgovicma akciznim proizvodima 

(Sistem za kontrolu kretanja akciza - EMCS i pomoćni sistemi
237

: Evropski registar operatera 

(SEED) i sistem za praćenje CS/MISE (Informacioni sistem za upravljanje centralnim 

uslugama koje se tiču akciza). U oblasti direktnog oporezivanja, zemlje članice su u obavezi da 

uspostave automatski sistem za razmjenu informacija za pet kategorija prihoda (prihodi od 

zaposlenosti, naknade za direktore, penzije, proizvodi životnog osiguranja i nepokretna 

imovina) i za štednju u vidu isplate kamata putem standardizovanog elektronskog formata. 

1. Usklađenost države i kapaciteti za sprovođenje 

Crna Gora je prihvatila pravnu tekovinu u oblasti oporezivanja, i posvećena je nastavku 

usklađivanja sa pravnom tekovinom u ovoj oblasti i obavezala se da nastavi sprovođenje 

usklađenih oblasti.    

Poreski sistem u Crnoj Gori uglavnom zasniva na sljedećem pravnom okviru:  

 Poreska uprava: Zakon o poreskoj upravi
238

 koji obuhvata osnovne poreske postupke; 

Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i 

doprinosa koji se odnosi na Centralni registar obveznika poreza na dohodak fizičkih 

lica i obveznika doprinosa za socijalno osiguranje.  

                                                 
237

Sistem za verifikaciju kretanja– MVS biće isključen početkom 2014; njegova funkcionalnost biće pokrivena 

EMCS-om. 
238

 Službeni list Republike Crne Gore 65/01 i 80/04; Službeni list Crne Gore 20/11 i 28/12 
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 Zakoni o direktnim porezima: Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica
239

 koji se odnosi 

na dohodak stečen od strane fizičkih lica; Zakon o porezu na dobit pravnih lica
240

 o 

oporezivanju dobiti stečene od strane pravnih lica; Zakon o nepokretnostima o 

oporezivanju nepokretne imovine. 

 Indirektni porezi: Zakon o porezu na dodatu vrijednost
241

 o porezu na dodatu 

vrijednost; Zakon o akcizama
242

 o akcizama; Zakon o porezu na promet nepokretnosti, 

koji se odnosi na oporezivanje prometa korišćenih nepokretnosti. 

 Drugi zakoni vezani za oporezivanje:  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno 

osiguranje o doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i 

osiguranje od nezaposlenosti; Zakon o finansiranju lokalne samouprave; Zakon o 

administrativnim taksama.  

2.Indirektno oporezivanje 

Crna Gora je 2003. godine uvela porez na dodatu vrijednost, zamijenivši porez na promet 

robe i usluga. Crnogorski Zakon o porezu na dodatu vrijednost zasnovan je na Šestoj 

Direktivi o PDV-u EU (77/388/EEZ) i ostalim direktivama EU. Crna Gora je u obavezi da 

crnogorsko zakonodavstvo prilagodi Direktivi 2006/112/EZ koja je zamijenila Šestu
.
 

Direktivu o PDV-u. 

Oporezive transakcije definišu se kao snabdijevanje robom i uslugama u Crnoj Gori i uvoz 

robe. Promet roba i usluga se oporezuje u mjestu potrošnje u skladu sa principom 

destinacije (namjene). Promet sljedećih proizvoda ne podliježe oporezivanju PDV-om: 

zemljište, upotrebljavane nepokretnosti i upotrebljavana putnička vozila. Crna Gora je 

izvijestila da postoje neki problemi vezani za definisanje novoizgrađenih nepokretnosti, 

upotrebljavanih putničkih vozila, za utvrđivanje vrijednosti zemljišta i vrijednosti 

nepokretnosti izgrađene na datom zemljištu, kao i za odgovarajuću klasifikaciju djelatnosti 

kao preduzeće-preduzeću (B2B) ili preduzeće-potrošačima (B2C) kod nekih usluga u 

međunarodnom prometu i u inženjerstvu i reklamiranju.  

PDV izuzeća sa pravom odbitka ulaznog PDV-a omogućena su za izvoz i prateće 

transakcije, i za isporuku lijekova i medicinskih sredstava finansiranih od strane Fonda za 

zdravstveno osiguranje (RFZO). 

Oporeziva lica (poreski obveznici) su svi subjekti sa samostalnom djelatnošću ili 

preduzećem koja se bave isporukom roba i usluga, ili djelatnošću vezanom za isporuku 

novoizgrađenih nepokretnosti ili uvoz robe. Javne institucije takođe su PDV obveznici 

ukoliko vrše promet proizvoda i usluga koje su oporezive za ostale poreske obveznike, kao 

na primjer, kod isporuke električne energije i vode. PDV registracija je obavezna za 

rezidentna lica čiji je godišnji promet preko 18.000€. 

Usluge od javnog interesa poput sistema zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja 

i kulture izuzete su od oporezivanja PDV-om.  PDV izuzeća takođe postoje za usluge 

osiguranja, bankarske i finansijske usluge, promet nepokretnosti, osim prvog prenosa 

vlasništva, kao i za zlato i ostale plemenite metale nabavljene od strane Centralne banke 

Crne Gore.  
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 Službeni list Republike Crne Gore 65/01, 37/04, 78/06; Službeni list Crne Gore 86/09, 14/12 i 06/13 
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 Službeni list Republike Crne Gore 65/01 i 80/04, Službeni list Crne Gore 40/08, 86/09 i 14/12 
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 Službeni list Republike Crne Gore 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, Službeni list Crne Gore 16/07 
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Posebne PDV šeme postoje za: male preduzetnike, poljoprivrednike, putničke agencije i 

posrednike u prodaji upotrebljavanih proizvoda, umjetnina, kolekcija i antikviteta. Mali 

preduzetnici čiji godišnji promet ne prelazi 18.000€ nijesu obavezni da se registruju za 

PDV i nemaju pravo na odbitak ulaznog PDV-a. Poljoprivredni proizvođači čiji godišnji 

promet ne prelazi 18.000 € imaju pravo na paušalnu stopu 5% prodajne cijene proizvoda, i 

kupcu se omogućava poreski kredit za kupovinu takvih proizvoda. Posrednici u prodaji 

upotrebljavanih proizvoda, umjetnina, kolekcija i antikviteta podliježu oporezivanju po 

posebnoj šemi, ali isti ne mogu odbiti ulazni PDV. 

Treba reći,da poreska obaveza nastaje u momentu isporuke robe i usluga, odnosno uvoza 

robe. To je i momenat plaćanja ukoliko se plaćanje izvrši prije isporuke, kao što je slučaj 

kod avansnog plaćanja.  

Poreska obaveza se utvrđuje odbijanjem “poreza na porez”. Oporezivi iznos, ili poreska 

osnovica, je iznos prometa isporučenih roba i usluga (sa isključenim PDV-om) ili, kod 

uvoza, vrijednost proizvoda utvrđena carinskim propisima. Poreska osnovica obuhvata 

akcize i ostale poreze, takse, carinske obaveze i ostale obaveze pri uvozu osim PDV-a, i 

uključuje indirektne troškove, poput pakovanja, transporta i troškova osiguranja, 

obračunate od strane dobavljača i naplaćene primaocu. Poreska osnovica ne obuhvata 

sniženja omogućena u momentu isporuke niti iznose koje poreski obveznik primi od 

klijenta za troškove plaćene u ime klijenta.  

Navodi se da  standardna stopa iznosi 19% od 1/7/2013. Snižena stopa iznosi 7% i 

primjenjuje se za osnovne namirnice (mlijeko, hljeb, mast, ulje i šećer); lijekove koje ne 

pokriva RFZO; knjige, učiteljska pomagala, i serijske publikacije; usluge smještaja u 

hotelskim i turističkim objektima; vodu za piće, osim flaširane vode; novine; javni prevoz 

putnika; javne higijenske usluge; pogrebne usluge i povezane proizvode i usluge; autorska 

prava u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, artefakata, kolekcija i antikviteta; usluge 

organizovanja predstava, bioskopa, izložbi i kulturnih i sportskih događaja; upotrebu 

objekata za neprofitne svrhe; krmno bilje, đubriva, pesticide, sjemena za reprodukciju, 

sadnice i stoke za uzgoj. Predstavnici Crne Gore naveli su da je spisak proizvoda i usluga 

sa sniženom stopom PDV-a usklađen sa pravnom tekovinom EU. Takođe naznačeno je i da 

se snižena stopa PDV-a primjenjuje za usluge održavanja u marinama i za kompjutersku 

opremum ali samo do dana pristupanja Crne Gore EU.  

PDV na uvoz se tretira na isti način kao i domaći proizvodi. Međutim, neki uvezeni 

proizvodi imaju izuzeća od PDV-a kada se unose u Crnu Goru u okviru tranzitnog 

carinskog postupka, poput privremenog uvoza, ponovnog uvoza, uvoza u skladišta u 

slobodnoj carinskoj zoni ili u okviru diplomatskih izuzeća; u slučaju proizvoda posebno 

izrađenih za svrhu obrazovanja, obuke i zapošljavanja slijepih i gluvih lica ili drugih lica sa 

posebnim potrebama; u slučaju proizvoda uvezenih od strane dobrotvornih organizacija i 

organizacija lica sa posebnim potrebama; u slučaju nekomercijalnih proizvoda, poput onih 

uključenih u putnički limit i poklone poslate iz inostranstva fizičkim licima.    

PDV obveznici su obavezni da vode računovodstvo, izdaju račune pri svakoj prodaji i 

svakoj pretplati, predaju PDV prijave i plaćaju neto iznos razlike izlaznog i ulaznog PDV-a 

pri predaji poreskih prijava. Zakon propisuje minimalne elemente koje račun mora da 

sadrži radi prepoznavanja dobavljača i klijenta, i karakteristika prodaje, uključujući stopu i 

iznos PDV-a. Zakon predviđa mogućnost upotrebe elektronskog fakturisanja, ali se 

zahtijeva prethodna autorizacija od strane poreskog organa. Do sada nije bilo zahtijeva ili 

autorizacija za elektronsko fakturisanje. Knjigovodstveni zahtjevi su takvi da je neophodno 

vođenje knjiga izdatih i ulaznih faktura, kao i za podatke o ulaznom i izlaznom PDV-u i 

ulaznom i izlaznom PDV-u prema stopama.  
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PDV obveznici moraju prijaviti i podnijeti mjesečne poreske prijave do 15.og u mjesecu 

nakon poreskog perioda, kada poreska obaveza dospijeva i za plaćanje. Pri uvozu, PDV se 

plaća istovremeno sa carinskom naknadom. Poreski PDV krediti se vraćaju u roku od 60 

dana od podnošenja PDV prijave.  

Crnogorsko zakonodavstvo vezano za akcize uvedeno je 2002. godine Zakonom o 

akcizma. Dopunsko zakonodavstvo obuhvata, između ostalog, uredbe o postavljanju 

akciznih markica na duvanske proizvode i alkoholna pića, Uredbu i Pravilnik o proceduri 

utvrđivanja najpopularnije cijene cigareta, Pravilnik o sprovođenju Zakona o akcizama, 

Pravilnik o sistemu povraćaja akciza na mineralna ulja za poljoprivrednu i šumarsku 

mehanizaciju i Pravilnik o korišćenju mineralnih ulja za grijanje.  

Akcize se primjenjuju na alkohol, duvan, mineralna ulja, kafu i mineralnu vodu uvezene u 

Crnu Goru ili domaće proizvodnje. Izvezeni proizvodi se ne oporezuju. Poreska obaveza 

nastaje u momentu puštanja akciznih proizvoda u slobodan promet, ili, u slučaju uvoza, u 

momentu nastanka carinskog duga. Za akcizna skladišta i slobodne zone postoji režim 

odloženog plaćanja akciza.  

Akciza se obračunava od strane poreskog obveznika na mjesečnoj osnovi i poreska prijava 

se podnosi poreskom organu do 15-og u tekućem mjesecu za poreske obaveze nastale u 

prethodnom mjesecu. Obaveza obračunavanja akciza na cigarete nastaje danom 

preuzimanja akciznih markica. Akcize na cigarete, domaće ili uvozne, plaća se 60 dana od 

dana preuzimanja akciznih markica.  

Za određene proizvode koji se koriste za posebne svrhe, postoji pravo na povraćaj dijela 

plaćene akcize (na pr. dizel koji se koristi za industrijske i komercijalne svrhe, mineralna 

ulja koja se koriste kao gorivo za poljoprivrednu i šumarsku mehanizaciju, i plinsko ulje 

koje se koristi za grijanje).  

Akciza na uvoz ili prodaju se ne plaća ili se refundira u sljedećim slučajevima: prodaja 

izvan Crne Gore, prodaja diplomatama, prodaja brodovima i letjelicama na međunarodnim 

rutama i slobodnim carinskim prodavnicama, nekomercijalni proizvodi koje su unijeli 

putnici koji dolaze iz inostranstva u ličnom prtljagu u okviru putničkog limita i goriva u 

standardim rezervoarima vozila koja dolaze iz inostranstva.   

Stopa akcize na za alkohol i alkoholna pića je sljedeća:  za piva: 5 eura po sadržaju 

alkohola po hektolitru (hl) piva; za vina: 0 eura po hl vina; pjenušava vina 35 eura po hl; za 

nepjenušava fermentisana pića: 0 eura po hl, za pjenušava fermentisana pića: 35 eura po hl, 

poluproizvode alkoholnih pića: 100 eura po hl; I za etil alkohol: 650 eura po hl čistog 

alkohola. Etil alkohol je izuzet od oporezivanja akcizom ukoliko se koristi kao sirovi 

material za proizvodnju fermentisanih proizvoda, sirća, čokoladnih proizvoda u kojima je 

sadržaj alkohola manji od 8.5 litara na 100 kilograma čokolade, ili za ostale prehrambene 

proizvode manji od 5 litara alkohola na  100 kilograma proizvoda; I za proizvodnju 

hemijskih I kozmetičkih proizvoda. U potpunosti denaturisan etil alcohol takođe je izuzet 

od oporezivanja akcizom. Mali proizvođači alkoholnih pića plaćaju akcize za proizvedene 

količine prodatih alkoholnih pića preko količina dozvoljenih za ličnu upotrebu. 

Ministarstvo finansija predviđa razradu detaljnih pravila u ovoj oblasti.  

Vršiće se dalje usklađivanje: stope i načina utvrđivanja minimalne akcize na cigarete sa 

Direktivom Savjeta 2011/64/EU; opsjeg proizvoda koji podliježu oporezivanju (ugalj i 

koks, prirodni gas i električna energija) sa Direktivom Savjeta 2003/96/EZ; i sa Sistemom 

za kontrolu i kretanje akciza utvrđenim u Direktivi Savjeta 2008/118/EZ.   

Koncept transakcija unutar EU ne predstavlja dio sistema PDV-a u Crnoj Gori i mora se uvesti 

u njeno zakonodavstvo. Opseg PDV-a se mora malo adaptirati. Definicije i pravila koji se 

primjenjuju na teritoriju PDV-a, treće teritorije i zemlje, oporeziva lica, oporezive transakcije, 
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mjesto oporezivih transakcija, oporezive događaje i naplativost PDV-a moraju se uskladiti sa 

pravnom tekovinom. Zakon o porezu na dodatu vrijednost ispunjava uslove i minimalne 

standardne stope od 15% i smanjene stope od najmanje 5% u skladu sa Direktivom o PDV-u. 

Izuzeća od PDV-a su uglavnom usklađena sa pravnom tekovinom. Međutim, moraju se 

primijeniti neka obavezna izuzeća, a pojedina izuzeća koja ne postoje u propisima EU o PDV-u 

se moraju ukinuti, kao npr. kod uvoza određenih proizvoda za lica s invaliditetom i nabavke 

ljekova i medicinskih sredstava koje finansira RFZO. Određeni proizvodi i usluge koji 

podliježu smanjenoj stopi PDV-a nijesu u skladu sa pravnom tekovinom, kao npr. 

kompjuterska oprema i usluge koje su pružaju u marinama. Crna Gora će morati ukinuti 

smanjenu stopu za te proizvode i usluge do dana pristupanja. Takođe se mora pojasniti 

obuhvaćenost određenih proizvoda i usluga smanjenom stopom, kao što su nastavna sredstva i 

autorska prava.  

Crna Gora se mora uskladiti sa pravnom tekovinom o posebnim šemama (npr. za polovne 

proizvode i putničke agencije). Mora primijeniti posebne šeme o investicionom zlatu i mora 

dodatno precizirati pravila za refundiranje PDV-a poreskim obveznicima koji nijesu osnovani u 

Crnoj Gori. Naročito se mora prenijeti Direktiva 2008/9/EZ. Prag od 18.000 eura za mala i 

srednja preduzeća je u skladu s odstupanjima koja se odobravaju novim državama članicama 

(član 287 Direktive o PDV-a). Posebne poreske procedure za poljoprivrednike i putničke 

agente usklađene su sa pravnom tekovinom. 

Formalne obaveze će se morati uskladiti, naročito one o potpisivanju računa (pravna tekovina 

ne zahtijeva potpis), elektronskom fakturisanju (ne postoji obaveza zahtijevanja odobrenja za 

elektronsko fakturisanje) i rekapitulacijskim izvještajima o transakcijama unutar EU.  

Kada je riječ o izuzećima za putnike iz trećih zemalja, Crna Gora će morati da prilagodi 

izuzeća za alkohol
243

. Crnogorsko zakonodavstvo je usklađeno sa pravnom tekovinom o 

izuzećima putnika u pogledu duvana, ali će morati prilagoditi izuzeća za parfeme i toaletne 

vode, s obzirom da u pravnoj tekovini ne postoje posebna ograničenja za ove dvije kategorije 

proizvoda. U pravnoj tekovini, ovi proizvodi su obuhvaćeni generalnim novčanim limitom 

izuzeća putnika za uvezene proizvode koji ne bi smio biti veći od 430 eura za putnike u 

vazdušnom i pomorskom saobraćaju, odnosno 300 eura za putnike u ostalim vidovima 

saobraćaja. Ovaj limit se mora revidirati u Crnoj Gori s obzirom da iznosi samo 150 eura. 

 

3.Direktno oporezivanje 

 

U okviru Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, u Crnoj Gori porez na dohodak fizičkih 

lica plaćaju i rezidenti i nerezidenti. Predmet oporezivanja rezidentnog fizičkog lica je dohodak 

stečen unutar i van Crne Gore. Predmet oporezivanja nerezidentnog fizičkog lica je godišnji 

dohodak bilo koje vrste stečen u Crnoj Gori, tj. kamate, autorska prava, kapitalni dobici i 

prihod od rente.  

U Crnoj Gori se primjenjuje paušalna stopa 9% na sav dohodak; osim za dohodak od kamata 

stečen od strane nerezidentnog fizičkog lica (poreska stopa je 5%). U 2013. godini uvedena je 

privremena mjera za zarade i ostali dohodak od zaposlenosti čiji je mjesečni iznos veći od 720 

eura: dio iznad 720 eura oporezuje se po stopi od 15%. Za dohodak stečen od imovine i 

imovinskih prava (na primjer, prihod od rente), odbijaju se standardni troškovi 30% bruto 

prihoda. Isplatioci kamata, autorskih prava i dividendi, kada je primalac fizičko lice, rezidentno 

ili nerezidentno, u obavezi su da odbiju porez po stopi od 9%, osim za prihod od kamate 

isplaćen nerezidentnom fizičkom licu za koje se primjenjuje porez po odbitku po stopi 5%. 
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 Zakonodavstvo EU dozvoljava putniku da unese ili (a) 1 litar alkoholnog pića sa preko 22% alkohola (abv) ili 

(b) 2 litra alkoholnog pića sa do 22% alkohola (abv). Putnici takođe mogu unijeti 4 litra nepjenušavog vina i 16 

litara piva. 
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Kada je u pitanju porez na dobit pravnih lica, poreska stopa je fiksna i iznosi 9% za sve vrste 

preduzeća, javnih ili privatnih. Određena lica su izuzeta iz oporezivanja, poput: državnih 

organa, organa lokalne uprave, javnih institucija, turističkih organizacija, sportskih klubova, 

sportskih udruženja i federacija, vjerskih zajednica, umjetničkih udruženja, političkih partija, 

komora i trgovinskih udruženja. Nevladine organizacije ne plaćaju porez na dobit ukoliko su 

osnovane u skladu sa posebnim zakonom radi obavljanja neprofitne djelatnosti.  

Dobit se obračunava u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima. 

Određeni prihodi izuzeti su iz dobiti radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. To je slučaj 

kod prihoda od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica. Takvi prihodi su izuzeti iz 

poreske osnovice primaoca ukoliko je isplatilac oporezovan porezom na dobit pravnih lica 

shodno Zakonu o porezima. 9% poreza po odbitku odbijenog od strane isplatioca smatra se 

konačnim i podmiruje poresku obavezu.   

Navodi se  da  rezidenti i nerezidenti imaju isti tretman pri utvrđivanju poreskih osnova i 

poreskih stopa.  

Isplatilac kamata, dividendi, autorskih prava i ostalih prava intelektualne svojine u obavezi 

je da zadrži i uplati 9% poreza na dobit na isplate izvršene nerezidentnom pravnom licu. 

Isplatilac dividendi i udjela u dobiti u obavezi je da zadrži i uplati 9% poreza na dobit na 

isplate izvršene rezidentima. Porez po odbitku ne postoji na plaćanja kamata, autorskih 

prava, kapitalnih dobitaka, rente pokretne i nepokretne imovine, usluge savjetovanja, 

istraživanja tržišta i revizije ukoliko je primalac rezidentno pravno lice.  

Kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje, rezidentni poreski obveznik, koji stiče dobit 

izvan Crne Gore i plaća porez na dobit u drugoj zemlji, dobija poreski kredit u iznosu 

poreza plaćenog u toj zemlji. Poreski kredit ne može preći iznos poreza na dobit pravnih 

lica koji se odnosi na dobit stečenu izvan Crne Gore putem primjene odredbi crnogorskog 

Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica za dobit stečenu u Crnoj Gori (9%). Konvencije o 

izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju primat nad odredbama domaćeg zakona. Crna 

Gora ima 39 sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi, 

uključujući 21 od 28 država članica. Nisu potpisani sporazumi o izbjegavanju dvostrukog 

oporezivanja sa sljedećim državama: Austrijom, Estonijom, Grčkom, Luksemburgom, 

Litvanijom, Portugalom i Španijom.    

Što se tiče prenosa imovine, crnogorsko zakonodavstvo
244

 omogućava odlaganje 

oporezivanja za statusne promjene poput spajanja, dioba ili parcijalnih dioba. Prenos 

imovine u slučaju statusnih promjena poput onih predviđenih Direktivom o spajanju 

kompanija (Direktiva Savjeta 2005/19/EZ) i raspodjela kapitala od dionica ne smatra se 

prodajom imovine. Stoga, prenos imovine u slučaju statusnih promjena ne podliježe 

oporezivanju porezom na dobit. Pravo na odloženo plaćanje poreza na dobit na kapitalne 

dobitke dozvoljeno je kada vlasnik pravnog lica koji je prenio imovinu primi naknadu u 

vidu dionica, čak iako postoji djelimično podmirenje u novcu koje ne prelazi 10% 

nominalne vrijednosti stečenih dionica. Poreska obaveza za kapitalne dobitke nastaje u 

momentu kada pravno lice, stvoreno statusnom promjenom, proda imovinu preuzetu 

statusnom promjenom. U slučaju kada je imovina kćerke kompanije prenijeta na majku 

kompaniju, majka kompanija nije u obavezi da utvrdi kapitalni dobitak ili gubitak.  
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 Zakon o kompanijama i poslovnim organizacijama: ,,Službeni list Republike Crne Gore’’ br. 06/02 i ,,Službeni 

list Crne Gore’’ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11; i  

Zakon o porezu na dobit pravnih lica: ,,Službeni list Republike Crne Gore’’ br. 65/01 i 80/04  i ,,Službeni list Crne 

Gore’’ br. 40/08, 86/09, 14/12. 
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U vezi sa Direktivom o majci i kćerki kompaniji (Direktiva Savjeta 90/435/EEZ), 

crnogorski Zakon o privrednim društvima definiše majku i kćerku kompaniju, dok Zakon o 

porezu ne definiše ni jednu ni drugu od navedenih, niti termine dividendi niti udjela u 

dobiti. Dividende su definisane sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.  

Porez po odbitku od 9% primjenjuje se na isplate dividendi ili udio u dobiti rezidentnim i 

nerezidentnim pravnim i fizičkim licima. Majka kompanija rezidentna u Crnoj Gori stiče 

poreski kredit za iznos poreza plaćenog od strane nerezidentne kćerke kompanije u drugoj 

zemlji na dividende obuhvaćene prihodima majke kompanije. Poreski kredit obračunava se 

kao iznos koji bi bio plaćen u skladu sa crnogorskim Zakonom o porezu vezano za te 

prihode.  

U vezi sa udruživanjem kompanija za poreske svrhe, prema crnogorskim propisima, smatra 

se da su kompanije udružene ukoliko majka kompanija ima direktnu ili indirektnu kontrolu 

od najmanje 75% dionica ili učešća u ćerki kompaniji. Povezane kompanije, ukoliko su 

rezidentne u Crnoj Gori, imaju pravo na integrisanje. Svaka kompanija podnosi svoju 

poresku prijavu, a majka kompanija dostavlja i integrisane račune.  

U oblasti cijena transfera, član 38 Zakona o porezu na dobit pravnih lica sadrži osnovna 

pravila vezana za cijene transfera. Princip ,,van dohvata ruke’’ (arm’s length principle) je 

samo djelimično definisan. U okviru Člana 38 stav 6 Ministarstvo finansija može propisati 

detaljnije propise radi razjašnjavanja pravila cijena transfera, ali to još uvijek nije učinjeno.  

U vezi sa štetnom poreskom konkurencijom, predstavnici Crne Gore naveli su da sva 

pravna lica, rezidentna i nerezidentna, podliježu istom metodu obračuna poreske osnovice i 

imaju iste poreske stope. Navedeno je da se u potpunosti prihvataju principi Kodeksa 

ponašanja EU za oporezivanje poslovne aktivnosti, i da će Crna Gora uskladiti svoje 

poreske propise i praksu sa pravnom tekovinom EU u oblasti Kodeksa ponašanja EU za 

oporezivanje poslovne aktivnosti prije pristupanja.  

U Crnoj Gori zadržavaju se poreska izuzeća ili poreski prekidi poput:  

 Pravna lica ili novoosnovana preduzeća u manje razvijenim opštinama koji se bave 

proizvodnom aktivnošću (osim primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, 

trasnporta, brodogradnje, ribarstva ili čelika) oslobođena su od plaćanja poreza 

prvih osam godina.  

 Olakšice za NVO: poreska osnovica NVO registrovane za obavljanje privredne 

djelatnosti biće umanjena za 4,000 eura, ukoliko se prihod koristi za ostvarivanje 

ciljeva zbog kojih je organizacija osnovana.  

U Crnoj Gori se ne primjenjuje kapitalni porez ili bilo koja vrsta poreza na povećanje 

kapitala. 

Crna Gora je postigla zadovoljavajući nivo usklađenosti sa pravnom tekovinom u oblasti 

zakonodavstva o direktnom oporezivanju.  

Kada je riječ o Direktivi o štednji (2003/48/EZ), Crna Gora se mora pripremiti za razmjenu 

informacija o isplatama kamata pojedincima sa svim državama članicama i sa 12 zavisnih ili 

pridruženih teritorija Holandije i Ujedinjenog Kraljevstva koje imaju traženi reciprocitet. Osim 

toga, tokom tranzicionog perioda predviđenog Direktivom, Crna Gora će morati obezbijediti 

ukidanje bilo kakvog dvostrukog oporezivanja koje može proisteći iz uvođenja poreza po 

odbitku koji se naplaćuje za isplate kamata shodno članu 11 Direktive. Iste mjere obezbjeđenja 

eliminisanja dvostrukog oporezivanja će se morati primijeniti i u kontekstu bilateralnih 

sporazuma o štednji sa zavisnim i pridruženim teritorijama EU. Što se tiče poreza po odbitku 

prema sporazumima o štednji koje EU ima sa Švajcarskom, Lihtenštajnom, Andorom, 
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Monakom i San Marinom, Crna Gora će i za taj porez morati obezbijediti ukidanje bilo kakvog 

dvostrukog oporezivanja.  

U tom kontekstu, prije pristupanja Crna Gora će takođe morati da:  

 uvrsti u svoje zakonodavstvo definicije: isplate kamate, platnog agenta i stvarnog 

vlasnika; 

 implementira operativne odredbe o određivanju identiteta i prebivališta stvarnih 

vlasnika u vezi s ugovornim odnosima ili transakcijama koje datiraju najranije od 1. 

januara 2004. godine i nadalje. Crna Gora će morati da pregleda podatke sakupljene 

od nerezidenata kako bi unijela informacije određenog nivoa preciznosti i 

primijenila njihovu kasniju automatsku razmjenu; 

 prijavi svoje nadležno tijelo Komisiji; 

 ispitati da li Aneks Direktive o štednji treba da bude dovršen kada su u pitanju 

crnogorska tijela; 

 zaključi bilateralne sporazume za iste mjere kao što su one iz Direktive s 12zavisnih 

ili pridruženih teritorija Holandije i Ujedinjenog Kraljevstva, u skladu s modelima 

koje su države članice dogovorile za ovu svrhu; 

 potvrdi Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Andori, Monaku i San Marinu političke obaveze 

koje su preduzele države članice u okviru Memoranduma o razumijevanju koji prate 

sporazume EU o oporezivanju štednje s ovim evropskim zemljama koje ne 

pripadaju EU; 

 primijeni odredbe člana 15 Sporazuma o oporezivanju štednje između EU i 

Švajcarske kada su u pitanju dividende, kamate i isplate tantijema između udruženih 

kompanija; 

 obavijesti Savjet o primjeni Sporazuma sa Švajcarskom, Lihtenštajnom, Monakom, 

Andorom i San Marinom.
245

 

Neophodne će biti značajne izmjene u odredbama o tajnosti u zakonima o porezu i bankarstvu 

kako bi se omogućilo prikupljanje i razmjena informacija u automatskoj bazi. 

Što se tiče poreza na dobit pravnih lica, sistem Crne Gore prati iste opšte smjerice kao i 

zakonodavstvo EU. Međutim, Crna Gora treba da osigura usklađivanje s Direktivom o 

majkama kompanijama i filijalama (Direktiva Savjeta 2011/96/EU) o zajedničkom sistemu 

oporezivanja koji se primjenjuje u slučaju da su majke kompanije i filijale iz različitih država 

članica. Eliminacija duplog oporezivanja moraće biti garantovana usvajanjem odredaba kojima 

se nudeporeski krediti ili izuzeća za rezidentne kompanije koje primaju dividende iz drugih 

država članica koje su već podržale poresko opterećenje. Što se tiče dividendi koje izdaju 

crnogorske rezidentne kompanije, neophodno je usvojiti sistem direktnih izuzeća.  

Neophodno je usklađivanje s Direktivnom o spajanju preduzeća (DirektivaSavjeta 

2009/133/EZ) o zajedničkom sistemu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanje, podjele, 

djelimične podjele, transfere sredstava i razmjenu dionicakoje se tiču kompanija različitih 

država članica kao i na transfer registrovane kancelarije Evropskog zadružnog društva (SCE), 

između država članica. U te svrhe Crne Gora će morati da: 

 proširiti režim odloženog oporezivanja na transfer sredstava gdje akcije koje kao 

nadoknadu izdaje primajuće preduzeće dobija preduzeće koje obavlja transfer; 

 pokrije slučaj razmjene akcija, budući da je odgađanje oporezivanja takođe 

povezano s drugim pravilima koja se tiču procjene razmijenjenih akcija koja moraju 

biti uređena; 
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 pokrije triangularne slučajeve, gdje spajanje, dijeljenje ili transfer sredstava 

podrazumijevaju trajnu ustanovu smještenu u državi članici koja nije ista kao ona u 

kojoj se nalazi preduzeće koje obavlja transfer; 

 odredi pravila za slučaj transfera sjedišta SE-aili/i SCE-au oba slučaja, gdje 

preduzeće napušta Crnu Goru ili se premješta u Crnu Goru. Čak i kada ne postoji 

oporezivanje u ovim slučajevima, postoje pravila koja se tiču procjene vrijednosti 

sredstava koja su od značaja za buduće oporezivanje. 

 predvidi izuzeće kapitalnih dobitaka koji proističu iz poništenja udjela koji 

primajuće preduzeće može imati u preduzeću koje obavlja transfer koje se rastače 

usljed spajanja ili dijeljenja. 

 

Najkasnije pri pristupanju, Crna Gora takođe treba da prenese i Direktivu o kamatama i 

tantijemama (Direktiva Savjeta 2003/49/EZ). 

Crna Gora treba da usvoji dodatno zakonodavstvo iz oblasti određivanja cijena transfera tako 

da njen nacionalni zakonski okvir bude dosljedan principu „van dohvata ruke“ i pravnoj 

tekovini u ovoj oblasti kako bi bila osigurana pravna izvjesnost.  

 

ZAKLJUČAK 

 

Crna Gora se može smatrati dovoljno spremnom za pregovore o poglavlju 16 porezi. 

U oblasti propisa o indirektnom oporezivanju, Crna Gora je postigla dobar nivo usklađenosti. 

Porez na dodatu vrijednost prati glavnu strukturu utvrđenu zakonodavstvom EU. Međutim, i 

dalje postoje neke nedosljednosti koje se moraju riješiti do momenta pristupanja.  

U oblasti akciza, Crna Gora prati glavnu strukturu zakonodavstva EU, ali postoje razlike u 

proizvodima koji su njime obuhvaćeni. Akcize se primjenjuju na kafu i gaziranu vodu koji 

nijesu obuhvaćeni pravnom tekovinom. EU primjenjuje akcize na bituminozni ugalj, električnu 

struju i prirodni gas, što ne postoji u poreskom zakonodavstvu Crne Gore.  

Konačno, ukupan učinak Crne Gore u objema oblastima, porezi i carine, takođe bi se 

unaprijedio kada bi njeni informaciono-tehnološki sistemi za carine i poreze bili međusobno 

integrisani. 

Što se tiče Kodeksa ponašanja u oporezivanju poslovne aktivnosti EU, ispunjenje obaveze 

Crne Gore da povuče i uzdrži se od uvođenja potencijalno štetnih poreskih mjera biće praćena. 

Ocjena o tome da li su sadašnje poreske odredbe Crne Gore u potpunosti usklađene sa 

principima i kriterijumima Kodeksa ponašanja zahtijeva dalju duboku analizu. Takođe, sistem 

direktnih poreza Crne Gore i, naročito njena izuzeća od oporezivanja i poreske olakšice, 

neophodno je uskladiti s pravnom tekovinom o državnoj pomoći . 
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 Abstract  

Public Administration Reform is the global trend. Today there is no society that tries to reform 

its administrative system in order to be more efficient, more productive, more transparent and 

more responsive to the needs of the citizens. Improving the performance and capacity of every 

public institution is critical to any political administration, which is trying to increase the 

performance of the government as a whole. There was always a debate if the concepts are 

applied in the private sector can also be transferred to the public in full.  

Although management experts argue that large organizations face the same bureaucratic 

problems as public authorities, most critics believe that these tëo sectors operate under very 

different conditions (Halachmi,1995).  

HYRJE 

Përmirësimi i performancës së qeverisë ka qenë në qendër të kërkimit dhe politikave të 

administrimit publik në këto 20 vitet e fundit.Qeveritë kudo në botë po kërkojnë që të 

përmirësojnë performancën e tyre me kusht që të shfrytëzojnë burimet njerëzore, rezultatet e 

programeve, kënaqësinë e konsumatorit, pjesëmarrjen qytetare, korrupsionin, transparencën, 

përgjegjësinë dhe në përgjithësi të gjenerojnë me shumë kënaqësi totale.Megjithatë, shumica e 

politikave dhe kërkimeve kanë qenë më shumë të fokusuara në qeverinë si e tërë ose në 

programe dhe shërbime publike të veçanta, sesa në kapacitetin institucional të organizatave 

publike.Administrata publike si në teori dhe në praktikë i ka fillesat në fund të shekullit të 

nëntëmbëdhjetë.Parimet themelore për modelin tradicional të administratës publike përfshijnë 

teorinë e burokracisë të Max Ëeber. Ky model tradicional është karakterizuar nga; administrimi 

nën kontrollin zyrtar/ formal të lidershipit politik, të bazuar në rreptësisht në një model 

hierarkik të burokracisë, me personel nga zyrtarët e përhershëm, zyrtarë neutralë dhe anonimë, 

të motivuar nga interesi publik, duke shërbyer çdo pjesë të qeverisë në mënyrë të barabartë, 

dhe jo duke kontribuar në politikë, por thjesht administrojnë këto politika që vendoset nga 
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politikanët.(Ibid) Edhe pse AP tradicional është duke u zëvendësuar tani nga ai i ashtuquajtur si 

Menaxhimi i Ri Publik, model tradicional i administratimit publik mbetet ende si ai më gjatë i 

qëndrueshëm dhe teoria më e suksesshme e menaxhimit në sektorin publik. Vetëm se në kohët 

e fundit, teoritë dhe praktikat e saj po konsiderohen tanimë si të modës së vjetër dhe nuk janë 

më relevante për nevojat e një shoqërie që ndryshon me shpejtësi. 

1.Modeli Burokratik 

Weber e përcaktoi burokracinë si një tip ideal organizimi ku caktohen kufijtë prej një strukture 

sunduese ligjore në të cilën bëhen përpjekje përmes nje stafi administrativ. Karakteristikat bazë 

të këtij modeli, hierarkia e kontrollit, sektorët dhe specializimi i detyrave, puna në proçedura 

dhe normat e ngritura, dhe rregjistrimi i të gjitha aktiviteteve të performuara, lehtësojnë, sipas 

Weber, mjeshtërinë komplekse dhe të panumërt të aktiviteteve. (Blau, 1987) Burokracia mund 

të përcaktohet gjithashtu në termat e organizimit strukturor, ose karakteristikave të sjelljes. 

Bazuar në fokusin strukturor, një organizatë burokratike paraqet karakteristikat strukturore të 

mëposhtme:  

-Një hierarki autoriteti e mirëpërcaktuar  

-Departamente të ndara sipas specializimit funksional  

- Një sistem rregullash që përfshin të drejtat dhe detyrimet të pozicionit përkatës  

- Një sistem proçedurash të cilat udhëzojnë sjelljen në situata të caktuara  

- Pamundësia e përcaktimit të lidhjeve ndërpersonale - Përzgjedhja e marrjes në punë dhe 

ngritja në detyrë bazuar në kompetencat teknike  

Dy argumenta kryesor konsiderohen në favor të modelit burokratik:  

1. Argumenti i efiçencës-racionale të Weber  

2. Argumenti i përmasës së suksesit të Mises  

1.1.a Argumenti i eficençës-racionale të Weber  

Weber tregon që modeli burokratik është forma më racionale dhe efiçente e administratës, duke 

marrë parasysh kompleksitetin dhe madhësinë e aparatit të shtetit.Rregulli dhe standartizimi i 

modelit sjell përmirësime të rëndësishme mbi humbjen e burimeve dhe mbrojtjen e 

tyre.Megjithatë ky argument ka një rrjedhë. Sistemi burokratik fokusohet më shumë në 

racionalitetin dhe efiçencën e mënyrave sesa në përmbushjen e qëllimeve. Ç’do organizatë i 

nevojitet të jetë efiçente, por më shumë e rëndësishme është që ajo të jetë efektive. Në botën e 

sotme ka një theks të vogël në efiçencën, dhe ekonomitë e shkallës, dhe më shume vëmendje 

është drejtuar në fleksibilitetin dhe në arritjen e rezultateve.Në të vërtetë, modeli burokratik 

është një barrierë për efektivitetin, fleksibilitetin dhe krijimin e vlerës.Struktura proçeduriale 
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dhe normative e modelit burokratik vështirëson arritjen e rezultateve.Vështirësitë e punonjësve 

në takimet e pritura të cilat kërkojnë punën të mbaruar prej tyre, ka lejuar të krijohet një 

ndjenjë dekurajimi dhe morali të ulët.Ata shpeshherë e gjejnë veten në një kurth rregullash dhe 

rregulloresh i cili pengon zhvillimin e tyre personal dhe ndrydh krijueshmërinë e tyre.Më të 

mirët janë pak të paguar dhe largohen, më të këqinjtë janë të mbipaguar dhe qëndrojnë. (Robert 

Klitgaard, 2005).  

1.1.b Argumenti i përmasës së suksesit të Mises  

Mises shpjegon manaxhimin burokratik si manaxhimin e punëve, i cili nuk mund të shqyrtohet 

prej kalkulimeve ekonomike. Ai shënon që në administratën publike nuk ka një çmim tregu për 

arritjet.Nuk ka një njësi matëse për të matur suksesin.Objektivi i administratës publike nuk 

mund të matet në terma të parasë, dhe nuk mund të kontrollohet prej metodave llogaritëse.Kjo 

e bën të domosdoshme që zyrat publike të operojnë sipas principeve absolute, kjo në ndryshim 

të principeve të cilat aplikohen për motive përfitimi.(Mises, 1996).Mises argumenton se është 

një iluzion të përmirësuarit e efiçencës në administratën qeveritare përmes teknikave të 

manaxhimit privat, sepse aplikimi i këtyre teknikave kushtëzohet prej ekzistencës së një 

metode ekonomike e kalkulimit të performancës. Kjo llogaritje ekziston në sektorin privat – 

fitim/humbje – por jo në administraten publike. “Trajta e organizimit burokratik në 

administratën publike është e nevojshme sepse metodologji për kalkulimin e performancës në 

sektorin publik, nuk ekzistojnë”. (Mises, 1996) 

2. Përkufizimi dhe Konteksti Brenda të cilit u shfaq Menaxhimi i Ri Publik  

 Menaxhimit të ri publik është një filozofi menaxhimi e përdorur nga qeveritë që 1980 në 

përpjekje për të modernizuar sektorin publik. Menaxhimit të ri publik është një term i gjerë dhe 

shumë kompleks i përdorur për të përshkruar valën e reformave të sektorit publik në mbarë 

botën që nga viti 1980. I bazuar në Zgjedhjen publike dhe shkollat menaxheriale menaxhimit i 

ri publik kërkon të theksojë efikasitetin në sektorin publik dhe efiçiencën e kontrollit që qeveria 

ka mbi të. Supozimi kryesor në reformat e Menaxhimin e Ri Publik është se orientimi i tregut 

në sektorin publik do të çojë në raport kosto –efiçencë më të lartë për qeveritë, pa pasur efekte 

anësore negative në objektiva dhe faktorë të tjerë. Menaxhimit të ri publik reflekton një 

ndryshim në qëndrim. Kjo është një term që i referohet për të reformuaratë çka ka ndodhur në 

sektorin publik.Ideja ishte për të bërë sistemin publik të funksiononjë si sektori privat. NPM 

është përcaktuar nga disa autorë modernë si një kombinim i ndarjes, dis agregimit (ndarjen e 

burokracive të mëndha në të vogla, e më të fragmentuara), konkurrencës (në mes agjensive 
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publike të ndryshme , dhe midis agjensive publike dhe firmave private) dhe 

stimulimit.Menaxhimit të ri publik është përcaktuar në mënyra të ndryshme., Si një vizion, një 

ideologji apo si një pako e qasjeve të veçanta të menaxhimit dhe teknikave (shumë prej tyre të 

huazuara sektori nga privat -fitimprurës) (Pollitt, 1994:1). NPM është parë në këtë mënyrë si 

një trup i mendimit menaxherial (Ferlie et al., 1996:9) ose si një sistem ideologjik mendimit 

bazuar në ide të gjeneruara në sektorin privat dhe të importuara në sektorin publik (Hud, 1991, 

1995). Shfaqja e menaxhimit të ri publik (NPM) ështëi lidhur me rolin e ndryshuar të shtetit 

dhe kërkesave në rritje në të gjithë botën për praktika më të mira të qeverisjes (Sharma, 2007; 

4). Kriza e shtetit të mirëqenies çoi në pyetje rreth rolit dhe karakterit institucional te shtetit. 

Tani është duke u bërë e qartë se në shumicën e vendeve në zhvillimin , reformat në 

administratën publike dhe menaxhimit janë shtyrë fort nga presionet e jashtme dhe kanë 

ndodhur në kuadër të programeve te përshtatjes strukturore. Era e ndryshimit drejt reformave të 

tregut dhe pluralizmit politik, që ishte gjithëpërfshirës ne pothuaj të gjithë botën perëndimore 

në vitet 1980, dhe rënia e komunizmit, i dërgoi mesazh të rëndësishëm vendeve më të 

zhvilluara që ishin në krizë që dhe ata duhet gjithashtu të reformoheshin . Reformat e reja të 

Neë Public Management kanë qenë mbresëlënëse, sepse ato u përhapën globalisht brenda një 

kohe të shkurtër .Pritja dhe miratimi i reformave të reja të administrimit publik në të gjithë 

globin nuk është uniforme.Deri në vitin 1980, NPM ishte parë gjerësisht si fenomen prezent në 

vendet e zhvilluara, veçanërisht në ato anglo -Saksone, fenomen.Megjithatë nga 1990 aplikimet 

e varianteve të teknikave dhe praktikave të NPM janë vërejtur dhe në disa vende në zhvillim. 

4. Masat për të Rigjallëruar Administratën Publike  

Sot administaratat pubilke ndryshojnë nga ato të mëparshme në kushtet e theksit që i japin jo 

vetëm me zbatimin e "biznesit" dhe " Teknikat e kënaqësisë së konsumatorit ' por edhe në 

fortifikimin e vlerave themelore të shërbimit publik dhe etikës. Reforma e Administratës 

Publike mund të jetë shumë gjithëpërfshirëse dhe mund të përfshijë ndryshime në fusha të tilla 

si strukturat organizative, decentralizim, menaxhimi i personelit, financave publike, 

rmenaxhimimit në bazë të rezultatit, reformave rregullative dhe disa të tjera si do të diskutohen 

më poshtë : 

3.1. a Decentralizimi:  

 

Në shumë vende, decentralizimi ofron kontekstin në të cilin janë dërmarrë ndërhyrjet e 

reformave administrative . Një pengesë shumë e madhe në disa iniciativa të decentralizimit 

është mungesa e kapaciteteve administrative të administratës publike në nivel lokal dhe 
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mungesa e linjave të llogaridhënies të kësaj administrate për njerëzit lokal. Që qeveritë e 

decentralizuar të rezultojnë të suskesshme është e nevojshme të jetë një qendër për të 

mundësuar këtë, kështu që vëmendja duhet të përqëndrohet në, për shembull, mekanizmat e 

transferimit fiskal; mekanizmat për sigurimin e planifikimit dhe buxhetimit në nivel lokal 

dhe për i integruar në planifikimin dhe buxhetimin kombëtare, sistemet për monitorimin 

dhe mbikqyrjen buxhetit dhe regjimet e duhura të burimeve njerëzore. 

3.1.b Zvogëlimi dhe Ristrukturimi i Makinerisë Qeveritare  

Ekziston një nevojë për ridizenjimin punës dhe rishpërndarjes së funksioneve midis 

departamenteve të qeversë me objektivin e reduktimit të vëllimit të shërbimeve publik (fuqisë 

punëtore). kjo mund të përfshijë ndryshime në strukturën e brendshme të departamenteve, 

rialokim të funksioneve brenda departamenteve, alokim të funksioneve tek organe të tjera të jo 

në departamentet e tjera ministrale, me krijimin e agjencive ekzekutive dhe privatizimin e 

.ndërmarrjeve shtetërore 

3.1.c Nënkontraktimi dhe Transferimi (Outsourcing): një mjet për ofrimin e shërbimeve 

publike nëpërmjet burimeve të tjera përveç burokracisë publike.  

 Qeveritë në vendet në zhvillim mund të forcojë administratën e tyre publike duke kontraktuar- 

dhe transferuar aktivitetet jo thelbësore tek firmat e sektorit privat. Nën kontraktimi dhe 

transferimi i referohen procesit të blerjes së mallrave ose shërbimeve nëpërmjet marrëveshjeve 

kontraktuale nga privatët ose organizatat jofitimprurëse.Termi kontraktues nga jashtë është 

përdorur shpesh në mënyrë specifike për të treguar proçesin kontraktues që synon blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve që më herët janë dhënë nga qeveria apo mendohej të ishin si pjesë e 

përgjegjësisë së qeverisë për ti ofruar. Ideja themelore këtu është për të zvogëluar aktivitetin e 

shtetit dhe të përdorimit të konkurrencës si një mjet për të siguruar çmimin më të mirë dhe 

efikasitetin. 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME  

1.Sektori i administratës publike ka qenë objekt i kritikës së shumtë në të gjithë botën. Arsyeja 

është e njëjtë kudo - tatimpaguesit duan të shohin në mënyrë efikase dhe te lirë, funksionimin e 

pushtetit ekzekutiv.Ky vullnet i qytetarëve shqiptar është aq i qarte sa edhe stili burokratik i 

punës i cili është trashëguar, gjurmët e të cilit ende janë të rrënjosur thellë në shoqëri. Në 

përputhje me shkallën relativisht të ulët të popullsisë për përdorimin e internetit nga njëra anë 

dhe dëshira për të patur me pak humbje kohe, transparence, efiçence të shërbimeve kundrejt 

qytetarëve si në lidhje me organet e qeverisjes qëndrore dhe vendore, Përgjigja sigurisht është 



 

 

  
329 

 
  

pozitive. 

2.Gjatë dekadës së fundit, vendet anë e mbanë botës kanë ndërmarrë reforma me qëllimin e 

përmirësimit të lidhjeve dhe efektivitetit të shërbimeve publike, dhe cilësinë e menaxhimit të 

sektorit publik. Një aspekt i cili paraqitet kyç në proçeset reformative të shumta, është fokusi 

në rezultate. 

3.E ardhmja e administratës publike qëndron në institucionin e masave që synojnë jo vetëm të 

rikonfirmojnë rolin zhvillimor të administratës publike dhe mbrojtjen e vlerave të saj 

themelore, por gjithashtu në rikonfigurimin e organizatave të shërbimit publik në më të hapura, 

pjesëmarrëse, ndarje të njohurive, inovacionin dhe sistemeve të orientuara drejt rezultateve dhe 

shpërndarjes efikase të shërbimeve të ofruara  

4.Reformat në menaxhimin publik janë menduar gjithmonë si një levë drejt një qëllimi 

përfundimtar, dhe jo si një përfundim në vetvete ose për të qënë më të saktë mund të themi se 

ato shërbejnë si një mjet drejt shumë përfundimeve. Këto përfshijnë pakësimet e shpenzimeve 

të tepërta publike, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, bërjen më eficientë të 

operacioneve qeveritare si dhe rritjen e mundësive që politikat e përzgjedhura e të 

implementuara do të bëhen efektive. 

5.Reformat e menaxhimit të ri publik priten që të mbështesin reformat më të gjera shoqërore 

përfshirë këtu dhe reformat politike ekonomike që synojnë de-rregullim të ekonomive dhe 

shoqërive të vendeve në zhvillim. Ka pritje që reforma të tilla mund të ndihmojë për të 

lehtësuar varfërinë. 
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ZAVISNOST OD INTERNETA 

Mr Adnan Tutic, Internacionalni univerzitet, Brčko 

Zehra Nuković, psiholog, Centar za nauku i kulturu NAUKOM, Novi Pazar 

Sažetak 

Internet je postao sredstvo savremenog komuniciranja, tako da je danas teško zamisliti život 

bez te savremene globalne svetske mreže. Kako se razvijao, tako su rasle i mogućnosti za 
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komunikaciju, zabavu i poslovanje, što je uslovilo kod nekih populacija, a posebno kod 

adolescenata, da provode više vremena na netu nego što je to preporučljivo. Zbog tog 

fenomena se javljaju različiti oblici zavisnosti od internet, koji su problem savremenog društva 

I tema polemike vekikog broja znanstvenika i naučnih delatnika a sve u cilju pronalaženja 

rešenja za pravilnu upotrebu ove moćne tehnologije. U ovom radu, autori će pokušati sagledati 

ovaj problem sa više aspekata I dati neke odgovore na dati problem. 

 

Ključne reči: internet, zavisnost, tehnologija, fejsbuk, psihologija. 

UVOD 

Danas tehnologija ima eksponencijalni rast. Razvoj tehnike i tehnologije donosi i bezbroj novih 

mogućnosti, olakšanu komunikaciju i veliki broj poslova, ali sa druge strane mora se voditi 

računa da se granica korišćenja računara i interneta ne pređe.  

Istražujući neke pojave, ili nekoga želimo da obradujemo poklonom, a da pritom ne morate da 

razmišljate o vremenskim prilikama na putu do biblioteke ili prodavnice - ništa lakše, možemo 

da koristimo interent i njegove mogućnosti. Sve su to neke od mogućnosti koje danas internet 

pruža. 

Dakle, čovjek kao socijalno biće ima izraženu potrebu za komuniciranjem i društvom. A 

internet više, lakše i brže nego i jedan drugi medij ili sredstvo do sad ljudima kao jedinkama 

pruža osećaj pripadnosti zajednici koja ih prihvata bez obzira na mane, pol, rasu ili starost. 

Stvaran život pun je granica i strogih pravila, kojih na internetu skoro i da nema. Međutim, kao 

i uvjek i u svemu, ukoliko je čovjek neumjeren i ako ovu bogatu ponudu raznolikog sadržaja 

koji se neprestano mjenja i obogaćuje, prihvati kao činjenicu - da je i njegov lični život samo 

uz internet isto tako sadržajan, bogat i atraktivan, dolazimo do problema. Problema sa 

porodicom, okolinom pa u krajnjoj liniji i sa samim sobom. Zаvisnost od internetа je temа o 

kojoj se dostа rаsprаvljа u nаučnim krugovimа i medijimа, аli je njen stаtus i dаlje nezvаničаn: 

nije obuhvаćenа zvаničnom klаsifikаcijom psihičkih poremećаjа. 

1. KIBER PSIHOLOGIJA 

Kiber (Cyber) psihologija je jedna potpuno nova oblast  psihologije za koju se još uvek ne 

može tačno reći sa sigurnošću, gde joj je početak, a gde kraj, šta sve obuhvata a šta ne i kako 

je uklopiti u standardne okvire i oblasti psihologije (klinička, kognitivna, socijalna, 

primjenjena, industrijska itd). Istina je da ona prožima sve ove grane – isto tako ona čini i 

jedinstvenu cjelinu karakterisanu skupom svih ponašanja i interakcija koje se odvijaju ili u 

virtualnom – Cyber prostoru ili kroz naše interakcije sa tehnologijama. 

Interakcije koje gledamo su one između ljudi (naročito postale aktuelne sada sa društvenim 

mrežama, mada su meni i IRC i forumi imali svoju čar..), kao i one između ljudi i 

kompjuterskog interfejsa, posebno značajne dizajnerima i developerima kojima je nekada teško 

da razumeju da oni nisu mjerilo usability-ja sajta već korisnici kojima je sajt namjenjen. 

Dve su velike oblasti – human computer interaction i computer based communication. Neki 

autori će Cyber psihologiju poistovjetiti sa jednom ili drugom oblašću, ali još uvjek je sve tu 

nedovoljno definisano, pa će se naći različita viđenja situacije.  

Deo vezan za kompjuterski posredovane komunikacije spada u domen socijalne psihologije i 

najbliži je psihologiji medija; dio vezan za human computer interaction nalazi se primarno u 

domenu kognitivne psihologije. 

Psihologijea fenomena na internetu još uvek nema ni izbliza definisane granice, kako u odnosu 
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na matičnu nauku i njene poddiscipline, tako i prema ostalim srodnim društvenim naukama i 

njihovim Cyber pandanima. U referentnoj literaturi moguće je tako naći mnoštvo autora koji 

pišući pod firmom Cyber sociologije, antrpologije ili filozofije, pa i Cyber kulture uopšte, 

zalaze duboko u domen psiholoških pojava i problema. Naučnici koji djeluju na ovom polju, 

čak i ne pokazuju zainteresovanost da domen svog rada jasno omeđe, sistematizuju i definišu. 

Poznato je, naime, da svaka naučna oblast, u prvim godinama svog razvoja kreće u širinu, u 

"osvajanje" prostora svog djelovanja, te da je u tom periodu mnogo manje interesovanja, a 

možda i mogućosti, za analizu i sistematizaciju do tada učinjenog. Sa druge strane, kao i u 

psihologiji, pa i nauci uopšte i u sajberpsihologiji preovladava trend da se istraživači vezuju za 

uske i vrlo specijalizovane oblasti, što umanjuje njihovo interesovanje, pa i poznavanje srodnih 

oblasti a time ujedno i mogućnost da daju širi i obuhvatniji pogled na njih.  

Drugo, pitanje "Šta je Cyber psihologija?", tiče se upravo pomenute problemske, teorijske i 

istraživačke širine oblasti o kojoj je riječ, te samog procesa širenja koji se poslednjih godina 

odvija nevjerovatnom brzinom i kako izgleda nema namejru da se uskoro zaustavi. U takvim 

uslovima, gde je ono što se otkrije, ustvrdi ili pretpostavi danas, za nekoliko mjeseci već 

višestruko razgranato i produbljeno, teško je postaviti jasne granice i predložiti adekvatne 

definicije, jer one vrlo skoro mogu postati preuske, zastarjele i sputavajuće.  

Kada tako gledamo Cyber psihologija ne može da se posmatra odvojeno od Interneta, a 

njegovo neprestano usložnjavanje i obogaćivanje novim modusima djelovanja na njemu i kroz 

njega, kombinovano sa ljudskom maštovitošću u iznalaženju novih načina upotrebe i 

međusobnog kombinovanja već postojećih funkcija ove moćne tehnologije, predstavljaju, bar 

kako sada izgleda, nepresušni izvor pojava i problema koje najpre treba uočiti kao takve a tek 

zatim ih podvrgnuti naučnoj analizi i proučavanju ili ih barem, iole valjano, označiti i opisati.  

 

2. PRISUTNOST DECE NA INTERNETU 

 

Napredne zemlje imaju višegodišnje iskustvo u primeni informacione tehnologije (IT) pri radu 

sa decom predškolskog uzrasta. I pored mnogobrojnih istraživanja i analiza i dalje postoje oni 

koji su za korišćenje ove tehnologije na ovom uzrastu i oni koji se tome više ili manje protive. 

Od kada je računar, po svojim karakteristikama, postao do te mere jednostavan za upotrebu da 

ga i mala deca mogu koristiti (dete od tri godine s lakoćom može da nauči da uključi računar, 

ubaci CD, startuje odreñeni program i aktivno u njemu učestvuje aktiviranjem komandi na 

tastaturi ili mišem), onog trenutka kada su nastali prvi računarski programi prilagoñeni 

predškolskom detetu, pređena je granica od koje više ne postoji put natrag.  

Informaciona tehnologija je nepovratno postala i deo dečijeg života. Zbog toga je potpuno 

nerealno očekivati da se svi složimo u nameri da deci zabranimo upotrebu računara. Ako 

učimo na iskustvima razvijenih zemalja onda bi morali da uočimo potrebu da blagovremeno 

postavimo znakove na putu razvoja primene IT na predškolskom uzrastu (pored korišćenja svih 

drugih medija, naročito televizije) koji će pomoći da ovu, inače veoma kreativnu, moćnu i 

perspektivnu tehnologiju koristimo odgovorno i u interesu deteta i njegovog razvoja.
246

 

3. ZAVISNOST OD INTERNETA 

Zavisnost od Interneta je klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, 

radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti.  

Zapadna istraživanja govore da ako neko provede na Internetu više od 38 sati nedeljno, 

odnosno, gotovo šest sati dnevno, onda je već nesumljivo postao zavisnik. Realno gledano, u 

                                                 
246 M.Nukovic, A.Erac, Komunikacija na internetu i društvene mreže, 2013. 
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našim uslovima svako ko uz aktivnosti vezane za Internet provede svakodnevno "svega" 4 sata, 

što je tek 28 sati nedeljno, duboko je zagazio u zavisnost. Pod aktivnostima u vezi sa 

Internetom ne može se uzeti u obzir samo OnLine boravak na mreži, već i sve ostale aktivnosti 

koje su u vezi sa mrežom - odgovaranje i pisanje elektronske pošte, Off Line rasprave na juznet 

grupama, čitanje preuzetih vjesti, časopisa, članaka, tekstova uopšte, testiranje preuzetog 

softvera, podešavanje klijenata za pristup Internet servisima, impresije koje se doživljavaju 

samom pomisli na Internet i slično.  

Ako ovo analiziramo, doći ćemo do sledećeg zaključka: Od 24 časa, prosečno 8 sati se provede 

u snu i odmoru uopšte. To ostavlja još 16 sati. Pretpostavimo da osoba ima radne ili školske 

obaveze 8 sati devno. To ostavlja još 8 sati za sve ostalo. Uzmimo da minimalno za ishranu i 

fiziološke potrebe dnevno ode oko sat vremena. Znači, ukupno prosječno slobodno vrijeme je 7 

sati. Od tih 7 sati na Internetu se provede 4 sata. To datoj osobi ostavlja "čitava" 3 sata za sve 

ostalo od čega se sastoji život, a šta to "sve" može da bude, razmislite sami, a takođe i o tome 

šta sve može, odnosno, ne može, da se uradi za ta 3 sata slobodnog vremena.  

Zаvisnost od internetа je psihički poremećаj, koji se mаnifestuje kаo opsesivnа željа dа se 

provodi vrijeme nа internetu. Osobа provodi mnogo vremenа u аktivnostimа vezаnim zа 

sаdržаje nа internetu, zаnemаruje uobičаjene аktivnosti poput druženjа, poslovnih obаvezа, 

učenjа, kućnih poslovа itd, i imа poteškoćа dа prekine internet аktivnosti, čаk i kаd sаmа 

prepoznа dа je vrijeme zа to.  

Poremećаj je prvi put opisаo аmerički psihijаtаr Ivаn Goldberg, 1995. godine. Iаko Goldberg 

nije imаo zа cilj dа se ovo uvrsti u zvаnični spisаk duševnih poremećаjа, njegov opis zаvisnosti 

od internetа je bio zаsnovаn nа DSP-ovom opisu pаtološkog kockаnjа. Goldberg je nаveo 

sledeće osnovne simptome ovog poremećаjа: korišćenje internetа izаzivа negаtivno, stresno 

stаnje čovekove psihe, korišćenje internetа čini štetu fizičkom, psihičkom, međuljudskom, 

društvenom ili ekonomskom stаtusu čovekа. 

3.1.Zavisnik od Interneta 

Korisnici se sreću sa računarom znatno prije pojave Interneta, kraće ili duže vrijeme proveli u 

proučavanju, istraživanju i zloupotrebi ove naprave i njenih mogućnosti (ma koliko to smješno 

zvučalo), a nakon toga su iz nekog razloga krenuli na Internet (npr. zavist što su ljudi sa 

pristupom Internetu popularni u društvu, želja "da se vidi i to čudo", potreba da se prati 

tehnološki razvoj ili neka znatno realnija i opravdanija potreba). Sledeća populacija je ona koja 

je računar pronašla već kada su obje stvari znatno zaživjele i kod nas, tako da su ili nabavili 

računar zbog Interneta, ili ga dobili s' Internetom zajedno. Takve osobe su već potencijalni 

zavisnici i prije nego što nabave računar, ili, u drugom slučaju počinju da koriste Internet po 

"liniji manjeg otpora", odnosno, kao stvar koju je najlakše savladati.  

Korisnici, kojima je računar najpromašenija investicija u životu, što bi u našoj sredini najčešće 

bili ljudi koje je društvo nagovorilo da kupe računar, gotovo po pravilu su neverovatni 

antitalenti za računare koji ni prije kupovine a ni poslije nekog vremena korišćenja nemaju 

predstavu kako računar može da im posluži, ubrzo dođe do razočarenja zbog 

"komplikovanosti" pristupa Internetu, tako da se Internet ubrzo poslije početnih pokušaja 

posjećuje rjetko ili nimalo 

Kod malo iskusnijih početnika i "veterana", momentalno nastupa euforija u stilu da je sve tako 

veliko i na dohvat ruke, svega ima, pregršt informacija, jedan otvoreni prozor u svjet, programi 

na "izvol'te", masa ljudi spremna za priču, četovanje preko noći, šta god poželite... Koliko je 

zapravo svih tih trenutno dostupnih informacija toj jedinki stvarno potebno? To se niko ne pita! 

No, iza ovog skretanja ustvari je obično ćorsokak koji vodi pravo u zavisnost.  Postoji 
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mogućnost da se korisnik na vrijeme osvijesti i shvati da pretjeruje, i bez većih problema 

prekine s pretjerivanjem. Ovo se može protumačiti kao pretjerano korišćenje. Naravno, postoji 

i ona druga mogućnost, da je na samom početku korisnik ogrezao u zavisnost, jednostavno 

negira svoj problem rječima "Ma nije to ništa, mogu da prestanem kad hoću...", da bi kasnije 

potpuno potonuo, ili, još gore, da se od samog starta ni ne osvrne, nego ode pravo na 40 sati 

nedeljno...  

3.2.Uzroci zavisnosti  

Uzroci zavisnosti mogu biti različiti. Navešćemo neke od njih: 

a) Bihejvioristički pogled je jedan od osnovnih psiho-socioloških teza je da neko ponašanje 

može uzrokovati "nagradu" ili "kaznu". Oblik ponašanja koji donosi nagradu se favorizuje kod 

bukvalno svake jedinke. Konkretno, stidljive osobe koje su oduvjek izbjegavale kontakt sa 

ljudima ili upoznavanje novih ljudi zbog anksioznosti i stresa koji im novi kontakt predstavlja, 

što se poistovjećuje sa "kaznom", veoma lako postaju zavisnici od Interneta zbog prividne 

sigurnosti koju im Internet pruža - nema direktnog kontakta, osoba se ne stidi svoje pojave, 

može stvoriti novi identitet i ponašati se kako želi, lagati o godinama i slično, odnosno, izostaje 

"kazna" jer nema direktnog kontakta i neprijatnosti koje on donosi, a "nagrade" koju Net pruža 

su brojne i raznovrsne - zabava, informacije, uzbuđenja. 

 

b) Biomedicinsko objašnjenje tumačenje razmatra greške u funkcionisanju specifičnih 

naslednih i kongenitalnih faktora, odnosno, hromozoma i hormona, i poremećenu hemijsku 

ravnotežu, t.j. višak ili manjak drugih važnih jedinjenja i neurotransmitera koji regulišu 

aktivnost mozga i nervnog sistema. "Zahvaljujući" ovome, određene osobe su od rođenja 

podložne zavisnosti. Više ozbiljnih istraživanja je pokazalo da brojne droge ili hemikalije koje 

se luče pod čulnim uticajima uspjevaju da "popune" sinaptičke šupljine među neuronima, 

odnosno, "ispale" impuls i natjeraju mozak da pošalje lažne informacije. Smatra se da ovo 

može da bude jedan od razloga za nadrealistična osjećanja koje neki ljudi doživljavaju prilikom 

npr. drogiranja, kockanja, ili trčanja. Ovo se može primeniti i na ZOI pošto su mnoge prilike na 

Netu slične - zabavne i uzbudljive, i uzrokuju iste reakcije.  

 

v) Sociološko gledište kaže da je Internet, po pomenutom Dr Groholu, adiktivan jer je socijalan 

- ljudi na njemu traže i nalaze ljude slične sebi i s njima komuniciraju gotovo kad god požele... 

On preneseno pominje problem koji se ogleda u sledećem: kad sa društvom tinejdžer ostane do 

kasno u kafiću, niko ga zbog toga ne šalje kod psihijatra. Takođe zamera istraživačima ZOI što 

nisu upoznati sa bihejviorizmom. Provjera pošte nije isto što i povlačenje poluge na slot-

mašini. Jedno je potreba za socijalizacijom, a drugo je ponašanje "traženja nagrade", a to su 

potpuno odvojene kategorije. 

Iz ovoga se vidi da se socijološko gledište i bihejvioristička teorija sudaraju, što je još jedan 

dokaz izuzetne složenosti ZOI i opasnostima olakog shvatanja i tumačenja jedne ozbiljne i 

kompleksne društvene pojave. 

g) ACE teorija u suštini predstavlja, pristupačnost, kontrolu i uzbuđenje. 

3.3. Simptomi zavisnosti  

Simptomi koji ukazuju da je osoba postala zavisna od Interneta su brojni, ali se uglavnom 

grade i nadovezuju na sledeće, osnovne simptome: 

 

• Povećanje praga tolerancije podrazumjeva da je vremenom potrebno provoditi sve više i 

više vremena na Internetu kako bi se zadovoljile potrebe za čije je podmirivanje ranije bilo 
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potrebno znatno manje vremena,  

• Apstinentska kriza može da nastupi kako nakon nekoliko dana bez Interneta, tak i pri 

pokušaju da se smanji ili prekine korišćenje Interneta, a manifestuje se psihomotornom 

agitacijom (nesvjesno pomeranje prstiju, šake i slično, odnosno imitiranje kucanja na tastaturi i 

pokretanja miša), anksioznošću, opsesivnim razmišljanjem o dešavanjima na mreži...  

• OffLine zavisnost podrazumjeva velike količine vremena koje se troše na razne aktivnosti 

vezane za Internet, bilo dok je korisnik povezan na mrežu ili ne (npr. odgovaranje na prispelu 

poštu ili replike na neku raspravu na juznetu), bez obzira ima li to realne koristi ili ne.  

• Asocijalno ponašanje koje se odlikuje zapostavljanjem raznih socijalnih, društvenih, 

rekreacionih i drugih aktivnosti i obaveza u korist Interneta  

Moguće uočiti i druge simptomi, kao što su:  

 

- Kada se zavisnik suoči sa problemom, ili osećanjem krivice zbog nekog događaja u 

sopstvenoj okolini, bespomoćnosti ili straha, on pokušava da spas pronađe upravo na mreži.  

- Obično, laže sve oko sebe, u cilju sakrivanja stvarne količine vremena utrošenog na Internetu, 

i to je u principu obavezno smanjivanje stvarno utrošenog vremena, dok se povećanje vremena 

provedenog na Internetu u večini slučajeva ne praktikuje.  

- I pored svih negativnih posledica do kojih zavisnost od Interneta dovodi, i svjesnog 

zanemarivanja istih, zavisnik i dalje koristi Internet nepromjenjenim intenzitetom, ili čak i više 

nego ranije. 

 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

Uoliko ste ovisni o netu i koliko on utjece na vas svakodnevni zivot?Internet nesumnjivo 

olaksava mnoge stvari u zivotu, cini da ne morate vise stajati uredovima zbog racuna, cini da 

mozete stalno biti u kontaktu s nekim na drugom krajusvijeta a da ne placate masne pare 

itd. No postoji i druga strana medalje. Lako postajemo ovisnici o Internetu, cak mnogo 

viseovisni o njemu nego o kompjuterskim igricama, pa cesto zaboravimo kako virtualni 

ivanjski svijet ipak nisu ista stvar. Potrebno je pronaći neku ravnotezu, ali i biti svjestan toga 

kako, ukoliko prilike dopuštaju, ne postoji nista bolje od razgovora u četiri oka...iza ekrana je 

lako sakriti vlastite mane. 

 
Bez interneta je danas prosto nemoguće živeti. Čovek po svojoj prirodi uvek ide kraćim putem 

i pokušava što jednostavnije uspostavljati veze s ostalima. Zbog  pojednostavljenja svega oko 

nas, tehnološki napredak  dostiže visok nivo. Internet je u naše domove munjevitom brzinom 

stigao i još uvek stiže. Retko ćemo naći domaćinstva koja neće imati priključak na globalnu 

mrežu informacija, i sav prateći hardver i softver za savremenu komunikaciju. Nekoliko 

decenija unazad ljudi verovatno ne bi zamišljali svet kao svet u kakvom danas živimo. Od 

rođenja interneta svet se menja velikom brzinom. Kao rezultat ove tehnologije, društvo je u 

procesu transformacije i to drastično utiče na ljudsko postojanje. Društvene stranice, chat-ovi, 

posao, akcije, zabava, muzika su samo do naše svakodnevnice. Čovek bi verovatno nazadovao 

u svojoj profesiji,da nema mogućnosti preko interneta prezentovati svoje neke ideje, s tim i da 

uspostavi saradnje. 

Dakle, moglo bi se reći da ukoliko se pravilno ne koristi,  internet jako loše utiče na svest, na 

ponašanje i karakter osobe. Na neki način se čovek odvoji od realnosti i uživi se u virtualni svet 

iluzija. 
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Prekomerno korišćenje interneta lako dovodi do stanja hipnotizovanosti u kojem korisnik ne 

može da odvoji realan svet od virtualnog kojeg ima pomoću računara. Ovaj problem se 

prvenstveno tiče dece koja previše vremena provode „igrajući se“ za računarom. Dovodi se i 

pitanje priroda ovih nasilnih igrica, ali to je sad druga tematika. Otkad je omogućena i online 

kupovina, kao i plaćanje računa preko interneta, to vreme takođe iskoriste da bi ostali pred 

monitorom. Ima još niz mogućnosti koji sprečavaju izlazak iz kuće. 

Danas Facebook i ostali chat-ovi preovladavaju, čim opadaju stvarni i bliski kontakti između 

ljudi. Zbog ovoga i slabi emocijalnost, opada volja za društvom. Neki od ovakvih korisnika 

često pada u depresiju čim mu nije moguće povezivanje na jedan ili više dana. 

U velikom broju zemalja ovaj oblik zavisnosti je nov nov i samim tim veoma malo ili nimalo 

proučavan, analiziran i saniran, iako je ovaj oblik zavisnosti nimalo zanemarljiv, po 

simptomima identičan zavisnosti od narkotika, alkohola, kocke i slično.  

Ulaskom računara i Interneta u našu svakodnevicu, zavisnost od Interneta postaje naša realnost 

i sve je veći broj korisnika.  . Problem sa zavisnošću od Interneta je, između ostalog, taj što za 

nju ljudi čuju obično kada su duboko ogrezli u zavisnost, a često ni tada, jer nisu ni svjesni 

postojanja ovog problema. Iako je Internet veoma koristan, treba u svakom trenutku biti 

svjestan kako njegovih prednosti, tako i mana i voditi računa prilikom korišćenja.  

 

LITERATURA 

1.Mihailović D., Psihologija u organizaciji, FON, 2010 

2. M. Nuković, A.Erac, Komunikacija na internet i društvene mreže, 2013. 

3. www.rzs.rs 

4. http://netaddiction.com 

5. http://sr.wikipedia.org  

6. www.dernek.ba/tema/55/prednosti-i-mane-interneta-/blogovi 

  

../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.296/Seminarski%20Informatika/www.rzs.rs
http://netaddiction.com/
http://sr.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/


NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
336 

 
  

Prof. dr Selim Šaćirović, 
MF Niš,

247
  

Prof.dr Šemsudin plojević,  
Univerzitet u Novom Pazaru,  

Semir Šaćirović,  
Geografski fakultet Beograd 

40 Kulturni turizam Novog Pazara 

 

 

Sažetak 

 

Novi Pazar predstavlja spoj različitih kultura i civilizacija, gde se sažimaju islamsko-

orijentalna i hrišćanska kultura. U strukturi antropogenih vrednosti Novopazarskog kraja od 

većeg turističkog značaja su arheološki lokaliteti, spomeničko, umetničko i kulturno nasleđe. 

Opšte odlike stanovništva urbanih i ruralnih naselja predstavljaju značajne karakteristike ove 

regije, koje je izdvajaju kao posebnu antropogenu celinu. U mozaiku antropogenih turističkih 

vrednosti izdvajaju se neki kurioziteti koji Novopazarskom kraju daju epitet turističke regije u 

kojoj se prepliću antički, srednjovekovni hrišćanski i orijentalno-islamski kulturni uticaji kako 

u prošlosti, tako i u sadašnjosti.  

Ključne reči: kulturni turizam, sakralni i profani spomenici, kulturna baština. 

UVOD 

 

Najstarija istorija novopazarskog kraja, period od doseljenja prvih ljudskih grupacija 

kamenog doba do kraja rimske vladavine i propasti robovlasničkog sistema, još uvek nam je 

gotovo sasvim nepoznata. Na njenom proučavanju uostalom rađeno je izvanredno malo. Prvi 

arheološki podaci koje za ove krajeve u drugoj polovini XIX veka pružaju poznati engleski 

arheolog Artur Evans, koji je u to doba putovao po našoj zemlji, i austrijski slikar i amater 

arheolog F. Kanic, veoma su oskudni: oni se svode na opšte uklapanje u šira razmatranja o 

antičkim komunikacijama centralnog i zapadnog Balkana, ili na notiranje izvesnih površnih 

zapažanja na terenu, bez ozbiljnije analize ili iskopavanja. Uz to treba napomenuti i 

nesigurnost podataka koje je davao Kanic. Iako njegovo delo predstavlja nesumnjivo riznicu za 

topografsko-arheološka istraživanja, njegove interpretacije pojedinih spomenika, nalaza i 

nalazišta često su proizvoljne i netačne. Tako je veliki deo srednjovekovnih spomenika ovaj 

autor jednostavno opredeljivao kao rimske. Stoga se njegovi podaci ne mogu primiti sa 

sigurnošću bez prethodne revizije 

Ni između dva svetska rata na ovom polju nije mnogo učinjeno. Treba pomenuti samo 

rekognosciranje terena koje je u ovo doba izvršio M. Grbić, konstatujući u Novom Pazaru 

postojanje jedne rimske nekropole o kojoj, međutim, ne pruža bliže podatke. Kakvo je u 

pogledu istraživanja ovog kraja bilo naše znanje do 1948. godine, jasno se može videti iz našeg 

dela o arheološkim nalazištima u Srbiji, u kome je detaljno zabeleženo sve što je do toga 

vremena bilo poznato ili publikovano o praistorijskim i rimskim nalazištima naše zemlje. 

 

 

1. SREDNJOVEKOVNI SPOMENICI 
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Dolina Raške sa svojom okolinom predstavlja dolinu kulturno-istorijskih spomenika iz 

srednjeg veka. Tu je formiran jedan od prvih plemenskih srpskih saveza, nazvan Raškom po 

reci Raški. Pre toga raški predeli bili su naseljeni Ilirima, o čemu govore brojni arheološki 

nalazi koji se nalaze u okolini Novog Pazara. Srbi su na ovim prostorima sagradili vojna 

utvrđenja i podizali manastire, najpoznatije staro uvrđenje jeste Ras u dolini Raške i Jeleč na 

Rogozni, zatim, kao što su poznati manastiri Sopoćani, Đurđevi Stupovi i drugi kulturno 

istorijski spomenici iz tog perioda.    

  

Stari Ras – tvrđava 

 

Položaj grada – tvrđave bio je predmet mnogih nagađanja. Već je A. Giljferding naslutio 

da su ruševine Pazarišta (7 km. od Novog Pazara, na ušću Sebečevske reke u Rašku) ostaci 

starog Rasa, kasnije zablude došle su zbog toga što je Giljferding predgrađe Rasa – grada 

pogrešno identifikovao sa samom tvrđavom. Čak i Konstantin Jiriček pogrešno izjednačava 

ruševine Pazarišta (Trgovišta) sa Rasom – tvrđavom. Jovan Cvijić je samo naslućivao na 

osnovu narodnog kazivanja da se iznad Pazarišta na brdu Gradini, nalazi neko utvrđenje koje je 

on ocenio kao Kulu motrilju. Stojan Novaković, koji je Rasu posvetio čitavu studiju, izneo je 

tezu po kojoj su srpski vladari čitavu godinu provodili po putu, u lovu, ratu, po letnjikovcima 

itd. nemajući prestonice u kojoj bi stalno boravili. Po njemu prestonicu u Rasu ne treba videti u 

samom gradu, (on je znao samo za predgrađe) već je treba ¨smatrati kao rasturenu po celom 

onom mestu¨, to jest po čitavoj teritoriji koju obuhvata pojam Rasa kao oblasti. Ovakvo 

Novakovićevo tumačenje, a zajedno s njegovim i Jeričekovo, svakakao je uticalo na niz 

ispitivača koji su Ras – prestonicu tražila zaista po čitavoj okolini , najviše u selu Deževi i oko 

Crkve sv. Petra i Pavla kod Novog Pazara. U nizu nagađanja ostalo je usamljeno kategorično i 

ispravno mišljenje Vladimira Ćorovića o Pazarištu kao Starom Rasu.  Međutim sve ocene o 

Pazarištu kao Rasu identifikovale su predgrađe Rasa s tvrđavom koju niko od pomenutih 

ispitivača nije uopšte uočio. Tek u novije vreme B.Vulović i J. Nešković prvi obilaze greben 

Gradinu iznad Pazarišta i utvrđuju na njegovom platou postojanje zidina i odbrambenih kula 

starog Rasa. 

 

Petrova crkva 

 

Petrova crkva kod Novog Pazara svakakako je najstarija očuvana sakralna građevina u 

Srbiji. Istorija crkve posle Nemanjinih vremena bila je poznata, delimično, i pre 

konzervatorskih radova od pre neku deceniju. Međutim, precizno vremensko razgraničenje 

dveju osnovnih faza zidanja ili obnova crkve – ni danas nije sasvim izvesno. Najveće 

iznenađenje u toku arheoloških radova koji su istovremeno izvođeni , predstavljao je izuzetno 

bogat ilirsko – grčki nalaz, na dubini od dva metra pod temeljima uz narteks i severni 

polukružni zid crkve.  
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Slika: Petrova crkva 9-10 vek  
 Izvor: Prospekt O. Novi Pazar 

 

Najstariji zidovi sadašnje crkve, koji obrazuju kružnu građevinu prečnika oko 7.5 metara, 

i četiri radijalna zida na severnoj i zapadnoj strani hrama, očuvani su do visine od oko 2.5 

metra. Centralni deo crkve ima oblik krsta – četvororlista koji je upisan u kružni zid, formiran 

od četiri dijagonalno postavljena pilastra s kohnama iste veličine na južnoj, zapadnoj i severnoj 

strani, dok je istočna kohna (danas oltarski prostor) nešto razvijenija.  

Ali, vratimo se činjenicama. Velika obnova Petrove Crkve koja je izvršena, široko uzev, 

za vreme raških župana pre Nemanje, nije izmenila osnovni kružni oblik prethodne građevine. 

Tom prilikom podignuto je današnje kube i galerija koja prstenasto obuhvata kube sa svih 

strana, osim istočne. Konstrukcija kubeta izvedena je iznad galerije pomoću trompi. Teškoću u 

traženju analogija za ovakav raspored trompi i oblikovanja uopšte, čini pre svega sličnost s 

većim brojem preromanskih spomenika u Primorju, ali i sa spomenicima na daleko širem 

području (Italija, Jermenija). Čini se da i u ovom slučaju kao i za oblike prvobitne građevine, 

objašnjenje treba tražiti u širim teritorijalnim i vremenskim okvirima ove internacionalne 

arhitekture koja je negovana u hrišćanskom svetu između VIII i X veka.  

Manastir Sopoćani 

 

Manastir Sopoćane je osnovao kralj Uroš 1. u drugoj polovini 13. veka. Kompleks 

sačinjavaju crkva Svete Trojice i iskopine uobičajenih manastirskih zdanja raspoređene unutar 

širokih obimnih zidina sa dve kapije. Uz prvobitnu crkvu, zidanu da postane kraljevski 

mauzolej, dograđena je u vreme kralja Dušana (1338-1345) spoljna priprata sa kulom-

zvonikom na pročelju. Osnova i prostorna struktura hrama Svete Trojice pripadaju razvijenom 

tipu Raške crkve, dok su način građenja i spoljni oblici preuzeti iz romanske arhitekture. 

Podvođenjem pevnica i bočnih kapela pod isti krov sopoćanska crkva je spolja dobila izgled 

trobrodne bazilike, što je uticalo na oblikovanje kasnijih spomenika raške škole. U 

unutrašnjosti crkve sačuvana je najdragocenija galerija srpskog i vizantijskog zidnog slikarstva 

(1260-1265). Obdareni sopoćanski slikari, nadahnuti antičkim nasleđem, doveli su 

monumentalni plastični stil 13. veka do vrhunca, slikajući na bogatoj pozlaćenoj osnovi remek 

dela izvanredne snage, izražajnosti i harmonije boja i oblika. Manje talentovani majstori, 

narativnih shvatanja, ukrasili su pripratu i bočne prostore hrama. 
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Đurđevi Stupovi 

 

Manastir Đurđevi Stupovi je jedan od najstarijih i najvažnijih u nasleđu srpske crkve. 

Mesto na kojem je izgrađen, Ras, pominje se već u X veku, u delu vizantijskog cara 

Konstantina Porfirogenita, a posedno u delu o srpsko viznatijskim sukobima. 

 

 

Izvor: Prospekt o manastiru Đurđevi Stupovi 

 

Manastir Đurđevi Stupovi podignut je iznad dolina reka Raške i Deževe. Sagradivši 

manastir Svetog Nikole kod Kuršumlije, a nedaleko od njega i crkvu posvećenu Bogorodici, 

bez saglasnosti svoje braće, Stefan Nemanja je bio pozvan u Ras, gde je i zatočen. Bio je 

zatvoren u jednoj pećini kod Rasa, iz koje je mogao da vidi samo jedno uzvišenje, brdo na 

kojem će kasnije sagraditi manastir. Ne dozvolivši da ga u tako teškom i opasnom položaju 

savlada očajanje, budući župan se sa puno vere i nade obratio Svetom Georgiju za pomoć.  

Pritom mu se obavezao da će mu ¨poslužiti¨ ako se njegovim molitvama izbavi. Došavši na 

vlast 1166/1167. godine, ispunio je savoj zavet i u Rasu podigao spomenik na vrhu onog brda 

koje je iz tamnice posmatrao. Tako je, u slavu Svetog Georgija, nastao prvi veći manastir u 

Rasu, oblasti koja je postala središte srpske države u XII veku.  

KULTURNO-ISTORIJSKI SPOMENICI ISLAMSKE ARHITEKTURE 

 

Po svom nastanku Novi Pazar ili Jeni Bazar, kako ga je nazvao njegov osnivač, snadžak-

beg Isa-beg Ishaković, prve zgrade koje se mogu smatrati kamenom temeljcem jesu Isa-begov 

hamam, Isa-begov han i Isa-begova džamija. Pored ovih objekata podižu se zanatski i 

trgovinski dućani koji daju fizionomiju orijentalne čaršije. Novopazarska čaršija je autentična 

po mnogo čemu a ostala je dobrim delom očuvana, mnogi objekti iz tog perioda su od velikog 

značaja i spadaju u kulturno-istorijske spomenike, a to su hamami, džamije, kula motrilja, 

bedemi i Amiragin han.  

Hamami 

 

Kako islamski verski propisi pored čestog umivanja zahtevaju i pranje celog tela, to su 

u periodu turske vladavine u Novom Pazaru bila izgrađena dva starinska javna kupatila-

hamama. Jedan od njih očuvao se i do naših dana. Taj stari i već veoma zapušteni hamam 

nalazi se u centru grada, naspram ulaza u Arap-džamiju (Ulica 7. jula), ali je od pogleda 

prolaznika zaklonjen brojnim naknadno prizidanim zanatskim i trgovačkim radnjicama. To je 

jedan od najstarijih i najznačajnijih spomenika islamske arhitekture u celom Sandžaku. Po tipu 

ovo staro kupatilo pripada dvojnim ili “ćifte” amamima, koji su po uzdužnoj simetrali 

predvajani masivnim zidom da bi jedna polovina, sa zasebnim ulazom, služila za kupanje 

muškaraca a druga za žene. 
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Slika : Gazi Isa-begov hamam XV vek 

 
Izvor: Časopis „Bošnjačka riječ“ 

 

U arhitektonskom pogledu to je monumentalna građevina čije dimenzije dostižu 26 x 23 

m. Ceo objekat ima složenu osnovu, s mnogobrojnim prostorijama, a nadvišen je s jedanaest 

većih i manjih kupola. Sa severne ulazne strane prvo se pružaju dve skoro identične kvadratne i 

prostrane (10,5 x 10,5 m) garderobe, u kojima su ranije postojali drveni boksovi za svlačenje i 

ostavljanje odeće. Odatle se prelazilo u centralni deo kako muškog tako i ženskog hamama, tj. 

u središne odaje u kojima se posle kupanja obično odmaralo uz kafu ili čibuk. Iz ove prostorije 

ulazi se u tri manja kupolicama pokrivena odeljenja, tzv. Halvate, koja su služila za samo 

kupanje posetilaca. U svakome od njih nalaze se po dva niska i lepo dekorisana mermerna 

lavaboa-kurne, tako da su se u istom halvatu mogle istovremeno kupati i dve osobe. Iz dve 

slavine, ugrađene iznad kurni, slivala se u njih topla i hladna voda. Odatle su posetioci 

bakarnim zdelicama zahvatali mlaku vodu i njome polivali telo. S južne streane uz odeljenje za 

kupanje postavljena je nešto niža prostorija, u kojoj su bili smešteni kazani za grejanje vode i 

sama ložionica.  

Nažalost nemamo tačnih podataka o istoriji ove značajne građevine. Kada je Evlija 

Čelelebi 1660. godine prolazio kroz Novi Pazar zapisao je da postoje dva hamama – Stari i 

Novi. Za Stari se pouzdano zna da je bio zadužbina Isa – bega Ishakovića a za novi nema 

jasnih podataka.  

Cetiri kilometra severoistočno od grada, nalazi se Novopazarska banja s lekovitim 

kupatilom, koje su takođe podigli Turci. Po predanju to je kupatilo u XVI veku izvesno vreme 

držao pod zakup Hadži Hurem, osnivač jedne od iajstarijih džamija Novog Pazara. Godine 

1611. ovu toplu mineralnu banju pominje francuski putopisac Lefevr, a oko sredine XVII veka 

i turski geograf Hadži Kalfa. Evlija Čelebi hvali ovu „ilidžu" kao jedno od omiljenih izletišta 

Novopazaraca i ističe da ju je podigao Hafiz Ahmed-paša. Godine 1875. ovamo je dolazio 

mladi engleski arheolog Artur Evans, koji je ostavio prvi precizniji opis kupatila, smatrajući 

njegov centralni deo za antičku termu iz IV vek. 

Tvrđava 

 

U centru Novog Pazara, na blagom uzvišenju koje sa severozapadne strane zaklapa korito 

reke Raške a s istočne današnja Ulica Prvog maja, prostiru se zidine starog turskog utvrđenja. 

Ono je pokrivalo površinu — sada pretvorenu u Gradski park — od preko 16 hiljada 

kvadratnih metara i imalo je, sudeći po očuvanim kamenim bastionima, preostalim bedemima i 

poluzatrpanim širokim rovovima, — oblik trougla čije je teme upravljeno ka severu. Na tom 

mestu i danas se uzdiže najmarkantniji bastion, dosta složene osnove, koji flankira prvobitni 

ulaz u tvrđavu i skriva podzemnu tamnicu — zindan. 



 

 

  
341 

 
  

Od ove tabije do bastiona na zapadnom uglu proteže se solidno građen, ali dobrim delom 

vek zarušen, severozapadni bedem. Na sredini njegove dužine od preko 200 metara očuvala se 

jedna lepa oktogonalna kamena kula, kod meštana poznata pod imenom „Stara izvidnica". Ona 

je visoka oko 15 metara, pri vrhu ima na četiri strane izbačene odbrambene balkone — 

mušarabije, a po svim zidovima u tri nivoa raspoređene male kružne puškarnice. To upućuje na 

zaključak da je ova starinska kula bila nameljena za odbranu srednjeg dela bedema vatrom iz 

ručnog oružja. 

 

Slika : Tvrđava sa kulom motriljom XV vek 

 
Izvor: Časopis „Bošnjačka riječ“ 

 

Preostala dva poligonalna bastiona, na zapadnom i južnom uglu tvrđave, znatno su 

prostranija i niža, s potpuno pravilnom osnovom, pa predstavljaju već moderniji tip 

artiljerijskih kula.
248

 

Džamije 

 

Od nekadašnjeg mnoštva novopazarskih džamija sada se svojom starinom i 

jednostavnom lepotom naročito ističe Altun – Alem džamija. Podignuta je na kraju stare 

Čaršije (današnje Ulice Prvog maja),  na koju se nekada nadovezivala carska džada što je iz 

ove varoši vodila prema Mirtovici i Skoplju. Ona nije velika građevina: duga je nešto manje od 

16 a široka samo oko 10 metara. To je jedno prostorna kupolna džamija sa zanimljivim tremom 

i ne osobito vitkim minaretom.  

Njen centralni prostor, izveden u obliku skoro pravilnog kubusa, pokriven je niskim a 9 

m širokim kubetom. Prelaz iz kvadratne osnove u kružni prsten tambura rešen je u uglovima 

širokim pandatifima čije ivice ocrtavaju vrlo plitki i prelomljeni luci. Fasade glavnog dela 

džamije premalterisane su i tako fugovane da imitiraju prvobitni način građenja naizmeničnim 

smenjivanjem žučkastog kamena i crvene opeke. Trem, građen kamenim tresenicima, počiva 

na osmostranim masivnim stubovima koji imaju karakteristično dekorisane baze i kapitele. 

Između stubova razapeti su snažni i u temenu blago prelomljeni luci koji nose dve manje slepe 

kupole s neobično plitkim osmostranim tamburama. Trem je samo s desne strane zatvoren 

kamenim zidom koji se nadovezuje na podužni zid glavnog dela džamije. Dvanaestostrani 

minaret, prislonjen iz desnu stranu trema, takođe je izveden od pažljivo obrađenih kvadara 
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peščara. Njegovo visoko podnožje ukrašava friz slepih arkadica i jedan plastični prsten, dok 

donju ivicu šerefeta oživljavaju stalaktiti. 

Zahvaljujući prepisu zadužbinske povelje, koji se do danas sačuvao u Arhivu Centralne 

direkcije vakufa u Ankari, poznato je da je Altun – Alem džamiju podigao kao svoju zadužbinu 

Mevlana Muslihudin, sin Abdulganija. Njegova vakufnama bila je potvrđena u Skoplju prvih 

dana januara 1550. godine i iz nje se vidi da je osnivač džamije u neposrednoj blizini podigao i 

zgradu mekteba – islamske osnovne škole – kao i kuću za stanovanje imama. Za izdržavanje 

ovih zadužbina Muslihudin je u Novom Pazaru zaveštao i određene koristonosne objekte: jedan 

han, vodenicu u Raškoj, šest dućana pred hanom i neke kožarske dućane u Tabačkoj čaršiji. 

Istovremeno je, kao što se to tada praktikovalo, poveljom odredio i prinadležnosti svim 

službenicima svoga vakufa. 

 

Slika : Altun-Alem džamija XVI vek 

 
 

Neobično zanimljivi arhitektonski elementi njegove džamije u Novom Pazaru, kao što su 

visoki dvokupolni trem, zid koji ga bočno zaklapa i neuobičajeno postavljen minaret – uz trem 

a ne glavni deo džamije – navode na pretpostavku da je neimaru Altun – Alem džamije u 

komponovanju njene celine služila kao uzor neka od starijih, poštovanih zadužbina brusanske 

stilske grupe. Međutim, uzdržano korišćeni i plitko rezani elementi dekorativne plastike kao i 

onaj u suštini vizantijski način zidanja na njegovom glavnom delu – govore o upadljivom 

prisustvu odlika novije, ranocarigradske stilske grupe. Preuzevši u opštem planu tekovine stare 

brusanske arhitekture, a u detaljima elemente tog ranocarigradskog umetničkog izraza, Altin-

alem džamija je postala interesantan primer onih poznih provincijskih zdanja na kojima se, u 

doba procvata reprezentativnog klasičnog stila osmanlijske umetnosti, još prožimaju obeležja 

prethodne dve škole. Po tome kao i po svom lepo građenom arhaičnom tremu, nevelika 

Muslihudinova džamija, iz pete decenije XVI veka, zaista predstavlja redak spomenik islamske 

arhitekture ne samo u Sandžaku već uopšte na našem tlu. 

Između petnaestak drugih postojećih džamija Novog Pazara, od kojih je najveći broj 

nastao u prošlom veku, danas se kao značajnije izdvajaju još samo tri: Bor-džamija, Lejlek-

džamija i periferijska džamija u Svojboru. 

Za Bor-džamiju, u današnjoj Kragujevačkoj ulici, zna se, na osnovu natpisa očuvanog 

nad ulazom što vodi iz trema u njen glavni deo, da ju je podigao Hadži Hurem 1561. godine. 

Međutim, izuzev predanja koje kaže da je ovaj zadužbinar za života kao zakupnik držao toplo 

mineralno kupatilo u Banji kod Novog Pazara, a posle smrti bio sahranjen u turbetu uz ovu 

džamiju – sada nemamo više nikakvih drugih podataka o njenom osnivaču. Krajem 1660. 
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godine turski putopisac Evlija Čelebi pominje Hadži Huremovu džamiju kao jednu od 

najznamenitijih u ovom grad. Kasnije, u jednoj od bitaka oko Novog Pazara džamija je stradala 

od požara te su od prvobitne građevine preostali, izgleda, samo donji delovi obimnih zidova 

molitvenog prostora i kameni minaret. Danas džamija ima sa svih strana ozidani trem, a 

pokrivena je ravnom drvenom tavanicom i četvoroslivnim krovom. Jedino još njen lepo građen 

minaret svojom formom i plastičnom dekoracijom, podseća na skoro istovetan minaret 

dvadesetak godina starije Altin-Alem džamije.  

 

Slika : Lejlek-džamija XVII-XVIII vek 

 

 

Lejlek-džamija, na uglu Nemanjine i Ćorovićeve ulice, po jednom nesigurnom predanju 

postala je prepravljanjem starije crkve o trošku izvesnog poturice Havala Ahmed-bega. Pored 

džamije Mevlan Muslihudina danas je to jedina kupolna džamija u Novom Pazaru. Njena 

široka i plitka kupola nema prozora a spolja je utopljena u osmostrani tambur čije su četiri 

strane nastale uzdizanjem zidova centralnog kubusa. Po tome, kao i po slepoj kupoli, ovaj deo 

džamije više liči na neko veoma monumentalno turbe. Mali i nekada otvoreni trem oslanjao se 

jednim svojim delom na četiri lepo obrađena kamena stuba kod kojih su međuprostori 

naknadno zatvoreni zidovima. Opšta koncepcija građevine, sasvim skroman minaret kao i 

stilske odlike zazidanih ali još vidljivih stubova, navode na zaključak da je Lejlek-džamija 

nastala u XVIII veku.
249

  

Stara čaršija 

 

Izgradnja na prostoru koji se nalazi na desnoj obali Raške na kome se relativno kasno 

razvio deo novopazarske čaršije u neposrednoj je vezi sa postankom i razvojem Novog Pazara 

kao naselja. Novija istraživanja, prvenstveno istorijskih izvora, ukazuju na potrebu korigovanja 

ranijih zaključaka prema kojima su Novi Pazar osnovali Turci sredinom XV veka. Sasvim je 

sigurno da su na prostoru na kome se izgrađivao Novi Pazar, u srednjem veku u predtursko 

vreme, postojala i naselja. Podaci o najstarijoj džamiji u N. Pazaru koje je saopštio Evlija 

Čelebi ukazuju sa dosta sigurnosti na to da je ova džamija - Gazi Isa begova, koja se nalazila u 

centralnom delu grada između Amir aginog hana i obale Raške, izgrađena prepravljanjem 

starije crkve. Prema ovom podatku značilo bi da je naziv starijeg srednjovekovnog naselja Ras 

zamenjen pod Turcima novim, Novi Pazar, nazvanim „novi" u odnosu na obližnji Stari Pazar, 

koji je do Turaka nosio naziv Trgovište.
250

  

 

Slika 19: Stara čaršija u Novom Pazaru 
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 Grupa autora: Novi Pazar i okolina, 1969, 197 
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Izvor: S. Šaćirović 

Ne ulazeći u niz drugih pitanja koja se odnose na problem naziva i razvoja naselja 

Trgovišta i Rasa, srednjovekovno naselje na mestu Novog Pazara bilo je po svemu sudeći u 

formiranju, jer se u izvorima iz druge polovine XV veka pominju u njegovoj neposrednoj 

blizini sela Parice i Potok koja su ubrzo ušla u sastav Novog Pazara kao mahale naseljene 

hrišćanskim stanovništvom, neka od njih već 1468/69. godine (Parice)3. Srednjovekovno 

trgovačko naselje na mestu Novog Pazara nastalo je na trasi Carigradskog puta, na mestu gde 

je put prelazio reku Rašku i nastavljao se dalje prema Jeleču (trasom kuda ide današnja ulica 1. 

maja). S obzirom da se najstarija čaršija koju poznajemo formirala na levoj obali Raške duž 

komunikacije koja je vodila prema naselju Potok, moguće je da je tuda išla starija trasa 

Carigradskog puta povezujući se sa drugim krakom transverzalnog srednjovekovnog puta 

prema Petrovoj crkvi i Ibru, približno trasom današnje ulice Relje Krilatice. (Osnovni podaci u 

mnografiji Novi Pazar i okolina 1969, 134) 

 

ZKLJUČAK 

 

Obrazovna turistička klijentela sve više je zainteresovana za obilazak kulturno-istorijskih 

spomenika. Novi Pazar je veoma bogat kulturnom baštinom iz različitih perioda, pomenućemo 

stare naseobine kao što su Naprelje, Smolućka pećina i drugi arheološki nalazi u ovom kraju. 

Naročito treba pomenuti srednjovekovne spomenike koji su na jednom relativno malom 

prostoru ,a neki od njih pripadaju svetskoj kulturnoj baštini tj. pod zaštitom UNESCO-a. Novi 

Pazar je bogat sakralnom i profanim spomenicima iz osmanskog perioda i mnogi su pod 

zaštitom države kao kulturno istorijski spomenici od izuzetne vrednosti.   
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41 Rekreacioni në turizëm 

 

Abstract                                                                                                                                             

Recreation in tourism has a great importance to society, the place where he and the man who 

today extends its activities in vacation. Engaging in sports recreation tourism has an impact on 

socio-economic aspects, and to update the man and his health. We know that recreational 

tourism in the country as a subject has access faculties knowing its role and importance of the 

country and. Recreation tourism contributes not only in the country but also in goods relation 

to man and the wider society for having so a welcome break for the tourists who occupy key 

place of tourist propaganda agencies and state where tourism 

Keywords: Tourism, recreation, sports recreation, tourism and sport, recreation and sports 

centers. 

1. Hyrje 

Me rekreacionin sportiv ata qe merren kanë interes pozitiv për arsye qe ndalojnë sëmundjet 

moderne si; kardiovaskulare, nervore, te stërkeqjes se muskujve, organizmit etj. Rekreacioni 

sportiv jo vetëm qe bën dukjen e mire dhe mbajtjen e drejt te trupit, por ndikon edhe ne 

mbarëvajtjen e mire te aftësive funksionale ne nivel te lart. Njeriu pra e thyen edhe monotonin, 

njeh dhe njofton shoqërinë, rrugëve te sportit, lojës, aktivitetit, etj. Ndërsa, rekreacioni sportiv 

ne turizëm ka një vlerë te madhe ne marrëdhënie me zhvillimin e turizmit bashkëkohor si 

mysafirët e shumtë qe vijnë ne qendra turistike qe posedojnë fusha golfi, futbolli, volejbolli, 

basketbolli, noti, kalërimi, skijimi etj., rritin edhe me shume rendësin e turizmit ne sport dhe 

rekreacion. Rekreacioni ne turizëm është një faktor i domosdoshëm dhe i nevojshëm në 

kënaqjen e njeriut-turistit. Turizmi si një nga veprimtaritë shume të rëndësishme te shoqërisë së 

sotme në vendet e zhvilluara, por edhe ne disa shtete në tranzicion, është një produkt i 

rëndësishëm eksporti ku turizmi sot jep te ardhura rreth 10 % ne gjithë boten.  

Në Kosovë, turizmi është një degë e rëndësishme ekonomike ku industria turistike e Kosovës 

ka realizuar rreth 8-10% të produktit shoqëror vendor por potencialin turistik as që është 

shfrytëzuar sa duhet dhe kjo pjesëmarrje mund të jetë edhe më e madhe, në qoftë se oferta 

turistike përparon në aspektin cilësor dhe sasior sipas Departamentit të Turizmi në Kosovë.  

Pas luftës ne sektorin e turizmit kishte edhe pasoja e që këto ishin evidente e të dëmshme për 

interesat e dy grupeve: banorë vendas dhe operatorët turistikë përkatës. Për grupin e parë këto 

pasoja shoqërohen me një përdorim të pakthyeshëm të të mirave publike dhe të vështira për t’u 

kthyer në gjendjen e mëparshme. Ndërsa për të dytin, i njëjti kërcënim pengon efikasitetin e 
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ardhshëm të investimeve në ato vende, lokacione etj. Andaj, planifikimi cilësor i hapësirës 

është një ndër parakushtet më të rëndësishme për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të 

turizmit në Kosovë. 

Kohëve të fundit rekreacioni sportiv ne turizëm ka treguar një lidhmëni dhe zhvillim të madh 

ne mes vete. Ne lidhmerin e tyre kane pasur ndikim shume faktorë si ai i zhvillimit te 

ekonomisë, teknikes, teknologjisë, infrastrukturës si dhe vetëdijes dhe nevojës se marrjes me 

aktivitete sportive-rekreative ne turizëm.  

 

1.1. Rekreacioni sportiv ne turizem  

 

Ne fushën e rekreacionit sportiv turizmi ka treguar një rritje te dukshme si ne interes te 

kompanive te ndryshme po ashtu edhe te vet shtetit ne tere boten e cila i ndihmon edhe 

përparimit te vendit. Rekreacioni sportiv ne turizëm është prezent edhe ne kënaqjen e nevojave 

te njeriut te cilën ja ofron natyra, kushtet materiale-financiare dhe vendi ne te cilin e 

shfrytëzon. Pushimi, loja dhe marrja me aktivitete rekreative-sportive, lëvizja, qëndrimi ne 

diell dhe ne borë ne vendet e ndryshme turistike kane faktorin e tyre ndikues ne shëndetin e 

njeriut pos interesit material-financiar atë te kënaqjes jo vetëm fizike por edhe shpirtërore 

(Bartoluci, M. 1995).  Faktor tjetër me rendësi ne turizëm janë edhe manifestimet sportive si 

ato olimpike, botërore, etj., ku te cilat edhe me tutje ja dhënë ngritjen e zhvillimit te saj me 

sport turizmit te atij vendi. 

Aktivitetet rekreative-sportive janë me se te domosdoshme edhe ndoshta imponuese (varësisht) 

qe kane ndikim te shumëfishtë trupor dhe shëndetësore. Sa me shume te merremi me aktivitete 

rekreative-sportive dhe me lëvizje aq me shume kemi investuar ne shëndetin tone dhe në 

kënaqësi e që reflektohet edhe me vone e cila e mban freskimin vital psiko-fizik ku këto 

ofrohen nga ofertat turistike apo agjencitë turistike (Tahiraj, E. 2007). 

Pozita gjeografike, klima, hidrografia, janë pasurit me të çmueshme të territorit të Kosovës të 

cilat janë potencial permanent për zhvillimin e turizmit si sektor i rëndësishëm ekonomik, 

mirëpo, përkundër pasurive natyrore të përshtatshme për zhvillimin e turizmit mungon 

infrastruktura adekuate, mungon kuadri profesional, mungojnë njohuritë për turizmin në 

mënyrë që ai të ngritët në shkallë të lartë dhe të bëhet konkurrent me turizmin e vendeve tjera. 

Pozita gjeografike, kushtet klimatike, terenet e përshtatshme, janë predispozita për zhvillimin e 

këtyre llojeve të turizmit.  

Shembull, ne turizmin dimëror terreneve të skijimit ju nevojitet shtresë e hollë e borës që ato te 

shfrytëzohen, si dhe klima e përshtatshme e cila mbretëron ne këto anë mundëson që këto 

terene të shfrytëzohen për aktivitete dimërore deri në 6 muaj në vit. Këto terene mund të 

pranojnë deri në 30.000 mijë skijatorë në të njëjtën kohë. Është karakteristike se këto terene 

mund të shfrytëzohen edhe për skijim mbi barë. Terrenet me pjerrtësi të lehtë si dhe stazat 

ekzistuese të cilat i përdorin blegtoret, paraqesin një mundësi shume të mirë për zhvillimin e 

alpinizmit, ecjes dhe shëtitjes malore me biçikleta. Ky lloj i turizmit ndërlidhet me zhvillimin e 

sporteve të tjera malore qe mund të zhvillohen në këto anë të vendit tonë. 

Turizmi malor në Kosovë i ka të gjitha kushtet natyrore për zhvillim, duke u shndërruar 

në  potencialet më fitimprurëse të ekonomisë. Në dobi të kësaj flet edhe roli i dyfishtë i turizmit 

malor: në dimër si qendra të ushtrimit të skijimeve dhe të sporteve dimërore dhe në verë si 

qendra rekreacioni e pushimi. Malet e Kosovës mund të shfrytëzohen edhe për lloje të tjera të 

turizmit, si turizëm rekreativ, alpinizmi, gjuetia etj. 
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2. Turizmi dhe sporti 

 

Sporti ne turizmin bashkëkohorë nuk ka rol vëzhgues, por ai gjithnjë ka përmbajtjen dhe 

format e saj te rëndësishme ne qëndrimin e turistëve të cilët ata bëhen pjesëmarrës te ndryshëm 

aktiv ne aktivitetet rekreative-sportive (Bartoluci, M. & Skoric, S. 2009) . 

Ne turizëm, rekreacioni sportiv ka një rendësi te madhe si ne shoqëri qe është i domosdoshëm 

po ashtu edhe ne funksionin e argëtimit dhe dëfrimit dhe shpenzimit te kohës se lire ku përmes 

këtyre rrugëve krijohen rezultate ne arritjen e interesit te përftimit nga ana financiare dhe 

turistike për shtetin qe investon për ketë lami. 

Turizmi dhe sporti kane tradite te gjate e cila manifestohet me: tekniken moderne te zhvillimit 

dhe te komunikacionit, zhvillimin e organizatave te mëdha për planifikimin e kohës se lire, 

mënyrën e re te punës, qe mundëson rritjen e fondit te kohës se lire.  

Sporti ne turizëm mund te definohet si edukativ-mësimor në kënaqjen, dëfrimin e popullatës në 

aspektin e aktiviteteve lëvizore-rekreative-sportive, qe është pjese e shkollimit te gjeneratave te 

reja qe ka për qellim përmbushjen e nevojave te kënaqjes se njeriut me lëvizje, loje, aktivitete, 

qe e bëjnë dhe e forcojnë apo mbajnë me tutje organizmin vital te njeriut si nga ana fizike po 

ashtu edhe ajo psikike e mentale (Bartoluci, M., 1998).  

Sporti ne turizëm të njerëzit, janë me motivet e mundshme që të përcillen ndodhitë e ndryshme 

sportive, garuese, manifestuese, si; lojërat olimpike, botërore, evropiane etj., ku në të cilat edhe 

turizmi ka ndihmesë në këtë aktivitet sportiv si në vend-pushime, ku njerëzit luajnë  tenis, 

skijojnë, luajnë golf, notojnë, kalërojnë etj. Sot ne kohen moderne ne turizëm me shume 

dominon sportisti si faktor kryesor motivues ne vendet ku pushojnë turistët dhe kohen e 

shfrytëzojnë me marrjen e aktiviteteve sportive-rekreative. 

Rekreacioni sportiv ne turizëm ka rendësin dhe efektin e çlodhjes te organizmit te njeriut, ku 

njeriu nga pushimi vjetor i punës apo për vikend shkon për të pushuar apo ndërron një vend 

tjetër si pushim ne det apo në një vend malor për tu relaksuar ka efektin e vet në ambientim dhe 

pushim. Sa i përket pushimit mund të themi se është konstatuar qe pushimi aktiv me shpejt e 

sjell njeriun ne procesin e pushim te organizmit, ne krahasim me pushimin pasiv apo te 

qetësisë. Njeriu me sport në turizëm gjithmonë është ne kontakt me hapësirën e diellit, ujit, 

skijimit etj., pajisjeve apo hapësirës qe e rrethon, duke ja mundësuar oferta nga turizmi dhe 

këto mund te quhen ndryshe edhe si ilaç i njeriut.  

Sporti dhe turizmi janë dukuri te cilat me përmbajtjet e tyre kryesisht ndihmon njeriut ti paguan 

nevojat e tij për pushim dhe rekreacion (Tomic, M.2001). 

 

2.1. Qendrat rekreative-sportive ne turizëm 

 

Qendrat rekreative-sportive paraqesin turistëve bazën materiale dhe kadrovike për pushim dhe 

kohë të lirë turistit (Relac M. -1971). 

Ne kënaqjen  e mysafirëve në pushime, rekreacioni ne turizëm ka edhe ekonomin e vlerës dhe 

me ketë mund te përmbledhim me dy gjera; efektin direkt financiar, pagesën e shërbimit ne 

qendrat rekreative-sportive, rrugëve indirekte të lehta dhe të shpejta rreth shitjes se 

kapaciteteve, shitjes se pajisjeve, pijeve dhe rekuizitave, benzinës dhe gjerat tjera. Pra, në 

aspektin ekonomik mund te rritet me rritjen edhe te turizmit te cilën gjë më interesant e bëjnë 

qendrat rekreative-sportive (Bartoluci, M. 1997). 

Për të bërë edhe më komodë pushimin dhe ndejën këto objekte apo qendra rekreative-sportive 

që janë te dedikuara për turistë dhe mysafirë të ndryshëm, dhe në shërbim të tyre duhet të jenë: 

fitneset, saunat, topogane, bazenet, mjetet dhe pajisjet sportive, kuadrot mjekësore, masazhistët 

etj. 
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Për një efektëshmëri te punës neper qendrat hotelerie dhe rekreative-sportive do te ishte shume 

e rrugës dhe e rëndësisë se veçantë qe ti stimulon këto kuadro profesionale për pune ne këto 

qendra, për arsye qe këta turistë, vizitorë të kenë përsëri motiv te vizitojnë këto qendra për 

shfrytëzim sa më të mirë (Bartoluci, M.1983).    

Për punë të qendrave rekreative-sportive ne hotele ku janë prezent këto vende (lokacione) 

duhet ti cekim disa profile pa te cilat nuk bën dhe nuk mund të funksionoj në mënyrë të 

pavarur, si; 

 njerëzit qe janë te thirrur për rekreacion me përgatitjen te lart shkollore-profesionale, 

 kuadrot administrative qe shesin bileta për shërbimet e ndryshme nëpër qendra, 

kontrollet ditore, evidencën e mysafireve, etj, 

 mekanikët, elektricistët, dhe mbajtësit e pajisjeve dhe mjeteve sportive, duhet te jene te 

kualifikuar për ketë sepse turistët dhe mysafirët e shumtë duhet ti kenë te gatshme këto duke 

filluar nga pajisjet e thjeshta deri te ato te kalërimit, notit, skijimit, dhe aktiviteteve sportive me 

fushat dhe objektet tjera përcjellëse, 

 udhëheqësi i vendit ne qendrën apo lokacionin, përcjell dhe interesohet për gjendjen 

dhe dëshirën e mysafireve, 

 zyrtarë për propagandë dhe informata për mysafir-turist-vizitorë, dhe shërben për ta 

non-stop 24 orë, 

 organizator për lojëra te ndryshme sportive-rekreative ne grupe apo pa to, ne disiplina te 

ndryshme. 

 japin këshilla dhe ndihmon (mëson) ne përgatitjen rreth përdorimit të pajisjeve-

mjeteve-rekuizitave dhe lojërave qe i përdorin (për aktivitetet e tyre) që i preferojnë vizitorët, 

 organizojnë pushime aktive, përcjellje te ndonjë ngjarje sportive, shëtitje, turnire etj, 

 analizojnë rezultatet e arritura dhe kënaqjen e turistëve, vizitorëve e cila duhet të arrihet 

dhe ka objektiv te punës me turistë, 

 ndihmesë edhe në problemet tjera qoftë edhe të natyrë shëndetësore apo të lëndimit. 

 

Ndërsa, sa i përket vendit dhe qendrave rekreative-sportive për turistë, rekreacioni sportiv 

përmban ne vete edhe disa aktivitete si:  

 aktivitetet ne ujë (mësimi i notit, lojërat e ndryshme ne ujë, aktivitet ne tobogan etj), 

 aktivitetet ne hapësire, brenda dhe jashtë (stadiume, fusha tenisi, volejbolli, basketbolli, 

staza te ndryshme etj), dhe 

 aktivitetet sportive-rekreative për fëmijë etj. 

 

3. Përfundim 

 

Pushimi aktiv ne kënaqjen e dëshirave dhe nevojave për loje, dalja ne diell, ujë, borë ka 

rendësin dhe ndikimin e vet psiko-fiziologjike dhe fizike të cilat i ofrohen. Vendi ynë edhe pse 

nuk ka det, ka disa resurse turistike që krijojnë mundësin për zhvillimin e llojeve të tjera të 

turizmit se bashku me rekreacion sportiv, e që i krijojnë mundësi investuesve për të investuar 

dhe krijuar një turizëm atraktiv për turistët.  

Kosova prej pesë rajoneve turistike: Rajoni i Alpeve Shqiptare, maleve të Sharit, i Prishtinës, 

Mitrovicës ( Shalës së Bajgores), i Anamoravës dhe si vende më të përshtatshme janë vendet 

turistike i Alpeve Shqiptare dhe i Sharit si rajone që dallohen në Kosovë por edhe në rajon për 
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zhvillimin e turizmit dimëror-rekreativë-sportiv ku mund te ekzistojnë edhe kushte për ngritjen 

e disa qendrave turistike me standardeve ndërkombëtare.  

Po ashtu Kosova është e njohur edhe me vende turistike si: Burimi i Drinit të Bardhë, Ujëvara e 

Mirushës, Gryka e Rugovës (Boga), Banja e Pejës, Kllokotit, e Mitrovicës etj. Këto qendra 

turistike rekreativo-sportive që ka Kosova, njerëzit mendojnë që një pushim veror apo dimëror 

ta kalojnë në vendin e tyre qe ju ofron këto mundësi. Kosova edhe pa det si një vend turistik 

mund te ofron kalim te mirë vikendeve me mundësit dhe veçorit që i ka krijuar natyra.  

Andaj, te gjitha këto informata te cilat u ceken me larte është dhe ka qenë nevojë e një punimi 

“rekreacioni ne turizëm” për njerëzit qe mbajnë dhe janë pronar te hoteleve dhe qendrave 

turistike-rekreative ku duhet te bazohen ne disa standardizime dhe me këtë rast përfituesit të 

kësaj lamije janë: turistet (njerëzit), hotelet, turizmi, restorantet e ndryshme, dhe te interesuarit 

e tjerë që nuk kanë njohuri për rolin dhe rëndësinë  e rekreacionit ne turizëm dhe për 

mirëqenien e shëndetit të njeriut, gjegjësisht turistit ne kënaqjen e tij gjate pushimit që bënë ai 

(turisti). 

Ky punim mbi rekreacionin ne turizëm kam mendimin qe do të kontribuojë në përmbushje të 

informatave atyre qe ju intereson, si në përputhje me mundësitë të cilat i ofron hoteli apo 

qendrat rekreativo-sportive me kushtet materiale-financiare dhe hapësirat të cilat i ka në 

dispozicion për shfrytëzim.  Një punim me praktikat dhe njohuritë nga kjo fushë,  do të jetë 

nxitës  për format e ndryshme të  ngritjes  së vetëdijes për ruajtje të shëndetit nëpërmjet 

aktiviteteve sportive dhe kulturës fizike. Punimi ofroi edhe disa përmbajtje që shpjegojnë 

praktikat dhe njohuritë nga kjo fushë për zhvillimin e rekreacionit sportiv ne turizëm dhe 

anasjelltas. 
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42 The impact of Financial Management in Local Government Modernization of the 

Public Sector in Albania within the framework of EU integration. 

 

 

Abstract: 

 

In the past 5 years there has been a growing interest for the importance of financial 

management in public institutions. In essence, the whole process aims more efficient and 

effective use of public money, in order to guarantee quality of service for Albanian taxpayers. 

Important step is qualitative improvement of the legal framework. These laws constitute the 

basic settings of contemporary standards and principles responding to rapid developments in 

the country, the approximation of legislation with the EU Acquits. 

 

Creating a new work culture as for example, budgetary practices installed since 2006 in the 

state budget by budget institutions. Any transaction that relates to the use of budgetary funds is 

performed electronically, saving time and financial resources significantly. Heads of 
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institutions already become part of budgeting and are forced to argue what to bring/provide for 

citizens, residents, students, patients, etc, accordingly. 

 

Also, institutions are taking advantage of the best experiences through collaboration with 

counterpart European institutions, such as exchanges, joint activities, improving towards 

achieving the best standards. 

 

Terminology: 

 

Public Internal Financial Control (PIFC) – includes all activities, in order to control the 

income, the expenses and the liabilities of public entities. 

 

Public Funds – all funds, including EU funds, which are collected, received maintained, 

distributed and spent by public sector entities and consist of income, expenses, loans and grants 

for public sector entities. 

 

Risk – possibility of occurrence of a certain event, which will affect the achievement of entity 

objectives. 

 

Managerial Accountability -  liability of managers that, in carrying out activities respect the 

principles of sound financial management, legality and transparency in administration,  

and answer for their actions and results. 

 

 

Paper presentation: 

 

Financial management plays key role in meeting the objectives of organizations, agencies and 

institutions operating in Albania. 

 

It is almost impossible to find any public activity that in itself has no financial implications and 

is performed without the support and financial resources. 

 

On the one hand we have increased the cost of services that government must provide  

and in turn the citizens / taxpayers seek more cost-effective use of these financial resources. 

 

This highly competitive environment makes executives and employees of these institutions in 

the administration of the whole (state institutions, local governments, etc…) to be creative in 

the use of these financial resources and maximize public benefit in view of the citizens. 

 

 

In this paper we have analyzed mainly the following issues: 

 

 The qualitative improvement of the legal framework in Albania 

 

The public procurement in Albania is based on a set of legal documents which are laws, 

bylaws, decisions of the Council of Minister, regulations and guidelines. The most important of 

these documents is the Law on Public Procurement, No. 9643 dated 20.11.2006 (2006). 
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Since 2006 the law has been amended four times with Law No. 9800 date 10.07.2007, Law No. 

9855 date 26.12.2007, Law No. 10 170 date 22.10.2009 and Law No.10 309 date 22.07.2010. 

These frequent modifications were necessary due to the establishment and development of the 

new Electronic Procurement System.  
 

According to the Annual Reports (2008; 2009; 2010; 2011) published from the PPA, the e-

procurement system allowed to save more than 100 million Euros since its introduction.  

However, small - medium enterprises find it very difficult to use e-procurement systems.  
 

 Creation of a new work culture of public institutions in Albania. 

 

Fair communication and collaboration remains a key-factor towards transparency of public 

institutions in Albania. The real-time availability of information increases visibility and 

transparency of public institutions.  

 

All these elements contribute to trust, transparency and therefore anti-corruption minimization.  

Remain to be improved within the EU integration, the lack of meritocracy in the public 

administration and strong political connections that are sources to evasion and consequently 

corruption.  

 

 The impact that has improve access to public institutions of local government by State 

Treasury. 

 

In Albania, each budget institution has a finance office that is responsible for first level 

controls in the budget execution. 

The Implementation of the Treasury System has adopted a comprehensive policy reform 

programme to strengthen Albania's institutional and governance capacity.  

 

A major element of this programme involves strengthening of the Ministry of Finance, 

including its public expenditure management functions (budget formulation and execution, 

macroeconomic forecasting/modeling, treasury and cash management, accounting and internal 

auditing), its revenue administration functions (in particular Tax and Customs), and 

strengthening of its own internal management capacities. 

 

 Consolidation of public institutions in the context of EU integration 

 

E-finance is helping the international economies in the process of globalization and specifically 

in the proces of European integration. 
 

 Budget Draft of Local Government Units (LGUs), case of Shkodra Municipality. 
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        Budget Draft 

Shkodra Municipality 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Sources of funding for the Municipality of Shkodra 2013, 2014: 

 

  

 plan 000/lek - 2013 year   in% - 2013 year 

grant 373.044 49.4 % 

its income + donations 381.684 50.6 % 

Total value 754.728 100 % 

 

 

 plan 000/lek - 2014 year   in% - 2014 year 

grant 411.027 52.4 % 

its income + donations 373.400 47.6 % 

Total value 784.427 100 % 

 

 

Description of costs – 2013 year plan 000/lek - 2013 year 

6260 program - public services 221.757 

4570 program - public transport 747 

4530 program - road infrastructure 45.662 

6330 program - water supply and sanitation 22.915 

8250 program - culture 67.771 

8140 program - sports 56.202 

9240 program - education 79.136 

10140 program - social care 36.763 

1110 program - municipal administration 186.048 

4980 program  - other expenses 37.727 

Total Value 754.728 

 

 

Some of the major types of taxes that are collected by the Municipality of Shkodra: 

 

Its own revenues play a major role for providing financial resources in order to realization of 

numerous missions to its citizens. Business income, including the tax on infrastructure,  

occupy 55% of its revenues, while together with family taxes and fees, including also parking 

for personal vehicles, occupy about 70% of the revenues of the Municipality of Shkodra. 

 

        Budget Draft 

   Shkodra Municipality 

Conditional 

Budget 

Independent Budget, Unconditional Donors 
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According to the structure of the business:  

Small business occupies 24%, while big business occupies 76%. 

 

 Categories of Taxes and Fees 2013 Plan 000/leke Fact 000/leke % 

 Total Tax-Income A+B+C+D 384.585 375.625 97.67 % 

A Profit tax on small business 230.738 197.298 85.51 % 

A.1 Local taxes on small businesses 71.140 68.335  

A.2 Real property tax on building 33.440 32.394  

A.3 Hotel accommodation tax 1.250 523  

A.4 Tax on new construction 50.000 37.929  

A.5 Tax on transfer of the right of 

ownership 

6.550 10.947  

A.6 Annual registration tax on transport 

vehicles 

56.000 36.310  

A.7 Public space occupancy tax 3.700 3.673  

A.8 Tax on table 355 340  

A.9 Tax for publicity, poster 8.303 6.847  

B Revenues from local fees 109.407 108.987 99.61 % 

B.1 Annual fees for city cleaning, waste 

removal 

58.607 57.361  

B.2 Lighting fee 15.722 13.516  

B.3 Fees for green areas 10.388 9.531  

B.4 Fee for veterinary service 1.500 655  

B.5 Service fee for vehicles parking 5.100 2.835  

B.6 Transportation license fee 505 1.035  

B.7 License fee for fuel 1.100 250  

B.8 Services for urban planning 300 8.084  

B.9 Fee for legalization ALUIZNI 13.000 13.648  

B.10 Fee for duplicate archive 85 75  

B.11 Fees collected from cultural 

institutions and sports 

3.100 1.997  

C Non-tax revenue 21.412 53.957 251.99 % 

D Income from donations and 

sponsorship 

23.028 15.383 66.80 % 

 
 

*** Local taxes small business - implemented by each subject, when the gross income of the 

fiscal year is less than or equal to 8,000,000 leke. 

 

*** Real property tax on building - all legal persons, businesses and families, owners of real 

estate. 

 

*** Tax on new construction - The tax base is the value in money of new investment required 

to be performed, while its level is expressed as% of investment value and should be paid by the 

investor. 
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Tax rates are oriented according to Annex 5 of the 9632 law on local tax system, with the right 

to change the -30% / +10% of the municipal legislative body. 

 

 

Distribution of businesses by type of activity in Shkodra region/Albania: 
 

 Distribution of Businesses % 

1 Coffee bar and restaurants, hotel 25 

2 Commerce confection 17 

3 Retail Food 11 

4 Construction 5 

5 Other services 8 

 

 

 

 

 

Public Financial Management Cycle: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A local government must first review the control system currently in place.  

 

A detailed analysis of what does and does not work within the existing administrative and 

financial (budgetary and accounting) processes would provide useful hints for the next steps.  

 

In brief, some of the typical problems that contemporary local government organizations 

face are:  

 

(1) Lack of clear objectives and organizational goals, 

 

(2) Lack of, or ambiguous, legal framework governing the control structure,  

 

(3) Lack of ethical integrity rules and professionalism, 

 

(4) Pervasive individual misconducts, 

 

(5) High risk of fraud, mis-use, and waste, 

 

(6) Inefficient accounting and cash management,  

 

Planning  

(Budget + 

Strategic)  

 

Budget 

execution + 

Managerial 

Activities  

 

Accounting + 

Reporting  

 

External 

Audit  

 

Legislative 

Oversight  

 

Internal Control 
Internal Audit 
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(7) Lack of existing accountability systems, which lead to clutter and delay in major projects, 

 

(8) Inertia and lack of motivation 

 

Improvising a proper structure is certainly challenging and requires advanced knowledge of 

financial management. 

 

Negative aspects to be improved: 

 

 Low level of local revenue 

 Lack of capital investment by the central authorities 

 Slow steps to the process of decentralization 

 The presence of corruption and low levels of transparency 

 The negative impact of central policies 

 Lack of appropriate climate for business development 

 Mismanagement of public property 

 Low level of implementation and control of cross - border projects 

 

 

Positive achievements: 

 

o Increasing the flow of operations in Shkoder IPRO based in the law for a reappraisal of 

the property resulted in overcoming the tax plan for the transition of the right of 

property. 

 

o Tax  revenue department in the Municipality of Shkodra has taken initiatives of joint 

task force, with the inclusion Municipal Police, Tax Investigation and State Police.  

      Where as a result of coercive measures undertaken were completed 260 new licensing. 

 

o Construction of office of information and advice to citizens (One Stop Shop). 

       Informing taxpayers with legal and fiscal framework 

 

o Urban mobility, participation in WALK 21 Conference which was held in Munich 

Germany 

Shkodra Municipality won a sum of 5000 euros, part of which was used for the 

organization of activities like Bicycle Day and to promote cycling activities. 

 

 

Recommendations: 

 

 Growth of the taxpaying base. 

 

 Promote fair competition between businesses 

 

 The fight against tax evasion by reducing the number of debtor entities. 

 

 Implementation and enforcement of the law by building good relationships with 

taxpayers. 



 

 

  
357 

 
  

 

 Better cross-sectoral cooperation and institutional within the departments as well as 

outside it. 

 
 Well-designed infrastructure investments have long-term economic benefits and create jobs 

in the short run, this economic activity and job creation is especially timely as there is 

currently a high level of underutilized resources that can be used to improve and expand 

our infrastructure.  

 
Well-designed infrastructure investments can raise economic growth, productivity, and land 

values, while also providing significant positive spillovers to areas such as economic 

development, energy efficiency, public health, and manufacturing.  

 

Investments in infrastructure allow goods and services to be transported more quickly and at 

lower costs, resulting in both lower prices for consumers and increased profitability for firms.  

Although infrastructure investments are expensive, it is even more expensive to skimp on 

infrastructure.  

There are real costs of failing to invest in infrastructure, including increased congestion and 

foregone productivity and jobs. 

 
 Albania needs to modernize transportation infrastructure and keep it up to date because 

large private sector productivity gains from public infrastructure investments, in many 

cases with higher returns than private capital investment. 
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43 Tržište dobara i fiskalna politika u zemljama jie
251

 

Apstrakt 

 
Zemlje Jugoistočne Evrope – Albania, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska 
Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija nalaze se u fazi tranzicije i privrednog 
razvoja. Fiskalna politika predstavlja moćan instrument prevazilaženja problema 
recesije. Njom se može uticati na tržište javnih i privatnih dobara u pravcu pozitivnog 
funkcionisanja tržišta. Kako privrede ne funkcionišu same za sebe, već su pod 
uticajem drugih privreda, tako fiskalna politika ukoliko se njome dobro ne upravlja 
može imati kontraproduktivni karakter. Fiskalna politika mora da se sprovede 
smišljeno, uz uzimanje u obzir svih internih i eksternih kretanja.  U zemljama JIE 
inflatorna kretanja su različita, mnogo viša nego u zemljama EU. Prisutno je 
siromaštvo i nejednakost, dok trgovina i spoljni dug pokazuju znake poboljšanja. Javni 
dug u svim zemljama JIE se povećava unazad nekoliko godina, dok u celom regionu 
vlada velika nezaposlenost. Sve ovo upućuje na značaj fiskalne politike, koja treba da 
ima oporavljajući karakter, ali isto tako i na rizik zbog generalno loših uslova u 
privredama JIE. 
 
Ključne reči: Jugoistočna evropa, fiskalna politika, tržište dobara 
 

Abstract 
 
Southeast European countries - Albania, Bosnia and Herzegovina, the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia are in the phase of 
transition and economic development. Fiscal policy is a powerful tool for overcoming 
problems of the recession. It can be use for influencing on market of public and private 
goods in the direction of positive functioning of the market. As the economy does not 
work for themselves and alone, but is influenced by other economies, fiscal policy can 
have contraproductive characters if it is not managed on a proper way. Fiscal policy 
must be implemented thoughtfully, taking into account all internal and external factors. 
In SEE countries, inflationary trends are different, much higher than in EU countries. 
Poverty and inequality are present, and trade and external debt show signs of 
improvement. Public debt in all SEE countries is increasing over the last few years, 
while in the whole region high unemployment rate is present. Fiscal policy is very 
important for recovering, but also it has high level of risk, because of generally poor 
conditions in the SEE economies. 
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Keywords: South East Europe, fiscal policy, market goods 

 
1. UVOD 

 
Savremena država, putem mera i instrumenata fiskalne politike ima udela u gotovo 
svim oblastima društvenog, socijalnog i ekonomskog života. Fiskalna politika, kao 
jedan od glavnih instrumenata ekonomske politike, ima za ulogu redistribuciju 
nacionalnog dohotka, realokaciju privrednih resursa, stabilizaciju privrednog sistema i 
ekonomski razvoj. Javni sektor preko javnih rashoda ostvaruje brojne ciljeve i zadatke, 
među kojima javne investicije, ekonomski i socijalni transferi predstavljaju glavne 
oblike državne intervencije u društvenoj reprodukciji. Uticaj države na savremenu 
ekonomiju je neosporan, međutim, takvo delovanje nije uvek jednoznačno i 
predvidivo. Ekonomska politika ponekad, delujući iz najboljih namera može 
prouzrokovati više štete nego koristi za čitav privredni sistem (Živkov, D., 2011). 
 
Zemlje Jugoistočne Evrope – Albania, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska 
Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija, nisu članice EU i nalaze se u fazi tranzicije 
i privrednog oporavka.  Da bi se približile razvijenim zemljama i poboljšali ekonomske i 
privredne uslove poslovanja neophodno je suočavanje sa  brojnim fakotorima koji 
utiču na razvoj.  
 
 

2. JAVNA I PRIVATNA DOBRA 
 
Javni sektor i državna intervencija nastali su usled nemogućnosti tržišnog mehanizma 
da samostalno obavlja sve funkcije. Naime, tržište kao koordinacioni mehanizam 
obavlja informativnu funkciju, na osnovu cena koje se formiraju sučeljavanjem ponude 
i tražnje, selektivnu funkciju, vršeći selekciju, pri čemu opstaju oni ekonomski subjekti 
koji efikasnije obavljaju svoju delatnost, dok se manje efikasni i neefikasni uklanjaju. 
Ukoliko tržište ne može dati optimalne rezultate, onda država interveniše, najčešće 
vršeći preraspodelu resursa i dohodaka, odnosno realokaciju (alociranje resursa ka 
onim aktivnostima za kojima postoji potreba) i redristibuciju (davanje različitih 
transfera i socijalnih pomoći onim domaćinstvima koja nisu sposobna da učestvuju u 
kreiranju društvenog proizvoda). 
 
Pored ovih funkcija, javni sektor obavlja još niz delatnosti koje su u funkcija 
zadovoljavanja društveno-ekonomskih potreba. Neke od njih su: potreba za 
uspostavljanjem javnog poretka koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje tržišnih 
institucija i mehanizma konkurencije, gde država sprovodi mere antimonopolske mere. 
Država obezbeđuje javna dobra, rešava problem eksternalija, obavlja stabilizacionu 
funkciju i vodi anticikličnu politiku, pri čemu održava stabilnost u ekonomskom 
sistemu. U mnoštvu ekonomskih funkcija koje država obavlja, ona uvek mora imati za 
cilj društveno blagostanje. 
 
Kao što privatni sektor proizvodi dobra i usuge za čije korišćenje stanovništvo plaća 
direktnu cenu, tako i država može proizvoditi izvesne proizvode i usluge za koje 
društvo ne plaća cenu, takva dobrase nazivaju javna dobra. 
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Osnovne karakteristike javnih dobara su:  

1. neisključivost -  znači da se pojedinac ne može isključiti iz potrošnje javnog 
dobra. Svaki stanovnik ima prava da uživa korist koje mu pruža javno dobro, 

2. nekonkurentnost - znači da jedno dobro za jednog učesnika jeste podjednako 
raspoloživo za drugog učesnika, odnosno nepostoji konkurencija u potrošnji 
čisto javnih dobara, korist jednog potrošača neće biti umanjena ukoliko i drugi 
potrošač koristi javno dobro (policija, uprava, zaštita životne sredine, sudstvo i 
slično).  

 
Država javna dobra obezbeđuje, finansira, iz javnih prihoda, dakle iz budžeta. 
Nasuprot javnim dobrima postoje čisto privatna dobra, koja odlikuju rivalitet i 
isključivost, a raspodela ovih dobara se vrši putem tržišta. Za njih se plaća cena, što 
može dovesti do isključenja pojedinaca iz njihovog korišćenja i finansiraju se iz 
prihoda po osnovu prodaje.  
 
Pored čisto javnih i privatnih dobara postoje i nečista javna dobra. Ovakva dobra nisu 
isključiva, ali su konkurentna. Nečista javna dobra mogu se obezbeđivati po tržišnim 
principima, što znači da se finansiraju po osnovu prodaje. Međutim, u slučaju da ne 
postoji dovoljna tražnja za tim dobrima (koja može opasti usled male ekonomske 
snage pojedinaca) može doći do pada proizvodnja i nemogućnosti da postojeće 
potrebe za tim dobrom budu zadovoljene. Iz tog razloga se država uključuje u 
finansiranje takve proizvodnje, s obzirom da je zainteresovana da svi imaju pristup tim 
proizvodima (obrazovanje, zdravstvena zaštita i sl.).  
 
Mešovita dobra imaju karakteristike i privatnih i javnih dobara, odnosno prisutan 
stepen ili isključivosti ili konkurencije (protivpožarna zaštita, struja – ukoliko se ne plati 
struja isključje se pojedinac ili domaćinstvo iz potrošnje, i sl.). 
 
O kojim god dobrima da se radi, oni se pojavljuju na tržištu dobara i za njih važe 
određeni uslovi, u zavisnosti od vrste i pravila za potrošnju i finansiranje (Marčetić, K.).  
 
Model savršenog tržišta pretpostavlja takav broj učesnika, koji će sprečiti uticaj 
učesnika na tržišne cene i druge uslove van domašaja preduzeća. Pored toga, taj 
model pretpostavlja i nedostatak ograda za ulazak i izlazak na tržište/sa tržišta, a u 
drugim relacijama ravnomernu podelu transakcijskih troškova ulaska i izlaska među 
zainteresovanim subjektima. U stvarnosti, zbog troškova ulaska na tržište, i zbog 
dimenzionalne ekonomičnosti, a koja je određena različitim tehnologijama, ograničen 
je broj učesnika na tržištu. Ograničenost nadmetanja, koja proizlazi iz poremećaja u 
strukturi tržišta, država može tretirati na različite načine. Najsveobuhvatnije sredstvo je 
regulacija nadmetanja. Mešanje države, pored regulisanja opštih uslova nadmetanja, 
može se proširiti i na specijalnu regulativu pojedinih oligopolnih i monopolnih tržišta. 
Ova grupa preduzeća obično se naziva javnim komunalnim preduzećima. To su 
preduzeća za snabdevanje gasom, električnom energijom, zatim fiksna telefonija, 
gradski saobraćaj, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, itd. Preduzeća ove vrste 
se tradicionalno smatraju delom javnih sektora, bez obzira, da li s vlasničkim pravima 
raspolaže neki od učesnika državnog budžeta, ili ne (Vigvari, A. , Raičević, B., Brnjas, 
Z., 2003). 
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3. TRAŽNJA ZA DOBRIMA I FISKALNI SISTEM 
 

Tražnja za domaćim dobrima od izuzetnog je značaja, jer pokazuje stepen razvijenosti 
jedne privrede i utiče na BDP. Da bi se odredila tražnja za dobrima potrebno je 
rasčlaniti BDP na: 

– Ličnu potrošnju (dobra i usluge koje su kupili potrošači), 
– Investicije (u fiksni kapital), 
– Državna potrošnja (kupovina dobara i usluga od strane državne i lokalne vlasti), 
– Neto izvoz (izvoz umanjen za uvoz), 
– Investicije u zalihe (razlika između proizvedenih i prodatih dobara u jednoj 

godini). 
 
Tražnja za domaćim dobrima (Z) izračunava se kao  
Z = (C+I+G –εIM)+X    
gde je C domaća tražnja za domaćim dobrima, I inostrana tražnja za domaćim 
dobrima,  ε realni devizni kurs, IM uvoz dobara, a X izvoz dobara.  
 
U otvorenoj privredi može se pretpostaviti da su determinantne nekih komponenata 
domaće tražnje slične kao i u zatvorenoj: 

– Lična potrošnja zavisi od raspoloživog dohotka, 
– Investicije zavise od dohotka i kamatnih stopa, 
–  Državna potrošnja je egzogena. 

 
Realniji, ali komplikovaniji model bi uključivao i uticaj realnog kursa i realnih kamatnih 
stopa na sve elemente domaće tražnje. U privredi koja je u značajnoj meri uključena u 
svetske tokove kapitala uključile bi se i svetske realne kamatne stope.   
 
Fiskalni sistemi država članica Evropske unije svojim efektima utiču na formiranje 
relativnih cena kapitala, roba, usluga i rada. U otvorenim ekonomijama, ovi efekti se 
prenose na partnerske države, što zahteva određeni nivo fiskalnog usaglašavanja i 
kooperacije. Samo jačanje integrativnih procesa u Evropskoj uniji, neminovno dovodi 
do određenog stepena sužavanja fiskalne autonomije država članica, odnosno 
zahteva određene oblike fiskalne integracije. Pod fiskalnom integracijom podrazumeva 
se smanjivanje bitnijih razlika između fiskalnih sistema i elemenata pojedinih poreza u 
državama članicama Evropske unije. Sama potreba za fiskalnom integracijom ne 
opredeljuje i način integrisanja, koji može biti (Jovanović, 2008, p. 23):  
1. putem fiskalne harmonizacije;  
2. putem fiskalne konkurencije;  
3.različitim vidovima fiskalne koordinacije i kooperacije između država članica 
Evropske Unije.  
 
Fiskalna integracija, odnosno putevi smanjenja razlika između fiskalnih sistema 
država članica Evropske unije u cilju efikasnijeg funkcionisanja zajedničkog tržišta i 
daljih integrativnih procesa država kandidata u Evropsku uniju, predstavlja jedno od 
najaktuelnijih i najkontroverznijih pitanja daljeg toka, karaktera i suštine evropskih 
integracionih procesa. Pitanja izbora puta fiskalne integracije tiču se same ekonomske 
suštine Evropske unije i izbora između dva puta: regulatornog i neoliberalnog.  
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Na fiskalnom planu, regulatorni princip podrazumeva fiskalnu harmonizaciju, kao oblik 
regulisane, nadnacionalne i legislativne integracije fiskalnih sistema država članica, 
pretendenata i kandidata. Neoliberalni koncept, s druge strane, promoviše fiskalnu 
konkurenciju, koja će na duži rok spontano dovesti do fiskalne integracije. Izbor načina 
fiskalne integracije ima značajne posledice na ukupnu ekonomsku politiku, socijalnu 
politiku, kao i na ukupne odnose država članica i država kandidata (Lovre, I., Jotić, J., 
2013). 
 

4. UTICAJ VARIJABLI FISKALNE POLITIKE U ZEMLJAMA JIE 
 

Zemlje JIE iako se geografski nalaze na sličnom klimatskom prostoru, fizički su 
povezane, neke od njih su pripadale istoj državi (Bosna i Hercegovina, BJR 
Makedonija, Crna Gora i Srbija), ali se razvijaju u različitim smerovima. Varijable koje 
utiču na fiskalnu politiku mogu se grupisati kao (Svetska banka - Jugoistočna Evropa 
– redovni ekonomski izveštaj, 2013): 

 Inflatorna kretanja 
Inflatorna dinamika u zemljama JIE bila je raznolika tokom 2012, što odražava razlike 
u tražnji, regulisanim cenama i uslovima u pogledu cena hrane, što je i dovelo do 
pojave inflacije. Stope inflacije kretale su se od 2 odsto u Albaniji do preko 7 odsto u 
Srbiji. U nekim zemljama (Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija, Crna Gora), inflaciji 
su doprinele korekcije cena energenata, dok su u drugim (Srbija), pokretač bile cene 
hrane. Negativan jaz u proizvodnji i visoka nezaposlenost držali su pritiske koji dolaze 
od cena na niskom nivou, krajem 2012. i početkom 2013. godine. Inflacija je u 
zemljama JIE mnogo viša nego u zemljama EU. Cene hrane i dalje su glavni pokretač 
ukupne inflacije u JIE dok su cene energenata u padu.  
 

 Siromaštvo i nejednakost 
Procenjuje se da 33 odsto stanovništva u JIE živi u siromaštvu, dok 8 odsto žive u 
ekstremnom siromaštvu. Stope siromaštva u JIE na nacionalnom nivou mnogo su 
veće nego u EU. U svim zemljama izuzev Crne Gore rasprostranjenost siromaštva je 
veća u seoskim područjima i siromaštvo u seoskim područjima je dublje nego u 
gradskim područjima. Razlike u stopama siromaštva između muškaraca i žena su 
neznatne. 
 

 Trgovina i spoljni dug 
Trgovina i spoljni dug pokazuju znake poboljšanja. Zbog bliske ekonomske veze, 
spoljni sektor u JIE je veoma mnogo povezan sa razvojem događaja u EU. Tokom 
2012. godine, u zemljama JIE  došlo je do pogoršanja u trgovini, deficitu bilansa 
tekućih 
transakcija i transferima. Albanija je ostvarila bolje rezultate od ostatka regiona, delom 
zbog većeg izvoza nafte i ruda i preusmeravanjem na nova tržišta, naročito na Kinu i 
Tursku. U Srbiji je izvoz počeo da se oporavlja u drugoj polovini 2012. godine 
uglavnom zbog značajnih stranih direknih investicija iz prethodne godine. U prvom 
tromesečju 2013, izvoz podstaknut stranim direknim investicijama i poboljšanom 
ekonomskom situacijom u EU, primetno se oporavio, što daje nadu u bolju spoljnu 
poziciju u narednim godinama. 
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 Deficit bilansa tekućih transakcija i trgovinski bilans 
Iako su se u 2012. pogoršali i deficit bilansa tekućih transakcija i trgovinski deficit, u 
prvom tromesečju 2013. krenuli su u obrnutom pravcu. Pad tražnje u EU za robama iz 
JIE doveo je do pada u celom region koji je počeo 2011, a nastavio se i u 2012. godini 
U Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izvoz je naglo pao dok je uvoz porastao samo 
umereno. Na Kosovu, pogoršanje odražava veliki uvoz radi izgradnje auto-puta 
Kosovo-Albanija, procvat privatne gradnje i nagli pad izvoza. Albanija je bila izuzetak –  
došlo je do rasta izvoza i usporavanja uvoza. Trgovina unutar regiona dobila je na 
važnosti. Ovo naročito važi za Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i BJR Makedoniju. Udeo 
trgovine unutar regiona u BDP-u povećao se sa 24,9 odsto u 2011. godini na 27,0 
odsto u 2012, dok je opao izvoz u druge zemlje koje nisu članice EU. Trend rastuće 
trgovine unutar regiona bio je najprimetniji u Albaniji, mada se krenulo od male baze. 
Širenje izvoza u zemlje JIE omogućilo je Kosovu da ublaži nagli pad svog izvoza u EU 
do kojeg je došlo sa padom cena metala. Iako su se slaba tražnja u evrozoni i loši 
vremenski uslovi odrazili na izvoz iz zemalja JIE u 2012, izgledi za 2013. su bolji.  
U 2012. godini, izvoz iz JIE pao je za 0,7 odsto – nakon što je porastao za 14,0 odsto 
u 2011. Glavni uzrok pada bio je pogoršanje ekonomske klime u EU, što je smanjilo 
tražnju. Izvoz je počeo polako da se poboljšava u drugoj polovini 2012. (u odnosu na 
isti period prethodne godine) kada je trgovina u Srbiji, koja je povezana sa SDI, 
izgladila pad iz prve polovine godine.  
Uvoz zemalja JIE bio je na istom nivou u 2012, a zatim opet pao u 2013. Kretanje u 
cenama trgovinskih partnera verovatno da objašnjava delimično kretanje uvoza. 
Uvozne cene energenata i sirovina su pale značajno u 2009, pa su porasle značajno u 
2010 i 2011. godini, zatim su ostale nepromenjene u 2012 i opale su u 2013. godini.  
 

 Spoljni dug 
Ukupni spoljni dug JIE skočio je za 7 procentnih poena BDP-a u 2012. godini, pošto 
su se vlade zaduživale da bi nadoknadile pad u prihodima i slabe javne finansije. 
Posle pada na 62,6 % BDP-a u 2011. sa najviših 65,5% u 2010. godini, prosečan 
spoljni dug JIE dostigao je novi rekord od 69,6% u 2012.  Trend rasta imale su sve 
zemlje JIE. Srbija je najviše uvećala svoj spoljni dug emitovanjem obveznica 2012. 
godine u vrednosti od US$1 milijardu, čime je ukupan dug na ime međunarodnih 
obveznica dovela na US$2,7 milijarde. Međutim, najveći porast spoljnog duga u 2012. 
godini bio je na Kosovu zbog isplate po stend-baj aranžmanu sa MMF-om, mada je 
ukupan spoljni dug Kosova i dalje veoma skroman i čini 8,5 odsto BDP-a. Crna Gora i 
Srbija imaju najveće ukupne iznose javnog i privatnog spoljnog duga, dosta iznad 
proseka u regionu. 
 

 Fiskalna politika – divergentni pritisci 
Fiskalni deficit u zemljama JIE išao je naviše u 2012, u proseku sa 3,2 % BDP-a u 
2011. na 3,9%  u 2012. Najveći porast bio je u Srbiji (2,6 procentnih poena BDP-a) i 
BJR Makedoniji (1,4 procentnih poena), i to u BJR Makedoniji uglavnom zbog 
izmirenja naraslih zaostalih plaćanja od strane države. Albanija i Crna Gora, sa padom 
u fiskalnom deficitu, snažno su odolele ovom trendu.  Pojavile su se dve jasne grupe: 
zemlje koje su dale impuls i prihodima i potrošnji (rastući fiskalni “otisak”) i one u 
kojima je došlo do pada i prihoda i potrošnje.  
Rastući fiskalni “otisak”: Iako se fiskalni deficit povećao, prihodi kao procenat BDP-a 
zapravo su porasli u Srbiji i BJR Makedonij. Srbija je uložila značajne napore da 
poboljša prihode, time što je podigla i stopu PDV-a i stopu poreza na dobit preduzeća. 
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Nažalost, iako su ove dve zemlje imale koristi od povećanja prihoda, njihova potrošnja 
je takođe porasla, i to za 1,5 procentnih poena BDP-a, u BJR Makedoniji (što je 
povezano sa isplatom zaostalih dugovanja) i za 6,3 procentna poena u Srbiji 
Smanjenje fiskalnog “otiska”: U Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori 
došlo je do pada prihoda kao udela u BDP-u, za 0,2 do 1 procentnog poena. Naročito 
su bili pogođeni prihodi od PDV-a zbog sporog – ili negativnog ekonomskog rasta. 
Sve ove zemlje nastojale su da smanje potrošnju kako bi obezbedile održivi fiskalni 
deficit. Na Kosovu je smanjenje potrošnje bilo ograničeno što je imalo veze sa 
završetkom auto-puta R7 do Albanije. U nekim zemljama, smanjenje potrošnje 
eventualno se svelo na akumuliranje dugovanja umesto na realna smanjenja. 
 

 Javni dug i kratkoročni rizici 
Javni dug se već nekoliko godina unazad postepeno povećava u svim zemljama JIE. 
U proseku opšti državni dug (ne računajući garancije i blagajničke zapise centralnih 
banaka) porastao je sa 37 odsto BDP-a na kraju 2011. na 42 odsto na kraju 2012. U 
Srbiji je taj porast iznosio oko 12,5 procentnih poena, sa 39,7 na 52,2 odsto BDP-a ne 
računajući garancije (uključujući garancije javni dug je premašio 60 procenata BDP-a 
u 2012.). Osim toga, Albanija je izmenila zakon kako bi mogla da prekorači limit za 
zaduživanje od 60 odsto BDP-a. Uprkos tome državni kreditni rejtinzi stabilni su u 
celom region od sredine 2012. godine sa izuzetkom BJR Makedonije čiji je rejting 
nedavno snižen. 
Dug za koji garantuje država, što je pitanje koje se postavlja u nekoliko zemalja, i dalje 
raste. Garantovani dug iznosi preko 11 odsto BDP-a u Crnoj Gori i preko 8 odsto u 
Srbiji. Iako su garancije i dalje ispod 5 odsto BDP-a u Albaniji, BJR Makedoniji i Crnoj 
Gori, čini se da polako rastu u svim ovim zemljama.  
Kratkoročni dug, naročito u domaćim valutama, počeo je u nekim zemljama da 
dominira u dužničkom portfoliju. Dve trećine duga BJR Makedonije koji je izražen u 
domaćoj valuti dospeva do kraja 2013, kao i oko polovine albanskog domaćeg duga.  
 

 Trendovi koji se odnose na radnju snagu – velika nezaposlenost u celom 
region 

U toku 2012. nezaposlenost se stabilizovala na više od 20 odsto. Stopa 
nezaposlenosti u zemljama JIE u 2012. i dalje je bila slična onoj koja je zabeležena na 
vrhuncu krize. Prosek za region iznosio je nekih 22,8 odsto u četvrtom kvartalu 2012, 
što je više nego dvostruko više od 11,2 odsto u zemljama EU. Nezaposlenost se 
neznatno smanjila u Albaniji i Srbiji, u Crnoj Gori se povećala, dok se u ostalim 
zemljama nije mnogo promenila. U skladu s očekivanjima, tamo gde je stopa 
nezaposlenosti najviše porasla, stopa aktivnosti je najviše opala. 
Nezaposlenost među mladima u nekim zemljama, kao što su Srbija (51,2 odsto) i BJR 
Makedonija (53,0), dvostruko je veća od nacionalne stope nezaposlenosti. Dok se u 
najvećem delu JIE nezaposlenost među mladima za vreme krize povećala, izgleda da 
su BJR Makedonija i Albanija uspele da otvore radna mesta za radnike starosti 15–25 
(kao i za sve druge starosne grupe). Iako je prilično visoka, odnos nezaposlenosti 
među mladima i one među odraslima u JIE je zapravo u nivou sa prosekom za zemlje 
Evrope i Centralne Azije, iako se više mladih starosti 15–24 duže obrazuju i kasnije 
pojavljuju na tržištu rada. Ima veoma mnogo i mladih koji su besposleni, ne obrazuju 
se, ne rade i ne traže posao (Svetska Banka, 2013). 
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5. PRAVCI RAZVOJA 
 
Globalna ekonomija se ponovo nalazi u opasnoj zoni. Za razliku od 2009, ovoga puta 
težište problema je u Evrozoni, u  mnogim razvijenim zemljama Evrope privredni  rast 
opterećuju visoki javni deficiti i dugovi, rastuće tenzije na tržištu, intenziviranje  finansijskih 
turbulencija i pojačano slabljenje poverenja u finansijski sistem, što se sve reflektuje na 
investicije i potrošnju, na hitne fiskalne konsolidacije koje opterećuju domaću tražnju i 
izvozne aktivnosti. 
 
Rast domaće tražnje zaostaje za rastom  BDP u  većini razvijenih ekonomija Evrope. 
Eksterna tražnja opada skoro u celoj Evropi i verovatno će nastaviti da se kreće u 
skladu sa globalnim usporavanjem. Globalna finansijska  tržišta zahvaćena su širenjem 
dužničkih kriza  iz  evropskih zemalja, tako  da  se  svetska ekonomija pomera na 
putanju nižeg privrednog rasta. 
 
Strukturne promene u većini tranzicionih zemalja  doprinele su rastu industrĳske 
proizvodnje i izvoza, i podizanju kompletne industrĳe na viši nivo. Najveću ulogu u 
procesu povećanja izvoza odigralo je tržište EU, i to ne samo zbog geografsko-
lokacionih faktora, već zbog činjenice da nove članice EU na tom tržištu imaju 
komparativne prednosti. Analize ukazuju da je pristupanje EU pozitivno uticalo na 
brzinu strukturnih promena u svim tranzicionim ekonomĳama (Japokin, E., 2012) 
 
Predviđeni rast (Svetska banka - Jugoistočna Evropa – redovni ekonomski izveštaj, 
2013) u regionu JIE6 u 2013. iznosi 1,7 odsto, čime će se okončati dvostruka recesija 
iz 2012. godine. Rast je predviđen u svim zemljama u regionu, s tim što se na 
njihovom čelu ponovo nalazi Kosovo (3,1 odsto), ovog puta zbog velikih javnih 
investicija i značajnog priliva doznaka. Predviđa se da će Srbija zabeležiti drugu po 
veličini stopu rasta (2 odsto), što je od ključnog značaja za uspešnost regiona zato što 
Srbija učestvuje u njegovoj privredi sa 45 odsto. Očekuje se da će Srbija imati koristi 
od većih stranih direktnih investicija (SDI), kao i vraćanja poljoprivrednih useva na 
normalan nivo, s obzirom da je u 2012. zabeležen pad od gotovo 20 odsto. Očekuje 
se da će SDI rasti kako bude raslo poverenje investitora usled mogućnosti da kasnije 
ove godine otpočnu pregovori o pristupanju EU. Predviđa se da će Albanija ostvariti 
isti rast kao i 2012. godine (oko 1,6 odsto). Verovatno bi mogla da zabeleži i brži rast 
da građevinski sektor ne usporava njenu privredu. Pokretači njenog rasta i dalje će biti 
ekstraktivna industrija (nafta, rude) i proizvodnja električne energije. 
 
Očekuje se da će Bosna i Hercegovina, Crna Gora i BJR Makedonija i dalje beležiti 
usporen rast od oko 0,5–1,4 odsto. Prema predviđanjima, Bosna i Hercegovina će biti 
pogođena manjom spoljnom tražnjom, ali zato domaća tražnja može da postane 
zdravija. Brojna pitanja koja se tiču poslovnog okruženja i dalje će predstavljati 
barijeru značajnijem prilivu SDI i ekspanziji domaćih preduzeća. Skroman privredni 
rast koji se u BJR Makedoniji očekuje u prvoj polovini godine trebalo bi da se poboljša 
u drugoj polovini godine, ali s obzirom da su ostvarena značajna poboljšanja u 
poslovnom okruženju, izgledi po pitanju rasta mogu biti još optimističniji. U Crnoj Gori, 
preliminarni podaci ukazuju da se rast oporavio uglavnom zahvaljujući lepom vremenu 
i većoj proizvodnji električne energije, ali uvoz je i dalje usporen, dok bi proizvodnja 
aluminijuma i uska grla u domenu ponude i dalje mogli da usporavaju privredu.. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Zemlje Jugoistočne Evrope, nalaze se na prekretnici svog razvoja. Nasleđena 
situacija, Svetska ekonomska kriza, kriza okruženja i sl., usporavaju rast i poboljšanje 
unutar privrede. Fiskalna strategija zemalja JIE treba da se kreće ka programima za 
smanjenje javnog duga, smanjenja fiskalnog deficita, povećanja zaposlenosti i 
podstreka izvozu domaćeg proizvoda.  
 
Ekonomska politika, a preko nje i fiskalna, mora uspešno da odgovori na problem 
recesije. Idelano rešenje bi bilo da se na tržištu dobara reaguje fiskalnom politikom 
kompenzovanjem smanjenog potrošačkog potencijala stanovništva i privrede. 
Međutim ovo rešenje je samo teorecko. Jedan problem leži u činjenici što jedna 
ekonomija nije samo ograničena na domaće proizvode, već i na uvoz. Fiskalna politika 
ovde može da bude neefikasna jer se ekstra dohodak može preliti na uvoz proizvoda 
iz inostranstva. Tako se prazni budžet i pogoršava stanje u spoljnotrgovinskom 
balansu, koji može dovesti do inflacije i rasta kamatnih stopa. Iz tog razloga država 
mora da razmatra činjenice i da se ne bazira samo na interne, već i na eksterne 
faktore u privredi.  
 
Drugi problem sprovođenju ekspanzivne fiskalne politike može biti u kamatnim 
stopama. Naime, ako se fiskalnim merama poveća privredna aktivnost, povećava se i 
tražnja za novčanim sredstvima. Ako se ne promeni ponuda novca, povećana tražnja 
izazvaće rast kamatnih stopa, koje mogu negativno uticati na investicionu potrošnju.  

 

Pored ovih mogu se pojaviti problem viskog javnog duga, problem prevelikog deficita i 
sl. Sve ovo upućuje da upotreba fiskalne politike mora biti krajnje proračunata i dobro 
isplanirana, da ne bi bila kontraproduktivna. Ovo se pogotovo odnosi na zemlje JIE, 
koje tek trebaju mnogo da urade da bi doživele ekspanziju, a mere fiskalne politike 
trebaju koristiti u pravcu smanjivanja negativnih i podsticanja pozitivnih pokazatelja 
razvoja.  
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44 FISKALNA POLITIKA ZEMALJA U TRANZICIJI JUGOISTOČNE 

EVROPE252 

 
Apstrakt 
Zemlje u tranziciji suočene su sa brojnim izazovima, kako bi svoje politike uskladila sa 
politikama EU. Fiskalna politika kroz oblikovanje poreza i javnih rashoda treba da doprinese 
održavanju ekonomije pune zaposlenosti, oslobađanje od inflacije i deflacije. Ne postoji 
jedinstvena fiskalna politika, pa tako ni mere koje se sprovode ne mogu da imaju isti efekat. 
Uspeh fiskalne politike u mnogome zavisi od nasleđene političko-ekonomske situacije u zemlji, 
kao i od eksternih faktora. Fiskalna politika, odnosno kontrola nad iznosom i strukturom 
prihoda i rashoda, kao i upravljanje budžetom, predstavlja snažan instrument stabilizacije 
privrede. Reforme fiskalne politike, predstavljaju značajne mere zemalja u tranziciji, na putu 
ka njihovom razvoju. Kroz reforme javnih prihoda (njihovo povećanje) i javnih rashoda 
(njihovo smanjenje) neophodno je ostvariti budžetsku ravnotežu i smanjiti budžetski deficit, 
koji je prisutan kod gotovo svih zemalja u tranziciji.  
Ključne reči: Fiskalna politika, zemlje u tranziciji 
Abstract 
Countries in transition are faced with numerous challenges in order to harmonize its policies 
with EU policies. Fiscal policy through shaping tax and public spending should contribute to 
the maintenance of full employment economy, the release of inflation and deflation. There is no 
unified fiscal policy, and therefore no measures that can be implemented and can have the same 
effect. The success of fiscal policy depends largely on the inherited political and economic 
situation in the country, as well as external factors. Fiscal policy, or control over the amount 
and structure of revenues and expenditures, as well as budget management, is a powerful 
instrument of stabilization of the economy. Reform of fiscal policy, are important measures of 
the transition countries, on their way to their development. Through the reform of public 
revenue ( increasing ) and expenditure ( reducing ) is necessary to achieve budget balance and 
reduce the budget deficit , which is present in almost all the countries in transition. 
Keywords : Fiscal Policy , Countries in Transition 
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7. UVOD 

Zemlje u tranziciji suočene su sa brojnim problemima. Iako imaju lične ciljeve i pravce 
promena, primenjena politika i ostvareni rezultati se značajno razlikuju. Razlozi ovih 
razlika leže u uslovima koji su zatečeni u zemljama u momentu tranzicije, u okruženju 
zemlje, kao i u politkama koje su sprovođene tokom tranzicije (Kovačević, R., 2002). 
Svaka zemlja koja je u procesu tranzicije, teži da se što više prilagodi standardima EU i 
ostvari članstvo. Tranzicioni proces nosi sa sobom manje ili više radikalne promene u 
gotovo svim sferama privrede. Uspeh tranzicije zavisi od niza faktora koji deluju 
tokom tranzicije, kao i od nasleđenog stanja u samoj privredi.  
Među najznačajnije razlike rneđu zemaljama u tranziciji spada kretanje proizvodnje i 
intlacije nakon otpočinjanja tranzicionih procesa. Ove razlike mogu se objasniti sa 
četiri faktora: razlike u nasleđenoj privrednoj strukturi, razvoj političkih događaja - 
uključujući civilne razdore i ratove u nekim zemljama jugoistočne Evrope, reformske 
strategije i makroekonomske politike (Kornai, J., 2000). Nasleđeno stanje je samo 
osnova, na kojoj se nadovezuju mere kojima se pokreće i unapređuje fiskalna politika. 
 
Zemlje jugoistočne evrope Bugarska, Hrvatska, Grčka i Rumunija, postale su 
ravnopravne članice EU. One su doživele razvoj, iako su i sam morale da prođu kroz 
tranzicioni period. Ipak ne može se reći da spadaju u najrazvijenije zemlje Evrope. 
Pred njima je dug put i brojne reforme kako bi se približili razvijenim zemljama EU. 
 
Zemlje jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i 
Turska) koje još nisu stekle članstvo u EU, moraju da izvrše brojne reforme kako bi ne 
samo prilagodile svoje politike politikama EU, već i kako bi dostigle privredni rast.  
 

8. FISKALNA POLITIKA 

Prilikom izučavanja fiskalne politike zemalja Jugoistočne Evrope neophodno je imati 
na umu nekoliko stvari. Prvo, postoji značajna razlika u izgledu i ulozi javnih 
finansija, odnosno fiskalnog sistema u EU u odnosu na pojedine zemlje nečlanice. 
Drugo, javne finansije i javni sektor u svim razvijenim zapadnim ekonomijama čine 
značajan udeo u bruto domaćem proizvodu. Iz tog razloga potrebno je posmatrati 
budući razvoj evropske integracije, odnosno razvoj fiskalnog sistema EU. Poslednje, i 
možda najvažnije, fiskalni sistem EU ne može se u potpunosti posmatrati i izgrađivati 
u skladu sa teorijom optimalnih javnih finansija (Lovre, I., Jotić, J., 2013).  
Fiskalna politika zemalja EU se razlikuje od politike nečlanica, ali to ipak ne znači da 
je fiskalna politika u okviru EU ista u svim zemljama. Izazov u vođenju jedinstvene 
fiskalne 
politike prvenstveno proističe zbog političkih i konstitutivnih ograničenja koja 
karakterišu  konfederaciju kao što je EU (Grgić, M., BIlas, V., Šimović, H., 2006). 
Fiskalni sistem uvek je ležao na granici političkog i ekonomskog apsekta bilo koje 
države. U slučaju EU, fiskalni sistem je odraz razlike između tržišne integracije i jače 
političke unije.  Fiskalni sistem EU u sprovođenju fiskalne politike  specifičan je i 
različit u sledećim činjenicama (Šimović, H., 2005): 1) proračun EU ne sudeluje u 
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stabilizaciji cikličkih kretanja, 2) ne postoje zajednički automatski stabilizatori koji bi 
proradili u slučaju ekonomskih šokova i 3) stabilizaciona fiskalna politika u EU mora 
se posmatrati u kontekstu eurozone. 
 
Selektivno usmjeravanje pojedinih fiskalnih instrumenata dovodi do harmonizacije 
rasta na makroekonomskom planu, odnosno, ima za cilj povećanje produktivnosti 
rada, tehnički progres, racionalno korišćenje kapaciteta, optimalnu alokaciju 
investicionih resursa, veću mobilnost resursa, supstituciju proizvodnih faktora i 
povećanje zaposlenosti na mikroplanu. Na primjer, porez na dodatu vrednost 
favorizuje izvoz više nego druge vrste poreza i smatra se da je upravo ovaj poreski 
oblik zaslužan za popravljanje platnog bilansa sa inostranstvom. Isto tako, porez na 
dodatu vrijednost stimuliše investicije obezbjeđujući refundacijuplaćenog poreza na 
ime investicionih troškova i nabavke kapitalne opreme i na taj način investiranje 
postaje jeftinije i privlačnije, povećavaju se zaposlenost i ukupan razvoj.  
 
Pod fiskalnom integracijom podrazumeva se smanjivanje bitnijih razlika između 
fiskalnih sistema i elemenata pojedinih poreza u državama članicama Evropske unije. 
Sama potreba za fiskalnom integracijom ne opredeljuje i način integrisanja, koji može 
biti (Jovanović, A., 2008, p. 23):  
1. putem fiskalne harmonizacije;  

2. putem fiskalne konkurencije;  

3. različitim vidovima fiskalne koordinacije i kooperacije između država članica 
Evropske unije.  
 
Fiskalna politika, odnosno kontrola nad iznosom i strukturom prihoda i rashoda, kao i  
upravljanje budžetom, predstavlja snažan instrument stabilizacije privrede. Naime, u 
sistematizovanju pojedinih učinaka primene fiskalne politike postoje različiti pristupi 
(aspekti), odnosno kriterijumi. Jedan od aspekata je i pokušaj sistematizovanja 
učinaka fiskalne politike na mikroekonomske i makroekonomske. Posmatrajući sa 
mikro aspekta, to se ogleda kroz fiskalnu diskriminaciju ili olakšice određenim 
delatnostima i/ili kategorijama građana. S druge strane, makro aspekt pomenute 
politike se ispoljava kroz zahvatanje i preraspodelu dela dohotka i akumulacije 
nacionalne privrede, zbog čega je ona značajan deo ekonomske politike (Vasiljević,B., 
2011). 
 
Na privredne subjekte fiskalna vlast može da utiče preko budžetske politike, ali i 
preko politike budžetskih prihoda, tj. putem javne potrošnje i poreske politike. 
Utvrđivanjem visine i structure javnih rashoda i prihoda država može da utiče na 
privredne učesnike i njihovu aktivnost.  Fiskalna politika ima instrumente koji 
direktno i indirektno utiču na povećanje alokacijske i distributivne uloge privrednog 
sistema. Ipak, u kriznim periodima, posebno na samom početku krize (što je česta 
pojava u uslovima tranzicije). 
 

9. FISKALNA POLITIKA REPUBLIKE SRBIJE 
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Aktuelna je dilema ekonomske politike u Srbiji je: da li privrednu aktivnost sada (kad 
je značajno ispod svog potencijalnog nivoa) treba stimulisati povećanjem javne 
potrošnje, ili odmah treba početi sa srednjoročnim smanjenjem javnih izdataka i 
defcita? Ovo pitanje ne postavlja se samo u privredi Srbije, već isto tako u privredama 
razvijenih zemalja.   
 
Na ekonomska kretanja i izglede Srbije u narednom srednjoročnom periodu snažno će 
uticati kretanja i izgledi u međunarodnom ekonomskom okruženju, pre svega, u 
zemljama članicama evro zone kao glavnim partnerima Srbije u robnoj razmeni i 
investicijama. Glavni impuls globalnom rastu očekuje se od razvijenih zemalja. Rast 
zemalja u razvoju projektovan je na 5% u 2014. godini (Vlada Republike Srbije, 2013). 
Prognoze MMF predviđaju da će nezaposlenost ostati nepromenjena u većini zemalja 
razvijenog dela sveta i u određenom broju zemalja u razvoju (Tabela 1).  Realan rast 
BDP (računat po paritetu kupovne moći), raste u svetu ukupno i pojedinačno u EU, 
SAD, kao i u zemljama u razvoju. Neznatno se povećava i procenat svetske trgovine, 
dok nezaposlenost opada. Projektovane potrošačke cene u razvojenim ekonomija 
rastu ili stagniraju na godišnjem nivou, dok u nerazvijenim opadaju.  
 
 
Tabela 1. Međunarodno okruženje – makroekonomski pokazatelji 

 2012 1013 2014 2015 2016 

Realan rast BDP1, %  

Svet ukupno 3,2 2,9 3,6 4,0 4,1 

Evropska Unija  -0,3 0,0 1,3 1,6 1,8 

SAD 2,8 1,6 2,6 3,4 3,5 

Zemlje u razvoju 4,9 4,5 5,1 5,3 5,4 

Rast svetske trgovine, % 2,7 2,9 4,9 5,4 5,6 
Stopa nezaposlenosti, %  

Evro zona 11,4 12,3 12,2 11,9 11,5 

SAD 8,1 7,6 7,4 6,9 6,4 
Potrošačke cene, godišnje promene, %  

Razvijene ekonomije 2,0 1,4 1,8 1,8 1,9 

Zemlje u razvoju 6,1 6,2 5,7 5,2 5,0 
Rast cena nafte, u dolarima, godišnje 
promene,% 

1,0 -0,5 -3,0 -5,9 -4,3 

1Svetski BDP računat po paritetu kupovne moći. 
Izvor: IMF, World Economic Outlook, October 2013 
 
Na osnovu tekućih ekonomskih kretanja i izgleda u Srbiji i međunarodnom 
okruženju, 
imajući u vidu planirane ekonomske politike, projektovani su osnovni 
makroekonomski 
agregati i indikatori za Republiku Srbiju u periodu 2014−2016. godine (Tabela 2.): 
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- projektovana prosečna stopa rasta BDP za naredne tri godine od 1,6% 
zasnovana je, pre svega, na oporavku investicione aktivnosti i rastu izvoza; 

- predviđeni kumulativni realni rast BDP od 4,9% u naredne tri godine zasnovan 
je na rastu investicija i izvoza robe i usluga po prosečnoj godišnjoj realnoj stopi 
od 7,7% i 7,1%, respektivno, uz prosečni godišnji pad lične potrošnje (-0,9%) i 
državne potrošnje (- 3,4%), 

- srednjoročna makroekonomska projekcija predviđa da se na kraju 2016. godine 
obezbedi povećanje udela investicija na 22,7% BDP, smanjenje udela državne 
potrošnje u BDP na 16,4% i povećanje udela izvoza robe i usluga u BDP na 
50,1%., 

- u naredne tri godine predviđa se povećanje udela domaće štednje u BDP 
zahvaljujući rastu privatne štednje, 

- finansiranje platnog bilansa podrazumeva istovremeno smanjivanje udela 
deficita robe i usluga i deficita tekućih transakcija (sa donacijama) u BDP na 
7,4% i 3,5%, respektivno na kraju 2016. godine, kako bi se obezbedilo 
smanjivanje apsorpcionog jaza, održivost spoljnog duga, eksterna likvidnost i 
solventnost. 

 
Tabela 2. Projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja Republike Srbije 
 

Pokazatelji Godine 

2013 2014 2015 2016 

BDP, mil. dinara (tekuće cene 3.761.289 4.007.841 4.292.142 4.583.750 

Realni rast BDP 2,0 1,0 1,8 2,0 
Realni rast pojedinih komponenti 
BDP, % 

    

Lična potrošnja -1,2 -1,8 -0,6 -0,3 

Državna potrošnja -3,0 -2,2 -4,4 -3,6 

Investicije -3,4 4,7 9,6 8,9 

Izvoz robe i usluga 14,0 6,4 7,0 7,7 

Uvoz robe i usluga 2,3 1,6 3,5 4,6 

Saldo robe i usluga, u EUR, % BDP -11,9 -10,0 -8,6 -7,4 

Inflacija, kraj perioda, u % 5,5 5,5 5,0 4,5 

Infesticioni racio, %BDP 19,1 20,0 21,4 22,7 

Izvor: Ministarstvo Finansija Republike Srbije 
Javne finansije Republike Srbije suočavaju se sa brojnim rizicima u narednom 
srednjoročnom periodu. Fiskalnim rizicima smatraju se okolnosti koje bi, ukoliko se 
realizuju, dovele do značajnijeg pada prihoda ili povećanja rashoda. Uspeh u 
upravljanju fiskalnim rizicima zavisi od političkih, makroekonomskih i socijalnih 
okolnosti u zemlji i u okruženju (Vlada RS, Fiskalna strategija, 2013): 

- Pad privredne aktivnosti, doveo bi do značajnog smanjenja priliva kapitala, 
smanjenja spoljnotrgovinske razmene, i po osnovu smanjene aktivnosti do 
sužavanja deficit tekućeg računa. U tom slučaju došlo bi do manjih prihoda, i 
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posledično većeg deficita, ukoliko se ne bi išlo na dodatno prilagođavanje na 
rashodnoj strain, 

- Inflacija. Inflacija je značajna determinanta kretanja i prihoda i rashoda. Veća 
inflacija od projektovane uticala bi na rast kako prihodne, tako i rashodne 
strane budžeta opšte države, 

- Kamate. Na izdatke za kamate, osim visine i strukture javnog duga utiču i 
faktori 
kao što su devizni kurs i kamatne stope na međunarodnom tržištu. S obzirom 
na 
nepredvidivost kretanja pojedinih varijabli moguće je povećanje potrebnih 
sredstava za kamate u narednom periodu. Značajan deo javnog duga 
predstavljaju garancije izdate javnim preduzećima.  Ukoliko preduzeća ne 
mogu da plaćaju svoje obaveze ove garancije se aktiviraju i potrebna su 
dodatna sredstva, kako za otplatu glavnice, tako i za kamate, 

- Siva ekonomija. Programom mera fiskalne konsolidacije predviđeni su i dalji 
napori na suzbijanju poreske evazije i sive ekonomije, 

- Neutrošena sredstva iz prethodnih godina. U proteklom periodu kod pojedinih 
nivoa vlasti formirala su se značajna neutrošena sredstva koja se uglavnom u 
približnom iznosu prebacuju u naredni period i tako ne utiču na distorziju 
fiskalnog rezultata 

- Projektni zajmovi. Projektni zajmovi su ključan izvor finansiranja značajnih 
infrastrukturnih investicija. Sredstva ovih zajmova ulaze u obračun fiskalnog 
rezultata i to u najvećoj meri kao kapitalni rashodi, 

- Javno-privatno partnerstvo (JPP). Sveobuhvatna procena i analiza rizika u svim 
fazama implementacije javno-privatnih partnerstava, preduslovi su za 
smanjenje izloženosti javnih finansija rizicima nastalim tokom sprovođenja 
ovih projekata.  

-  
Prema Adžić, S., Popović, D. (2005) dobar fiskalni sistem i dobra fiskalna politika 
trebali bi da obezbede racionalizaciju javne potrošnje, smanjeno učešće u društvenom 
proizvodu i omoguće finansiranje iz realnih izvora na principu relativne budžetske 
ravnoteže. Ukupne javne rashode trebalo bi prilagoditi ekonomskoj snazi privrede 
Srbije, Racionalizacijom javne potrošnje, proširenjem poreske baze i smanjenjem 
ukupne stope poreskih opterećenja. Da bi se stimulisale investicije u realnom sektoru i 
razbile snažne distribuciono-orjentisane koalicije potrebno je redefinisati poresku 
bazu u različitim segmentima privrede sa naglaskom na implementaciji fiskalnih 
olakšica u izvoznim industirjama.  

10. FISKALNA POLITIKA CRNE GORE  

Višegodišnji period negativnog uticaja krize na crnogorsku ekonomiju i potreba 
smanjivanja njegovog delovanja uticalo je na značajno i kontinuirano pogoršanje 
indikatora fiskalne stabilnosti, koje je iskazano u budžetskom deficitu, uglavnom 
finansiranim novim zaduživanjima, koje je za posledicu imalo brz rast javnog duga. 
Međunarodna kriza snažno je uticala na pogoršanje stanja u realnom sektoru koje se 
materijalizovalo u padu privredne aktivnosti i slabljenju potencijala oporavka i 
pokretača rasta.  
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Evidentan rizik od neizvesnosti na globalnom nivou, posebno u Evropskoj uniji, u 
kombinaciji sa domaćim sistemskim slabostima, unosi visok stepen zabrinutosti i 
negativnih očekivanja da uvođenje dodatnih mera na prihodnoj strani, kao i urađeno 
troškovno prilagođavanje, neće biti dovoljno da se postigne ravnoteža budžeta. 
Negativni trendovi i povećanje značajnih pritisaka na fiskalnu poziciju zahtijevaće 
radikalnije fiskalno prilagođavanje pozicija u budžetu koje su, za sada, imale fiksni 
karakter.  
 
Fiskalna stabilnost je preduslov opšte ekonomske stabilnosti i dugoročnog 
ekonomskog rasta. U domenu fiskalne politike važno je obezbijediti da se javna 
potrošnja prilagodi objektivnim mogućnostima. Glavni rizici u ostvarivanju fiskalne 
stabilnosti u Crnoj Gori ogledaju se u:  

- višegodišnjem ostvarivanju budežtskog deficit i načinima njegovog 
finansiranja, 

- nastavku tendencije rasta javnog duga, 
- limitiran pristup tržištima kapitala, 
- potreba za finansiranjem ili kofinansiranjem infrastrukturnih porjekata, može 

dodatno opteretiti fiskalnu poziciju, 
- Visoka nelikvidnost privrede, visok nivo poreskog duga i neservisiranja 

fiskalnih obaveza, 
- rast subvencija i transfera, 
- potencijalni pritisak na rast zarada i penzija;  
- roces priključivanja EU traži izdvajanje značajnih sredstava za ove namjene. 

 
Da bi se podstakao razvoj fiskalne politike u Crnoj Gori neophodno je nastaviti sa 
konsolidacijom javne potrošnje i vođenjem restriktivne fiskalne politike, intenzivirati 
aktivnosti na normiranju i implementaciji fiskalnih pravila i fiskalne odgovornosti, 
unaprediti fiskalnu kontrolu i osnažiti implementaciju interne i eksterne revizije svih 
potrošačkih jedinica Budžeta, raditi na suzbijanju sive ekonomije u cilju povećanja 
budžetskih prihoda, preduzeti mere u cilju unapređenja poreske kulture obveznika, 
povećanju fiskalne discipline i smanjenju poreske evazije; povećati nivo 
transparentnosti javne potrošnje na svim nivoima, a naročito na lokalnom, adekvatno 
voditi politiku domaćeg i inostranog zaduživanja kako se zemlja ne bi izložila krizi 
javnog duga;  
 
Važno je što prije obezbijediti uravnoteženost rashoda i prihoda, a kao potencijalna 
rezerva, u slučaju da se prihodi i rashodi ne ostvaruju u skladu sa planom, ostaje 
manje povećanje stope PDV-a. Crna Gora ima nisku stopu PDV-a i njeno malo 
povećanje, na privremenoj osnovi, ne bi imalo veće negativne implikacije. Takođe, u 
pitanju je i opšti trend koji je primijenio veliki broj evropskih zemalja.  
 

11. FISKALNA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE 
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Nakon blagog oporavka, ekonomija u Bosni i Hercegovini dobila je u 2012. godni 
negativan trend. Nakon rasta od 1% u 2010. i 2011., autput je imao negativan trend u 
2012., delimično zbog pogoršanja eksternog okruženja, a delom zbog  klimatskih 
uslova i zimi i leti. Uslovi zaduživanja, pad zaposlenosti i implementacija mera 
fiskalne konsolidacije, imali su negativan rezultat na domaću potražnju. U isto vreme, 
eksterno okruženje s obzirom na krizu u EU rezultiralo je padu izvoza, koji je ima 
negativan uticaj na rast izvoza.  
 
Za fiskalnu održivost neophodno je osnaživanje verodostojne srednjoročne strategije. 
Pad ekonomske aktivnosti smanjio je osnovu za poreze i budžetski prihod BDP pao je 
na 39,9% dok su se rashodi još više povećali. Budžetski deficit se povećao na 1,5% 
BDP, sa 0,7% od predhodnih godina. Glavni fiskalni izazov proizilazi iz strukture 
rashoda. Konsolidovani opšti vladini izdaci sve više dominiraju u tekuc ́oj potrošnji i 
pre 
krize, dok je njihovo učešc ́e poraslo na blizu 90% - tokom ekonomske krize. Socijalna 
davanja - iznose preko 17 % BDP - takođe prevazilaze regionalni standard. 
 
Vlasti očekuju postepeni oporavak gledano u odnosu na srednjoročni period. Rast 
BDP-predviđeno je da će dostići 3,9 % u 2015 . Oporavak c ́e biti uglavnom baziran na 
domaćoj tražnji. Postepeno ubrzavanje privatne potrošnje i investicija, najezda 
potražnje, biće praćeno rastom uvoza , što c ́e izazvati negativan neto doprinos 
eksternog sektora u ekonomskom rastu. Tržište rada c ́e imati pozitivan uticaj i 
dovešće do povećanja zaposlenosti od 2014 (Tabela 3.) . 
 
Tabela 3. Makroekonomski razvoj i prognoza 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Realni BDP (%promene) 1.4 0.2 1.3 3.6 3.9 

Doprinosi:      

- Finalna domaća tražnja 1.7 -0.6 1.5 4.4. 5.1 

- Promene u zalihama 0.0 0.0 -0.1 0.0. 0.0. 

- Spoljna ravnoteža roba i 
usluga 

-0.3 0.7 -0.2 -0.8 -1.2 

Zaposlenost (% promena) -3.2 -.03 -0.3 1.6 2.2 

Stopa nezaposlenosti (%) 27.6 28.0 28.2 27.5 26.6 

BDP Deflator (% promene) 1.2 2.2 2.5 2.0 2.2 

Inflacija (%) 3.7 2.2 2.1 1.9 2.1 

Bilans trenutnog računa (% od BDP) -7.8 -6.8 -5.9 -5.8 -5.8 

Izvor: Economic and Fiscal Programme (EEP), 2013 
Makroekonomski scenario je prepun rizika. Rizici su i spoljni i domac ́i. Spoljni rizici 
proizilaze posebno iz potencijalnog pogoršanja međunarodnog i EU ekonomskog 
okruženja kao i iz evolucije međunarodnih robnih cena. Međutim , ne treba 
podcenjivati ni domac ́e rizike. Političke teškoće iz prošlosti i kašnjenja u strukturnim 
reformama utiču negativno na konkurentnost privrede. 
Fiskalni sistem u BiH u  periodu krize opterećen je javnim dugom, posebno 
kumuliranim i još nerešenim unutrašnjim dugom, i naravno, složenom fiskalnom 
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strukturom, koja onemogućava adekvatnu koordinaciju. Drugo ključno obilježje 
fiskalnog sistema, koje je od posebne važnosti, jeste to što BiH nema fiskalne ciljeve, 
koji su profilirani kao ključni ciljevi ekonomske politike. Izuzetak su ciljevi da se 
smanji dug i fiskalni deficiti podržani od Međunarodnog monetarnog fonda stand by 
aranžmanima i naporima vlada u tom pravcu. 

12. ZAKLJUČAK 

Uloga fiskalne politike u podsticanju rasta i razvoja privrede jedne zemlje je veoma 
značajna. Uspeh pojedinih mera fiskalne politike zavisi o kontekstu i načinu na koji se 
koristi. Najveći nivo uspeha se postiže ukoliko su mere fiskalne politike u skladu s 
strukturnom ili industrijskom (ekonomskom) politikom zemlje (Kumalić, J., 2011). 
Cilj fiskalne politike je upravljanje javnim prihodima i rashodima na nivou države, sa 
ciljem da oni budu uravnoteženi. Fiskalna politika može biti ekspanzivna i 
restriktivna, u zavisnosti da li se ide na smanjenje poreskih stopa i porast javne 
potrošnje, odnosno porast kamatnih stopa i smanjenje javne potrošnje. Republika 
Srbija vodi ekspanzivnu politiku, niskih poreskih stopa (stopa PDV je među najnižima 
u Evropi, 20% opšta i 8% posebna) i povećane javne potrošnje (socijalna davanja i 
subvencije). 
U prethodne tri godine, Crna Gora je sprovela jednu od najznačajnijih fiskalnih 
konsolidacija, a njen najveći deo odnosio se na rashodnu stranu. Državna potrošnja je, 
na godišnjem nivou,  sa 51% na 40% BDP-a. Time je građanima i privredi dugoročno 
smanjen fiskalni teret, a Crna Gora se svrstala u države sa umjerenom potrošnjom u 
Evropi. Smanjenje državne potrošnje omogućilo je smanjenje budžetskog deficita sa 
preko 5% BDP-a. 
Reforme fiskalne politike, predstavljaju značajne mere zemalja u tranziciji, na putu ka 
njihovom razvoju. Kroz reforme javnih prihoda (njihovo povećanje) i javnih rashoda 
(njihovo smanjenje) neophodno je ostvariti budžetsku ravnotežu i smanjiti budžetski 
deficit, koji uglavnom nastaje zbog inflacije, nedovoljnog obima proizvodnje, 
nedovoljnih prihoda itd. Suficit predstavlja idealno stanje, međutim u njemu uživaju 
samo najrazvijenije privrede sveta. Fiskalna politika obuhvata raspodelu javnih 
prihoda kroz porez kako bi se obezbedila ekonomska stabilnost, puna zaposlenost, 
stabilnost cena i uravnotežen platni bilans. Sve ovo manjka zemljama Jugoistočne 
Evrope (pogotovo nečlanicama EU) i iz tog razloga je neophodno preduzeti oštre mere 
na putu ka razvoju.  
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45 TRŽIŠTE DOBARA I FISKALNA POLITIKA U ZEMLJAMA JIE253 

 
                                                              Apstrakt 
Zemlje Jugoistočne Evrope – Albania, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska 
Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija nalaze se u fazi tranzicije i privrednog 
razvoja. Fiskalna politika predstavlja moćan instrument prevazilaženja problema 
recesije. Njom se može uticati na tržište javnih i privatnih dobara u pravcu pozitivnog 
funkcionisanja tržišta. Kako privrede ne funkcionišu same za sebe, već su pod 
uticajem drugih privreda, tako fiskalna politika ukoliko se njome dobro ne upravlja 
može imati kontraproduktivni karakter. Fiskalna politika mora da se sprovede 
smišljeno, uz uzimanje u obzir svih internih i eksternih kretanja.  U zemljama JIE 
inflatorna kretanja su različita, mnogo viša nego u zemljama EU. Prisutno je 
siromaštvo i nejednakost, dok trgovina i spoljni dug pokazuju znake poboljšanja. 
Javni dug u svim zemljama JIE se povećava unazad nekoliko godina, dok u celom 
regionu vlada velika nezaposlenost. Sve ovo upućuje na značaj fiskalne politike, koja 
treba da ima oporavljajući karakter, ali isto tako i na rizik zbog generalno loših uslova 
u privredama JIE. 
 
Ključne reči: Jugoistočna evropa, fiskalna politika, tržište dobara 
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Abstract 
 
Southeast European countries - Albania, Bosnia and Herzegovina, the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia are in the phase of 
transition and economic development. Fiscal policy is a powerful tool for overcoming 
problems of the recession. It can be use for influencing on market of public and 
private goods in the direction of positive functioning of the market. As the economy 
does not work for themselves and alone, but is influenced by other economies, fiscal 
policy can have contraproductive characters if it is not managed on a proper way. 
Fiscal policy must be implemented thoughtfully, taking into account all internal and 
external factors. In SEE countries, inflationary trends are different, much higher than 
in EU countries. Poverty and inequality are present, and trade and external debt show 
signs of improvement. Public debt in all SEE countries is increasing over the last few 
years, while in the whole region high unemployment rate is present. Fiscal policy is 
very important for recovering, but also it has high level of risk, because of generally 
poor conditions in the SEE economies. 
 
Keywords: South East Europe, fiscal policy, market goods 

 
3. UVOD 

 
Savremena država, putem mera i instrumenata fiskalne politike ima udela u gotovo 
svim oblastima društvenog, socijalnog i ekonomskog života. Fiskalna politika, kao 
jedan od glavnih instrumenata ekonomske politike, ima za ulogu redistribuciju 
nacionalnog dohotka, realokaciju privrednih resursa, stabilizaciju privrednog sistema 
i ekonomski razvoj. Javni sektor preko javnih rashoda ostvaruje brojne ciljeve i 
zadatke, među kojima javne investicije, ekonomski i socijalni transferi predstavljaju 
glavne oblike državne intervencije u društvenoj reprodukciji. Uticaj države na 
savremenu ekonomiju je neosporan, međutim, takvo delovanje nije uvek jednoznačno 
i predvidivo. Ekonomska politika ponekad, delujući iz najboljih namera može 
prouzrokovati više štete nego koristi za čitav privredni sistem (Živkov, D., 2011). 
 
Zemlje Jugoistočne Evrope – Albania, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska 
Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija, nisu članice EU i nalaze se u fazi tranzicije i 
privrednog oporavka.  Da bi se približile razvijenim zemljama i poboljšali ekonomske 
i privredne uslove poslovanja neophodno je suočavanje sa  brojnim fakotorima koji 
utiču na razvoj.  
 

4. JAVNA I PRIVATNA DOBRA 
 
Javni sektor i državna intervencija nastali su usled nemogućnosti tržišnog mehanizma 
da samostalno obavlja sve funkcije. Naime, tržište kao koordinacioni mehanizam 
obavlja informativnu funkciju, na osnovu cena koje se formiraju sučeljavanjem 
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ponude i tražnje, selektivnu funkciju, vršeći selekciju, pri čemu opstaju oni ekonomski 
subjekti koji efikasnije obavljaju svoju delatnost, dok se manje efikasni i neefikasni 
uklanjaju. Ukoliko tržište ne može dati optimalne rezultate, onda država interveniše, 
najčešće vršeći preraspodelu resursa i dohodaka, odnosno realokaciju (alociranje 
resursa ka onim aktivnostima za kojima postoji potreba) i redristibuciju (davanje 
različitih transfera i socijalnih pomoći onim domaćinstvima koja nisu sposobna da 
učestvuju u kreiranju društvenog proizvoda). 
 
Pored ovih funkcija, javni sektor obavlja još niz delatnosti koje su u funkcija 
zadovoljavanja društveno-ekonomskih potreba. Neke od njih su: potreba za 
uspostavljanjem javnog poretka koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje tržišnih 
institucija i mehanizma konkurencije, gde država sprovodi mere antimonopolske 
mere. Država obezbeđuje javna dobra, rešava problem eksternalija, obavlja 
stabilizacionu funkciju i vodi anticikličnu politiku, pri čemu održava stabilnost u 
ekonomskom sistemu. U mnoštvu ekonomskih funkcija koje država obavlja, ona uvek 
mora imati za cilj društveno blagostanje. 
 
Kao što privatni sektor proizvodi dobra i usuge za čije korišćenje stanovništvo plaća 
direktnu cenu, tako i država može proizvoditi izvesne proizvode i usluge za koje 
društvo ne plaća cenu, takva dobrase nazivaju javna dobra. 
 
Osnovne karakteristike javnih dobara su:  

7. neisključivost -  znači da se pojedinac ne može isključiti iz potrošnje javnog 
dobra. Svaki stanovnik ima prava da uživa korist koje mu pruža javno dobro, 

8. nekonkurentnost - znači da jedno dobro za jednog učesnika jeste podjednako 
raspoloživo za drugog učesnika, odnosno nepostoji konkurencija u potrošnji 
čisto javnih dobara, korist jednog potrošača neće biti umanjena ukoliko i drugi 
potrošač koristi javno dobro (policija, uprava, zaštita životne sredine, sudstvo i 
slično).  

 
Država javna dobra obezbeđuje, finansira, iz javnih prihoda, dakle iz budžeta. 
Nasuprot javnim dobrima postoje čisto privatna dobra, koja odlikuju rivalitet i 
isključivost, a raspodela ovih dobara se vrši putem tržišta. Za njih se plaća cena, što 
može dovesti do isključenja pojedinaca iz njihovog korišćenja i finansiraju se iz 
prihoda po osnovu prodaje.  
 
Pored čisto javnih i privatnih dobara postoje i nečista javna dobra. Ovakva dobra nisu 
isključiva, ali su konkurentna. Nečista javna dobra mogu se obezbeđivati po tržišnim 
principima, što znači da se finansiraju po osnovu prodaje. Međutim, u slučaju da ne 
postoji dovoljna tražnja za tim dobrima (koja može opasti usled male ekonomske 
snage pojedinaca) može doći do pada proizvodnja i nemogućnosti da postojeće 
potrebe za tim dobrom budu zadovoljene. Iz tog razloga se država uključuje u 
finansiranje takve proizvodnje, s obzirom da je zainteresovana da svi imaju pristup 
tim proizvodima (obrazovanje, zdravstvena zaštita i sl.).  
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Mešovita dobra imaju karakteristike i privatnih i javnih dobara, odnosno prisutan 
stepen ili isključivosti ili konkurencije (protivpožarna zaštita, struja – ukoliko se ne 
plati struja isključje se pojedinac ili domaćinstvo iz potrošnje, i sl.). 
 
O kojim god dobrima da se radi, oni se pojavljuju na tržištu dobara i za njih važe 
određeni uslovi, u zavisnosti od vrste i pravila za potrošnju i finansiranje (Marčetić, 
K.).  
 
Model savršenog tržišta pretpostavlja takav broj učesnika, koji će sprečiti uticaj 
učesnika na tržišne cene i druge uslove van domašaja preduzeća. Pored toga, taj 
model pretpostavlja i nedostatak ograda za ulazak i izlazak na tržište/sa tržišta, a u 
drugim relacijama ravnomernu podelu transakcijskih troškova ulaska i izlaska među 
zainteresovanim subjektima. U stvarnosti, zbog troškova ulaska na tržište, i zbog 
dimenzionalne ekonomičnosti, a koja je određena različitim tehnologijama, ograničen 
je broj učesnika na tržištu. Ograničenost nadmetanja, koja proizlazi iz poremećaja u 
strukturi tržišta, država može tretirati na različite načine. Najsveobuhvatnije sredstvo 
je regulacija nadmetanja. Mešanje države, pored regulisanja opštih uslova 
nadmetanja, može se proširiti i na specijalnu regulativu pojedinih oligopolnih i 
monopolnih tržišta. Ova grupa preduzeća obično se naziva javnim komunalnim 
preduzećima. To su preduzeća za snabdevanje gasom, električnom energijom, zatim 
fiksna telefonija, gradski saobraćaj, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, itd. 
Preduzeća ove vrste se tradicionalno smatraju delom javnih sektora, bez obzira, da li s 
vlasničkim pravima raspolaže neki od učesnika državnog budžeta, ili ne (Vigvari, A. , 
Raičević, B., Brnjas, Z., 2003). 
 
 

9. TRAŽNJA ZA DOBRIMA I FISKALNI SISTEM 
 

Tražnja za domaćim dobrima od izuzetnog je značaja, jer pokazuje stepen razvijenosti 
jedne privrede i utiče na BDP. Da bi se odredila tražnja za dobrima potrebno je 
rasčlaniti BDP na: 

– Ličnu potrošnju (dobra i usluge koje su kupili potrošači), 
– Investicije (u fiksni kapital), 
– Državna potrošnja (kupovina dobara i usluga od strane državne i lokalne 

vlasti), 
– Neto izvoz (izvoz umanjen za uvoz), 
– Investicije u zalihe (razlika između proizvedenih i prodatih dobara u jednoj 

godini). 
 
Tražnja za domaćim dobrima (Z) izračunava se kao  
Z = (C+I+G –εIM)+X    
gde je C domaća tražnja za domaćim dobrima, I inostrana tražnja za domaćim 
dobrima,  ε realni devizni kurs, IM uvoz dobara, a X izvoz dobara.  
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U otvorenoj privredi može se pretpostaviti da su determinantne nekih komponenata 
domaće tražnje slične kao i u zatvorenoj: 

– Lična potrošnja zavisi od raspoloživog dohotka, 
– Investicije zavise od dohotka i kamatnih stopa, 
–  Državna potrošnja je egzogena. 

 
Realniji, ali komplikovaniji model bi uključivao i uticaj realnog kursa i realnih 
kamatnih stopa na sve elemente domaće tražnje. U privredi koja je u značajnoj meri 
uključena u svetske tokove kapitala uključile bi se i svetske realne kamatne stope.   
 
Fiskalni sistemi država članica Evropske unije svojim efektima utiču na formiranje 
relativnih cena kapitala, roba, usluga i rada. U otvorenim ekonomijama, ovi efekti se 
prenose na partnerske države, što zahteva određeni nivo fiskalnog usaglašavanja i 
kooperacije. Samo jačanje integrativnih procesa u Evropskoj uniji, neminovno dovodi 
do određenog stepena sužavanja fiskalne autonomije država članica, odnosno zahteva 
određene oblike fiskalne integracije. Pod fiskalnom integracijom podrazumeva se 
smanjivanje bitnijih razlika između fiskalnih sistema i elemenata pojedinih poreza u 
državama članicama Evropske unije. Sama potreba za fiskalnom integracijom ne 
opredeljuje i način integrisanja, koji može biti (Jovanović, 2008, p. 23):  
1. putem fiskalne harmonizacije;  
2. putem fiskalne konkurencije;  
3.različitim vidovima fiskalne koordinacije i kooperacije između država članica 
Evropske Unije.  
 
Fiskalna integracija, odnosno putevi smanjenja razlika između fiskalnih sistema 
država članica Evropske unije u cilju efikasnijeg funkcionisanja zajedničkog tržišta i 
daljih integrativnih procesa država kandidata u Evropsku uniju, predstavlja jedno od 
najaktuelnijih i najkontroverznijih pitanja daljeg toka, karaktera i suštine evropskih 
integracionih procesa. Pitanja izbora puta fiskalne integracije tiču se same ekonomske 
suštine Evropske unije i izbora između dva puta: regulatornog i neoliberalnog.  
 
Na fiskalnom planu, regulatorni princip podrazumeva fiskalnu harmonizaciju, kao 
oblik regulisane, nadnacionalne i legislativne integracije fiskalnih sistema država 
članica, pretendenata i kandidata. Neoliberalni koncept, s druge strane, promoviše 
fiskalnu konkurenciju, koja će na duži rok spontano dovesti do fiskalne integracije. 
Izbor načina fiskalne integracije ima značajne posledice na ukupnu ekonomsku 
politiku, socijalnu politiku, kao i na ukupne odnose država članica i država kandidata 
(Lovre, I., Jotić, J., 2013). 
 

10. UTICAJ VARIJABLI FISKALNE POLITIKE U ZEMLJAMA JIE 
 

Zemlje JIE iako se geografski nalaze na sličnom klimatskom prostoru, fizički su 
povezane, neke od njih su pripadale istoj državi (Bosna i Hercegovina, BJR 
Makedonija, Crna Gora i Srbija), ali se razvijaju u različitim smerovima. Varijable koje 
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utiču na fiskalnu politiku mogu se grupisati kao (Svetska banka - Jugoistočna Evropa 
– redovni ekonomski izveštaj, 2013): 

 Inflatorna kretanja 
Inflatorna dinamika u zemljama JIE bila je raznolika tokom 2012, što odražava razlike 
u tražnji, regulisanim cenama i uslovima u pogledu cena hrane, što je i dovelo do 
pojave inflacije. Stope inflacije kretale su se od 2 odsto u Albaniji do preko 7 odsto u 
Srbiji. U nekim zemljama (Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija, Crna Gora), inflaciji 
su doprinele korekcije cena energenata, dok su u drugim (Srbija), pokretač bile cene 
hrane. Negativan jaz u proizvodnji i visoka nezaposlenost držali su pritiske koji 
dolaze od cena na niskom nivou, krajem 2012. i početkom 2013. godine. Inflacija je u 
zemljama JIE mnogo viša nego u zemljama EU. Cene hrane i dalje su glavni pokretač 
ukupne inflacije u JIE dok su cene energenata u padu.  
 

 Siromaštvo i nejednakost 
Procenjuje se da 33 odsto stanovništva u JIE živi u siromaštvu, dok 8 odsto žive u 
ekstremnom siromaštvu. Stope siromaštva u JIE na nacionalnom nivou mnogo su veće 
nego u EU. U svim zemljama izuzev Crne Gore rasprostranjenost siromaštva je veća u 
seoskim područjima i siromaštvo u seoskim područjima je dublje nego u gradskim 
područjima. Razlike u stopama siromaštva između muškaraca i žena su neznatne. 
 

 Trgovina i spoljni dug 
Trgovina i spoljni dug pokazuju znake poboljšanja. Zbog bliske ekonomske veze, 
spoljni sektor u JIE je veoma mnogo povezan sa razvojem događaja u EU. Tokom 
2012. godine, u zemljama JIE  došlo je do pogoršanja u trgovini, deficitu bilansa 
tekućih 
transakcija i transferima. Albanija je ostvarila bolje rezultate od ostatka regiona, delom 
zbog većeg izvoza nafte i ruda i preusmeravanjem na nova tržišta, naročito na Kinu i 
Tursku. U Srbiji je izvoz počeo da se oporavlja u drugoj polovini 2012. godine 
uglavnom zbog značajnih stranih direknih investicija iz prethodne godine. U prvom 
tromesečju 2013, izvoz podstaknut stranim direknim investicijama i poboljšanom 
ekonomskom situacijom u EU, primetno se oporavio, što daje nadu u bolju spoljnu 
poziciju u narednim godinama. 
 

 Deficit bilansa tekućih transakcija i trgovinski bilans 
Iako su se u 2012. pogoršali i deficit bilansa tekućih transakcija i trgovinski deficit, u 
prvom tromesečju 2013. krenuli su u obrnutom pravcu. Pad tražnje u EU za robama iz 
JIE doveo je do pada u celom region koji je počeo 2011, a nastavio se i u 2012. godini U 
Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izvoz je naglo pao dok je uvoz porastao samo 
umereno. Na Kosovu, pogoršanje odražava veliki uvoz radi izgradnje auto-puta 
Kosovo-Albanija, procvat privatne gradnje i nagli pad izvoza. Albanija je bila izuzetak 
–  došlo je do rasta izvoza i usporavanja uvoza. Trgovina unutar regiona dobila je na 
važnosti. Ovo naročito važi za Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i BJR Makedoniju. Udeo 
trgovine unutar regiona u BDP-u povećao se sa 24,9 odsto u 2011. godini na 27,0 odsto 
u 2012, dok je opao izvoz u druge zemlje koje nisu članice EU. Trend rastuće trgovine 
unutar regiona bio je najprimetniji u Albaniji, mada se krenulo od male baze. Širenje 
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izvoza u zemlje JIE omogućilo je Kosovu da ublaži nagli pad svog izvoza u EU do 
kojeg je došlo sa padom cena metala. Iako su se slaba tražnja u evrozoni i loši 
vremenski uslovi odrazili na izvoz iz zemalja JIE u 2012, izgledi za 2013. su bolji.  
U 2012. godini, izvoz iz JIE pao je za 0,7 odsto – nakon što je porastao za 14,0 odsto u 
2011. Glavni uzrok pada bio je pogoršanje ekonomske klime u EU, što je smanjilo 
tražnju. Izvoz je počeo polako da se poboljšava u drugoj polovini 2012. (u odnosu na 
isti period prethodne godine) kada je trgovina u Srbiji, koja je povezana sa SDI, 
izgladila pad iz prve polovine godine.  
Uvoz zemalja JIE bio je na istom nivou u 2012, a zatim opet pao u 2013. Kretanje u 
cenama trgovinskih partnera verovatno da objašnjava delimično kretanje uvoza. 
Uvozne cene energenata i sirovina su pale značajno u 2009, pa su porasle značajno u 
2010 i 2011. godini, zatim su ostale nepromenjene u 2012 i opale su u 2013. godini.  
 

 Spoljni dug 
Ukupni spoljni dug JIE skočio je za 7 procentnih poena BDP-a u 2012. godini, pošto su 
se vlade zaduživale da bi nadoknadile pad u prihodima i slabe javne finansije. Posle 
pada na 62,6 % BDP-a u 2011. sa najviših 65,5% u 2010. godini, prosečan spoljni dug 
JIE dostigao je novi rekord od 69,6% u 2012.  Trend rasta imale su sve zemlje JIE. Srbija 
je najviše uvećala svoj spoljni dug emitovanjem obveznica 2012. godine u vrednosti od 
US$1 milijardu, čime je ukupan dug na ime međunarodnih obveznica dovela na 
US$2,7 milijarde. Međutim, najveći porast spoljnog duga u 2012. godini bio je na 
Kosovu zbog isplate po stend-baj aranžmanu sa MMF-om, mada je ukupan spoljni 
dug Kosova i dalje veoma skroman i čini 8,5 odsto BDP-a. Crna Gora i Srbija imaju 
najveće ukupne iznose javnog i privatnog spoljnog duga, dosta iznad proseka u 
regionu. 
 

 Fiskalna politika – divergentni pritisci 
Fiskalni deficit u zemljama JIE išao je naviše u 2012, u proseku sa 3,2 % BDP-a u 2011. 
na 3,9%  u 2012. Najveći porast bio je u Srbiji (2,6 procentnih poena BDP-a) i BJR 
Makedoniji (1,4 procentnih poena), i to u BJR Makedoniji uglavnom zbog izmirenja 
naraslih zaostalih plaćanja od strane države. Albanija i Crna Gora, sa padom u 
fiskalnom deficitu, snažno su odolele ovom trendu.  Pojavile su se dve jasne grupe: 
zemlje koje su dale impuls i prihodima i potrošnji (rastući fiskalni “otisak”) i one u 
kojima je došlo do pada i prihoda i potrošnje.  
Rastući fiskalni “otisak”: Iako se fiskalni deficit povećao, prihodi kao procenat BDP-a 
zapravo su porasli u Srbiji i BJR Makedonij. Srbija je uložila značajne napore da 
poboljša prihode, time što je podigla i stopu PDV-a i stopu poreza na dobit preduzeća. 
Nažalost, iako su ove dve zemlje imale koristi od povećanja prihoda, njihova 
potrošnja je takođe porasla, i to za 1,5 procentnih poena BDP-a, u BJR Makedoniji (što 
je povezano sa isplatom zaostalih dugovanja) i za 6,3 procentna poena u Srbiji 
Smanjenje fiskalnog “otiska”: U Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori 
došlo je do pada prihoda kao udela u BDP-u, za 0,2 do 1 procentnog poena. Naročito 
su bili pogođeni prihodi od PDV-a zbog sporog – ili negativnog ekonomskog rasta. 
Sve ove zemlje nastojale su da smanje potrošnju kako bi obezbedile održivi fiskalni 
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deficit. Na Kosovu je smanjenje potrošnje bilo ograničeno što je imalo veze sa 
završetkom auto-puta R7 do Albanije. U nekim zemljama, smanjenje potrošnje 
eventualno se svelo na akumuliranje dugovanja umesto na realna smanjenja. 
 

 Javni dug i kratkoročni rizici 
Javni dug se već nekoliko godina unazad postepeno povećava u svim zemljama JIE. U 
proseku opšti državni dug (ne računajući garancije i blagajničke zapise centralnih 
banaka) porastao je sa 37 odsto BDP-a na kraju 2011. na 42 odsto na kraju 2012. U 
Srbiji je taj porast iznosio oko 12,5 procentnih poena, sa 39,7 na 52,2 odsto BDP-a ne 
računajući garancije (uključujući garancije javni dug je premašio 60 procenata BDP-a u 
2012.). Osim toga, Albanija je izmenila zakon kako bi mogla da prekorači limit za 
zaduživanje od 60 odsto BDP-a. Uprkos tome državni kreditni rejtinzi stabilni su u 

celom region od sredine 2012. godine sa izuzetkom BJR Makedonije čiji je rejting 
nedavno snižen. 
Dug za koji garantuje država, što je pitanje koje se postavlja u nekoliko zemalja, i dalje 
raste. Garantovani dug iznosi preko 11 odsto BDP-a u Crnoj Gori i preko 8 odsto u 
Srbiji. Iako su garancije i dalje ispod 5 odsto BDP-a u Albaniji, BJR Makedoniji i Crnoj 
Gori, čini se da polako rastu u svim ovim zemljama.  
Kratkoročni dug, naročito u domaćim valutama, počeo je u nekim zemljama da 
dominira u dužničkom portfoliju. Dve trećine duga BJR Makedonije koji je izražen u 
domaćoj valuti dospeva do kraja 2013, kao i oko polovine albanskog domaćeg duga.  
 

 Trendovi koji se odnose na radnju snagu – velika nezaposlenost u celom 
region 

U toku 2012. nezaposlenost se stabilizovala na više od 20 odsto. Stopa nezaposlenosti 
u zemljama JIE u 2012. i dalje je bila slična onoj koja je zabeležena na vrhuncu krize. 
Prosek za region iznosio je nekih 22,8 odsto u četvrtom kvartalu 2012, što je više nego 
dvostruko više od 11,2 odsto u zemljama EU. Nezaposlenost se neznatno smanjila u 
Albaniji i Srbiji, u Crnoj Gori se povećala, dok se u ostalim zemljama nije mnogo 
promenila. U skladu s očekivanjima, tamo gde je stopa nezaposlenosti najviše porasla, 
stopa aktivnosti je najviše opala. 
Nezaposlenost među mladima u nekim zemljama, kao što su Srbija (51,2 odsto) i BJR 
Makedonija (53,0), dvostruko je veća od nacionalne stope nezaposlenosti. Dok se u 
najvećem delu JIE nezaposlenost među mladima za vreme krize povećala, izgleda da 
su BJR Makedonija i Albanija uspele da otvore radna mesta za radnike starosti 15–25 
(kao i za sve druge starosne grupe). Iako je prilično visoka, odnos nezaposlenosti 
među mladima i one među odraslima u JIE je zapravo u nivou sa prosekom za zemlje 
Evrope i Centralne Azije, iako se više mladih starosti 15–24 duže obrazuju i kasnije 
pojavljuju na tržištu rada. Ima veoma mnogo i mladih koji su besposleni, ne obrazuju 
se, ne rade i ne traže posao (Svetska Banka, 2013). 
 

11. PRAVCI RAZVOJA 
 
Globalna ekonomija se ponovo nalazi u opasnoj zoni. Za razliku od 2009, ovoga puta 
težište problema je u Evrozoni, u  mnogim razvijenim zemljama Evrope privredni  rast 
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opterećuju visoki javni deficiti i dugovi, rastuće tenzije na tržištu, intenziviranje  
finansijskih turbulencija i pojačano slabljenje poverenja u finansijski sistem, što se sve 
reflektuje na investicije i potrošnju, na hitne fiskalne konsolidacije koje opterećuju domaću 
tražnju i izvozne aktivnosti. 
 
Rast domaće tražnje zaostaje za rastom  BDP u  većini razvijenih ekonomija Evrope. Eksterna 
tražnja opada skoro u celoj Evropi i verovatno će nastaviti da se kreće u skladu sa 
globalnim usporavanjem. Globalna finansijska  tržišta zahvaćena su širenjem dužničkih 
kriza  iz  evropskih zemalja, tako  da  se  svetska ekonomija pomera na putanju nižeg 
privrednog rasta. 
 
Strukturne promene u većini tranzicionih zemalja  doprinele su rastu industrĳske 
proizvodnje i izvoza, i podizanju kompletne industrĳe na viši nivo. Najveću ulogu u 
procesu povećanja izvoza odigralo je tržište EU, i to ne samo zbog geografsko-
lokacionih faktora, već zbog činjenice da nove članice EU na tom tržištu imaju 
komparativne prednosti. Analize ukazuju da je pristupanje EU pozitivno uticalo na 
brzinu strukturnih promena u svim tranzicionim ekonomĳama (Japokin, E., 2012) 
 
Predviđeni rast (Svetska banka - Jugoistočna Evropa – redovni ekonomski izveštaj, 
2013) u regionu JIE6 u 2013. iznosi 1,7 odsto, čime će se okončati dvostruka recesija iz 
2012. godine. Rast je predviđen u svim zemljama u regionu, s tim što se na njihovom 
čelu ponovo nalazi Kosovo (3,1 odsto), ovog puta zbog velikih javnih investicija i 
značajnog priliva doznaka. Predviđa se da će Srbija zabeležiti drugu po veličini stopu 
rasta (2 odsto), što je od ključnog značaja za uspešnost regiona zato što Srbija 
učestvuje u njegovoj privredi sa 45 odsto. Očekuje se da će Srbija imati koristi od većih 
stranih direktnih investicija (SDI), kao i vraćanja poljoprivrednih useva na normalan 
nivo, s obzirom da je u 2012. zabeležen pad od gotovo 20 odsto. Očekuje se da će SDI 
rasti kako bude raslo poverenje investitora usled mogućnosti da kasnije ove godine 
otpočnu pregovori o pristupanju EU. Predviđa se da će Albanija ostvariti isti rast kao i 
2012. godine (oko 1,6 odsto). Verovatno bi mogla da zabeleži i brži rast da građevinski 
sektor ne usporava njenu privredu. Pokretači njenog rasta i dalje će biti ekstraktivna 
industrija (nafta, rude) i proizvodnja električne energije. 
 
Očekuje se da će Bosna i Hercegovina, Crna Gora i BJR Makedonija i dalje beležiti 
usporen rast od oko 0,5–1,4 odsto. Prema predviđanjima, Bosna i Hercegovina će biti 
pogođena manjom spoljnom tražnjom, ali zato domaća tražnja može da postane 
zdravija. Brojna pitanja koja se tiču poslovnog okruženja i dalje će predstavljati 
barijeru značajnijem prilivu SDI i ekspanziji domaćih preduzeća. Skroman privredni 
rast koji se u BJR Makedoniji očekuje u prvoj polovini godine trebalo bi da se poboljša 
u drugoj polovini godine, ali s obzirom da su ostvarena značajna poboljšanja u 
poslovnom okruženju, izgledi po pitanju rasta mogu biti još optimističniji. U Crnoj 
Gori, preliminarni podaci ukazuju da se rast oporavio uglavnom zahvaljujući lepom 
vremenu i većoj proizvodnji električne energije, ali uvoz je i dalje usporen, dok bi 
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proizvodnja aluminijuma i uska grla u domenu ponude i dalje mogli da usporavaju 
privredu.. 
 

12. ZAKLJUČAK 
 
Zemlje Jugoistočne Evrope, nalaze se na prekretnici svog razvoja. Nasleđena situacija, 
Svetska ekonomska kriza, kriza okruženja i sl., usporavaju rast i poboljšanje unutar 
privrede. Fiskalna strategija zemalja JIE treba da se kreće ka programima za smanjenje 
javnog duga, smanjenja fiskalnog deficita, povećanja zaposlenosti i podstreka izvozu 
domaćeg proizvoda.  
 
Ekonomska politika, a preko nje i fiskalna, mora uspešno da odgovori na problem 
recesije. Idelano rešenje bi bilo da se na tržištu dobara reaguje fiskalnom politikom 
kompenzovanjem smanjenog potrošačkog potencijala stanovništva i privrede. 
Međutim ovo rešenje je samo teorecko. Jedan problem leži u činjenici što jedna 
ekonomija nije samo ograničena na domaće proizvode, već i na uvoz. Fiskalna politika 
ovde može da bude neefikasna jer se ekstra dohodak može preliti na uvoz proizvoda 
iz inostranstva. Tako se prazni budžet i pogoršava stanje u spoljnotrgovinskom 
balansu, koji može dovesti do inflacije i rasta kamatnih stopa. Iz tog razloga država 
mora da razmatra činjenice i da se ne bazira samo na interne, već i na eksterne faktore 
u privredi.  
 
Drugi problem sprovođenju ekspanzivne fiskalne politike može biti u kamatnim 
stopama. Naime, ako se fiskalnim merama poveća privredna aktivnost, povećava se i 
tražnja za novčanim sredstvima. Ako se ne promeni ponuda novca, povećana tražnja 
izazvaće rast kamatnih stopa, koje mogu negativno uticati na investicionu potrošnju.  
 
Pored ovih mogu se pojaviti problem viskog javnog duga, problem prevelikog deficita 
i sl. Sve ovo upućuje da upotreba fiskalne politike mora biti krajnje proračunata i 
dobro isplanirana, da ne bi bila kontraproduktivna. Ovo se pogotovo odnosi na zemlje 
JIE, koje tek trebaju mnogo da urade da bi doživele ekspanziju, a mere fiskalne 
politike trebaju koristiti u pravcu smanjivanja negativnih i podsticanja pozitivnih 
pokazatelja razvoja.  
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46 KVALITET KAO PROFIT 

 
QUALITY FOR PROFIT  

 
 

REZIME 
 
U ovom radu se razmatraju efekti primene metoda japanskog menadžmenta. 
Oblast analize Kaizena doživljava u svetu sve širu primenu u raznim oblastima 
ljudske delatnosti, a posebno u oblasti kvaliteta. Postoji veliki interes stručnih i 
poslovnih krugova za ovu grupu problema i obimna literatura koja se njom 
bavi.  
Kod nas problem nije dovoljno poznat, zbog čega je u radu izvršena šira 
naučna deskripcija koncepta kaizena i japanskog menadžmenta, kao i mogućih 
efekata njihove primene. 
Ključne reči: kvalitet, japanski menadžment, kaizen. 

 
ABSTRACT 

 
In this study the effects of Japanese management methods implementation are 
being considered. The area of  Kaizen analysis has been repeatedly receiving 
increased attention in the world connected to various areas of human activity, 
especially in the area of the quality. There is a huge interest within professional 
and business circles in this type of problems as well as a vast literature on the 
matter. 
We are not familiar with the problem which is precisely why a broad 
scientifical description of the Kaizen concept and Japanese management is being 
introduced in the study, as well as effect of its possible application. 
KEY WORDS: quality, Japanese management, kaizen. 
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1. UVOD 
 
Istorijski gledano, strategija upravljanja kvalitetom se menjala sa razvojem 
tehnologije i širenja znanja u oblasti teorije upravljanja - u pokušaju da pomiri 
suprostavljene zahteve vezane za pouzdanost i raspoloživost opreme, s jedne 
strane, i ograničenost raspoloživih sredstava sa druge strane. 
Savremena ekonomska teorija kvalitet posmatra kroz pozitivan uticaj koji on 
ostvaruje na dobit koji donosi uloženi kapital. Pod kapitalom se 
podrazumevaju finansijski i nefinansijski resursi investirani sa očekivanjem da 
vlasniku donesu dobit. Smatra se da kapital preuzima rizik kada je uložen pod 
nesigurnim uslovima, odnosno u uslovima koji mogu dovesti do gubitka 
dobiti, dela ili čitavog kapitala uloženog u projekat. U oblasti materijalne  
proizvodnje javlja se problem kvaliteta koji može ugroziti funkcionisanje 
pojedinih uređaja, proizvodnih procesa u celini, imovinu, prirodnu sredinu, 
zdravlje, pa i život ljudi.  Jednom rečju, kvalitet je inherentan svim ljudskim 
delatnostima. On, sam po sebi, ne mora biti loš i nalazi se u osnovi svakog 
napretka. Sa koje god tačke posmatrali kvalitet, jasno je da preuzeti rizici mogu 
imati ogroman uticaj na uložene resurse i uspeh projekta, bez obzira na 
njegovu prirodu. To ima za posledicu razvoj složenog sistema metoda, 
procedura i postupaka za identifikaciju, analizu, praćenje i kontrolu kvaliteta u 
raznim fazama realizacije projekata. Ova oblast se naziva zajedničkim imenom 
upravljanje na bazi kvaliteta (quality based management), odnosno (češće) 
upravljanje kvalitetom (quality management). 
Posmatrano sa istorijske distance, počeci upravljanja kvalitetom se vezuju za 
početak 20. veka. Ako se posmatraju uslovi u kojima danas posluju privredni 
subjekti, može se konstatovati da savremeno poslovno okruženje karakteriše 
takmičarski karakter u kome opstaju samo one organizacije koje su u stanju da 
najvuše redukuju troškove poslovanja. Troškovi kvaliteta proizvodnih 
kapaciteta su bitan deo troškova proizvodnje, koji ulaze u ukupne troškove 
poslovanja. Pored toga, pokazalo se da troškovi kvaliteta učestvuju u ukupnim 
troškovima životnog ciklusa tehničkih sistema u vrlo visokom procentu. Zato 
se ulažu veliki napori u pravcu iznalaženja i uvođenja takvih strategija kvaliteta 
koje će omogućiti smanjenje troškova kvaliteta, s jedne strane, uz očuvanje 
zahtevanog nivoa efektivnosti  
Suštinski, osnovni kriterijum optimizacije većine savremenih strategija kvaliteta 
su  
Svaka odluka obuhvata elemente neodređenosti zbog čega je kvalitet neodvojiv 
od odlučivanja. Upravljanje kvalitetom smanjuje negativan uticaj neodređenosti 
na proces odlučivanja. Može se reći da upravljanje kvalitetom omogućava 
identifikaciju i kontolu varijanti neodređenosti u cilju njihovog izbegavanja ili 
smanjenja, pružanjem alternativnih puteva delovanja licima koja donose 
odluke. Upravljanje kvalitetom je zbog toga značajno sredstvo u donošenju 
odluka u savremenoj  industriji, trgovini i bankarstvu (finansijama). 
Sposobnost da se kvalitet razume i da se njime delotvorno upravlja su važan 
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deo uspešnog odlučivanja. Kvalitet se danas posmatra kao ozbiljan ekonomski, 
javni i politički segment. Na neki način, kvalitet ima svoju tržišnu vrednost, 
svoje tržište, kupce i prodavce. Rizici se nikada ne mogu u potpunosti 
eliminisati, ali se mogu svesti na prihvatljiv nivo.  
 
Najbrži napredak oblasti upravljanja kvalitetom u svetu beleži se u periodu posle 
1970. godine. Napredak je bio uslovljen nizom faktora od kojih ćemo neke 
pomenuti: 

 Pooštravanje zahteva u vezi smanjenja ukupnih troškova proizvodnje uz 
očuvanje dostignutog nivoa kvaliteta proizvoda i raspoloživosti 
proizvodne opreme; 

 Pooštravanje propisa vezanih za bezbednost proizvodnih procesa, 
zaposlenih i životne sredine; 

 Standardizacija kvaliteta koji se zahteva od krajnjeg proizvoda; 

 Strogi zahtevi investicionog kapitala u vezi prihvatljivih finansijskih 
gubitaka izazvanih nepredviđenim događajima; 

 Strogi zahtevi finansijskog kapitala u oblasti procene rizika koji se 
odnosi na poslove osiguranja; 

 Visoka cena energije i potreba uštede energetskih resursa, posebno nafte; 

 Brzi razvoj novih tehnika japanskog menadžmenta u okviru teorije 
upravljanja i informatičkih tehnologija koje su u stanju da hardverski i 
softverski podrže zahteve tih tehnika. 

Naše društvo nije pratilo ubrzan razvoj japanskog menadžmenta.  
Celokupan proces upravljanja zasniva se na informacijama o stanju sistema i 
okruženja, pa je u procesu upravljanja organizacionim sistemom jedan od 
osnovnih problema obezbediti donosiocu odluke relevantne informacije 
neophodne za donošenje ispravnih odluka. Uopšteno govoreći, osnovna 
namena japanskog menadžmenta je obezbeđenje kvalitetnih informacija za lica 
koja donose odluke u cilju sprečavanja nastanka neželjenih  
događaja ili smanjenja negativnih efekata po sistem.  
 

2. POJAM I DEFINISANJE JAPANSKOG MENADŽMENTA 
 
Većina definicija menadžmenta u svojoj osnovi ima tvrdnju da menadžment 
daje doprinos u ostvarivanju ciljeva kompanije, pri čemu su menadžeri lica koja 
imaju odgovornost pri ostvarivanju tih ciljeva koja zavisi od njihovog 
formalnog autoriteta i kompetencije. Kakvim god preduzećam da upravljaju 
poslovi menadžera su slični a to je da planiraju, organizuju, vode i kontrolišu 
kako poslove tako i podređene. Pa samim tim i njihova odgovornost je veća.  

Zbog činjenice da ovaj stil menadžmenta unosi potpuno nove ideje upravljanja 
i odlučivanja i da uslovljava efikasnost najvišeg nivoa on se danas vrlo široko 
izučava. Šezdesetih godina prošlog veka mladi evropski i američki intelektualci 
su odlazili u Japan kao hodočasnici u potrazi za mudrošću i svetlom istočnjačke 
religije, a danas, par decenija kasnije, mlade intelektualce su zamenili 
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menadžeri i naučnici pokušavajući da što više saznaju o tajni uspeha japanske 
ekonomije.  

Jednostavnost, koja se ponekad graniči sa trivijalnošcu, kombinovana sa 
ekonomskom promišljenošću i holističkim pristupom rešavanju problema, daju 
u japanskim preduzećima gotovo neverovatne rezultate: višestruko povećanje 
rentabilnosti poslovanja,  enormno povećanje produktivnosi rada, apsolutno 
eliminisanje škarta u proizvodnji, fantastično smanjenje vremena pripreme, 
eliminisanje skladišta i zaliha, skraćenje protočnog vremena itd.  

Postoji nekoliko principa u kojima se ogledaju osnovne karakteristike 
japanskog menadžmeta. Najčešće pominjani su sledeći principi: zaposlenje za 
ceo život, regrutacija i selekcija, trening i obučavanje, predanost organizaciji, 
nespecijalizovana karijera, evaluacija i promocija, holistički pristup, grupno 
odlučivanje, kolektivna odgovornost, neformalna kontrola, komunikacija i 
upravljanje kvalitetom. O svakom ovom principu će ponaosob biti reči u 
sledećem poglavlju.  

Kaizen, metod koji u prevodu znači „konstantno unapređenje“ i predstavlja 
najvažniji koncept japanskog menadžmenta je ključ japanskog poslovnog 

uspeha. Na ovaj metod, stvoren posle Drugog svetskog rata 11, se zapravo 
može gledati kao na životnu filozofiju koja je osim u poslovnom polju 
zastupljena i u privatnom životu. On u japanskoj praksi menadžmenta 
predstavlja kontinuitet inkrementalnih poboljšanja i unapređivanja u 
tehnologiji, kvalitetu, procesima, kulturi kompanije, produktivnosti, sigurnosti 

i upravljanju. 12 U ovaj sistem su uključeni svi zaposleni, od menadžera na 
visokim funkcijama do osoblja koje čisti prostorije. Svako od njih je ohrabren da 
daje sugestije i ideje za poboljšanje određenih stvari unutar kompanije. Jedan 
od važnijih principa japanskog menadžmenta jeste sakupljanje mudrosti od 
ljudi koji rade u samoj kompaniji. Korišćenjem te sakupljene mudrosti gradi se 
snaga kompanije. U kompanijama Toyota i Canon se svake godine napiše, deli i 
razmatra oko 60 i 70 sugestija po zaposlenom. U većini slučajeve ove sugestije i 
ideje nisu za velike promene. Ovaj metod je zapravo baziran na implementaciji 
malih promena u određenom vremenskom periodu, a uključuje postavljanje 
standarda i potom njihovo konstantno unapređivanje. Tome može da pomogne 
omogućavanje treninga, materijala i supervizije kako bi radnici dosegli zahteve.  

Iskustva i rezultati japanskog sistema upravljanja su veoma dragoceni za 
uklapanje u norme uspešnog upravljanja preduzećima koje nam nalaže 
savremeno poslovanje. Japan je zahvaljujući primeni izuzetno efikasnog i 
efektivnog sistema upravljanja uspeo da ostvari visok stepen privrednog 
razvoja i sveukupnog društvenog progresa. S obzirom na to da je primetno to 
da su principi japanskog menadžmenta usko povezani sa karakteristikama 
Japanaca kao nacije moglo bi se pomisliti da možda njihova  primena u drugim 
sistemima i nije najprimerenija. Međutim, istraživanja potvrđuju to da 
kompanije na Zapadu koje su implementirale u svoje upravljačke procese 
postulate japanske filozofije upravljanja, pokazuju veći stepen efikasnosti u 
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poslovanju kao i fleksibilnosti na promene iz spoljne sredine nego pre njihove 
primene. 

Stoga bi i naše društvo trebalo da nastoji da primenjuje ovakve uspešne 
mehanizme upravljanja i da se ne obazire na kulturološko – etnološko – 
antropološke razlike između našeg i japanskog naroda. Takođe bi se trebalo 
osloboditi autopredrasuda o nama kao narodu koji je polovično sklon radnoj 
nedisciplini i našem podneblju kao endemskom žarištu lenjosti.  

 

3. UPRAVLJANJE KVALITETOM 

 

Posle drugog svetskog rata Japan je uspeo da od proizvoda lošeg kvaliteta 
stvori proizvode vrhunskog kvaliteta. Upravljanje kvalitetom, kao jedno od 
strateških opredeljenja menadžmenta je 1950. godine uvezeno u Japan u obliku 

statističke kontrole kvaliteta – SQC (Statistical Quality Control).16 Kada je V. 
E. Diming te 1950. prvi put predstavio kontrolu kvaliteta u Japanu, naglasak je 
stavljen na poboljšanje kvaliteta proizvoda korišćenjem statističkih alata u 
procesu proizvodnje. 

Svaka japanska kompanija primenjuje specifične skupove aktivnosti usmerene 
ka poboljšanju kvaliteta. Najpoznatiji nazivi za skupove tih aktivnosti su KK 
(kontrola kvaliteta) kružoci. To su male grupe koje dobrovoljno na radnom 
mestu obavljaju aktivnosti kontrole kvaliteta. Oni neprestano rade, na nivou 
kompanije, kao deo programa kontrole kvaliteta, samousavršavanja, 
međusobnog obrazovanja, razmene podataka i poboljšanja na radnom mestu. 
Članovi kružoka tokom angažovanju na aktivnostima KK kružoka stiču veoma 
vredno iskustvo komuniciranja s kolegama. Oni rade zajedničkim snagama na 
rešavanju određenog problema i dele svoja otkrića kako između sebe tako i sa 
drugim kružocima u drugim kompanijama. 

 

4.KAIZEN METOD 

4.1 ISTORIJA, POJAM I DEFINISANJE KAIZEN METODA 

 

Jedan od najvažnijih koncepata japanskog menadžmenta jeste, zapravo, Kaizen 
metod koji predstavlja ključ japanskog poslovnog uspeha. Sam termin Kaizen (

改善) je japanska reč koja znači „stalno, permanentno poboljšanje, 

unapređivanje“ (改 – kai – promene;  善 – zen – dobro). 

Na ovaj metod se može gledati kao na životnu filozofiju Japanaca koja je osim 
na poslovnom polju zastupljena i u svim drugim životnim aspektima. Za 
Kaizen filozofiju se može reći da polazi od pretpostavke da naš način života, u 
svakom svom aspektu, bilo da se govori o radnom, društvenom ili privatnom, 
zaslužuje da ga stalno unapređujemo 

Posle Drugog svetskog rata većina japanskih kompanija je počinjala sa radom 
od nule, tačnije ni iz čega. Ovo je bio veliki izazov kako za menadžere tako i za 
radnike i da bi se opstalo u poslu svaki dan je jednostavno zahtevao stalne 
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inovacije i napredak, tako da je Kaizen postao sastavni deo njihovog života i 

implementiran je u mnogim japanskim kompanijama.11 Krajem pedesetih i 
početkom šezdesetih godina prošlog veka stručnjaci kao što su V. E. Deming i J. 
M. Džuran su pomogli pri uvođenju raznovrsnih alata. Oni su unapredili 
Kaizen koncept. Najveći deo novih alatki, sistema i koncepata je doprineo 
kvaltativnom poboljšanju statističke kontrole kvaliteta i sveobuhvatne kontrole 
kvaliteta, šezdesetih godina. Tojota je bila prva firma koja je implementirala 
kružoke kontrole kvaliteta u svoj proces proizvodnje. Masaki Imaj, tzv. otac 
konstantnog poboljšanja, koji se smatra pionirom i liderom u širenju Kaizen 
filozofije po celome svetu, godine 1986. uvodi u Zapadni svet japanski termin 
Kaizen kroz svoju knjigu „Kaizen – ključ japanskog poslovnog uspeha“. Ova 
knjiga je postala jedan od svetskih bestselera, čvrsto uvodeći termin Kaizen u 
korporacijske leksikone. Masaki Imaj je pedesetih godina prošlog veka radio u 
Japanskom centru za produktivnost u Vašingtonu. U Americi je tragao za 
tajnom visoke produktivnosti. Godine 1961. se vraća u Japan i osniva, godinu 
dana kasnije, Kembridž korporaciju, internacionalnu firmu koja se bavila 
menadžmentom i ljudskim resursima. Mnogim kompanijama je pomagao kao 
konsultant u poslovima regrutovanja novih kadrova, menadžmentu ljudskih 
resursa i studiji organizacije posla. Dvadeset godina po njegovom povrtku u 
Japan, situacija se promenila, i sada je on bio taj koji je primao posetioce iz 
celoga sveta koji su želeli da saznaju i nauče mnogi više o tajni japanskog 
poslovnog uspeha tzv. Kaizenu. Godine 1986. osniva i Kaizen institut koji 
danas posluje u 22 zemlje i čiji je on i danas predsednik. Ovaj institut ima za cilj 
da proširi po celome svetu Kaizen metod. 

Masaki Imaj u svojoj gore pomenutoj knjizi „Kaizen-ključ japanskog poslovnog 
uspeha“ navodi: „Poruka Kaizen strategije je da nijedan dan ne sme proći bez 

neke vrste poboljšanja u nekom delu kompanije” 17 što znači da Kaizen nije 
konkretna metoda već opšti način razmišljanja koji se proteže do svakog 
zaposlenog i ostvaruje preko njihovog rada. On u japanskoj praksi 
menadžmenta predstavlja kontinuitet inkrementalnih poboljšanja i 
unapređivanja u tehnologiji, kvalitetu, procesima, kulturi kompanije, 
produktivnosti, sigurnosti i upravljanju. Ključni elementi Kaizena jesu kvalitet, 
napor, učestvovanje svih zaposlenih, volja za promenama i komunikacija.  

U ovaj sistem su, kao što je već rečeno, uključeni svi zaposleni, od menadžera 
na visokim funkcijama do osoblja koje čisti prostorije. Svako od njih je ohrabren 
da daje sugestije i ideje za poboljšanje određenih stvari unutar kompanije. 
Jedan od važnijih principa japanskog menadžmenta jeste sakupljanje mudrosti 
od ljudi koji rade u samoj kompaniji. Korišćenjem te sakupljene mudrosti gradi 
se snaga kompanije. U kompanijama Tojota i Canon se svake godine napiše, 
deli i razmatra oko 60 i 70 sugestija po zaposlenom. U većini slučajeve ove 
sugestije i ideje nisu za velike promene. Ovaj metod je zapravo baziran na 
implementaciji malih promena u određenom vremenskom periodu, a uključuje 
postavljanje standarda i potom njihovo konstantno unapređivanje. Tome može 
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da pomogne omogućavanje treninga, materijala i supervizije kako bi radnici 
dosegli zahteve.  

Deset važnih principa Kaizena su: 

 Reći ne statusu quo, implementirati nove metode, i proveriti da li rade 

 Ako nešto ne valja, ispraviti to 

 Ne prihvatati izgovore i ne prepuštati stvari slučaju 

 Neprekidno poboljšavati sve 

 Ukloniti sve stare, tradicionalne koncepte 

 Biti ekonomičan. Uštedeti novac na malim poboljšanjima i kasnije 
iskoristiti taj novac za dalje poboljšanja 

 Omogućiti svakome da učestvuje u rešavanju problema 

 Pre donošenja odluka pet puta postaviti pitanje „zašto“ da bi se došlo do 
otkrivanja uzroka problema (5 zašto metoda) 

 Tražiti informacije i mišljenje od raznovrsnih ljudi 

 Upamtiti da poboljšanja nemaju granicu. Nikada ne prekidati 
poboljšanja. 

U svojoj knjizi Masaki Imaj navodi da je Kaizen kišobran koncept koji obuhvata 
najveći deo „jedinstveno japanskih“ rešenja.  

Naučnici, novinari i poslovni ljudi, su pokušavajući da što bolje shvate 
japansko posleratno „ekonomsko čudo“, proučavali mnoge od ovih činioca. 
Ali, zapravo, suština najvećeg broja „jedinstveno japanskih“ menadžerskih 
rešenja ako se radi o bilo kom od ovih činioca može se izraziti jednom rečju – 
Kaizen.  

 

4.2 5S I 3MU 

 

Metod 5S je važan deo Kaizena i predstavlja metod za organizovanje radnog 
prostora, posebno zajedničkog radnog prostora, i održavanje te 

organizovanosti.18 Zapravo 5S su principi po kojima se „održava kuća“, tj. 5 
koraka koje treba preduzeti da bi u kompaniji bio uspostavljen stabilan proces 
proizvodnje. Ova metoda je u početku bila zamišljena za proizvodnju ali je 
primenjiva za sva područja proizvodnje. Kod aktivnosti 5S svaki zaposleni 
analizira svoje radno okruženje i otkriva nepotrebne aktivnosti i rasipanje 
vremena tamo gde to nije potrebno. Npr. niko ne bi trebalo da potroši više od 
30 sekundi na traženje potrebnih dokumenata. 5S pobornici veruju da 
prednosti ove metode dolaze iz odlučivanja šta treba biti sačuvano, gde treba 
biti sačuvano i kako treba biti sačuvano. 

 

Ova metoda je dobila naziv 5S zato što sve aktivnosti počinju slovom S. 

 Seiri (整理) 

 Seiton (整頓) 
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 Seisō (清掃) 

 Seiketsu (清潔) 

 Shitsuke (躾) 

Seiri (整理), sortiranje –  provera i pažljivo analiziranje i proučavanje svih 
alatki, materijala, informacija i priručnika uzimajući u obzir njihovu svrhu, 
upotrebljivost u narednih 30 dana i mere potrebne za njihovo uklanjanje. U 
prostorima za planiranje i rad se ostavljaju samo osnovne stvari, neophodne za 
rad a sve ostalo se čuva na određenim mestima ili se baca. 

Seiton (整頓), spremanje – svim alatima koji su neophodni za rad treba pronaći 
mesto i jasno ih obeležiti kako bi ih što efikasnije koristili. 

Seisō (清掃), sistematsko čišćenja – ovo znači da svaki zaposleni ima dužnost 
da očisti radni prostor na kraju radnog dana i da sve ono što je upotrebljavao 
vrati na svoje mesto. Takođe, neophodno je da redovno čiste radne predmete i 
proveravaju njihovu ispravnost, a eventualne greške i neispravnost, ukoliko je 
to moguće, da sami uklone. 

Ove prve tri aktivnosti je neophodno obavljati svakoga dana, a ne samo 
povremeno kada se već sve nađe u potpunom haosu. Prostale dve aktivnosti su 
veoma značajne u Kaizenu zbog toga što se preduzimaju na dugoročnom 
planu. 

Seiketsu (清潔), svest o pravilima - prve tri aktivnosti moraju ući u podsvest 
zaposlenih da bi mogla da postanu pravila. Zbog toga nadređeni i podređeni 
treba da se dogovore na koji će način usvajati 5S aktivnosti i uz to odrediti 
osobu koja će to proveravati. Svaki zaposleni treba da uoči bitnost ovih 
aktivnosti tj. pravila i da uoči koliko kompanija pa samim tim i zaposleni 
dobijaju ukoliko se svako pridržava tih pravila.   

Seiketsu predstavlja i standardizaciju u procesu proizvodnje. Ukoliko 
kompanija ima problem u kvalitetu svoje proizvodnje moguća su samo tri 
problema. Prvi je taj da ne postoje standardi rada po kojima bi zaposleni radili. 
Drugi mogući razlog je da standardi tj. pravila postoje ali da niko nije 
zainteresovan za njih i treći je da postoje standardi i da ih se zaposleni 
pridržavaju ali da oni pritom nisu ispravni. Standardizacija je stub velikog 
broja svetskih kompanija i svi moraju da ih poštuju. U Tojoti, npr. radnici ne 
dobijaju otkaze zbog neefikasnosti, već zbog ne poštovanja standarda.  Karsten 
Oto iz nemačkog Kaizen instituta kaže da je standardizacija neophodna zbog 
toga što se u kriznim situacijama nema vremena za razmišljanje, već je 
neophodno ispoštovati postojeće procedure kako bi proizvodnja bila ponovo 
uspostavljena. Zbog toga je neophodno znati ko je odgovoran za koji posao tj. 
ko je odgovoran za rad mašine, a ko za otklanjanje kvara.  

Shitsuke (躾), svih se pravila obavezno pridržavati i stalno ih unapređivati -  

ovo predstavlja kontinuitet tj. održavanje i analiziranje standarda. I podređeni i 
nadređeni treba da proveravaju primenu 5S aktivnosti i ocenjuju njihovu 
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primenu u svakodnevnom radu kako se kompanije ne bi vratila na stari način 
rada. Imaj ističe da stvari prepuštene samoj sebi propadaju. 

Kako bi se poboljšala produktivnost u proizvodnji potrebno je truditi se oko 
uštede. U Kaizenu postoji nekoliko alata i lista za proveru koji su od pomoći u 
pronalaženju uzroka rasipanja, njegovoj analizi i njegovom uklanjanju. Jedan 
primer za to jeste “Popis za proveru 3MU” koji je dobio ime prema trima 
japanskim terminima 

 Muda (無駄) – rasipanje 

 Muri (無理) - preopterećenje 

 Mura (斑 ) – odstupanje 

Kroz ove tri kategorije se otkrivaju sledeći izvori rasipnosti ili problema: 254 

 Zaposleni – nedostatak znanja i loš rad; 

 Tehnika – neispravna; 

 Metoda- nejasna, nedovoljna; 

 Vreme – nejasne norme ili prekratki rokovi; 

 Mogućnosti – nejasni ili premali okviri za kreativnost; 

 Oprema i alati – nedovoljni, neispravni; 

 Proizvodni volumen – preopširan; 

 Protok robe – prevelike zalihe, nemogućnost planiranja ulaza i izlaza; 

  Mesto – nepospremljeno; 

 Način razmišljanja. 

Funkcionisanje 3 MU sistema: 

Muda (無駄) – rasipanje – početna pozicija Kaizena jeste identifikovanje 
rasipanja tokom rada. Ona se započinje tako što se posmatra radnik na svom 
radnom mestu i pritom se dolazi do zaključka na koji način smanjiti i 
eliminisati prepreke produktivnosti. 

Muri (無理) – preopterećenje – predstavlja proces otklanjanja nepotrebnog 
opterećivanja radnika kao što je ponavljanje zamarajućih aktivnosti, nepotrebna 
šetnja, podizanje tereta itd. 

Mura (斑) – odstupanje -  nepotrebnim angažovanjem radnika dolazi do 
odstupanja od ranije utvrđenog procesa proizvodnje, i zbog toga se gubi na 
produktivnosti i efektivnosti, a to utiče na celokupan rezultat proizvodnje.  

 

5.3 KK (KONTROLA KVALITETA) 

 

Pri pominjanju i razmatranju Kaizena veoma često se pojavljuju termini KK 
(kontrola kvaliteta), KKS (statistička kontrola kvaliteta), KK kružoci i SKK (ili 
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 O izvorima rasipnosti će više biti reči u литератури 12 
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KKNK, sveobuhvatna kontrola kvaliteta i kontrola kvaliteta na nivou 
kompanije). 

Kao što je navedeno u poglavlju 4.11 Upravljanje kvalitetom, na osnovu 
definicije Japanskog industrijskog standarda (Z8101-1981), kontrola kvaliteta je: 
”sistem sredstava za ekonomičnu proizvodnju roba ili usluga koje 
zadovoljavaju zahteve potrošača.” 

Kontrola kvaliteta danas ne predstavlja samo jednu od proizvodnih i 
inžinjerskih tehnika, već ima oblik sveobuhvatnog menadžerskog alata koji 
angažuje čitavu kompaniju od top menadžmenta do običnih radnika.  

Kada se govori o terminu kvalitet   treba se istaći to da ne postoji saglasnost oko 
ovog termina jer ga zapravo različiti ljudi shvataju na različite načine. U 
najširem smislu kvalitet predstavlja sve ono što može biti poboljšano. On se u 
ovom kontekstu može povezati kako sa proizvodima i uslugama tako i sa 
načinom na koji ljudi rade, mašine funkcionišu i primenjuju sisteme i 
procedure. Japanske kompanije su u poslednjih trideset godina predano radile 
na unapređivanju kvaliteta i japanski biznismeni smatraju da primarni zadatak 
svake firme jeste da proizvodi što kvalitetnije proizvode koji zadovoljavaju 
zahteve tržišta i potrebe svojih potrošača. Jedno od značajnih otkrića japanskih 
menadžera jeste to da se kontrola kvaliteta veoma isplati jer ona dovodi do 
njegovog poboljšanja, do povećanja produktivnosti i svakako smanjenja 
troškova. Kako se proizvodima poboljšava kvalitet javlja se i mogućnost 
ostvarivanja najviših cena. Isto tako se zadovoljavaju i potrebe potrošača što 
automatski vodi ka poboljšanju produktivnosti i sveobuhvatnog korporativnog 
učinka. 

Termin poboljšanje kada se koristi u kontekstu zapadnih kompanija  najčešće se 
odnosi na poboljšanje opreme, a isključuje elemente radne snage. Međutim u 
slučaju Kaizena ovaj termin se odnosi na sve aspekte. I pri razvoju Kaizena u 
Japanu termini kvalitet i kontrola kvaliteta su, slobodno se to može reći, 
odigrali presudnu ulogu. Doduše u početku je i u Japanu kontrola kvaliteta 
primenjivana samo u proizvodnom procesu, kao u većini zapadnih kompanija. 
Zapravo sastojala se od kontrolisanja ulaznog materijala tj. odbijanja ulaznog 
materijala lošeg kvaliteta i od kontrolisanja proizvoda na kraju proizvodne 
linije. Međutim japanske kompanije su veoma brzo uočile da ovakve inspekcije, 
zapravo, ne doprinose poboljšanju kvaliteta proizvoda i da zaprvo proizvod 
mora biti kvalitetan već u samom procesu proizvodnje. Popularan slogan u 
japanskoj kontroli kvaliteta jeste: “Ugradi kvalitet u proces”. 

U Japanu se sa poboljšanjem prakse kontrole kvaliteta započelo četrdesetih 
godina prošlog veka. Osnovan je, npr. pododbor za kontrolu kvaliteta pri 
UJNIJ-u. Počelo se i sa organizovanjem seminara o kontroli kvaliteta 
statistikom. Godine 1950. UJNI počinje da izdaje časopis Statistička kontrola 
kvaliteta. Te iste godine je V. E. Deming pozvan od strane UJNIJ-a u Japan da 
podučava Japance kontroli kvaliteta statistikom, a godine 1954. J. M. Džuran je 
održao seminar u urganizaciji UJNIJ-a na temu menadžmenta kontrole 
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kvaliteta i KK je po prvi put sagledana iz perspektive višeg menadžmenta. 
Džuran je u svojim predavanjima ukazao na KK kao neophodni menadžerski 
alat. 

Tokom 50-ih i 60-ih godina prošlog veka kurs kontrole kvaliteta je uvršten u 
obrazovni program, formalno su usvojene K-oznake i K-zastave, izlazi magazin 
u izdanju UJNIJ-a Kontrola kvaliteta za poslovođe i osnivaju se prvi KK 
kružoci. 

U Japanu je KK prvo primenjen u teškoj industriji, npr. čeličanama. Kod ove 
vrste industrije KKS se pokazala kao presudna u održavanju kvaliteta zbog 
toga što ovakve industrije zahtevaju instrumentalnu kontrolu. Potom se KK 
proširuje na mašinsku i automobilsku industriju. Kod njih je ona doprinela 
tome da se dobiju kvalitetni proizvodi. I druge industrije su u kasnijim fazama 
počele da uvode KK za proizvode poput manjih kućnih aparata i trajnih 
potrošačkih dobara. Zbog ispunjavanja promenljivih i izbirljivih zahteva 
potrošača u ovim industrijama se javljala potreba za dobijanjem kvaliteta u fazi 
dizajna.  

Danas se ističe važnost kvalitetnog razvoja proizvoda a to znači da se mora 
voditi računa o prikupljanju informacija, potrošačima i istraživanju tržišta. KK 
u današnje vreme predstavlja celokupno razvijen menadžerski alat Kaizena koji 
obuhvata celu kompaniju. 

 
5.PRIMENA KAIZENA U SRBIJI: KOMPANIJA JAPAN TOBACCO 

INTERNATIONAL 
 
Japan Tobacco International (JTI) je međunarodna firma duvana koja pripada 
kompaniji Japan Tobacco Inc. koja zauzima treće mesto u svetu u duvanskoj 
industriji. Njen udeo u globalnom tržištu jeste 11% a tržišna kapitalizacija je 32 
milijarde američkih dolara. 
Kupovinom međunarodne duvanske operacije američke multinacionalne 
kompanije R. J. Reynolds od strane Japan Tobacco Inc.-a za 8  milijardi 
američkih dolara, 1999. godine je formirana grupacija Japan Tobacco 

International. 39   
JTI trenutno ima 23 000 zaposlenih, u 80 poslovnica i 30 postrojenja i centara za 
istraživanje širom sveta. Sedište JTI-a je smešteno u Ženevi. Firma se bavi 
proizvodnjom, marketingom i prodajom poznatih brendova cigareta. 
Najpoznatiji od tih brendova jesu Winston, Camel i Mild Seven, a osim njih tu 
su još i Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour, LD i još veliki broj 
cigareta koje se prodaju na regionalnim tržištima kao dopuna njihovim 
strateškim svetski poznatim brendovima.  
U maju 2006. godine JTI je postala vlasnik 98,45 odsto kapitala Duvanske 
Industrije Senta, čime je ona postala jedan od 17 proizvođačkih kapaciteta ove 
kompanije u svetu. DI Senta se 50 godina bavila prikupljanjem i obradom 

sirovog duvana, ali nikada ranije nije proizvodila cigarete.40 Tokom 2004. 
godine otkupom duga od Vojvođanske banke u vrednosti od 2,4 miliona evra 
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država Srbija je dobila 47,5 odsto akcija ove firme, a preko Akcijskog fonda za 
penzijskio-invalidsko osiguranje posedovala je još 11 odsto akcija, tako da je 

ona postala njen većinski vlasnik.41  U novembru 2005 godine Vlada 
Republike Srbije u procesu privatizacije je raspisala tender za kupovinu ove 
fabrike u nameri da poveća konkurentnost na srpskom tržištu i da privuče više 

investitora za duvansku industriju. 40    
JTI je pobenio na tenderu i akvizicija je završena u maju 2006. godine. Ukupna 
vrednost transakcije je iznosila 27,5 miliona evra. Državni paket koji je 
ponuđen je bio 58,5 odsto ukupnog vlasništva DI Senta, a mali akcionari su 
odlučili da se udruže sa državom i takođe su ponudili svoje akcije na prodaju. 
Postignuta cena po akciji je bila 253 evra, državi je pripalo oko14 miliona evra a 

ostalo malim akcionarima. 42    
Kupovinom, JTI se obavezao da će uložiti 2,5 miliona evra u osposobljavanje 
fabrike za proizvodnju, i otvaranje najmanje 100 radnih mesta. Takođe se 
obavezao da u narednih pet godina neće izmeštati poslovne aktivnosti iz Sente 
i da će investirati u dalji razvoj fabrike.  
Proizvodnja je počela u aprilu 2007 godine sa kapacitetom od 5 milijardi 
cigareta po godini. Do početka proizvodnje je izgrađena nova proizvodna hala i 
postavljene su mašine za proizvodnju cigareta. U opremu i izgradnju hale je 
uloženo 45 miliona dolara. Takođe je zaposleno 50 radnika čija obuka je vršena 
u Rumuniji i Rusiji i u planu je bilo upošljavanje još dodatnih 30 radnika do 
kraja 2007.   
Do sada je JTI uložio 100 miliona dolara u Srbiji, zapošljava više od 300 radnika 
u Senti i Beogradu, i angažuje više od 600 proizvođača duvana i sezonskih 
radnika. Osim plasiranja cigareta na domaće srpsko tržište, za sada se cigarete 
izvoze u Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju. U BiH i 
Makedoniju se izvoze Camel, Winston i LD, a u Crnu Goru Winston, Camel i 
Monte Carlo. Cilj fabrike je da proširi izvoz i na druge zemlje u regionu i 
potpisnice CEFTA255 sporazuma kada granice budu otvorene i da postanu 

proizvodni centar za ceo region Balkana. 43    
U fabrici se primenjuju JTI standardi i radi se po najvišim standardima 
kvaliteta, kontrole kvaliteta i zaštite životne sredine koje je uspostavila Japan 
Tobacco grupa. Tokom celog procesa, od proizvodnje cigareta do prodaje 
krajnjim potrošačima kvalitet je na prvom mestu. Ono što je karakteristično za 
JTI u Srbiji, jeste to da je jedina fabrika koja u Srbiji u potpunosti primenjuje 
Kaizen sistem. Kako je Masaki Imaj istakao da je ovaj sistem primenjiv za sve, a 
ne samo za japanske firme, implementacija Kaizena u JTI – u jeste dokaz da 
radnici u Srbiji mogu biti vredni i zainteresovani kao radnici u Japanu.  
Iako se ovaj metod primenjuje tek oko dve godine JTI u Senti je smanjio 
količinu škarta za 46 posto i povećao tehničku efektivnost za 40 posto. 
Prvenstveno se uveo 5S metod, a potom i vizuelni menadžment putem kojeg se 
radnicima u fabrici na tablama prikazuju razni neophodni podaci vezani za 
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proizvodnju i sugestije. Zaposleni se podstiču da daju predloge vezane za 
poboljšanje rada i proizvodnju. Postoje tri kutije za predloge i prema rečima  
generalni direktora fabrike "JTI Senta" Tamera Tecirlioglua toom 2008 od 240 
sugestija zaposlenih 148 je prihvaćeno. Podstaknuti ovim, sami radnici su 
osmislili moto u skladu sa Kaizen principom koji glasi “Pokreni se, unapredi 
s(v)e!”. Kako JTI ulaže u svoje zaposlene oni na različite načine mogu da 
unaprede svoje veštine: kroz treninge, individualne obuke i seminare.   
Jedan od predloga koji je u Senti sproveden u delo jeste da se u tri boje oboji 
magacin u kojem se nalaze cigarete koje su spremne za pakovanje. Zelena boja 
označava da je magacin pun, krem, da bi trebalo uskoro da se dopuni a crvena 
znači dopuniti odmah. Ovaj predlog nije zahtevao mnogo uloženog novca, a 
omogućava pravovremeno punjenje magacina i neprekidni proces pakovanja 
cigareta u kutije. Na ovaj način se ne može prevideti nedostatak cigareta u 
magacinu. 
Kako je SKK neophodna komponenta Kaizena JTI  d.o.o Senta ga primenjuje u 
svom proizvodnom procesu cigareta. Uvođenjem detaljne kontrole kvaliteta 
škart se umanjio za 46 posto. Prema standardima JTI koji je isti za sve njihove 
fabrike širom sveta se na svakih 20 minuta proverava uzorak cigarete. Ranije bi 
se otvarali boksovi cigareta kako bi se uzeo uzorak, međutim prema predlogu 
jednog radnika na liniji gde se pakuju kutije u boksove je montirana tabla na 

koju se izdvajaju kutije za kontrolisanje. 44   
Pošto duvanska industrija radi na sezonskim proizvodima, zaliha ne sme biti u 
velikoj količini i moraju se svesti na minimum. Za sada fabrika stvara zalihe za 
dvonedeljne potrebe. Urednost u fabrici je očigledna, što omogućava 
predupređenje eventualnih povreda radnika i smanjuje traženje dokumenata 
na maksimalnih 30 sekundi. Na izlazu iz fabrike se nalaze table sa 
obaveštenjima o rekordima vezanim za pakovanje kutija što tokom nedelje što 
po smenama.  
Generalni direktor JTI d.o.o. Sente je zahtevao da mu se na kancelariji napravi 
prozor koji gleda na gembu.256  On se ponaša kao pravi japanski menadžer koji 
želi da bude što bliže procesu proizvodnje i da ga lično nadgleda. On tvrdi da 
je implementacija Kaizena jedan od glavnih razloga što je fabrika uvećala svoju 
produktivnost i umanjila škart za samo dve godine. Čak je i sam Masaki Imaj 
prilikom prošlogodišnje posete fabrici bio prijatno iznenađen jer on smatra da 
je potrebno od 10 do 15 godina da se uvede potpuna primena Kaizena.  
Podaci iz fabrike JTI d.o.o. Senta su dokaz da se implementacijom Kaizen 
sistema može povećati produktivnost. Iz njenog primera mogli bismo 
pretpostaviti da bi i druge fabrike u Srbiji prihvatanjem i implementiranjem 
ovg sistema mogle pomoći kako sebi tako i srpskoj privredi, jer bi ovim 
definitivno ubrzale razvoj domaće privrede, a samim tim i društva. Potrebno je 
predstaviti kako velikim tako i malim preduzećima ovaj sistem upravljanja i 
obučiti ih kako da ga implementiraju. To bi ih odvelo ka brzom napretku i 
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 Gemba (jap.) – radionica, fabrika,fabrički proces -  "Gemba je najvažniji i najsvetliji deo fabrike, genaralni 

direktor,nadzornici, imaju za posao da podržavaju radnike u gembi" 45   
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razvoju a svakako bi uticalo na povećanje profita i time doprinelo ekonomskom  
razvoju Srbije. 

6. ZAKLJUČAK 

Zadatak ovog rada je višestruk i pokriva veoma širok spektar uticaja na efikasnost 
organizacije i kvaliteta menadžmenta I profit organizacije.. 
Svrha izrade rada predstavlja pokušaj da se istraže i utvrde načini, postupci, 
sredstva i metode koje treba primeniti da bi se efikasno upravljalo realizacijom složenih 
organizacija. 
Proizvodi i usluge koje danas realizujemo mogu biti sasvim slični onima iz prošlosti, ali 
način na koji to ostvarujemo je potpuno različit. 
Sledom sadržaja ovograda se uočava zašto je to tako. Veće razumevanje i inteligentnija 
reakcija na promene, prisiljavaju nas da preinačimo naše poglede na pristup i 
značenje rada. To je najviše izraženo kroz uvođenje koncepta kaizena, kroz njegovo 
usmeravanje na jedinstvene, privremene pakete napora. 
Nova koncepcija rada, usmerena na kvalitet kao profit, obuhvata paralelne 
nesinhronizovane napore, koji ponekad nisu povezani, niti zavise od tradicionalnih 
modela i šema. 
U vremenu promena, orijentacija na kaizen dominira svim operativnim okvirima. 

Kaizen, metod koji u prevodu znači „konstantno unapređenje“ i predstavlja 
najvažniji koncept japanskog menadžmenta je ključ japanskog poslovnog 

uspeha. Na ovaj metod, stvoren posle Drugog svetskog rata 11, se zapravo 
može gledati kao na životnu filozofiju koja je osim u poslovnom polju 
zastupljena i u privatnom životu. On u japanskoj praksi menadžmenta 
predstavlja kontinuitet inkrementalnih poboljšanja i unapređivanja u 
tehnologiji, kvalitetu, procesima, kulturi kompanije, produktivnosti, sigurnosti 

i upravljanju. 12 U ovaj sistem su uključeni svi zaposleni, od menadžera na 
visokim funkcijama do osoblja koje čisti prostorije. Svako od njih je ohrabren da 
daje sugestije i ideje za poboljšanje određenih stvari unutar kompanije. Jedan 
od važnijih principa japanskog menadžmenta jeste sakupljanje mudrosti od 
ljudi koji rade u samoj kompaniji. Iz gore navedenog možemo zaključiti da, s 
obzirom na to da je Kaizen svuda prisutan, od poboljšanja načina rada preko 
postrojenja do sistema i procedura, neophodno je da menadžmet upotrebi 
sistematski pristup za postizanje maksimalnog efekta u upravljanju svih 
poboljšanja u organizaciji. 

Top menadžment mora svojim primerom da podstiče sve zaposlene da ga 
prihvate. Kaizen radionice moraju biti dobro organizovane i moraju pronaći 
dobar način da prenose potrebno znanje o Kaizenu i podstiču novi način 
razmišljanja, jer u slučaju nedovoljne pripremljenosti može se desiti da 
zaposleni ne prihvate Kaizen. 
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                                                                   ABSTRACT 

 

47 Knowledge and application of multiple intelligences in the teaching and 

learning process. 

 
Given the fact that the students are different,think,understand,learn differently , have different 

styles of learning,there is always the need of getting more practice and shapes, models and 

different contemporary methods with the student in center and with comprehensive character , 

based on individual skills and the development of each student potential.To serve this purpose , 

it is necessary that teachers recognize the strengths and weaknesses of their students and  help 

them develop habits of thinking,not only for their linguistic and mathematical intelligence ( as 

the traditional form of teaching and learning) as well as for the other intelligences : 

interpersonal,visual/spatial,musical and motoric,useful enough to offer a variety activities that 

facilitate learning and realize the inclusion of all students in this process . In this context, the 

focus of this paper presents the need of recognition by the teachers the Gardner 's multiple 

intelligences and their practical application in the process of teaching & learning,as a necessity 

in order to develop the potential of every student.Based on this,in this paper,we discuss issues 

relating to the understanding of multiple intelligences according to Gardner,characteristics that 

exhibit the students which have a certain intelligence more developed,relevant practical 

activities that students can do for each intelligence,forms or ways of application the multiple 

intelligences in the teaching and learning process as also concrete activities of their 

implementation in practice. In conclusion,based on discussions and surveys conducted with 

teachers from different schools, institution leaders,student/ preceptorial students, etc., in this 

paper are given some conclusions , recommendations and suggestions that will positively 

impact the recognition and enforcement on practice of the multiple intelligences in the teaching 

and learning process. 

 

Key words:  multiple intelligences, teaching process , learning process. 

 

Njohja dhe zbatimi inteligjencave të shumëfishta në procesin e 

mësimdhënies dhe të nxënit. 
 

Mësimdhënia është një veprimtari ndërpersonale, është akti i të dhënit mësim i drejtuar nga 

mësuesi, i cili planifikon ,organizon dhe drejton  zhvillimin e procesit të mësimdhënies e të 

nxënit.Mësimdhënia është ajo që lehtëson procesin e të nxënit të nxënësve,përmes realizimit 

me efikasitet të strategjive të shumëllojshme e bashkëkohore(formave, metodave e teknikave) 

të cilat mundësojnë alternative të shumta në procesin e të nxënit e për pasojë ndikojnë në 

zhvillimin e shprehive të të menduarit dhe zhvillimin e mendimit të pavarur , kritik e krijues të 

tyre.Nisur nga fakti se klasa nuk është një grup individësh të njëjtë,pasi nxënësit janë të 

ndryshëm nga njëri-tjetri, secili ka zhvillim psiko-fizik dhe kërkesa e interesa të ndryshme nga 

mailto:miriamtaipi@yahoo.com
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tjetri, secili percepton, ndjen,dëgjon,mendon, komunikon,mëson ndryshe nga tjetri, e thënë 

ndryshe ,kanë stile të ndryshme të të nxënit dhe që mësuesit duhet t’u përgjigjen vazhdimisht 

këtyre ndryshimeve individuale.Në këtë kontekst, ka nxënës që preferojnë stilin pamor -vizual, 

disa të tjerë preferojnë stilin dëgjimor dhe disa të tjerë  aktivitetin psikomotorik, prandaj në 

aspektin e gjithëpërfshirjes në procesin e të nxënit, secilit i duhet dhënë rasti për të zhvilluar 

shprehitë e të menduarit në përputhje me veçoritë e moshës dhe aftësitë e tij individuale, apo të 

themi ndryshe, secilit nxënës i duhet dhënë shansi të zbulojë të paktën një nga aftësitë e tij dhe 

jo shpesh herë t’i etiketojmë ata se:  X nxënës  është i dobët dhe nuk mund t’a mësojë këtë apo 

atë lëndë mësimore.Praktikat e mësimdhënies kanë treguar se, nxënësi që karakterizohet me 

ndonjë vështirësi në të nxënë në lëndën e gjuhës apo të matematikës ,mund të jetë shumë i 

mirë, biles i talentuar në fushat e tjera të dijes( si p.sh. muzikë ,art, sport. kompjuter etj.). 

Sipas Gardnerit mendja e njeriut është një bashkësi e inteligjencave të veçanta, që i quan 

“struktura të të menduarit”.Ai veçon zona të trurit ku janë të lokalizuara tetë lloje të 

inteligjencës si:gjuhësore,logjike-matematikore,pamore-hapsinore,trupore-

kinestetike,muzikore,natyrore, ndërvetjake,vetjake dhe se çdo njeri ka një kombinim apo profil 

të veçantë të tyre.Sipas Gardnerit: “ Është shumë e rëndësishme që të njohim të gjitha 

inteligjencat njerëzore dhe të gjitha kombinimet e tyre. Ne jemi kaq të ndryshëm sepse kemi 

kombinime të ndryshme intelegjencash. Nëse e kuptojmë këtë, atëherë do të kemi një mundësi 

më të mirë për t’u marrë me problemet e ndryshme me të cilat ballafaqohemi çdo ditë”. 

Sipas Gardnerit inteligjenca është aftësia për të zgjidhur problemin apo për t`i dhënë formë një 

produkti, i cili vlerësohet në një apo më shumë mjedise kulturore”.  “  Nuk ka rëndësi sa i 

zgjuar je, por ka rëndësi për çfarë je  i zgjuar”  Haward Gardner(1983)dhe sipas tij ne si qenie 

njerëzore, të gjithë kemi një aftësi për të zgjidhur probleme të llojeve të ndryshme. 

Në këtë pikëpamje, për mësimdhënësit është shumë e rëndësishme njohja e kësaj teorie, pasi 

krahas njohjes së vështirësive që kanë nxënësit në të nxënë, mësuesit duhet të përqendrohen 

edhe në aftësitë e nxënësve, në atë që ata janë në gjendje të bëjnë më mirë.Nevoja e njohjes së 

inteligjencave të shumëfishta sipas Gardnerit nga ana e mësuesve, për hir të së vërtetës, lidhet 

edhe me faktin se nga anketimet e bëra me mësues  të shkollave të ndryshme të qytetit dhe 

fshatit rezulton se krahas atyre që i njohin, ka edhe mjaft mësues, që për mungesë informacioni 

nuk i lëvrojnë ato gjatë procesit  të mësimdhënies e të nxënit. 

 Në këtë kontekts për mësimdhënësit po aq e rëndësishme  sa njohja e teorisë së Gardnerit 

lidhur me “Inteligjencat e shumëfishta”është edhe zbatimi apo integrimi i tyre në procesin e 

mësimdhënies e të nxënit,prandaj në këtë punim do të trajtojmë dhe do të gjejnë përgjigje 

pyetjet e mëposhtme: 

 

 Cilat janë inteligjencat e shumëfishta të Gardnerit? 

 Cilat janë karakteristikat  që mbartin secila prej tyre? 

 Ku dhe si mund t’i zbatojmë ato në procesin e mësimdhënies e të nxënit? 

Le të trajtojmë fillimisht se cilat janë tetë  inteligjencat e shumëfishta të Gardnerit dhe 

karakteristikat që mbartin secila prej tyre. 

 

 1.Inteligjenca Verbale-Gjuhësore është aftësia për t’i përdorur fjalët me efektshmëri, si me 

shkrim edhe me gojë. Përfshin gjuhën dhe ka të bëjë ,jo vetëm  me mësimin e gjuhës, por edhe 

përdorimin e mirë të saj, si dhe aftësinë në rritje për të mësuar gjuhë të huaja. 

 Karakteristikat e nxënësit me inteligjencë të lartë gjuhësore: 

 Pëlqen të lexojë libra;  
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 Shqipton fjalët saktë;  

 Ka një fjalor të pasur;  

 Komunikon me të tjerët  në mënyrë tepër të zgjedhur; 

 Ka aftësi për t’i shpjeguar gjërat mirë; 

 Mund të mësojë gjuhë të tjera me lehtësi etj. 

Veprimtari gjuhësore  për nxënësit  përfshijnë: 

 Shkruaj një letër/ ese; 

 Krijo një vjershë; 

 Drejto një intervistë; 

 Drejto një diskutim etj. 

2.Inteligjenca logjike- matematikore është aftësia për të përdorur me efektshmëri numrat dhe 

arsyetimin e rregullt, për të menduar në mënyrë konceptuale dhe abstrakte. Kjo inteligjencë 

përfshin ndjeshmërinë ndaj modeleve dhe lidhjeve logjike, pohimeve dhe supozimeve, 

funksioneve dhe koncepteve të tjera abstrakte që kanë lidhje me njëri –tjetrin.  

Karakteristikat e nxënësit me inteligjencë të lartë logjike- matematikore:   

 Bën shumë pyetje mbi mënyrën se si funksionojnë gjërat;  

 Mendon qartë dhe në mënyrë analitike;                                                                 

 I pëlqen të merret ose të luajë me numrat; 

   Pëlqen orën e matematikës; 

 Pëlqen të zgjidhë ushtrime që kërkojnë logjikë; 

 Zgjidh lehtë problemet  logjike; 

   I pëlqen të merret me eksperimente në klasë; 

   Tregon interes për lëndët e shkencave natyrore; 

 Arësyeton duke zbuluar lidhjet  shkak – pasojë;  

 Ka forcë abstraguese. 

Veprimtari logjike-matematikore  për nxënësit  përfshijnë: 

 Krijo një situatë problemore; 

 Analizo një situatë, vlerëso në mënyrë kritike; 

 Përcakto ndryshimet dhe ngjashmëritë në…; 

 Krijo analogji për të shpjeguar….; 

 Zgjidh në një mënyrë tjetër ushtrimin ,problemën etj. 

3.Inteligjenca pamore- hapësinore është aftësia për të përceptuar me saktësi botën 

hapësinore, si dhe për të bërë shndërrime në këto perceptime. Kjo lloj inteligjence përfshin 
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ndjeshmërinë ndaj ngjyrave,vizave,formës,hapësirës, si dhe lidhjen që ekziston ndërmjet 

elementëve. 

Karakteristikat  e nxënësve me inteligjencë të lartë pamore- hapësinore: 

 Ka aftësi të kuptojë ngjyrat,vijat,format,hapësirat dhe marrëdhëniet që ekzistojnë 

ndërmjet këtyre elementëve; 

 Pëlqen vizatimin, pikturën, skulpturën dhe ka aftësi përfytyruese dhe krijuese; 

 I pëlqen të sajojë modele të ndryshme; 

 Është vëzhgues në detaje dhe ngjyra; 

 Mëson duke parë ; 

 Mendon me fotografime; 

 Përdor imazhe vizuale si një ndihmë në kujtuar informacion; 

 I pëlqen të merret me formim figurash etj; 

 Bën ndërtime tridimensionale interesante. 

Veprimtari pamore- hapësinore  për nxënësit  përfshijnë: 

 Vizato një picture;  

 Ilustro një ngjarje me vizatim; 

 Bëj një poster/diagram; 

 Krijo album fotografish; 

 Sajo sende të ndryshme me mjete të riciklueshme; 

 Skico, modelo ose ndërto…..; 

 Përdor teknologjinë për të bërë një reklamë etj. 

4. Inteligjenca trupore-kinestetike është aftësia për të përdorur gjithë trupin për të shprehur 

ide dhe ndjenja, si dhe aftësia për të përdorur duart, për të prodhuar apo për të shndërruar 

sendet.Kjo inteligjencë përfshin aftësi specifike të tilla si, bashkërendimi,balancimi, 

shkathtësia,forca,zhdërvjelltësia dhe shpejtësia. 

Karakteristikat e nxënësve që kanë inteligjencë të lartë trupore-kinestetike: 

 Demonstron aftësi në aktrim, atletikë, vallëzim; 

 Merr pjese në një ose më shumë sporte; 

 Imiton me zgjuarsi njerëzit e tjerë; 

 I pëlqen të vrapojë, të hidhet, të rrotullohet; 

 Tregon aftësi për punët e ndryshme me dorë( qepje,qëndisje, gdhendje, ose tastierë); 

 I pëlqen të ndajë dhe të bashkojë përsëri pjesët e një objekti; 

 Lëviz gishtat, trupin, këmbët nëse qëndron i ulur për një kohë të gjatë; 
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Veprimtari trupore-kinestetike  për nxënësit  përfshijnë: 

 Luaj me role;  

 Krijo një lojë me… ; 

 Krijo një lëvizje ose sekuencë lëvizjesh për të shprehur diçka; 

 Manipulo me materiale të ndryshme; 

 Përdor  gjestet( pantoniminë) për të shprehur diçka; 

 Bëj një model me dorë ose duke përdorur teknologjinë. 

 

5. Inteligjenca muzikore është aftësia për të ndjerë,për të dalluar, për të shndërruar dhe 

shprehur format muzikore. Kjo formë inteligjence përfshin ndjeshmërinë ndaj ritmit, pikës 

kulmore të melodisë dhe ngjyrës tonale të një pjese muzikore dhe përfshin kryesisht, individët 

që lindin me një aftësi superiore për sa i përket muzikalitetit. 

Karakteristikat e nxënësve që kanë inteligjencë të lartë muzikore: 

 Ka të zhvilluar veshin muzikor; 

 Kujton shpejt meloditë e këngëve; 

  Ka një zë të pëlqyeshëm kur këndon; 

  I bie një instrumenti muzikor ose këndon në një kor ose grup; 

  Flet ose lëviz në mënyrë ritmike.; 

 Dëgjon shpesh muzikë; 

 Riprodhon  menjëherë një pjesë muzikore të sapo dëgjuar; 

Veprimtari muzikore  për nxënësit  përfshijnë: 

 Këndo një këngë që përcjell një mesazh lidhur me temën që trajtohet; 

 Krijo një kolazh me këngë popullore për vendlindjen duke përdorur teknologjinë; 

 Shoqëro një këngë të thjeshtë duke përplasur duart ose me instrument etj. 

6.Inteligjenca natyrore është aftësia për të njohur,dalluar, klasifikuar dhe vlerësuar florën dhe 

faunën, mjedisin natyror në përgjithësi me tërë diversitetin e tij. 

Karakteristikat e nxënësve që kanë inteligjencë të lartë natyrore: 

 I pëlqen shumë natyra; 

 Është i/e ndjeshëm ndaj natyrës; 

 Tregon shumë interes kur flitet për ekologjinë, natyrën, bimët ose kafshët; 

 Tregon interes kur flitet për planetin në rrezik; 

 I pëlqen të merret me koleksione bimësh, fluturash ose projekte të ndryshme për natyrën; 

 Flet shumë për kafshët e dashura shtëpiake; 

 Sjell në shkollë bimë, insekte, gjethe etj. dhe ua tregon shokëve të klasës; 

 Ka rezultate të mira në lëndën e biologjisë, e shkencave të tjera natyrore. 

Veprimtari natyrore  për nxënësit  përfshijnë: 

 Zbulo ose eksperimento sende të natyrës; 

 Kujdesu për lulet e klasës; 

 Krijo një koleksion bimësh(herbarium); 
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 Krijo një album me fotografi lulesh karakteristike  të vendlindjes etj.  

7.Inteligjenca ndërpersonale është aftësia për të kapur e për të bërë dallime në gjendjen 

shpirtërore,qëllimet,motivimet dhe ndjenjat e të tjerëve. Pra është aftësia për të kuptuar 

njerëzit, për të bashkëpunuar, për të mësuar nga të tjerët dhe për të tjerët.Thelbi i inteligjencës 

ndërpersonale është  bashkëpunimi  dhe njohja me të tjerët. 

 Karakteristikat e nxënësve që kanë inteligjencë të lartë ndërpersonale: 

 Kanë ndjeshmërinë ndaj shprehjeve të fytyrës, gjesteve, mimikës dhe shprehjes së zërit;  

 Kanë aftësi komunikuese; 

 Krijojnë marrëdhënie positive me të tjerët; 

  Kanë sens pozitiv për të zgjidhur konfliktet; 

 Zënë shokë  shumë lehtë 

 Mësojnë duke bashkëvepruar me të tjerët; 

 Dëshirojnë të punojnë dhe të jenë me të tjerët. 

Veprimtari ndërpersonale  për nxënësit  përfshijnë: 

 Puno në çift ose grup ,diskuto dhe nxirr përfundimet përkatëse; 

 Anketo dhe intervisto të tjerët; 

 Bëj një dialog për një temë…; 

 Jep ndihmesën tëndë  në zgjidhjen e një problemi local/global duke…etj. 

8.Inteligjenca vetjake është aftësia për ta njohur vetëveten dhe  për të vepruar ashtu si duhet, 

mbi bazën e kësaj njohjeje. Kjo inteligjencë përfshin njohjen e gjendjes së brendshme, 

qëllimeve, motivimeve,tundimeve dhe të dëshirave, si dhe aftësinë për vetëdisiplinë, për të 

kuptuar vetëveten dhe për të bërë vetëvlerësimin. Kjo inteligjencë ka në thelb njohjen e 

vetëvetes.d.m.th. njohjen e pikave të  forta dhe  të dobëta të karakterit të vetëvetes.  

Karakteristikat e nxënësve që kanë inteligjencë të lartë vetjake: 

 Njeh mirë veten; 

 Është reflektiv; 

 Demostron një sens pavarësie dhe karakter të forte; 

 Ka  opinione dhe bindje të forta; 

 Kur është  vetëm luan ose mëson më mire; 

 Preferon më mirë të punojë vetëm se me të tjerët; 

 Është i aftë të mësojë nga sukseset ose dështimet në jetë; 

 Ka një vetëvlerësim të mire; 

 Ka një vetëkontroll dhe vetëdrejtim të mire; 
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Veprimtari vetjake  për nxënësit  përfshijnë: 

 Mbaj një ditar për…..; 

 Vetëvlerëso punën tënde; 

 Bëj një projekt me temë…; 

 Planifiko strategji të reja për sukses etj. 

Nga sa thamë më sipër, njohja e inteligjencave të shumëfishta dhe e karakteristikave  që 

mbartin secila prej tyre, për mësuesit është njëra anë e problemit dhe  nuk ka vlerë nëse 

mësuesit nuk aftësohen për  zbatimin apo integrimin e tyre në praktikë .Në këtë 

kontekst për zbatimin  e inteligjencave të shumëfishta në procesin e mësimdhënies dhe 

të nxënit çdo mësues duhet të pyesë veten: Si mund t’i zbatoj në praktikë inteligjencat e 

shumëfishta? Si mund t’i ofroj nxënësve mundësi të shumta apo veprimtari 

alternative,ku këta të fundit të kenë mundësi  zgjedhjeje në përputhje me stilet e tyre të 

të nxënit? Ku? Kur? Në ç’masë dhe në ç’formë duhet t’i integrojmë inteligjencat e 

shumëfishta në procesin e mësimdhënies e të nxënit. Le të paraqesim një model-praktik 

të zbatimit të inteligjencave të shumëfishta si më poshtë:  

 

Lënda: Edukatë Shoqërore 

Klasa: V 

Tema: “Mjedisi ynë”( Veprimtari të ndryshme që mbështeten në inteligjencat e 

shumëfishta) 

 

Inteligjenca gjuhësore: 

  1. Shkruaj një ese për mjedisin rreth nesh. 

                  ose 

 2. Krijo një vjershë për mjedisin. 

                                                                        

Inteligjenca  logjike-matematikore : 

  1.Krijo një situatë problemore në lidhje me mjedisin. 

                 ose 

  2. Analizo një situate mjedisore, vlerëso atë në mënyrë kritike. 

                                                         

 Inteligjenca vizuale-hapësinore: 

1. Shpreh me vizatim mjedisin. 

 ose 

 2.  Bëj një poster për mjedisin. 

. 

Inteligjenca trupore-kinestetike: 

 1.Përdor xhestet për t’i tërhequr vëmendjen dikujt që ndot  mjedisin. 

  ose 

 2. Puno përmes imtimit – imito natyrën  e ndotur & të   pastër. ( mund të punohet në çift  )    

Inteligjenca muzikore:   

1. Këndo një këngë për lulet. 

            ose 

2.  Kujto  një melodi për mjedisin.Përpiqu t’a këndosh duke ndjekur ritmin e saj. 

Inteligjenca natyraliste :  
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      1.Listo disa emra lulesh që pëlqen.Trego si do të kujdeseshe ti për to. 

                                ose 

2.Trego disa imazhe të modeleve natyrore. 

Inteligjenca ndërpersonale: 
1.Puno me një partner ose në grup, diskuto dhe nxjer  përfundime si  duhet ta mbrojmë 

mjedisin. 

                         ose 

 2. Anketo dhe intervisto të tjerët lidhur me mjedisin. 

  Inteligjenca  vetjake:   

           Diskuto me veten:   

 1.Çfarë do të bëja unë për mjedisin po të isha kryetar  i  një shoqate ekologjike.   

    ose                                   

 2.Çfarë do të bëja unë për mjedisin  po të isha kryetar i   Bashkisë/Komunës. 

 

Formati i mësipërm iu është dhënë  studentëve/praktikant të arsimit fillor për t’a pilotuar(gjatë 

zhvillimit të praktikës profesionale) në katër shkolla të qytetit të Shkodrës në klasat e pesta. 

Nuk po ndalemi në detaje,lidhur me numrin e nxënësve të përfshirë në secilën veprimtari,por si  

rezultat mund të themi se  secili nxënës është  përfshirë të paktën, në njërën nga tetë 

inteligjencat me veprimtaritë e tyre përkatëse d.m.th.nuk ka pasur asnjë nxënës që nuk është 

përfshirë në veprimtaritë e mësipërme.Kjo është një formë gjithëpërfshirëse për të zhvilluar  

dhe mbështetur procesin e të nxënit, në përputhje me individualitetin e secilit nxënës dhe stilin 

e vet të të nxënit. 

Këto veprimtari mund të realizohen brenda orës së mësimit, por nëse ndonjë prej tyre mbetet e 

papërfunduar , mund të vazhdohet edhe si detyrë shtëpie.Duhet të theksojmë se edhe dhënia e 

detyrave të shtëpisë është një formë mjaft efikase për zhvillimin e potencialit të çdo nxënësi 

dhe zbulimin e prirjeve dhe stileve  të ndryshme të të nxënit, pasi kjo e fundit nuk duhet të 

jepet e njëjtë për të gjithë klasën,por e ndryshme me veprimtari  të larmishme që mbështeten në 

inteligjencat e shumëfishta.Krahas formatit të mësipërm, një aspekt tjetër i zbatimit me sukses 

të inteligjencave të shumëfishta është edhe planifikimi dhe zbatimi i mësimdhënies së integruar 

/ mësimdhënies tematike, projekteteve kurrikulare në lëndë të ndryshme, veprimtaritë 

jashtëkurrikulare etj.Nuk do të ndalemi në veçanti për secilën prej tyre, pasi nuk është objekt i 

trajtimit tonë, por do të theksojmë atë që këto të fundit, kanë të përbashkët ndërmjet tyre , që 

është puna me grupe, bashkëpunimi& bashkëveprimi  i nxënësve  me njëri –tjetrin dhe që 

ndikon ndjeshëm në zhvillimin e shprehive të të menduarit në përshtatje me stilet e tyre të të 

nxënit.Praktika e mësimdhënies& mësimnxënies,diskutimet e bëra  me mësues të shkollave të 

ndryshme dhe studentët/praktikant  kanë  provuar se nxënësit janë më të motivuar,  kur janë 

pjesë e projekteve kurrikulare dhe veprimtarive të tjera të lartpërmendura,pasi nxënësit, sipas 

prirjeve që  kanë janë të lirë të bëjnë zgjedhjet e tyre dhe njëkohësisht  të mësojnë nga njëri –

tjetri. 

 E themi këtë pasi, në prezantimin e  punimeve të tyre, prirja apo pika e fortë e nxënësit X 

shërben edhe si nxitje  për pikën e dobët të nxënësit Y dhe anasjelltas pika e fortë e nxënësit Y 

shërben si nxitje njëkohësisht edhe për pikën e dobët të nxënësit X, e thënë ndryshe 

bashkëpunimi në grup(ose në çift) i bën nxënësit të ndjehen dhe të mësojnë më mirë duke u 

thelluar në të menduarit e tyre, duke u mbështetur jo vetëm në pikat e forta të secilit ,por krijon 

mundësi dhe ndihmon njëkohësisht të gjithë fëmijët të zhvillojnë format e inteligjencës , në të 

cilat ata nuk janë të fortë. 

Një formë tjetër  për zhvillimin e inteligjencave të shumëfishta janë edhe metodat 

gjithëpërfshirëse Gru,Pa,Lë,Ma,Mu (është një shkurtim)të cilat ndihmojnë  në përforcimin e 
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orëve të mësimit,për t’u ardhur në ndihmë të gjithë nxënësve.Gru- është grupi,dyshja apo puna 

bashkëpunuese; Pa- janë mjetet pamore dhe artistike; Lë- është lëvizja,kinetika,gjestet dhe 

lëvizjet me duar; Ma- janë manipulueset dhe projektet praktike dhe Mu- është 

muzika,këngët,rimat dhe ritmi. Metodat Gru,Pa,Lë,Ma,Mu shkojnë përtej metodave 

verbale/gjuhësore,aktive që mund të përdoren në procesin e mësimdhënies e të nxënit për 

përforcimin e mësimit,sidomos për nxënësit që kanë vështirësi me formatet tradicionale të 

mësimdhënies vetëm nëpërmjet fjalës. Gru,Pa,Lë,Ma,Mu zbatohet duke përdorur katër nga tetë 

inteligjencat e Gardnerit:ndërvetjake,pamore/hapësinore, lëvizore dhe muzikore. Këto janë 

metoda shumë nxitëse,sepse e bëjnë mësuesin gjithmonë të pyesë veten: “Si mund ta 

demonstroj këtë process të të menduari? Si mund t’a aktrojnë nxënësit këtë koncept? Si mund 

të diskutojnë  nxënësit me njëri-tjetrin dhe si mund të krijojnë diçka që vërtet përforcon të 

menduarit e tyre?Duhet të theksojmë se është disi e vështirë të realizojmë  tetë inteligjencat 

njëherësh, brenda një ore  45- minutëshe,por duke pasur parasysh se, fëmijët  kanë aftësi të 

ndryshme dhe se ata nxënë në mënyra të ndryshme,pra kanë stilet e tyre të të nxënit në 

veprimtaritë mësimore,mendojmë se metodat Gru,Pa,Lë,Ma,Mu janë efikase,gjithëpërfshirëse 

dhe  të realizueshme në procesin mësimdhënies e të nxënit.  

Si përfundim,për të realizuar në praktikë sa thamë më lart dhe duke u mbështetur edhe në 

diskutimet dhe anketimet e bëra me mësues të shkollave të ndryshme,drejtues institucioni, 

studentë/praktikant etj, lë të paraqesim disa përfundime dhe rekomandime që ndikojnë 

pozitivisht në njohjen dhe zbatimin e inteligjencave të shumëfishta në procesin e mësimdhënies 

dhe të nxënit. 

 

Përfundime dhe rekomandime 

 Nevoja për kualifikim dhe trajnimi i mësuesve, pasi sipas anketimeve të bëra 

rezulton se një pjesë e konsiderueshme e mësuesve për mungesë informacioni, 

nuk i njohin sa duhet dhe për pasojë, nuk dinë t’i zbatojnë në praktikë 

inteligjencat e shumëfishta, por duhet thënë se ka edhe mjaft mësues që i njohin 

por kanë vështirësi në zbatimin praktik të tyre . 

 Materialet trajnuese duhet të jenë jo vetëm teorike por të shoqërohen edhe me 

veprimtari konkrete praktike po aq të nevojshme për mësimdhënësit. 

 Autorët e teksteve në bashkëpunim me specialistët e IZHA-s, pedagogë 

didaktë,mësues me përvojë etj,duhet të bashkëpunojnë për përfshirjen në tekste 

të veprimtarive të larmishme,duke krijuar hapësira dhe mundësi për zhvillimin e 

inteligjencave të shumëfishta dhe zhvillimin e potencialit të çdo nxënësi. 

 Për zhvillimin me efektivitet të potencialit të çdo nxënësi duhet që edhe hartimi 

i objektivave të arritjeve të nxënësve t’i shërbejë këtij qëllimi. 

 Për zhvillimin e prirjeve dhe stileve të ndryshme të të nxënit është e nevojshme 

që detyrat e shtëpisë të mos jepen me kërkesë të njëjtë ,por me mundësi 

alternative zgjedhjeje për nxënësit. 

  Një formë mjaft efikase për përfshirjen e inteligjencave të shumëfishta në 

procesin e mësimdhënies & mësimnxënies është zbatimi i mësimdhënies së 

integruar, mësimit tematik ,projektit kurrikular etj, ku nxënësit përmes 

bashkëpunimit në grup, ndjehen më të motivuar dhe më të lirë të bëjnë zgjedhjet 

e tyre në përputhje me prirjet dhe stilin e të nxënit  që  ka secili. 

 Shkëmbimi i ideve apo përvojave të reja ndërmjet kolegëve brenda shkollës dhe 

mes shkollash sipas një plan-veprimi të caktuar , në kërkim të formave, 
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praktikave  si dhe të burimeve të reja  për zbatimin e inteligjencave të 

shumëfishta në praktikë është një formë tjetër mjaft efikase në këtë 

drejtim.Bashkëpunimi apo ndarja e ideve me kolegët e tjerë është një element 

tepër i rëndësishëm dhe që duhet vlerësuar pasi, jo vetëm krijon kushte 

lehtësuese për demonstrimin e inteligjencave të shumëfishta në praktikë ,por kjo 

përvojë mund të pasurohet edhe me element të tjerë krijues nga ana tyre. 

 Krijimi i website-ve me orë mësimi model . 

 Krijimi i një mjedisi fizik të përshtatshëm për nxënësit për organizimin e  punës 

me grupe  ( tavolina të rrumbullakëta). 

              

         Sugjerime për mësuesin 

 Përfshirja e inteligjencave të shumëfishta në procesin mësimor ka për qëllim 

t’i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë shprehitë e të menduarit në përputhje 

me stilet e tyre të të nxënit e jo t’i etiketojë ato. 

 Teoria e inteligjencave të shumëfishta nuk tenton t’u afrojë mësuesve një 

mjet për matjen e shkallës së inteligjencës së nxënësve të tyre, por përmes 

demonstrimit të tyre, mësuesit do të kuptojnë se si  nxënësit janë inteligjent 

dhe sa janë inteligjent. 

 Ofroni mundësi për të dhënë mësim dhe vlerësuar në mënyra të ndryshme 

duke u bazuar në përparësitë dhe dobësitë intelektuale të nxënësve. 

  Përgjigjuni ndryshimeve individuale të nxënësve, duke iu ofruar disa 

mundësi  për të nxënë  bazuar në nevojat që ato kanë.Ata sjellin përvojat, 

qëndrimet dhe stilet e tyre të të nxënit  në veprimtaritë mësimore. 

 Ofroni strategji të cilat ju mundësojnë nxënësve të demonstrojnë mënyra të 

shumta të të kuptuarit dhe të vlerësojnë individualitetin e tyre.  

 Ofroni në klasë aktivitete të larmishme  dhe nxitëse, të cilat do të evokojnë  

shumëllojshmëri inteligjencash. 

 Inkurajoni nxënësit për punë të përbashkët por edhe individuale për të nxitur 

inteligjencën “ndërpërsonale” por edhe atë  “ vetjake”. 

 Ofroni nxënësve mundësi të shumta për të treguar “atë  që dinë dhe bëjnë 

më mirë”  lidhur me temën mësimore. 

 Bashkëpunoni sa më shumë me prindërit për të zbuluar prirjet dhe stilet e të 

nxënit të fëmijëve të tyre. 

 Bashkëpunoni me kolegët e klasave më të larta për t’u njohur me  ecurinë 

dhe përparimin në vazhdimësi të ish/nxënësve tuaj.Këtij qëllimi do t’i 

shërbente edhe portofoli i nxënësit, pasi nxënësi mund t’a marrë  portofolin 

e tij kur kalon nga një klasë /shkollë tjetër dhe t’a paraqesë atë, si provë e 

arritjeve të tij, apo si pikë orientuese rreth interesave dhe nevojave që ai ka.              
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48 Akte diskreciale dhe perdorimi i tyre ne ekonomi 

 
1. Çfare eshte diskrecioni ?  

Termi diskrecion ose te paktën pushteti diskrecial pavarësisht termit te 
përdorur, kane ekzistuar dhe para daljes se K.P.Ad.   
Ligji “Per urbanistiken”257 ne nenin 59 te tije thotë : 
“Shkelja e dispozitave të këtij ligji parashikuar në nenin 18 dënohet me gjobë deri në 

10000 lekë dhe me pezullim të ndërtimit të objektit. Në rast përsëritje, anulohet leja e 

ndërtimit nga organi që e kalëshuar.Pra tek vendosja e gjobës me një diapazon, 
shohim gjurme te asaj mundësie qe sot K.P.Ad. e quan pushtet diskrecial (apo 
diskrecion). Dhe kjo është vetem një mikrogjurme ne krahasim me diskrecionin qe ka 
patur gjithnjë ne te gjitha kohrat. Por nuk ka patur nje perkufizim te kesaj situate dhe 
te ketij lloj pushteti qe eshte perdorur vazhdimisht. Sot ky koncept eshte tashme i 
qarte dhe sipas meje aktet administrative me natyre diskreciale jane akte qe perdoren 
masivisht nga menaxheret e administrimit publik. Jane akte per hapesira 
menaxheriale. 

Me diskrecion kuptohet pikërisht kjo :- mundësia e një personi apo institucioni 
për te vendosur për fatin e gjerave, i pa ndikuar nga te tjerët. 

Ne mënyrë fillestare, përmes mundësisë për te përdorur diskrecion, 
vendoset  për diçka për te cilën askush me pare nuk ka vendosur dhe askush nuk 
mund ta kundërshtojë duke e konsideruar si zgjidhje e pa miratuar me pare, apo si 
zgjidhje e pa mbështetur ne një vlerësim te mëparshëm. 

Siç shihet, ajo që përbën individualitetin e diskrecionit, është fakti se vullneti i 
subjektit qe aplikon ligjin, është pika e nisjes. Është vullnet i liri dhe i pavarur. Dhe jo i 
diktuar nga një vullnet paraardhës, qe do ta kthente subjektin tone ne një subjekt 
empirik, pa kurrfarë iniciative.  
Nga ky vullnet i lire, lind dhe qëndrimi i ardhshëm i administratës. 

Diskrecioni është mundësi për “krijim”. Pra te krijosh diçka ne mënyrë te 
parme (origjinale) qe askush para teje nuk e ka bere. Ligjet vetëm sa e shtrëngojnë 
(kufizojnë) këtë liri për krijim. Nëse gjate viteve te rrëgjimit komunist, iniciativa e lire 
ishte shume e kufizuar dhe diskrecioni kishte pak vend ne legjislacion, ndaj dhe 
studimi i tije paraqiste pak interes, sot ne sistemin kapitalist ku iniciativa e lire është 
baza e këtij sistemi, dhe ku ligjet e shumta fshehin  ne vetvete mardhenie interesi, 
diskrecioni zë një vend përherë dhe me te gjere. Tashti kushdo duhet te negocioje, dhe 
diskrecioni këtë ka ne bazën e vet pavarësisht mundësisë për ushtrim te njëanshëm te 
tije.  
Ka patur ne regjimin komunist një ligj nr.6854 date 27.12.1983 “Për zgjidhjen e 
kërkesave, te ankesave, te vërejtjeve e te propozimeve te shtetasve”258, dhe aty janë 
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gjurmët e para te një kodi te procedurave administrative. Njihet ankimi ne 
administrate por nuk njihet ankimi për ne gjykate. Është një ligj i varfër për ditët e 
sotme, por aq ka qene e nevojshme për kohen. Sot ku rroli i gjykatave është parësor 
për mbrojtjen e te drejtave te individit, duhej qe edhe ligji te paraqiste me qarte dhe ne 
mënyrë me te detajuar procedurën administrative. Kështu qe edhe vete diskrecioni 
është futur ne këtë ligj si diçka tashme e matshme dhe e prekshme. 
 

2. Pse është shtuar ky koncept ne Ligj ? 
 
 Arsyeja, pse ky mjet, qe është përdorur gjithmonë, del tashme ne ligj i 
evidentuar me një emër te posaçëm - “diskrecion” dhe me një rregullim te posaçëm 
ligjore te këtij termi,  është shtrirja përherë dhe me e gjere e kësaj mundësie. Dhe me 
qene se kjo mundësi ofron krahas anës pozitive dhe mundësinë për abuzim, atëherë 
kjo mundësi ligjore duhet te mbahet nën kontroll dhe mjeti me i mire është ankimi 
ndaj aplikimit të tije. 
Sa me shume ushtrohet pushtet diskrecial, aq me shume duhet te shtohet kontrolli 
ndaj tij. 
 

3. Si parashikohet ky koncept ne Ligj ? 
 “Kodi i procedurave administrative  te Republikes se Shqiperise”259, ne nenin 7 te tije 
shprehej: 

 
Pushteti diskrecial (diskrecioni) 
 Me pushtet diskrecial te administrates publike do te kuptohet e drejta e kesaj te 
fundit qe te ushtroje autoritet publik per realizimin e nje qellimi te ligjshem, qofte edhe 
pa autorizim te shprehur te ligjit. 

Ne nenin 149 te K.P.Ad, kemi qe : 
 

Parime te përgjithshme 
 Ne ato raste kur administrata publike ushtron pushtet diskrecial, ky pushtet 
duhet te ushtrohet ne pajtim me Kushtetutën dhe me frymën e legjislacionit ne fuqi ne 
Republikën e Shqipërisë. 

 
Ndersa ne nenin 150 te te K.P.Ad, kemi qe : 
 

Shqyrtimi gjyqësor dhe administrativ i akteve me natyre diskreciale 
 Me kërkesën e palëve te interesuara, çdo akt administrativ me natyre diskreciale 
mund te behet objekt i shqyrtimit gjyqësor ose administrativ. 

 
4. Perdorimi i aktit diskrecial ne ekonomi. 

Akti administrativ me natyre diskreciale, eshte nje akt i paster i menaxhimit publik. 
Nje menaxher publik, zgjedh rrugen qe ai cmon si me te volitshme per te arritur ne 
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menyre te sigurte por edhe te shpejte dhe ekonomike ne synimin qe institucioni qe ai 
drejton, ka paravendosur . 

 
Le ti referohemi ligjit “ Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”260 
neni 22 i cili thote : 
1. Autoritete të tjera të institucionit publik të arsimit të lartë janë: 
a) kancelari i institucionit; 
………………… 
2. Kancelari i institucionit është përgjegjës për drejtimin e përditshëm, administrativ 
dhe financiar të institucionit, për zbatimin e buxhetit, për mbikëqyrjen dhe kontrollin 
e veprimeve financiare, si dhe për zbatimin e ligjshmërisë. 
 
Ndersa ne vendimin “Për përcaktimin e të drejtave e të detyrave dhe për procedurën e 
përzgjedhjes e të emërimit të kancelarit të institucioneve publike të arsimit të lartë”261 
ne nenin 1 te tije thuhet : 

1. Kancelari i institucionit publik të arsimit të lartë (më poshtë kancelari) është 
autoritet, në përbërje të rektoratit të institucionit publik të arsimit të lartë (më 
poshtë institucioni). Kancelari, për përmbushjen e funksionit, kryen detyrat e 
mëposhtme: 
a) Drejton veprimtarinë e administratës; 
b) Realizon administrimin financiar; 
c) Drejton planifikimin dhe realizimin e investimeve; 

 ………………………… 
 
Sipas fjalorit te gjuhes se sotme shqipe, kemi qe fjala “drejton”262 ka kuptimin qe 
organizon e udheheq punen a veprimtarine e nje ndermarrjeje, te nje institucioni, etj, 
dhe eshte pergjegjes e kujdeset qe ajo te shkoje mbare e te perparoje. 
 
Nga sa mesiper kuptojme se puna e administrates se universitetit e cila funksionon ne 
baze te rregullave te percaktuara si ne rregulloren e brendeshme te administrates, 
ashtu dhe ne ligje te posaçme, bashkerendohet nga kancelari. Ajo drejtohet prej tij, ne 
kuptimin qe kancelari eshte personi qe kontrollon mireperdorimin e kohes nga secili 
punonjes (eficencen e tyre) si dhe kontrollon rradhen e veprimeve. Eshte e vertete se 
specialistet ne kryejen e detyres se tyre varen nga aftesite e tyre dhe kompetencat qe 
ligji ju ka dhene, por rradhen e punes dhe bashkeveprimin me hallkat e tjera te 
administrates per arritjen e nje konkluzioni final, nuk e percakton kontrata e tyre e 
punes por e realizon kancelari si menaxher publik qe eshte.  
Ai eshte personi qe me mjetet qe ka ne dispozicion ben te mundur nxjerrjen e nje 
produkti final qe mund te jete sherbim, investim, aktivitet financiar, etj. Pavaresisht 
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 Ligji nr.9741, datë 21.5.2007 “ Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” 
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 Vendimi nr.875, datë 18.6.2008 “Për përcaktimin e të drejtave e të detyrave dhe për procedurën e përzgjedhjes 
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rutines se perditshme qe ka administrata, kancelari nderhyn ne kohen e tyre te punes 
per te ushtruar trysni apo per te stimuluar si per arritjen medoemos te nje afati qe 
kerkohet nga ligji, ashtu dhe per te ndryshuar rradhen e puneve kur ka te papritura 
apo emergjenca te ndryshme. P.sh. me daten (16.10.2014) qe hakerat sulmuan faqen e 
internetit te universitetit publik  “Luigj Gurakuqi” Shkoder, u nderpre puna rutine e 
specialisteve te IT-se, dhe ata u fokusuan ne rikthimin e gjendjes se meparshme te 
sistemit kompjuterik. Kjo shtoi edhe detyren per riforcimin e masave mbrojtese te 
sistemit informatik te universitetit ne menyre qe te mos perseritej pasi frenonte dhe 
demtonte punen administrative ne universitet. 
Po keshtu me ardhjen e nje fondi shtese nga ministria si grand per pagat, u moren 
masat e duhura qe te realizohej menjehere mbledhja e keshillit te administrimit me 
qellim qe te aprovohej kalimi i ketij fondi ne zerin perkates ne buxhet nga ku mori dhe 
“OK-ejn” per tu shperndare. 
Dalja e ligjit “Antiduhan” solli kerkesa te reja per universitetin dhe kjo ishte situate qe 
dilte nga rutina e perditshme e punes se administrates, por me menaxhimin e duhur, 
u be pjese e rutines se perditshme. 
Po si menaxhohen keto situata? 
 Drejtimi apo menaxhimi mbeshteten ne parimin e hierarkise, pra kane ne 
themel te tyre forcen e urdherimit. Vetem i forti drejton dhe pastaj menaxhon. Me ane 
te drejtimit parashikohet dhe ndertohet nje linje e paracaktuar (apo skeme e 
paracaktuar e veprimeve) dhe duke vendosur njerezit ne pozicionet e tyre sipas kesaj 
skeme, urdherohet levizja e tyre ne kete skeme. Cdo devijim nga skema, ndeshkohet 
me force nga menaxheri me ane te se ciles ky i drejton punonjesit e vendosur ne 
skeme qe te hyjne ne kanalin e paracaktuar. Pra menaxheri i drejton ata qe te ecin 
vetem ne rrugen e paravendosur. Dhe kete drejtim e ben me udhezime (te cilat 
tregojne rrugen nga do te kaloje secili) dhe urdhera (te cilat ndeshkojne kedo qe 
devijon nga kjo rruge). 
Mirepo udhezimet qe menaxheri nxjerr jane plotesisht ne diskrecionin e tije. Keto 
mund te rezultojne te dobishme per universitetin (dhe udhezimi te quhet akt 
administrativ i ligjshem dhe i rregullt) por mund te rezultojne edhe te padobishme 
(dhe kjo perben akt administrativ te ligjshem por te parregullt).  
 
Keshtu qe pavaresisht se menaxheri mund te jete gjithmone ne pozita te ligjshme, ai 
perseri mund te jete nje menaxher i keq sepse nxjerr akte te parregullt te cilat ne vend 
qe ti sjellin fitim universitetit i shkaktojne humbje atij qofte financiare qofte edhe cilesi 
sherbimi. P.sh. ne vend qe gjate pushimeve te veres te furnizoje fakultetet me 
detergjentet per pastrim, kete e ben diten kur fillon shkolla duke krijuar kaos. Ose ne 
vend qe te bleje boje per printera e cila po mungon, fillimisht blen shkumesa me 
ngjyra dhe dosje kartoni per ti patur rezerve. Ne vend qe te dergoje hidraulikun per te 
riparuar kaldajen qe nuk punon ne nje dite te ftohte, e dergon ate me sherbim ne 
ministri si postjer, pasi postjerin e ka derguar ne arkive te ndihmoje arkivisten ne 
perzgjedhjen e dokumenteve te perkohshme qe duhen asgjesuar pasi u ka kaluar afati 
i caktuar ne ligj (gje e cila pret dhe nuk ka ngut). 
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Pra ne menyre te permbledhur, menaxheri (ne rastin tone kancelari) mund te vendose 
punonjesit secili ne vendin me te papershtatshem dhe ka mbjelle kaos ne universitet, 
nderkohe qe prej tij kerkohet qe ai te koordinoje punen e te tjereve ku secili ne sa me 
pak kohe te jape maksimumin e dobishem te tije. Po keshtu ndodh dhe me fondet. 
Por gjithashtu puna e tije varet edhe nga aftesia dhe fantazia e tije per te perzgjedhur 
projektet qe e cojne perpara universitetin, qe lehtesojne marrjen e dijeve, qe mbajne ate 
ne lartesine e kohes, etj. Menaxheri eshte personi qe orjentohet mes parimeve. Ai 
perzgjedh rruget qe te ndertoje nje institucion i cili prezanton ne maksimum parimet 
mbi te cilat ka vendosur te realizohet. 
 
Rikthehemi tek ekonomia.  
 Keshilli i administrimit i universitetit ka diskrecionin te vendose nese duhet te 
miratohet realizimi i nje projekti per sallat e leksionit te universitetit apo ne vend te 
tije (me te njejtat para) te ndertoje nje lulishte para universitetit si dhe te vendose nje 
veper arti ne te. Perzgjedhja nxitet nga shume faktore, por mund te rezultoje e keqe 
ose e mire (e padobishme ose e dobishme). Ne rast se keshilli merr nje vendim qe 
dushohet se eshte i padobishem, si mund te veprohet ? A ka mbrojtje ndaj tije apo do 
te shihen fondet te shkojne dem pa asnje mundesi shpetimi ? 
 
Ne kete rast nese vendoset zgjidhja jo e duhur, kemi te bejme me nje keqperdorim te 
diskrecionit. Dhe keqperdorimi i diskrecionit e bën aktin te parregullt por jo te 
paligjshëm. 
 

Sqaruam me lart se rregullsia e aktit paraqet ne vetvete dobishmërinë e 
alternatives qe është përzgjedhur nga aktnxjerresi, për tu përdorur ne një rast te 
caktuar. Ndërsa ligjshmëria ka te beje me faktin nëse kjo alternative qe është 
përzgjedhur nga aktnxjerresi, lejohet nga ligji apo jo. 

Diskrecioni ka lidhje me rregullsinë pasi është lënë ne vetëgjykimin e lire 
te aktnxjerresit qe te beje përzgjedhjen e alternativave. 

Por diskrecioni nuk ka lidhje me ligjshmërinë sepse, limitet e 
diskrecionit janë te kufizuara : 
-ose nga ligji, (dhe dalja jashtë tije nuk është tejkalim i diskrecionit por shkelje e 
ligjit) 
-ose nga arritja e një qëllimi te ligjshëm brenda fushës qe mbulon organi i 

administratës publike, (dhe këtu nuk kemi te bëjmë me një akt te dale ne baze 
te ligjit, por qe ka qellim te njëjtë me ligjin, brenda fushës se caktuar). Kështu 
konkluzioni është se keqpërdorimi i diskrecionit e bën aktin te parregullt por 
jo te paligjshëm. 

 
Ketu lind pyetja :-  Goditja për arsye te keqpërdorimit te diskrecionit është arsye 
me vete apo është shkak për pavlefshmëri (relative apo absolute) ? 
 
 Nëse flasim për goditjen e rregullsisë se aktit administrativ me natyre 

diskreciale, këtu kemi te bëjmë me arsye me vete qe nuk janë shkak për pavlefshmëri 
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(relative apo absolute) dhe ndaj një akti te parregullt përdorim mjetin juridik 
administrativ kundërshtues MODIFIKIM apo dhe ZEVENDESIM. 
 Nëse flasim për goditjen e ligjshmërisë se aktit administrativ me natyre 

diskreciale, këtu nuk kemi te bëjmë me arsye me vete, por me arsye qe janë shkak për 

pavlefshmëri (relative apo absolute) dhe ndaj një akti te paligjshëm përdorim mjetin 
juridik administrativ kundërshtues SHFUQIZIM/REVOKIM apo dhe NDRYSHIM. 
 
Vijme tek pyetja e fillimit. Ne rast se keshilli merr nje vendim qe dushohet se eshte i 
padobishem, si mund te veprohet ? A ka mbrojtje ndaj tije apo do te shihen fondet te 
shkojne dem pa asnje mundesi shpetimi ? 
 Ligji yne nr.8485 date 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative ne 
Republiken e Shqiperise”, ne nenin 137 sqaron se ankimi administrativ behet edhe per 
parregullsine e aktit. 

Neni 137 
Ankimi administrativ 
 1. Çdo pale e interesuar ka te drejte te ankohet kunder nje akti 
administrativ ose kunder nje refuzimi per nxjerrjen e aktit administrativ. 
 2. Organi administrativ, te cilit i drejtohet ankimi, shqyrton ligjmerine 
dhe rregullsine e aktit te kontestuar. 
 3.Ne parim palet e interresuara mund t’i drejtohen gjykates vetem pasi te 
kene ezauruar rekursin administrativ. 

Por ne ligjin per gjykatat administrative263 nuk trajtohet gjykimi i parregullsise se aktit 
administrativ.  
Kjo do te thote se parimisht vendimin e keshillit te administrimit mund ta shqyrtojme 
vetem ne rruge administrative por jo gjyqesore vetem per aresyen e perzgjedhjes se 
bere. Kjo perzgjedhje ne menyre fundore mbyllet tek ky keshill. 

Me gjithe ate ka nje kriter i cili mund te lejoje nderhyrjen e gjykates dhe ky 
eshte kontrolli i parimit te proporcionalitetit (qe do te thote ne nje fare menyre edhe 
nje vleresim i kostos oportune). Pika 3 (tre) e nenit te mesiperm 137 lejon nderhyrjen 
tek gjykata, pasi ankimi administrativ eshte vetem parimisht. Le te japim kuptimin e 
kesaj nderhyrjeje. 
 Vete fjala proporcionale do te thotë përpjesëtimore apo i përpjesshëm264. Pra qe 
është ne mardhenie te caktuara madhësie a sasie me diçka tjetër.  
Është raporti ndërmjet pjesëve dhe diçkaje apo ndërmjet pjesëve dhe teresise. 
Ne rastin tone te përdorimit te këtij termi, na del detyre, qe arsyetimet ti fillojmë duke 
gjetur fillimisht se:- kush është “diçka-ja tjetër” ? 
Ligji kur krijohet, ka për qellim qe te krijoje një standard te caktuar sjelljesh. 
Kur administrata qe po studion rastin konkret, i duhet qe me vendimin e saj, për 
arsyet te mbrojtjes se interesit publik ose te te drejtave te te tjerëve, te kufizoje te 
drejtat themelore te individit, për te arritur ne një vendim sa me proporcional ajo 
duhet qe te ketë kujdes dy momente: 
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1. Qe me vendimin e saje te mos arrije deri aty sa te cenoje thelbin e lirive dhe te 
te drejtave themelore te individit te njohura nga kushtetuta, marrëveshjet 
ndërkombëtare, ligjet dhe aktet nënligjore. 

2. Te përdori gjithnjë mjete te përshtatshme për arritjen e qëllimit, 
3. Mjetet te përdoren ne proporcion me nevojën për arritje e qëllimit qe synohet. 
4. Qëllimi te arrihet me masa sa me pak represive, pa kompromentuar efikasitetin 

e tyre265.  
Proporcionaliteti kontrollohet si nga administrata ashtu dhe nga gjykata. 
Po japim një vendim te gjykatës kushtetuese Nr.12, date 14.4.2010, ne pjesën 
arsyetuese te te cilit thuhet: 
...................... 

- Proporcionalitetin e një kufizimi Gjykata e vlerëson rast pas rasti dhe duke 
pasur parasysh disa aspekte si balancën mes së drejtës së kufizuar dhe interesit publik 
ose mbrojtjes së të drejtave të të tjerëve, mjetin e përdorur në raport me gjendjen që e 
ka diktuar atë, të drejtën e cenuar dhe synimin që kërkon të arrijë legjislatori. Këto 
aspekte nuk duhet të analizohen veç e veç, por të gërshetuara me njëra-tjetrën.   
...................... 

Vendosja me ligj e llojit të dënimeve administrative, ashtu si dhe vetë masa e 
gjobave është përgjithësisht diskrecion i pushtetit legjislativ, i cili në përputhje me 
kërkesat dhe me nevojat në ndryshim të shoqërisë bën rregullimin ligjor përkatës. Por, 
Gjykata analizon propocionalitetin e kësaj mase në raport me gjendjen dhe me shkeljet 
për të cilat është parashikuar dhënia e tyre. 
...................... 

Ndërsa sa i takon  ashpërsisë së sanksionit Gjykata çmon se propocionaliteti i tij 
duhet të vlerësohet në raport me rëndësinë e shkeljes dhe me pasojat e mundshme që 
mund të vijnë prej saj. 

Një shembull tjetër është ai i gjykatës se apelit Tirane e cila ne pjesën arsyetuese 
te vendimit te saje Nr.723, date 29.03.2012 shprehet si meposhte: 

“Në kuptimin e doktrinës, por edhe të jurisprudencës gjyqësore, diskrecioni, nga vetë 
natyra e tij konsiderohet si një pushtet për të zgjedhur.  Diskrecion nuk do të thotë 
arbitraritet.  Diskrecion nënkupton që një e drejtë ose një veprim duhet të bëhen dhe të 
ushtrohen sipas rregullave të arsyes dhe drejtësisë dhe jo sipas opinionit personal të 
organit.  Nga kjo pikëpamje, diskrecioni është një tipar jo vetëm i vendimeve 
oportune, por edhe i vendimeve për çështjet e faktit dhe të ligjit.  Pra, ushtrimi i një të 
drejte ose kryerja e një veprimi nuk duhet të jenë arbitrar, të paqartë ose imagjinarë, 
por duhet të jenë ligjorë dhe të ushtrohen brenda hapësirës që i është dhënë organit, 
me synim, realizimin e një qëllimi të ligjshëm.  

Pushteti administrativ mund të ushtrohet nga organi vetëm për qëllimin, për të 
cilin i është dhënë. Ushtrimi i diskrecionit nuk mund të përdoret për një qëllim të 
ndryshëm nga qëllimi i ligjit, sepse përndryshe, akti i organit administrativ do të 
konsiderohet i paligjshëm. Për të mos i lënë hapësirë dhënies së vendimeve të padrejta 
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apo ultra vires, organet administrative kanë detyrimin për të dhënë arsye dhe për të 
qenë sa më proporcionalë në zgjidhjen që i japin çështjes.  

Parimi i proporcionalitetit kërkon që autoritetet administrative të mos e 
ushtrojnë diskrecionin e tyre sipas dëshirës.  Proporcionaliteti kërkon 
domosdoshmërisht që në masën e marrë, organi administrativ të vendosë një balancë 
të përshtatshme ndërmjet padrejtësisë që i shkaktohet individit dhe interesit publik.  
Njëkohësisht proporcionaliteti ndalon marrjen e atyre masave ose kryerjen e atyre 
veprimeve që parashikojnë ndaj individit disavantazhe më të mëdha, në raport me 
dëmin që i vjen interesi publik.  Për të përcaktuar masën e proporcionalitetit, në këtë 
rast gjykata i jep rëndësi përmbajtjes së aktit administrativ, duke ndërhyrë vetëm 
atëherë kur krijohet një rast i dukshëm disproporcionaliteti”. 
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 Ligji nr.49/2012 “Organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative 
dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative” 

 Vendimin nr.875, datë 18.6.2008 “Për përcaktimin e të drejtave e të detyrave 
dhe për procedurën e përzgjedhjes e të emërimit të kancelarit të institucioneve 
publike të arsimit të lartë” 

 Vendim te gjykatës kushtetuese nr.12, date 14.4.2010 

 Vendimin e gjykatës se apelit tirane nr.723, date 29.03.2012 

 Fjalori i gjuhës se sotme shqipe. tirane 1980. faqe 1558, 1458. 
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49 Theoretical views upon the role and importance of the monetary policy 

 

ABSTRACT 

The problem linked to the monetary theory, especially the part which refers to the monetary 

policy, represents a complex field to research. This comes from the fact that each country 

separately conceit and conducts its own monetary policy according to its established priorities, 

in the frames of the possibilities and in the function of achievement of the goals of monetary, 

and with it of the macroeconomic policy. Having that in mind, any comparison of the monetary 

policy between two or more countries would be inappropriate. The reason is simple, each 

country separately, according to the level of the economic development, the phase of the 

economic cycle, the level of the monetarism, as well as the goals of the monetary policy and 

the macroeconomic policy, establishes monetary policy which is in the function of successful 

accomplishment of the established goals, in the way and under conditions which secure optimal 

utilization of the available resources.    

 Given the fact that the influence of the monetary policy (along with the fiscal and 

other separate policies) upon the total macroeconomic conditions and changes is of a primary 

importance, a great significance is given to the problem related to the monetary policy in the 

modern monetary theory. From those reasons, beside the different theoretical views, the role 

and the significance of the monetary policy on all economic trends according to the opinion of 

the largest number of modern economic theorist is the opinion that the monetary policy have a 

great importance in securing stabile macroeconomic ambience, ignition of economic growth, 

and with that securing conditions for more dynamic economic growth. Special attention in 

monetary theory is dedicated to the influence of the monetary policy in the development of the 

banking sector in the modernly organized states which existence and development is based on 

implementation of measures (policies) of the state and other public organs and institutions.      

 

 

1. Theoretical views upon the role and importance of the monetary policy 
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          Theoretical thought in regard to the question of the role and the importance of the 

monetary policy up to the present historical development is characterized by the evolutional 

development of the views and stands of the most important bearers of the scientific thought in 

the area of the monetary theory. Their views and stands on the most important monetary 

issues are not always the same or identical. Their differences in the scientific views and 

opinions are understandable, if you consider the actuality of that problem in its historical 

(time) dimension on one side, as well as in dependency on the value which is given to the 

monetary factors on the other side. From historical point of view, the evolutional path of 

development of the monetary theory is connected or conditioned by the development in the 

usage of money, as well as the increase of the functions of the money.   

         The most important issues in the area of monetary theory, for which the views and the 

opinions of the most significant barriers of scientific thought are equivalent, do diverge, and 

often have opposing opinions on the issues related to money, i.e. the amount of money in 

circulation, the value of money, the functions of money and the issue on the influence of 

money on the real economic trends. There are different, basically opposed views and opinions, 

regarding the mentioned issues in the monetary theory. According to ones, the development 

and changes of the real economic processes and trends are dependent on the factors of 

production, i.e. labor and the capital and the height of the interest rates, so the changes on the 

amount of money in circulation have no impact on real economic trends, neither on the 

amount of interest rates, consumption, investment etc. According to other theorists, money has 

a certain impact on the real economic trends, but only then, when the monetary balance is 

impaired, i.e. when the demand of money differ from the supply of money. In conditions of 

monetary balance, according to them, the monetary factors have no impact on the real 

economic trends. The reasons due to which the influence of the amount of money in 

circulation is relatively minor on the real economic trends are that the amount of money 

adjusts on its own, with the purpose to respond to the needs of trade, so the amount of money 

as a variable category gets down to the role of passive element in the development of the 

monetary cycle. If we agreed on the issue, that the role of the amount of money is passive, 

then it’s needed to identify some other variable which has an active role and impact on the 

changes (disorders) of the economic balance. According to the representatives of the third 

group of theorists, the money as a monetary instrument has a key role, or impact on the 

development and changes of the real economic trends. Every change of the amount of money 

in circulation in direction to its increase or decrease causes appropriate changes on the real 
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economic trends. As arguments for confirmation of their views and opinions they point out 

that: the change of the amount of money in circulation can cause major oscillations in the 

economic activities; the relation of the money toward the rest of the assets of economic 

subjects is relatively stable, so the change of the amount of money can have relatively 

predictable effects on the economic trends; the amount of money in circulation is a monetary 

aggregate, and it can be controlled with a satisfactory accuracy with the measures of monetary 

policy.  

         The opinions and views of the largest number of economic theorists for a long time are 

that is not an issue of acknowledgement or not of the role, importance and the impact of the 

amount of money on the real economic trends, but the crucial question is down to what 

manner and size is the impact of the change of the money in circulation on the real economic 

trends. More precisely, the issue is about how, when and how big is the impact of the change 

of the monetary factors in the real economic trends. According to another group of economic 

theorists, the issue of the role and the impact of money, i.e. the amount of money in 

circulation on the real economic trends are absolved for a long time, and as such is more of an 

experience rather than a theoretic issue. So, according to the worldly known English 

economist Charles Goodhart, there is little left unexplained and contentious on the theoretic 

plan on the issues which are related to the role and the significance of money, i.e. the 

influence of money on real economic trends, especially the way of functionality of 

transmission (process) mechanism of monetary policy. But, according to Goodhart, there is a 

major disagreement on the strength of the influence of money, as well as the time which is 

needed to achieve the desirable effects of the acts of the measures of monetary policy on the 

real economic trends. These disagreements and contradictory opinions have led to a further 

development of the scientific thought, while different views of the pointed problem have 

brought the creation of basics for occurrence of different monetary theories.      

  

2. The development of the scientific thought (monetary theories)  

 

         In the previous period, the scientific thought in the area of monetary theory has developed 

accordingly to the changes of the socio – economic circumstances, as well as the observations 

about the evolution of money, of their role and importance, the value of money, their usage, i.e. 

functions of money as a monetary instrument and other similar issues. From historical point of 
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view, the development of scientific thought in the area of monetary theory begins with the 

appearance of money in the function of exchange tool up until today. There are several phases 

which are characteristic of this area, with the creation of a number of monetary theories, 

like
266

: 

              а.  Metal theory (covers the period of the usage of metal coins up until the appearance 

of so-called paper money); 

             b. Nominal theory (covers the period from the appearance of paper money up until the 

period of so-called full convertibility of the paper money); 

            c. Theory of production opportunities; 

            d. Psychological theory of money; 

                e. The period of classical and neoclassical theory (until the end of 30’s of the last 

century); 

             f. The period of Keynesian theory (from the end of the 30’s until the mid 50’s of the 

last century); 

             g. The period of monetarist theory (the 50’s of the last century); 

             h. The period of polarization between monetarists and non-monetarists (until the 

middle of the 50’s of the last century); 

             i. The period of counterrevolution of the Keynesians (from the middle of 80’s until the 

beginning of the 90’s of the last century);  

       Basic issues, upon which exist differences between the representatives of the monetary 

theory are: the role and the importance of money, the amount of money in circulation, the value 

of money, the transmission mechanism of the monetary policy, and also the issue of the 

influence of money on the real economic trends. Different stands and views of the most 

important theorists in the area of monetary theory were formulated on the basis of the results 

obtained from the research of pointed problem. As a result, in the literature of monetary theory 

can be found completed theoretical conceptions about the most important issues related to the 

appearance of money, the value of money, the amount of money in circulation, the influence of 

money on real economic trends and other similar issues. These kind of completed theoretical 

researches related to money can be found in the works of Adam Smith, David Ricardo, Karl 

Marks, John Keynes, Paul Samuelson, Milton Friedman, A. Patinkin, J. Tobin and others.   

           The modern scientific thought does not deal with the problem of money and its 

influence on the economic trends, because these issues and dilemmas are considered absolved. 
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The essential challenge for the modern scientific thought is the issue of the level of monetarism 

of separate economies, but not the issue whether one economy is monetary or not.  The 

dominant opinion is that each economy in which exist money in modern shape is considered as 

monetary, while the level of monetarism is much larger in the developed market economies, 

rather than in the countries in development or non-developed countries.     

 

2.1. Metal theory of money 

 

       Metal theory of money incurred in the period after the appearance of metal coins. The 

basis of this theory is the stand that the money as an exchange tool, but also as a measure of 

value, must have its own substantial value, which is inserted in the metal from which the metal 

coins are made. If the money does not contain own substantial value, then the same cannot 

serve as an exchange and payment tool, from the reason that they don’t have its own equivalent 

value in relation to the goods with which they are exchanged. For these reasons, according to 

the metal theory, the metal coins of gold and silver with their material form present a value
267

. 

The views of metal theory of money present a base for profiling the stand of Mercantilist 

school, according to which, the gold and silver are the only forms of permanent wealth, and 

accordingly only the metal coins of gold and silver can be used as money in circulation, i.e. in 

the function of exchange and payment tool.    

        Although the beginnings of the metal theory of money can be found in the Roman time, 

yet to completion of the theory comes in the time of Mercantilism. The most famous 

representatives of mercantilist school which firmly stand on the positions of mercantilist theory 

are Stafford (XVI century) who thinks that the precious metals by nature are money, then 

Galliani (XVIII century) with his stand that the value of money need to be identified with the 

value of the substance itself of the money, then Knies (XIX century) and Morgan Webb with 

the work “The outlook for Gold” published in 1938, in which the author openly advocate to 

respect the basis of metal theory of money.     

       The essence of the metal theory consists in the matter that the value of money is directly 

connected to the value of the precious metals contained in the metal coins. Only the metal 

coins from precious metals are real, i.e. real money, while the value of the paper money 

according to them is taken out from the value of metal money, for which they can be 
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exchanged in any time
268

. Abandonment of the so-called system of golden currency represents 

an end of metal theory, as a theoretic approach, but also as practice of leading a monetary 

policy. In the later period, especially during the economic crisis, when it usually comes to 

increase of disbelief toward monetary authority, it can be noticed at several economists a 

certain dose of bias and support of the concept of metal theory, as the safest approach to lead a 

monetary policy.  

        

2.2. Nominal theory of money 

 

         A contrary to the metal theory of money, the concept of the nominal theory of money 

starts from the fact that the value of money (it refers to the paper money) depends on what is 

written on them (in denominations) as a nominal value. Therefore, in order money to be used 

as a payment and exchange tool, it doesn’t have to have its own material (substantial) value but 

it’s enough in the same to be written a certain number which marks the nominal value of the 

currency. But, in order this money (paper money) to be used as an equivalent of the goods in 

the process of exchange, a certain authority need to be upon them. This sort of authority in the 

past had the kings, great commanders, and later it was the institutions of the state, i.e. the 

monetary authorities. 

       As the most significant representatives of the nominal theory of money are James Tewart, 

John Lock, and George Knapp. According to Tewart, the money (it refers to the paper money) 

is an arbitrary measure with equal components and as such has nothing in common with the 

real equivalent. According to Lock, the money is a result of a general agreement between 

people, with which is given an imaginary value to silver. The silver is convenient to serve as 

money due to the characteristics of silver. The evolution of the views and opinions of the 

nominal theory on the issue of the authority who stands behind the nominal value of the money 

according to Knapp is that the money is a product of the legal order. Money made of gold and 

silver apply the function of money only because the state with its authority has given to it its 

function
269

. In his famous work “The basics of science about the money”, Dr. Vjekoslav 

Mejhsner starts from the nominal positions while explaining the manner of determination of 

financial obligations, says
270

: the financial obligation once and for all is determined with the 

number of currencies, so the same don’t have to be changed according to the oscillations of the 
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  Ljupcho Trpeski, Monetary economy, Skopje, 2010, page 124. 
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  Prof. Dr. Tihomir Jovanovski – Economic faculty – Skopje, 1998, page 135. 
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purchasing power of the money. Supporters of the theory represent the stand that the obligation 

is completed when the nominal sum of the debt is paid, independently whether the money at 

that moment has the same or a smaller material value (example: The golden money with the 

same nominal value but with a smaller material value)
271

. 

       As a weaker side of the nominal theory of the money is considered the opinion that the 

issue about the value of money is considered an absolved issue, for the reason itself that the 

amount of financial obligation of the debtor remains the same (unchanged) independently 

whether the material (substantial) value of the money or its purchasing power is changed. The 

concept of the nominal theory of the money was applicable at the time of the so-called golden 

rule, when coins of precious metals were applied, as well as in the time when there was a full 

convertibility of the paper money.  

 

2.3.Theory of production opportunities 

 

         The theory of the production opportunities is considered as an old theory of money. 

According to the representatives of this theory of money (Petty, Cantillan, Senior, Smith, 

Ricardo Marx and others), the value of money is determined by the amount of the production 

costs of the financial matter (the value of the substance from which the money is made). The 

basics of this theory come from the theory of the classical school of political economy. 

According to them, the money is goods as any other goods; therefore in the process of 

exchange each side receives equivalent value. In the times of the golden rule standard, if the 

price of gold is fixed then there’s no possibility to change the value of money because the price 

of the substance which is used to make the (coins) money is unchanged, independently of the 

amount of production costs of the certain producers of gold. 

 If the price of money is not fixed, i.e. it forms freely depending on the supply and 

demand of gold, than the producers of gold who have lower costs of production of the price of 

gold formed in the market, will continue to produce furthermore, while the other producers 

with higher costs of production will have to decide either to stop with the production of gold or 

to reduce the costs of production of gold. If the market price of the gold is lower than the 

production costs of gold, it comes to decrease of the amounts of producing gold (part of 
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producers give up from a further production due to higher production costs) and with that a 

decrease of the amount of golden coins. As a consequence of a reduced supply of money, it 

comes to a state of deflation in the national economy due to the increase of the value of money 

and decrease of the prices of goods and services in the market.  

 The views and the stands of the theory of production costs are considered as exceeded, 

due to the reason that the value of money in the modern monetary systems is not connected to a 

certain determined standard, but behind its value stands an authority of the state, i.e. the 

monetary authority which has a task to secure conditions to maintain the stability of the 

purchasing power of the money. The maintenance of the stability of purchasing power of 

money from the monetary authority is one of its tasks which have public legal character as 

many other duties, like: the education, the judiciary, the defense and other similar duties of the 

state
272

. 

                      

2.4.Psychological theory of the money  

 

          According to the representatives of the psychological theory of money, the value of 

money is determined by the influence of certain psychological factors. According to them, 

beside the relation between the supply and demand of money, the value of money also depends 

on certain psychological elements such are: the behavior, the mood, the predictions, 

expectations etc. So, Albert Aftalion (1874-1957) while explaining the income theory says that 

the variations of the incomes or the prices are primarily determined by the psychological 

factors, and not only by the growth or reduction of the amount of money
273

. According to 

Aftalion, the level of prices is a function of predictions, while the variations of the prices are 

dependable on the variations of the incomes, and not the amount of money in circulation. 

When their incomes grow, individuals are prone to spend more money on a unit of good, even 

when the prices go higher.   

        In terms of influence of the psychological factors on the value of money, the views and 

stands of the representatives of this theory evolve, depending on the importance which is given 

to the psychological factors on the changes of the value of money, while several theoretical 

directions of development of the psychological theory of money separate, like: quality and 

marginal theory of the value of money. A contrary to the other theoretical concepts, to which 
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the psychological factors play an important role, to the representatives of the psychological 

theory, the psychological factors such are: the trust, the mood and the behavior of individuals 

as buyers or salesmen, as well as the expectations and predictions based on the subjective 

valuations of individuals or groups, present basic or primary factors which influence upon the 

prices, and therefore to the value, respectfully the purchasing power of money. Apart from the 

existence of certain differences between the representatives of the psychological theory of 

money, among them still prevails the stand that the psychological factors play a dominant role 

on determination of the value of money.     

 

2.5.Classical quantitative theory of money 

 

          Quantitative theory of money is considered as one of the oldest, but at the same time as 

one of the most influential theory of the money. The basis of the classical quantitative theory of 

money comes from the so-called primitively formulated quantitative theory of money which 

main representatives are Jean Bodin (1530-1596) and B. Davanzati (1529-1606), and later 

David Hume (1711-1776). Different views can be found in the literature of monetary theory, 

often even opposed views on that, whether the appearance of the so-called primitively 

formulated quantitative theory of money is a reaction to the views and stands of the 

mercantilist theory or, according to the views of some other theorists, that the beginnings of the 

quantitative theory of money appear during the time of mercantilism or even before the 

appearance of the mercantilist theory.     

         While treating the problem of growth of the price, Bodin considered that the reasons for 

increase of the prices (expensiveness) need to be looked in: wealth of gold and silver, the 

monopoly of gold and silver as a monetary metal, as well as the satisfaction of kings and the 

great gentlemen who raise the prices of the items that they desire. Jean Bodin and B Davanzati 

consider that the main reason for increases (increase of the prices) in Europe is the bigger 

influx of gold and silver from America. The general level of money, according to them, 

depends on the amount of money in circulation and the amount of goods in the market. 

P = M / Q 

M = PQ 

P – General level of prices 

M –The amount of money in circulation 
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Q – The amount of goods in the market 

         According to David Hume, the amount of prices of the goods depends on the relation 

between the changes of the money supply in circulation and the changes of the goods in the 

market. According to him, the goods enter in the exchange process without prices, while the 

gold and silver without value. Then, the prices of the goods depend on the money supply in 

circulation. According to Hume, the changes of the amount of money in circulation have a 

proportional impact on the increase of the prices of the goods in the market. With his views and 

stands, especially on the issue of the way of determination of the prices of goods and the value 

of the money, as well as he never talks about the speed of the money in circulation in his 

researches, David Hume is rightfully among the group of representatives of the primitive 

quantitative theory of money.       

         The quantitative theory of money, since the primary so-called primitive quantitative 

theory has suffered evolutional changes, so some theorists rightfully represent the view that it’s 

not about only one theory but for several quantitative theories of money. Major contribution to 

the development of this theory is given by Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-

1823), Malthus, Says, Mill, Walras and others. Although Smith with his researches didn’t give 

a complete theory about the money, still his researches in the area of the monetary theory, 

especially the issue related to the appearance of the money, value and the functions of the 

money, the relation between prices of the goods and the amount of money in circulation, the 

relation between the level of the interest rate and the profit, are of a great importance from a 

scientific point of view. The basics of his researches are down to the stands that
274

: 

                     - the division of the labor in society has caused that each individual to be 

dependable on the other people, because he produces only one or few goods, while the surplus 

of the goods over the required ones has to be sold to others, and from them to buy the goods 

that he himself doesn’t produce. Up until the appearance of the money, different kinds of goods 

have played the function of an exchange tool; 

        - the money has an exchange function. Emphasizing the exchange function of the 

money, essentially he didn’t understood the essence of the money as a generally accepted good, 

through which is expressed the value of other goods. Although he knew the other functions of 

the money, like the exchange tool, measure of value, a payment tool and tool for wealth, he 

however puts them in one single exchange function as a primary function of the money; 
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        - prices of the goods are a factor on which depends the required amount of 

money in circulation. According to Smith, through the required amount of money in 

circulation the surplus goes abroad, or is used in metal industrial purposes (he was thinking 

about metal coins); 

                     -  the level of the interest rate depends on the achieved profit, while the amount of 

profit depends on the growth, stagnation or decrease of the national wealth. As the interest rate 

in one country changes, the profit from the capital will also change, or more precisely, as the 

interest rate goes down or up, so the profit from the capital increase or decrease;  

          - the capital, according to Adam Smith is divided into fixed capital and the 

capital in circulation. The fixed capital is composed of the machines and other working tools, 

business buildings and other objects and acquired useful abilities of all the habitants in one 

society. The circulated capital is composed of the money, the stocks of nutrients, the reserve of 

raw materials and semi-fabricated products and the serve of the finished products.    

          A major contribution to the scientific thought in the area of monetary theory is also given 

by David Ricardo. Regarding the fact that Ricardo was a good knower of the monetary theory, 

as well as the fact that the issues related to the emission of paper money (banknotes) in the 

beginning of the XIX’th century in England have become very popular, he was encouraged to 

be dedicated to this problem. His first article published in 1809 with the title “The price of 

gold” has awaken major interest in the public due to his critical overview to the damage of the 

excessive emission of money. A year later he publishes his work with the title “The high price 

of bullion, a proof of the depreciation of banknotes” which has caused major attention in the 

scientific public at that time. Later on are published other significant works in this area, with 

which Ricardo takes his deserved place among the scientific thought of the English classical 

school. The basis characteristic of Ricardo’s theory of money which basely is a further 

processing of Smith’s theory of money is composed of the following
275

:             

           - As Smith before him, Ricardo also thinks that money is a goods as every 

other goods, and accordingly the value of money is determined as the value of every other 

goods, i.e. by the amount of labor needed for its production.  

           - According to Ricardo, the natural price of all goods is determined upon the 

value of goods and money. The changes in the value of goods causes change in direction of 

the rise of the prices of those goods; while the change of the money in direction of growth or 
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fall will cause decrease or increase of the price of those goods. It can be concluded from this 

that if the amount and the value of the goods remains unchanged, then the required amount of 

money in circulation depends on the value of money;   

                      -  Same as Smith, Ricardo thinks that the money are goods as any other goods 

and as such it serves as an exchange tool, so the replacement of gold and silver coins with 

bank notes doesn’t change anything. According to Ricardo, the bank notes can also conduct 

the exchange function same as the money made of precious metals; 

                                  - The prices of the goods are determined with the ratio of the amount of goods 

and the amount of money. When the amount of money in circulation is increased in the same 

volume of goods, then it comes to the rise of prices, and vice versa; 

                       - The amount of money in circulation (gold and silver) is regulated 

automatically, but still differently, depending on that whether exists foreign trade or not. 

Namely, the increase of the money in circulation over the required level leads to its decrease 

of value, but also to the rise of the prices. When there is a foreign trade, the increase of the 

money in circulation over the required level, leads to increase of import of goods up until the 

level which marks a balanced relation of the amount of money and goods. When there isn’t a 

foreign trade, the increase of money in circulation over the required level leads to the decrease 

of production of money to the level which fits the needs of the exchange. A completely 

opposite effect is achieved when the amount of money in circulation is decreased under the 

required level of the exchange. According to Ricardo, the free market automatically regulates 

the amount of money in circulation in accordance with the needs of the exchange;                    

                        -  according to Ricardo the interest rate is not regulated with the policy of the 

emission bank and the banking sector at all, but the interest rate depends on the profit rate. 

This implies that Ricardo had a negative opinion in relation to the role of the banks and the 

crediting in general.  

             Beside the great contribution of the representatives of the classical monetary theory in 

the development of the scientific thought, we consider that this theory is full of major 

disadvantages. The treatment of money as goods like any other goods, the negation of the 

influence of the amount of money in circulation upon the prices, then equation of the 

banknotes with the money made of precious metals in performing the role of the exchange 

tool, and other disadvantages
276

 are considered as the main disadvantages of this theory.  Due 
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to these, basically wrong views and stands of the representatives of the classical monetary 

theory, other monetary theories appeared which, although incomplete, in each one of them 

new elements are embedded, so the same can be considered as variations of the classical 

theory of money. 

 

 

  Conclusion 

 In the modern market economies, the function of the monetary policy is to provide, 

before all, maintenance of the stability of the prices in long term, as well as the increase of the 

production to level, or approximately to the level which would mean a complete utilization of 

the available capacities in the economy. But, in order to achieve that, there is a need to identify 

the obstacles (variables) which stand on the way of success, which instruments should be used, 

how should be their dosing, and which are the measured categories (goals) to which we strive. 

According to the views of the modern monetary economy, the money supply in circulation is 

the main lever of the monetary authority, whose proper regulation affects not only the 

movements of the other variables, but also the success in accomplishment of the goals of 

macroeconomic, and to monetary policy. If is accepted the opinion that the money supply is the 

main lever through which is regulated the movement of the other variables, then the question 

arises about how to determine the growth of the money supply, i.e. should the money supply in 

circulation vary in accordance with the needs to secure monetary stability in long term, or 

should the money supply in circulation be conditioned by the need for correction of the 

oscillations in the economic activity.      

Several concepts on the growth of the money supply in circulation can be met in the 

literature of the monetary theory. According to the first one, the so-called neutral concept, the 

growth of the money supply in long term is neutral, if with such a growth of the money supply, 

the average level of the prices remains the same or approximately the same during several 

years, while the economy functions in the level of the potential GDP. According to the second 

concept, the expansive growth of the money supply exists when that growth is above the level 

of the neutral growth of the money supply. According to a third concept, the restrictive growth 

of the money supply exists when the growth of the mass is below the level of the neutral 

growth of the money supply.  

                                      As is already known, the real income, the interest rates and the prices remain under the 

impact of the change of money supply in circulation, and that is in direction of their increase or 
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decrease. On short term, the measures of the monetary policy affects to all three 

abovementioned variables, while on long term, the impact of the change of money supply is 

only directed towards the prices, i.e. towards the change of the general level of prices.  If the 

growth of the money supply is sufficient to answer to the growth of the real income and the 

prices, what will happen in the monetary authority decide to decrease the rate of the monetary 

growth? In the beginning it will be felt a shortage of money, and later this problem will be 

more acute. In order to secure the required liquid funds, they will start to sell the securities 

which they posses, or some other property, other subjects will reduce or prolong buying of 

goods and services. These changes are the so-called primary effects of the change of monetary 

policy. The decrease of the demand will cause a decrease of production, decrease of the prices 

and the salaries of the employees, as well as the inflation which will decrease as a reaction to 

the changes of the monetary policy. It is considered that the problem with inflation is overcome 

if the rate of inflation is below or to the level of the monetary growth.    
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50 Menaxhimi i riskut kreditor dhe mjaftueshmëria e kapitalit në banka, rasti i 

Kosovës 

 

Abstrakt 
 Për riskun ka përkufizime dhe trajtime të ndryshme, në varësi të situatës, këndvështrimit dhe 

objektivave. Risku ka lidhje me pasigurinë, me mundësinë për të humbur, por edhe për të 

fituar. Për një biznes, risku paraqet mundësinë e ndodhjes së ngjarjeve që shkaktojnë luhatje 

dhe mosrealizim të objektivave. Risku mund të matet, të vlerësohet dhe sigurisht të 

manaxhohet (drejtohet). Ky është një proces i vazhdueshëm për një biznes, përderisa edhe 

risqet që shoqërojnë ecurinë e një biznesi janë gjithashtu të vazhdueshme. Në biznesin e sotëm 

risku luan një rol kritik. Pothuajse në çdo vendim biznesi kërkohet që menaxherët dhe 

ekzekutivët të balancojnë riskun dhe kthimin. Menaxhimi efektiv i riskut të 

biznesit është esencial në suksesin e kompanisë. Në sistemin bankar menaxhimi i risqeve 

merr një rëndësi të vecantë, ku rregullatorët janë përgjegjës për mbrojtjen kundrejt dështimeve të 

sistemit bankar dhe të ekonomisë. Megjithëse bankat kanë shumë risqe të njëjta me bizneset e tjera, 

risqet kryesore që veçanërisht ndikojnë bankat janë: 1. Risku i Kredisë, 2. Risku Operacional, 3. Risku i 

Likuiditetit, 3. Risku i Tregut,             4. Risku i Normave të Interesit, 5. Risku i monedhës së huaj. 

Bankat duhet ti menaxhojnë me kujdes pasi një menaxhim jo efektiv i risqeve, mund të çojë 

shumë shpejt në dështimin e bankës. Nëqoftëse një bankë perceptohet që është në pozicion të 

dobët financiar, depozituesit do të tërheqin fondet e tyre, bankat e tjera nuk do ta kreditojnë, 

nga ana tjetër banka vetë nuk do jetë në gjendje të shesë letrat me vlerë të borxhit në tregjet 

financiare. Të gjitha këto do të përkeqësonin edhe më tepër situatën financiare të saj. 

Fjalet kyçe: ekonomi, bank, menaxhimi i riskut, kapital.
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1. Procesi i menaxhimit të riskut 

Risku është thjesht diçka që shkon në mënyrë të gabuar. Menaxhimi i riskut është procesi i 

identifikimit dhe analizimit të pasigurisë së investimeve për vendimmarrje. Ky proces ka 

ndikim për të projektuar dhe reduktuar rrezikun e ngjarjeve që kanë ndikim në biznes. 

Procesi i menaxhimit të riskut, hapat e këtij procesi janë: 

a. Së pari, duhet identifikuar kërcënimet apo rreziqet, 

b. Së dyti, duhet analizuar informacionet dhe 

c. Menaxheri i departamentit të riskut duhet të përcaktoj cilat do të jenë pasojat e 

pritshme nga hyrja në riskun përkatës.  

Një menaxhim i rrezikut  përfshin një plan apo strategji dhe teknikë për njohjen dhe përballjen 

me këto kërcënime. 

Figura 1:  Cikli i menaxhimit të riskut 

 

 

 

                    

 

 

              

Burimi: BQK, Raporti Stabilitetit Financiar, 2013 

 2. Risku dhe llojet e tij 

Në funksion të burimeve të riskut dallojmë dy lloje të risqeve: a) Riskun sistematik, dhe            

b) Riskun josistematik. Risku sistemaik nuk mund të kontrollohet sepse ndikohet nga faktorët 

të jashtëm të mjedisit. Shembull i riskut sistematik është risku i tregut. Risku josistematik 

mund të kontrollohet sepse ndikohet nga faktorët brenda njësisë biznesore, Shembull i riskut 

josistematik është riskut operacional. 
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Riskut 

Asetet 
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Rezultatet 
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Figura 2: Pasqyrimi i riskut sistematik dh josistematik 

 

 

                                M 
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Burimi: Banka Qëndërore e Kosovës, “ Raporti Vjetor”, 2013 

Nga Figura, shohim se riskun sistematik e  pasqyron vija AB e cila nuk ndryshon, që do të 

thotë që bankat komerciale duhet të kënë kujdes në “rregullat e tregut bankar”. Kurse Lakorja 

MN pasqyrojnë riskun josistematik e cila ndryshon me “kujdesin që mund të kenë bankat 

komerciale”. 

3. Bankat Komerciale - risqet sistematike dhe josistematike 

Që nga viti 2000 kur filluan aktivitet e tregut bankarë në Kosovën e pasluftës vazhdimisht ishte 

prezent risku sistematik. Më pas në 2004 kur Banka Qendrore e Kosovës tani e tutje referuar si 

BQK vendosi rregulla mbi sektorin bankarë, bëri që bankat komerciale ta zvogëlojnë riskun 

sistematik. 

(Rregullorja e UNIMIK-ut 1999/21, 2001/24)6, vendosi standarde të cilat kanë përcaktuar 

kufijt, rregullat, procedurat dhe kërkesat raportuese që bankat komerciale duhet të raportojnë 

tek BQK-ja.
277

 

Bankat janë institucione financiare që pranojnë depozita dhe japin kredi. Në rast se bankat 

dështojnë në këto funksione ato mund të jenë në rrezik  për falimentimin e tyre. Ato kujdes 

shumë të veçantë duhet t’i kushtojnë dhënies së kredive për arsye se kthimi i tyre do të ndikon 

në shlyrjen e borxhit dhe kthimin e kapitalit. (Hadëri dhe Kotorri, 2007,fq 161). 

Dallimin në mes riskut sistematik dhe josistematik e jep koncepti i tregjeve financiare e 

monetare dhe sjellja e ndërmarrjeve në këto tregje.
 
(BQK, 2013,Raporti vjetor). 
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 Rregullorja e UNIMIK-ut 1999/21, 2001/24 
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4. Menaxhimi i riskut kapital nga Procredit Bank 

Aktiviteti kryesor apo mund të themi edhe biznesi kryesor i ProCredit Bankës është huadhënia 

për klientët e bizneseve shumë të vogla dhe të vogla. Nga ana e aseteve konsiderohet se 

aktiviteti kryesor i Procredit Bankës është huadhënia për bizneset shumë të vogla, të vogla dhe 

të mesëm dhe për klientët privatë. 

Kështu që rreziku kreditor d.m.th., rreziku që huamarrësit nuk do të jenë në gjendje t’i 

përmbushin obligimet me kontratë ndaj bankës ose do të jenë në gjende t’i përmbushin ato 

vetëm pjesërisht, paraqet rrezikun kryesor me të cilin ballafaqohet banka. 

Në menaxhimin e rrezikut kreditor, banka zbaton parime të caktuara për ta ulur rrezikun 

kreditor.Këto parime përfshijnë analizat intensive të kapacitetit për borxh të klientëve të 

bankës, shmangien e mbingarkimit të klientëve, monitorimin e ekspozimeve kreditore, 

menaxhimin e ekspozimeve kreditore problematike, zbatimin e proceseve të dizajnuara me 

kujdes dhe të dokumentuara, zbatimin e parimit “në katër sy”, ndërtimin e një marrëdhënieje 

personale dhe afatgjate me klientin duke mbajtur kontakte të rregullta, si dhe investimi në 

punëtorë të trajnuar mirë dhe shumë të motivuar. Për më tepër, rreziku kreditor zbutet nga fakti 

se portfolio kreditore e bankës është mjaft e diversifikuar. Një karakteristikë tjetër e qasjes së 

bankës është se ajo kërkon t’u jape klientëve produkte të thjeshta, lehtësisht të kuptueshme. 

Kjo çon në një shkallë të lartë të transparencës, jo vetëm për klientin përkatës, por edhe nga 

pikëpamja e menaxhimit të rrezikut. Edhe shkalla e lartë e diversifikimit dhe produktet dhe 

procedurat e thjeshta e transparente të bankës ulin profilin e përgjithshëm të rrezikut të bankës. 

Karakteristikat kryesore të proceseve të kredisë për klientët e biznesit dhe klientët privatë dhe 

për kategori të ndryshme të ekspozimeve kreditore janë si më poshtë: ndarja e detyrave për 

ekspozimet mesatare kreditore, proceset e standardizuara në huadhënie për klientët e bizneseve 

shumë të vogla dhe të vogla, si dhe klientët privatë, bazë e informatave për analiza kreditore 

për ekspozime të ndryshme kreditore, kriteret për vendimet e ekspozimeve kreditore dhe 

kërkesat e ndryshme të kolateralit në bazë të dokumentacionit, shumave dhe historisë kreditore 

të klientit. 

Pasi që pjesa më e madhe e kredive të bankës paguhet në këste mujore, nëse një huamarrës nuk 

arrin ta përmbushë një afat të pagesës, kjo trajtohet si një shenjë fillestare e mospagesës së 

mundshme dhe kërkon përgjigje të menjëhershme nga banka. Kur një pagesë e interesit ose 

kapitalit është vonuar më shumë se 30 ditë, kredia në fjalë caktohet në portfolion në rrezik 

(PAR> 30 ditë), që shërben si indikator kryesor për cilësinë e portfolios së kredisë dhe për 

matjen e rrezikut klasik të kredisë. 

Në bazë të pasqyrave financiare të PCB-së, Bilancit të gjendjes dhe Pasqyrës së të ardhurave, 

nxjerrim raportet bankare: 

Tabela 1: Treguesit financiar të Procredit  Bankës  

LIKUIDITETI % 

Raporti i parë Asetet likuide/Asetet totale 33.71% 

Raporti i dytë Kreditë/Depozitat 74.54% 

PROFITABILITETI   

Raporti i tretë ROA – kthimi nga pasuria 2.03% 

  Raporti i katërt ROE – kthimi nga ekuiteti 16.66% 

MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT   

 Raporti i pestë Kapitali/Mjetet e rrezikuara 0.22% 
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4.1. Menaxhimi i riskut kapital nga Raiffesien Bank 

Menaxhimi i riskut ka vazhduar të forcojë përgjegjësitë dhe funksionet e veta gjatë vitit 2013. 

Struktura e departamentit është forcuar duke krijuar një funksion të ri kontrollues të rrezikut që 

do të mbulojë funksione të tilla si menaxhimi i riskut të bilancit të gjendjes, riskut të integruar, 

riskut operativ dhe riskut të likuiditetit. Theks i veçantë i është dhënë standardeve të larta të 

riskut operacional dhe Banka Raiffeisen në Kosovë do të jetë në gjendje për të forcuar më tej 

matjen, monitorimin dhe aktivitetet parandaluese të riskut operacional, duke përfshirë 

menaxhimin e mashtrimit. Ekipi për menaxhimin e kolateralit është forcuar edhe për të 

mundësuar aprovimet më të sakta dhe më profesionale. Sistemi i vlerësimit të klientëve të 

Bankës është përmirësuar gjatë vitit dhe do të mundësojë që Banka të kuptojë edhe më mirë 

profilet e riskut të klientit për t’i mundësuar Bankës të ruajë cilësinë e shkëlqyer të portfolios 

kreditore. 

Në rast se do të kemi probleme që klienti që ka marrë kredi nuk arrinë ta paguaj atë në kohën e 

paraparë, atëherë veprimet e nevojshme janë: 

Së pari, zhvillimi i modelit Score Card ka ndikuar në vlerësimin e kërkesës së klientit. 

Së dyti, menaxhimi i kolateralit apo pronës së lënë peng në bank si hipotekë ka ndikuar në 

menaxhimin dhe minimizimin e riskut të kredisë. 

Së treti, aplikimi i marrëveshjes së Basel III ka ndikuar në menaxhimin e riskut të likuiditetit.  

Gjatë vitit 2011, menaxhimi i riskut ka vazhduar të jetë i përqendruar në përmirësimin e 

proceseve të brendshme dhe mënyrave të vlerësimit të riskut për t’ju ofruar klientëve shërbime 

sa më të mira. 

Disa nga fushat ku është punuar gjatë vitit 2011 ishin: 

 Fuqizimi i menaxhimit të kolateralit,  

 Adaptimi i vazhdueshëm i formularit me kritere të vlerësimit për klientët  retail dhe 

 Fillimi i zbatimit të rregullave të Basel III. 

Programi për mbledhjen e kredive ka vazhduar të ketë prioritet edhe gjatë vitit 2011, përmes së 

cilit janë arritur rezultate mjaft të mira. Detyrimet e sektorit financiar të Kosovës ndaj sektorit 

të jashtëm shënuan vlerën prej 432.6 milionë euro në qershor 2011 (rritje vjetore prej 18.4 %). 

Tabela 2: Treguesit financiar të Raiffeisen Bankës  

LIKUIDITETI % 

Raporti i parë Asetet likuide/Asetet totale 27.58% 

Raporti i dytë Kreditë/Depozitat 77.50% 

PROFITABILITETI   

Raporti i tretë ROA 2.18% 

Raporti i katërt ROE 14.24% 

MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT   

Raporti i pestë Kapitali/Mjetet e rrezikuara 24.75% 
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4.3. Menaxhimi i riskut kapital në NLB Prishtina 

Sektori i Riskut i NLB Prishtina ka një rol kyç në operacionet bankare duke mbështetur qasjen 

konzervative të menaxhimit të risqeve. Roli kryesor i Sektorit të menaxhimit të riskut është 

reflektimi dhe zbatimi i metodave në lidhje me riskun sipas specifikave të tregut vendor, me 

një objektiv të vetëm të ruajtjes dhe kontributit në menaxhimin e cilësisë efektive dhe efikase 

të aseteve. 

Risku kreditor përfshin menaxhimin e vazhdueshëm të portofolios përmes monitorimit dhe 

analizave të performancës së portofolios dhe koncentrimit. Kështu, ky proces përfshin 

monitorimin dhe analizimin e investimeve individuale, performancën financiare te klientëve në 

mënyrë që të sigurojë nivelin e duhur të cilësisë së aseteve. 

 

Tabela 3: Treguesit financiar të NLB Bankës 

LIKUIDITETI % 

Raporti i parë Asetet likuide/Asetet totale 27.94% 

Raporti i dytë Kreditë/Depozitat 63.73% 

PROFITABILITETI   

Raporti i tretë ROA 0.86% 

  Raporti i katërt ROE 8.11% 

MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT   

Raporti i pestë Kapitali/Mjetet e rrezikuara 19.38% 

 

4.4. Menaxhim i rrezikut kapital në BKT 

Bnaka Kombëtare Tregtare riskun e menaxhon duke analizuar aftësiën paguese të klientit, pra 

nëse është apo jo në gjendje që klienti paguajë principalin dhe interesin e duhur sipas kushteve 

kontraktuale të marrëveshjes së huasë, letrav me vlerë etj. Kategorizimi i rrezikut të kredisë 

vlerësohet  nga A në D sipas sistemit të brenshëm të bankës. Komiteti i rrezikut në BKT 

vendos për ndryshimet në notimin e klientëve dhe merr veprimet e nevojshme sipas 

procedurave të monitorimit.  

Notimi i klientëve bëhet duke analizuar këta faktorë: 1. Aftësia për të paguar, 2. Gjendja 

financiare, 3. Aftësia Menaxhimi, 4. Kolaterali dhe Garantuesit, 5. Struktura e kredisë,                

6. Industria dhe Ekonomia. 

Tabela 4: Treguesit financiar të Bankës Kombëtare Tregtare 

LIKUIDITETI % 

Raporti i parë Asetet likuide/Asetet totale 22.19% 

Raporti i dytë Kreditë/Depozitat 49.09% 

PROFITABILITETI   

Raporti i tretë ROA – kthimi nga pasuria 0.03% 

Raporti i katërt ROE – Kthimi nga ekuiteti 0.36% 

MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT   

Raporti i pestë Kapitali/Mjetet e rrezikuara 19.15% 
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4.5. Menaxhimi i rrezikut kapital në BEK 

Banka Ekonomike menaxhon kapitalin e saj për t’u siguruar për vazhdimësinë e biznesit të saj 

(parimi i vazhdimësisë) derisa maksimizon kthimin për aksionarët përmes optimalizimit të 

balancës së detyrimeve dhe kapitalit. Kërkesat për kapital sipas Rregullave të Bankës Qendrore 

janë 8% të mjeteve të peshuara me rrezik mbi Kapitalin e Klasit të Parë, respektivisht 12% e 

mjeteve të peshuara me rrezik mbi Kapitalin e Klasit të Parë dhe të Dytë.Struktura e kapitalit të 

Bankës përbëhet nga kapitali i kontribuuar, rezerva e rrezikut të përgjithshëm dhe fitimet e 

bartura.  

Tabela 5: Treguesit financiar të Bankës Ekonomike 

LIKUIDITETI % 

Raporti i parë Asetet likuide/Asetet totale 37.35% 

Raporti i dytë Kreditë/Depozitat 63.07% 

PROFITABILITETI   

Raporti i tretë ROA 0.70% 

 Raporti i katërt ROE 9.74% 

MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT   

Raporti i pestë Kapitali/Mjetet e rrezikuara 12.32% 

 

4.6. Menaxhimi i riskut kapital në BPB 

Qëllimi i menaxhimit të riskut të bankës është vendosja e sistemit të përcjelljes së tërësishme si 

dhe të kualitetit të portfolios kreditore, likuiditetit, riskut operacional, dhe riskut të tregut. 

Përkrah zhvillimit të sistemit të kontrollave të brendshme, është punuar edhe në ngritjen e 

kapaciteteve të sektorit për plasmane joperformuese dhe riskut operacional. Divizioni i 

menaxhimit të riskut po ashtu ka punuar në azhurimin e politikave në mënyrë që ato të jenë 

konform rregullativave të reja të Bankës Qendrore, dhe në të njëjtën kohë është bërë 

segmentimi në kuadër të menaxhimit të riskut kreditor me qëllim që të mundësojë arritjen e 

objektivave për diversifikimin dhe segmentimin e portfolios kreditore sipas strategjisë së 

bankës. 

Në fokus ka qenë poashtu edhe ngritja e kualitetit të portfolios kreditore, duke arritur që 

portfolio e kredive joperformuese (NPL) të jetë nën mesataren e tregut. Ngritja e kualitetit të 

portfolios do të vazhdojë të jetë prioritet i bankës edhe në vitin e ardhshëm, duke marrë për 

bazë edhe rritjen e diversifikimit të portfolios kreditore. 

Tabela 6: Treguesit financiar të Bankës për Biznes 

LIKUIDITETI % 

Raporti i parë Asetet likuide/Asetet totale 36.10% 

Raporti i dytë Kreditë/Depozitat 2.18% 

PROFITABILITETI   

Raporti i tretë ROA 0.02% 

Raporti i katërt ROE 0.27% 

MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT   

Raporti i pestë Kapitali/Mjetet e rrezikuara 1.03% 

 

 

 



 

 

  
445 

 
  

4.7. Menaxhimi i rrezikut kapitalit në TEB 

Objektivat e bankës gjatë menaxhimit të kapitalit janë: (i) të jetë në pajtim me kushtet e 

kapitalit të parashtruara nga BQK-ja, (ii) të ruaj aftësinë e bankës në mënyrë që të vazhdojë të 

bëjë kthime për aksionarët dhe (iii) mirëmbajë një bazë të fuqishme të kapitalit për të 

mbështetur punën e saj. 

Mjaftueshmëria e kapitalit dhe shfrytëzimi i kapitalit rregullativ monitorohen në baza mujore 

nga menaxhmeti i bankës, i cili zbaton teknika sipas udhëzimeve të BQK-së. Informatat e 

kërkuara i jepen BQK-së çdo tre muaj. 

Pasuritë e peshuara sipas rrezikut maten me një hierarki të pesë peshimeve të rrezikut të 

klasifikuara sipas natyrës dhe duke pasqyruar një vlerësim të rrezikut kreditor, të tregut dhe 

rreziqe tjera që shoqërojnë çdo pasuri, adoptohet për ekspozim jashtë-bilancor, me disa 

përshtatje për të reflektuar mundësinë e humbjes potenciale. 

Në 2013 BQK-ja ka kërkuar nga banka të mbajë një nivel minimal të kapitalit rregullativ prej 

7,000 mijë EUR, për të mbajtur përpjesëtimin e kapitalit “Tier I” ndaj pasurive me rrezik të 

peshuar në apo më shumë se minimumi prej 8%, dhe për “Tier II” në apo më shumë se 

minimumi 7%. 

Tabela 7: Treguesit financiar të Bankës Teb 

LIKUIDITETI % 

Raporti i parë Asetet likuide/Asetet totale 22.01% 

Raporti i dytë Kreditë/Depozitat 81.31% 

PROFITABILITETI   

Raporti i tretë ROA 1.02% 

Raporti i katërt ROE 14.34% 

MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT   

Raporti i pestë Kapitali/Mjetet e rrezikuara 9.92% 

Pra, këta janë koficientët financiarë, të cilët ndihmojnë në identifikimin e anëve të forta dhe të 

dobëta të kompanisë, në rastin tonë të bankave të nivelit të dytë. 

5. Përmbledhje e treguesëve financiarë 

  
Asetet rrjedhëse  

Asetet totale 

Kreditë  

Depozitë 
ROA ROE 

Mjaftueshmeria e 

Kapitalit 

PCB 33.71% 74.54 2.03 16.66 21.86 

Raiffeisen 27.58% 77.5 2.18 14.24 24.75 

NLB 27.94% 63.73 0.86 8.11 19.38 

TEB 22.01% 81.31 1.02 14.34 9.92 

BKT 22.19% 49.09 0.0305 0.3629 19.15 

BEK 37.35% 63.07 0.6991 9.74 12.32 

BPB 36.10% 2.18 0.019 0.2699 1.0251 

Koficientët (raportet) financiare pasqyrojnë anë të veçanta të gjendjes financiare të bankës 

(kompanisë). 

 

 

 

 

 

 

Paraqitja grafike e treguesëve financiar 
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Koficientët e likuiditetit masin aftësinë e bankës (kompanisë) për të përballuar detyrimet e saj 

afatshkurtra, dhe një shkallë e kënaqshme e likuiditetit bënë që detyriet e bankave komerciale 

ndaj depozituesve dhe huadhënësve të kryhen me kohë dhe pa vështirësi.  

Indikatorë shumë i rëndësishëm i shkallës së likuiditetit në sistemin bankar është raporti 

ndërmjet kredive dhe depozitave.  në rastin tonë, në analizën e bërë në periudhën 31.12.2013, 

shohim se raporti kredi-depozita të cilin BQK-ja e sygjeron të jetë mesatarisht 80%, te bankat 

tona këtë  mesatare e mbrrinë vetëm Teb Banka me 81.31 %. 

Ndërsa raporti asete likuide dhe asete të përgjithshme është i kënaqshëm i cili varion nga 

22.01%  minimalja e deri në 36.10 % maksimalja. 

Koficientët e profitabilitetit, më shumë se çdo tregues tjetër tregojnë se sa drejtë i ka marrë 

vendimet kompania, në rastin tonë banka, vendimet për investime dhe financime. 

ROA - kthimi nga pasuria, matë të ardhurat ndaj pasurisë. Në rastin tonë sillet me një mesatare 

prej 1.0245 %. 

ROE - kthimi nga ekuiteti, matë raportin e kthimit që kompania realizon mbi kapitalin 

aksionar. Ky koficientë ndikohet direkt nga shuma e borxhit të kompanisë në mbulimin e 

nevojave financiare. 

Mjaftueshmëria e kapitalit, tregon raportin midis kapitalit dhe mjeteve të rrezikuara. 

Bazuar në rregulloren e BQK-së, banka duhet të sigurojë kapital të mjaftueshëm për të mbuluar 

rreziqet nga afarizmi i tyre, të mirëmbajë nivelin minimal të kapitalit dhe një raport të 

mjaftueshmërisë së kapitalit që reflekton ekspozimet ndaj rrezikut të bankës, brenda dhe jashtë 

bilancit të gjedjes. 

Sipas rregullores së BQK-së kërkohet që bankat të mbajnë raportin minimal të mjaftueshmërisë 

së kapitalit prej 12% të total kapitali dhe 8 % të kapitalittë klasit të parë, në raport me mjetet e 

peshuara me rrezik dhe rreziqeve të tjera.  

Mjaftueshmëria e kapitalit për bankat që kemi bërë analizën, është i kënaqshëm për bankat si: 

PCB, Raiffeisen, NLB, BKT, BEK duke tejkaluar dukshëm normën minimale prej 12%, të 

përcaktuar nga BQK. 

 

 

 

6. Konkluzioni dhe rekomandimet 

 

Treguesit Financiar 

Asetet rrjedhëse  Asetet totale Kreditë  Depozitë ROA ROE Mjaftueshmeria e Kapitalit
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Banka është një institucion i specializuar financiar, puna kryesore e së cilës aështë marrja  dhe 

dhënia e parave. Duke pasur parasysh definicionin e bankave atëherë pa mëdyshje vëmendje 

duhet kushtuar politikave të cilat i aplikojnë bankat për të dhënë dhe për të marrë para për 

arsye se kthimi i tyre do të ndikon në shlyerjen e borxhit dhe ktimin e kapitalit.. Në rast se 

bankat dështojnë në këto funksione ato mund të jenë në rrezik për falimentimin e tyre.  

Ajo që në vashdimësi i përcjell bankat (kompanitë) është pasiguria në investime, përkatësisht 

mundësia për të humbur apo për të fituar e që mund t'a quajmë risk. 

Risku mund të matet, vlerësohet dhe sigurisht të menaxhohet. Menaxhimi efektiv i riskut është 

esencial në suksesin ekompanisë. Në qoftë se përceptohet se një bankë është në pozicion të 

dobët financiar, depozituesit do të tërheqin fondet e tyre, bankat tjera nuk do t'a kreditojnë, nga 

ana tjetër banka vetë nuk do të jetë në gjendje të shesë letrat me vlerë të borxhit në treqet 

financiar për të përballuar obligimet ndaj klientëve.      

Andaj edhe ne si klientë të një banke kemi dëshirë të dijmë anët e forta dhe të dobëta të asaj 

banke. Pozita financiare e një banke më së miri shprehet përmes treguesëve (raporteve) 

financiare. 

Ndër treguesit (raportet) financiare të cilët mund të na ndihmojnë që edhe më tutje të 

vazhdojmë bashkëpunimin me bankën janë sa vijonë: raporti, asetet likuide/asetet totale, 

raporti kreditë-depozitat të cilin BQK e ka sygjeron të jetë në një mesatare prej 80%, raporti i 

kthimit nga pasuritë icili matë të ardhurat ndaj pasurisë, kthimi nga ekuiteti i cili matë raportin 

e kthimit që kompania e realizon mbi kapitalin aksionar dhe mjaftueshmëria e kapitalit  i cili 

tregon raportin midis totalit të kapitalit dhe totalit të aseteve. 

Bazuar në analizën e treguesëve financiarë, konkluduam se raportin kredi-depozutë në 

mesatren 80% të sugjeruar nga BQK e mban Teb Banka, ndërsa me mjaftueshmëri më të mirë 

të kapitalit qëndronë banka ProCredit. 

 

Lista e referencave 

 

 

Luboteni, G. 2006. Banka dhe Afarizmi Bankar  

Mançallari,A., Hadëri, S.,  Kule, Dh.,Qirici, S. 2007. Hyrje në Ekonomi 

Luboteni, G. 2008. Menaxhmenti Bankar 

Hadëri,S.  dhe Kotorri, K.  2007. Paraja dhe Banka  

Luboteni, G. 2007. Financa e Korporatave 

Libri “Raporti vjetor i BQK-së 

Libri “Raporti Vjetor 2013”, Procredit Banka 

Libiri “Raporti Vjetor 2013”, Raiffeisen Bank 

Libri “Raporti Vjetor 2013”, Nlb Bnak 

Libri “Raporti Vjetor 2013”, Teb Bank 

Libri “Raporti Vjetor 2013”,  Banka Kombëtare Tregtare 

Libri “Raporti Vjetor 2013”, Banka Ekonomike 

Libri “Raporti Vjetor 2013”, Banka për Biznes 

 www.bqk-kos.org 

  

 

  

http://www.bqk-kos.org/


NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
448 

 
  

BA.Liridona Gërxhaliu 

Asistente në Fakultetin Ekonomik 

Universiteti ILIRIA 

liridona.gerxhaliu@gmail.com 

MSc.Evzi Hani 

Universiteti ILIRIA 

evzi.hani@hotmail.com 

 

51 Zhvillimi  i Ndërmarrjeve të Vogla në Komunën e 

Vushtrrisë 

  

Abstrakti 

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (tani e tutje referuar si NVM) kanë një rol të 

rëndësishëm sa i përket zhvillimit ekonomik në secilin vend. Ky hulumtim mbështetet në 

burime primare të marrura direkt nga përfaqësuesit e bizneseve të vogla në komunën e 

Vushtrrisë. Gjatë vitit 2013 , numri i ndërmarrjeve të reja të regjistra në Kosovë ka qenë  9,421 

prej të cilave mbi 95% janë ndërmarrje të vogla (Agjenicia e statistikave të Kosovës, 2013). 

Kjo flet qartë për rolin dhe rëndësinë që e ka zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla në zhvillimin 

ekonomik të vendit. Gjithashtu shkalla e dështimit të bizneseve të vogla tek ndërmarrjet e 

vogla është shumë më e  madhe. Arsyet të cilat çojnë në këtë janë të ndryshme dhe janë 

analizuar nga autor të ndryshëm. Në këtë punim ne do të japim informat në lidhje me disa 

faktorët kyç të cilat çojnë në suksesin apo falimentimin e tyre.  

 

Qëllimi i hulumtimit 

Qëllimi ti këtij hulumtimi është të nxjerrë rezultate të rëndësishme për gjendjen ekzistues, 

strukturën, problemet, vështirësitë dhe për të matur trendin e zhvillimit të ndërmarrjeve mikro, 

të vogla dhe të mesme, për të përcaktuar kriteret dhe avancuar rekomandimet për mundësin e 

mbështetjes së zhvillimit të tyre. Pyetësori është i dizajnuar me theks të veçantë në mbledhjen e 

informative të rëndësishme për NVM-të, si:  

 Informacioneve të përgjithshme për ndërmarrjen (identifikimin e ndërmarrjes)  

 Strukturën e NVM-ve  

 Profili i pronarëve  

 Resurset njerëzore  

 Krahasimin e zhvillimit të NVM në periudhave të ndryshme  

mailto:Liridona.gerxhaliu@gmail.com
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 Përgatitjen profesionale të udhëheqësve të ndërmarrjeve, si dhe përcjelljen e 

zhvillimit të përdorimit të teknologjisë për stafin e ndërmarrjeve  

 Aktivitetet biznesore  

 

Metodologjia e Hulumtimit 

Ky punim do të japë një pasqyrë të saktë të profilit të ndërmarrjeve të vogla të cilat 

operojnë në Vushtrri. Hulumtimi do të bëhet duke u mbështetur në të të dhëna primare të 

marrura nga bizneset e vogla në komunën e Vushtrrisë. Momentalisht në Vushtrri janë të 

regjistruara 2,294 ndërmarrje, nga të cilat 866 mirren me Tregti me shumicë dhe pakicë, 

riparim të autmojeteve motorike, mallrave personale dhe të amvisërisë, ndërkaq në vendin e e 

dytë janë të rënditura ndërmarrjet qe mirren me transport, depot dhe telekomunikacioni me 

gjithësej 395 ndëarmarrje dhe vendin e tretë e zënë hotelet dhe restoranet (Komuna e 

Vushtrrisë departamenti për regjistrim te bizneseve, 2014) 

Pjesa e fundit do të përfshijë pjesën e rekomandimeve të cilat kanë për qëllim vetëdijësimin 

e NV-ve për apilikimin e këtyre burimeve me qëllim të rritjes dhe zhvillimit të suksesshëm të 

tyre.   

Janë anketuar 100 ndërmarrje të cilat kanë shprehur gadishmëri për tu përgjigjur në 

pyetsorët të cilat i kemi përpunuar në lidhje më këtë temë.  

  



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
450 

 
  

1. Hyrje 

 

Bizneset në pronësi individuale në numër të konsiderueshëm përfaqësohen në strukturen e 

përgjithshme të ndërmarrjeve në çdo ekonomi bashkëkohore tregtare. Ato janë të shpërndara në 

të gjtihë sektorët e ekonomisë. Kështu pylltari, tregti, hoteleri dhe prodhimin e imët, janë më të 

pranishme të ashtuquajturat biznese familjare të cilat janë themeluar prej një personi dhe kanë 

të punësuar pak njerëz. Ata kryejnë shërbime për një numër të caktuar të shfrytëzuesve  dhe 

prodhojnë sasi të vogla të prodhimeve të cilat mjaftojnë për ti kënaqur vetëm nevojat lokale të 

popullatës. Poashtu ato paraqiten edhe në rolin e ndërmarrjeve të vogla servisore siç janë 

bizneset për mirmbajtje,  pastrim, kontroll etj. Nga ana tjetër bizneset në pronesinë individuale 

japin kontribut të madh në hapjen e vendeve të punës, veçmas biznesi i vogël i cili ofron shanse 

më të mëdha për punësimin në raport me kompanit e mëdha. Kjo do të thotë se ndërmarrjet e 

vogla dhe të mesme shumë ndikojnë në zvogëlimin e shkallës  së papunsisë, duke dhënë 

kontribut në tërë ekonominë 

 

 

2. Definimi i strukturës së ndërmarrjes sipas madhësisë dhe 

statutit ligjorë 

 

2.1 Struktura e ndërmarrjes sipas madhësisë 

 

Autorë të ndryshëm duke u bazuar në kriteret e definimit në vende të ndryshme definojnë 

edhe biznesin në mënyra të ndyshme. Mirëpo ekzistojnë kritere të përgjithshme që përcaktojnë  

apo dallojnë biznesin mikro, të vogël dhe të mesëm në krahasim me bizneset e mëdha. 

Përkufizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm, për nga numri i punëtorëve dallon nga vendi 

në vend. Ne do të fokusohemi tek definimi i biznesit të vogël dhe të mesëm vetëm në vendin 

tonë, ku kriteri më i përgjithshëm për përkufizimin e biznesit është definimi i NVM-ve. Në 

Kosovë biznesi është i definuar në ligjin për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

Nr.02/L5 si dhe ligjit Nr.03/L-031 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.02/L5 për NVM-

ve. Mirpo, gjatë përkufizimit  të biznesit të vogël dhe te mesëm ( definimit të NVM-ve) duhet 
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të merren parasysh më shumë kritere,  si kritere konsiderohen këto (Mustafa M, Kutllovci E, 

Gashi P,Krasniqi B., 2006). 

 Biznesi duhet të jetë i pavarur 

 Nuk duhet të jetë dominant në rajonin në të cilin vepron 

 Numri i të punësuarve 

 Të hyrat nga shitja  

 

Në tabelën në vazhdim po paraqesim  madhësinë e biznesit sipas numrit të punëtorëve: 

 

Tabela 1: Klasifikimi I ndërmarrjeve sipas madhësisë 

Klasifikimi i ndërmarrjeve Numri i punëtorëve 

Mikrondërmarrje 1 deri   9 punëtorë 

Ndërmarrje e Vogël 10 deri 49 punëtorë 

Ndërmarrje e Mesme 50 deri 24 9 punëtorë 

Ndërmarrje e Madhe Mbi 250 punëtorë 

 

2.2. Struktura e ndërmarrjeve sipas statutit ligjor 

 

Sa i përket llojit të pronësisë së regjistrimit dhe funksionimit të ndërmarrjeve në Kosovë, 

do ti paraqesim llojet të cilat parasheh Ligji për shoqëritë tregëtare Nr.02/L-123, i cili parasheh 

këtë strukturë: 

 Biznes individual 

 Ortakëri e përgjithshme  

 Ortakëri e kufizuar 

 Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 

 Shoqëri aksionare 

 Kompani e huaj 

 Ndërmarrje shoqërore 

 Ndërmarrje publike 

 Kooperativa bujqësore 

 Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKP-së. 
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Selia e shumicës së ndërmarjeve ishte në Vushtrri 35 ose 63.6 % ku u përqëndrua edhe 

hulumtimi. 

Numri më i madh i bizneseve në Vushtrri ishin biznese individuale gjithesej nga to  45 ose 

81 %. 

Njëashtu, pronarët e firmave në bizneset e vogla dhe të mesme  ishin meshkuj, ku vetëmnjë  

pjesë e vogël apo 16.4% ishin femra. Kjo tregon se femrat në komunen e Vushtrris edhe më tej 

ngurrojnë të themelojnë bizneset në emër të tyre, pamvarësisht arsyes ekonomike apo mos 

sigurisë për ndërmarrësi.përkundër  

Përkundër rëndësisë se planit për zhvillimin më të suksesshëm të biznesit shumica e 

bizneseve në komunën e Vushtrrisë kishin filluar biznesin pa ndonjë plan të veçantë ku prej 

tyre vetëm 6 ose 10.9 % e kishin planifikuar planin e biznesit ose të paktën kishin njohuri rreth 

tij . 

 

 

3. Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme  

 

Bizneset e vogla dhe të mesme konsiderohen si biznese të cilat luajnë një rol shumë të 

rëndësishëm ekonomik dhe social. Njëashtu NVM-të konsiderohen si kontribuese të mëdha në 

funksionimin e rrjetit ekonomik,  krijimit të të ardhurave dhe në krijimin e vendeve të punës 

(Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë, Agjencia për Mbështetjen e NVM-ve, 2011). Këto 

kontribute janë shumë të vlefshme në kushtet e krizës dhe të rritjes së papunësisë. Në fakt 

NVM-të mund të themi se janë zgjedhje e shumë problemeve të secilit vend. 

Zhvillimi indërmarrjeve kushtëzohet nga faktorë të ndryshëm (Shuklev B, Ramadani V,  

2012). Disa prej tyre duhet të plotësohen para themelimit të ndërmarrjes së vogël, kurse të 

tjerët gjatë themelimit, kurse të tretët gjatë punës. Grupi i parë i faktorëve ka të bëjë me 

resurset fillestare të cilat duhet t'i sigurojë pronari. Grupi i dytë i faktorëve ka të bëjë me vet 

ndërmarrjen. Si dhe grupi i tretë i faktorëve ka të bëjë me strategjinë e ndërmarrjes së vogël. Të 

tria grupet e faktorëve duhet të kombinohen në mënyrë përkatëse për të realizuar një zhvillim 

të shpejtë. 

Disa nga faktorët të cilët e përbëjnë grupin e parë dhe kanë të bëjnë me pronarin mund të 

jenë,motivimi i pronarit, papunësia, arsimimi, përvoja menaxheriale, trajnimi, mosha, po ashtu 
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ka rëndësi edhe dështimi i mëparshëm si dhe përvoja me madhësinë e firmës etj. Ndërsa  

grupin e dytë e përfshijnë faktorët lidhur me ndërmarrjen të cilët mund të  janë, jetëgjatësia, 

sektori i biznesit, forma e organizimit të biznesit,njëashtu lokacioni, pronësia etj. Dhe në 

grupin e tretë mund ti cekim disa nga faktorët të cilët kanë të bëjnë me strategjinë e 

ndërmarrjes dhe mund të  jenë, trajnimi i punëtorëve,mandej menaxhmentit, poashtu ka rëndësi 

edhe planifikimi, adaptimi në treg, produkte të reja në treg, konkurrenca, poashtu në këtë grup 

mund të përfshihen edhe exporti i ndërmarrjes etj. 

 

 

4. Rezultatet nga Hulumtimi: 

 

Sipas grup-moshës së themeluesve  të bizneseve nga numri i përgjithshëm i të anketuarven, 

dominon grup-mosha 30-40 vjet. Kurse sa i përket nivelit të arsimit në numrin total të 

ndërmarrjeve në biznesin e vogël dhe të mesëm, rezulton se pronarët me shkollë të mesme të 

përfunduar përbëjnë 60% të mostrës, me studime univeristare të mbaruar a 34 pronarë ose 

30.9%. Përqindja e pronarëve që kanë të përfunduar doktoratë përbën 5.5%, ndërsa pronarët 

(themelues të bizneseve) të cilët kanë përfunduar vetëm shkollmin fillor përbëjnë  3.6% nga 

numri total i të anketuarve.  

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në komunën e Vushtrrisë financimin kryesor e kanë nga 

burimet vetanake që njëherit është edhe baza kryesore sa i përket financimit të firmës apo 

ndërmarrjes. Sa i përket grumbullimit të kapitalit të nevojshëm atëherë firmat i shfrytezojnë 

burimet eksterne afatshkurta të financimit.  Gjatë vitit 2013 ndërmarrjet janë përballur me 

vështirësi dhe kanë treguar performancë më të ulët krahasuar me vitin parprak.  

 

Tabela 2: Vlerësimi i afarizmit 

Si e vlerësoni afarizmin tuaj                                      

gjatë vitit 2013 

Nurmi % Çfarë afarizmi prisni në vitin 

2014 

Më mirë se në vvitin 2012 19 19% 65 65% 

Pa ndryshime 14 14% 17 17% 

Më të keq se viti 2012 67 67% 18 18% 

Gjithsej 100 100% 100 100% 
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Nga të dhënat e tabelës numër 2 mund të vërejmë se 67% e ndërmarrjeve të anketuara 

afarizmin e vitit 2013 e vlerësojnë më keq se ai i vitit 2012,  ndërkaq 19% të ndërmarrjeve 

kanë shënuar afarizëm më të mirë gjatë vitit 2013. Edhe përkundër performancës më të dobët 

përgjatë vitit 2013,  65% e të anketuruave kanë pritje pozotive për afarizmin e tyre për  vitin 

2014. Tregues tjetër i rëndësishëm ështhë edhe pritja e tyre në lidhjje me profitabilitetin e 

industrisë ku ato janë duke vepruar. 

 

Tabela  3: Profibaliteti i firmave 

Çka mendoni për profitabilitetin e firmave  në përgjithësi në 

industrinë që ju operin 

Profitabilitet i lartë 6 6% 

Profitabilitet jo aq i lartë 69 69% 

Profitabilitet jo aq i ulët 9 9% 

Profitabilitet shumë i ulët 16 16% 

Gjithsej 100 100% 

 

Nga thë dhënat e tabelës num 3 mund të vërejmë se, 69% e  të anketuarve dëshmojnë se 

indsutria në të cilën ato operoojnë ka profitabilitet mjaftueshëm të lartë për t’i mbajtur ato në 

treg. Ndërkaq 16% dëshmojnë se profitabiliteti është shumë i ulët.  Kjo tregon se 16% e këtyre 

ndërmarrjeve rrezikojnë largimin nga kjo industri përgjatë vitit të ardhshëm.  

Edhe përkundër pritshmërive të tyre, ndërmarrjet e e vogla në rajonin e Vushtrrisë  mbi 

93% e ndërrjeve nuk kanë të përpiluar plan biznesi. Përkundër rëndësisë se planit për 

zhvillimin më të suksesshëm të biznesit shumica e bizneseve në komunën e Vushtrrisë vetëm  

10.9 % e kishin plan biznesi ose të paktën kishin njohuri rreth tij . 

 

Përfundimi dhe rekomandimet: 

 

Binzeset e vogla në Komunën e Vushtrrisë luajnë rol të rëndësishmë në rritjen e punësimit 

në këtë komunë. Gjithsesi pronarët e bizneseve të vogla, përballen me vështirësi të mëdha si 

rezultat i mungesës së ekspertizës dhe mos shfrytëzmit të koncepteve dhe njohurive në fushën e 
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biznesit. Qasja në burime tjera financiare është njëra nga fushat ku ka mungesë të ekspertizës. 

Ndërkaq pozita e femrave sipërmarrëse akoma qëndron në nivele të ulëta.  

Duke u bazuar në hulumtimin e bërë vërejtëm se mënyra e menaxhimit të ndërmarrjeve 

varet drejtëpërdrejt nga forma e organizimit të firmës, dhe se në këtë drejtim duhet punuar në 

ndërgjegjësimin e pronarëve të cilët janë të pakualifikuar për menaxhim. Poashtu duhet ti 

stimulojmë llojet e firmave në biznes që kanë interes për femrat. Gjithashtu duhet të 

organizohen dhe mbahen trainime për rëndësinë e planifikimit operativ dhe strategjik të 

aktivitetit ekonomik për periudha më të gjata kohore, që do të rezultonin me efekte pozitive për 

vazhdimin e afarizmit ekzistues, ndërrimin e afarizmit dhe plotësimin e tij me aktivitete të reja. 
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52 PIRANDELO: GJASHTË PERSONAZHE NË KËRKIM TË AUTORIT 

 
 

Hyrje 
 
Pjesa më e njohur dhe ajo që e bëri të famshëm Pirandelon jashtë Italisë, është pa 

dyshim komedia Gjashtë personazhe në kërkim të autorit (“Sei personaggi in cerca 
d’autore”). Duhet të jetë shkruar mes tetorit të vitit 1920 dhe janarit të vitit 1921. U 
shfaq për herë të parë më 9 maj 1921 në Teatrin Valle të Romës nga shoqëria e Dario 
Nikodemit (me Vera Verganin në rolin e Thjeshtrës dhe Luixhi Almiranten në atë të 
Babait) dhe u shoqërua me fishkëllima dhe kontestim nga publiku. Por kjo vepër do të 
ketë më pas, më 27 shtator 1921, një pritje të bujshme dhe triumfuese në Teatrin 
Manzoni të Milanos. Më 27 shkurt 1922 u vu në skenë në Kingsway Theatre të 
Londrës; në nëntor në Fulton Theatre të Nju Jorkut. Me 10 prill 1923 u shfaq te 
Comédie des Champs-Elysées të Parisit nën drejtimin e të njohurit Georges Pitoëff; 
më 5 maj në Krakovë, më 12 tetor në Pragë, në nëntor në Amsterdam. Në 1924 u 
shfaq në Vjenë, Varshavë, Athinë, Zagreb, Tokio, Berlin (te Komödie-Theater, nën 
drejtimin e “ekspresionistit” Maks Reinhardt); më 1925, vit në të cilin Pirandeloja mori 
drejtimin e Teatro d’Arte të Romës, do të shfaqej në Danimarkë, Suedi, Hungari, 
Finlandë, Letoni, Jugosllavi. Që prej asaj kohe e ndjek një sukses kombëtar dhe 
ndërkombëtar. Botohet po më 1921 në vëllimin e dytë të përmbledhjes me 31 vëllime 
të Maschere nude te Bemporad në Firence me nëntitull Commedia da fare (Komedi 
për t’u bërë). Ribotohet me ndryshime të rëndësishme më 1923 po në të njëjtin vëllim. 
Del në 1925 te botimi i katërt si “e rishikuar dhe e korrigjuar me shtesën e një 
Parathënieje” e cila ishte botuar më parë në numrin e 1 janarit të vitit 1925 në revistën 
Komedia me titullin Si dhe përse e kam shkruar “Gjashtë personazhet në kërkim të 
autorit”278. Të shumta janë edhe në të gjallë të autorit botime dhe ribotime të tjera në 
Itali dhe në shumë vende të botës279. Tek ne ekzistojnë disa përkthime të botuara dhe 
të pabotuara. Më 2002 është vënë në skenë nga teatri Migjeni në Shkodër280. 
  

                                                 
278

 Come e perché ho scritto i “Sei personaggi in cerca d’autore”. 
279

 Të dhënat e mësipërme janë marrë kryesisht nga “Notizia bibliografica”, që gjentet në f. 220 të veprës Luigi 

Pirandello Dalle Novelle al Tre atti – Così é (se vi pare) Sei personaggi in cerca d’autore, Mondadori, Itali 1993, 

a cura di Paulo Briganti.  
280

 Në Teatrin Migjeni të Shkodrës kam pasur rastin të ndjek premierën e Gjashtë personazheve nga një regjisor 

italian me të cilin biseduam gjatë për mundësinë e ardhjes së kësaj komedie në shqip dhe për vlerën e saj të 

madhe, për sa i përket tematikës dhe krizës së institucionit të teatrit.  
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1.1. Një paraqitje analitike e subjektit 
 

Spektatorët do ta gjejnë skenën me sipar të ngritur siç është ditën, të errët dhe të 
zbrazur, me qëllim që në fillim të krijohet përshtypja për një spektakël të papërgatitur. 
Objektet e skenës të vendosura aty-këtu pa rregull. Drejtuesi i Skenës i cili, para se të 
vinin Kryekomiku dhe aktorët, shkëmben fjalë me Makinistin, që po ngulte disa 
gozhda, duke i thënë se punën mund ta vazhdonte atëherë kur nuk ka prova, sepse 
ora kishte kaluar dhjetë e gjysmë dhe se duhet të fillojnë provat e paradites. Më pas 
vijnë aktorët dhe Kryekomiku. Para se të fillojnë provat, aktorët mërmërisin pjesët e 
roleve të tyre dhe duke u bërë gati për të filluar provat për pjesën e Pirandelos Loja e 
roleve281. Mungon vetëm Aktorja e parë, të cilën Kryekomiku gati sa nuk e ndëshkon. 
Ajo i kërkon të falur për vonesën dhe bashkohet me aktorët e tjerë. Në skenë 
Kryekomiku u kërkon aktorëve që të fillojnë punën sipas radhës së roleve. Paraqiten 
të gjitha debatet e mundshme mes aktorëve dhe Kryekomikut në lidhje me rolet dhe 
veshjet e tyre. Ankesës së aktorëve Kryekomiku i përgjigjet: “… e çfarë doni që unë të 
bëj, meqë nga Franca nuk vjen më një komedi e mirë, e që jemi katandisur të vëmë 
në skenë një komedi të Pirandelos, që kush i kupton është i zoti, të krijuara qëllimisht 
në atë mënyrë që as aktorët as kritikët as publiku të mos mbesin kurrë të 
kënaqur?...”282. Pasi Kryekomiku kërkon të fillojë prova dhe i shpjegon Aktorit të parë 
simbolikën e lëvozhgës së vezës, Portieri e lajmëron atë për praninë e Gjashtë 
personazheve, të cilët drejtohen për në skenë. Ata shprehen se “Jemi këtu në kërkim 
të një autori”283 dhe, sidomos Babai dhe Thjeshtra, i kërkojnë Kryekomikut të vërë në 
skenë ndodhinë e tyre, pra realizimin e dramës nga vetë personazhet. Secili ka në 
fytyrë një maskë që shpreh ndjenjën kryesore të tyre: për Babanë brejtja e 
ndërgjegjes, për Thjeshtrën hakmarrja, për Të Birin përbuzja, për Nënën dhimbja. 
Kryekomikut i rrëfehet e gjithë drama familjare, me synimin për ta bindur, nga 
Thjeshtra për tragjedinë e Djaloshit dhe të Vogëlushes, dhe nga Babai për ndarjen 
nga Nëna, që ishte ish-bashkëshortja, një grua e varfër e shtresës së ulët, të cilën ai e 
kishte dëbuar nga shtëpia, meqë kishte vënë re se ajo ishte e dashuruar me 
sekretarin që ai kishte pushuar nga puna. Babai tregon se Nëna, pasi ishte larguar, u 
lidh me sekretarin e tij dhe kishte me të tre fëmijë: Thjeshtrën, Djaloshin dhe 
Vogëlushen. Edhe pse Babai ishte ndarë nga Nëna vazhdonte të ishte i interesuar për 
fatin e familjes, duke mos e humbur kurrë shikimin ndaj tyre derisa ish-sekretari i tij, 
tashmë i vdekur prej dy muajsh, e kishte vërejtur një gjë të tillë dhe ishte larguar prej 
vendit ku jetonin. I Biri ishte rritur nga një fshatare, tek e cila e kishte çuar ai për të 
ruajtur “lidhjet me tokën”, dhe ishte bërë i huaj edhe për të, duke mos marrë as 
edukatën dhe shkollimin e të atit. Thjeshtra, pasi i kishte vdekur i ati, ishte detyruar 
nga varfëria të shkonte tek Madamë Paqja, ndërsa Nëna lante rroba aty gjithë ditën. 
Qëllimi i Madamë Paqes ishte shfrytëzimi i bukurisë së Thjeshtrës. Gjatë debatit me 
Babanë, për t’u hakmarrë, Thjeshtra aludon vazhdimisht momentin kur ky kishte 
shkuar në dhomën e pasme të dyqanit të Madamë Paqes dhe nga britma e Nënës 
kishte shpëtuar vetëm për pak pa kryer aktin incestual me të. Kryekomiku, pas 
kundërpërgjigjeve në fillim mospranuese, pastaj bindet pak nga pak dhe intrigohet nga 

                                                 
281

 Il gioco delle parti. 
282

 Briganti, Paulo. Luigi Pirandello Dalle Novelle al Tre atti – Così é (se vi pare) Sei personaggi in cerca 

d’autore. Mondadori, Itali 1993, f. 153. 
283

 Po aty, 156. 
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drama. Ai kërkon një çerek ore deri në njëzet minuta pushim. Thërret Babanë në 
studion bashkë me personazhet e tjera për të përgatitur vënien në skenë të kësaj 
ndodhie. Aktorët habiten dhe largohen edhe ata. Sipari do të mbesë i ngritur. Shfaqja 
ndërpritet për njëzet minuta. 

Shfaqja rifillon me marrëveshjen për të luajtur episodin gati incestual midis Babait 
dhe Thjeshtrës. Personazhet duhet të mjaftohen vetëm me provën demonstruese për 
aktorët. Drejtuesi i skenës përgatit skenën, duke e pajisur atë me objektet e 
nevojshme për të realizuar një mjedis sa më të ngjashëm me atë të dhomës prapa 
dyqanit të Madamë Paqes. Rregullimi i skenës kundërshtohet nga Thjeshtra dhe nga 
Babai, të cilët shohin pak ngjashmëri me atë të dhomës së Madamë Paqes. 
Kryekomiku shprehet se këtu jemi në teatër dhe jo në jetë, megjithatë ai shpesh 
mundohet që të shmangë sa më shumë mospëlqimin e personazheve. Mungon vetëm 
Madamë Paqja, por kjo shfaqet papritur. Aktorët indinjohen dhe frikësohen 
njëkohësisht prej saj. Pas pak Babai dhe Thjeshtra interpretojnë një pjesë të skenës. 
Më pas e kanë radhën aktorët për të vënë në skenë tekstin tashmë të marrë jo me 
saktësi nga Sufleri nën sugjerimin e fortë të Kryekomikut. Babai dhe Thjeshtra 
kundërshtojnë mjaft ndaj interpretimit të Aktores së parë, Aktorit të parë dhe të gjithë 
aktorëve në përgjithësi për mosparaqitjen me vërtetësi të ndodhisë së tyre. Kur 
Thjeshtra dhe Babai po realizonin pjesën e fundit të skenës, ndërhyn Nëna duke 
bërtitur me të madhe dhe nuk lejon të konsumohet raporti karnal mes Babait dhe 
Thjeshtrës. Në këtë moment Kryekomiku shprehet: “bie sipari”, duke nënkuptuar 
mbarimin e aktit të komedisë që po vihej në skenë dhe Mekaniku, duke e keqkuptuar, 
ul siparin dhe shfaqja ndërpritet.  

Pasi largohen elementet skenografike që shërbenin për të realizuar aktin e parë të 
dramës së gjashtë personazheve, ajo vazhdon me improvizimin e një vaske kopshti, 
në të cilën dhe rreth së cilës duhet të luhen skenat e tjera të aktit të dytë të kësaj 
drame. Rifillon diskutimi i Kryekomikut me Babanë dhe Thjeshtrën për dimensionin e 
personazhit, që nuk u kap kurrë as nga ai, as nga aktorët dhe për 
pandryshueshmërinë e fatit të personazhit dhe ndryshueshmërinë e realitetit të 
Kryekomikut. Duke i plotësuar dëshirën Thjeshtrës, e cila ishte e pikëlluar për 
Vogëlushen, Kryekomiku mbledh të gjitha episodet së bashku për të realizuar aktin e 
dytë. I Biri kërkon të largohet nga skena, sepse nuk është dakord me shfaqjen, por 
mbahet në skenë gati nga një fuqi misterioze. Thjeshtra rievokon fatin e trishtuar të 
Djaloshit, i cili, pasi Vogëlushja mbytet në vaskë duke luajtur, vetëvritet me pistoletë. 
Më kot Nëna kërkon të rifitojë dashurinë e humbur të Të Birit. Ky i fundit hyn në grindje 
me Babanë. I Biri sapo fillon të tregojë episodin e vetëvrasjes së Djaloshit dëgjohet e 
shtëna e një pistolete: të gjithë, përveç Babait dhe Kryekomikut, marrin trupin e pajetë 
të Djaloshit dhe e nxjerrin nga skena. Të gjithë aktorët kthehen në skenë të pasigurt 
për atë çka kishte ndodhur mes trillimit dhe së vërtetës, ndërsa Babai del duke bërtitur 
“Po ç’trillim! Realitet, realitet, zotëri! realitet!”284. Në fund, kur Kryekomiku merr të 
largohet, shfaqen nga fundi i skenës hijet e katër personazheve (duke përjashtuar 
Djaloshin dhe Vogëlushen): në fillim I Biri i ndjekur nga Nëna, më pas Babai dhe e 
fundit Thjeshtra, që zbret shkallët e sallës duke shikuar tri personazhet e tjera dhe 
lëshohet në të qeshura të shfrenuara duke u zhdukur nga fundi i sallës. Kryekomiku 
largohet i fundit duke thënë “Është vonë për të rifilluar provat.”285 Dhe i jep urdhër 
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 Po aty, f. 218. 
285
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elektricistit për të lënë një llambë ndezur sa për të parë se ku mund të vërë këmbën. 
Bie sipari. 
 
1.2. Një interpretim kritik i veprës 
 

Komedia nuk ka as akte dhe as skena. Spektatorit i duhet lënë përshtypja sikur 
trupa e aktorëve është zënë e papërgatitur ose shfaqja nuk është ende gati. Në fillim 
spektatori i kohës mund të hamendësonte se kjo shfaqje ishte një nga trillet e shumta 
ekspresioniste të modës në atë kohë. Mund të mendohet që spektatori të jetë zënë në 
befasi që nga pllakati i shfaqur në murin e Teatro Valle të Romës ku jepen emrat e 
përgjithshëm si emra të përveçëm të personazheve të tilla si Babai, Nëna, i Biri, 
Thjeshtra, i Riu, Vogëlushja, pra këta “emra absolutë dhe pavetorë” siç shprehet 
Renato Tomasino286, – janë aty për të dhënë “modelin psikologjik” por jo “psikologji 
individuale” dhe “jo individ konkret”, por “personifikime të impulseve dhe ndjenjave 
emblematike”287. Edhe më befasuese duhet të ketë qenë për publikun grupi tjetër i 
personazheve, si Kryekomiku, Aktorja e parë, Tekniku i skenës, etj. Por më 
ngatërruese dhe problematike duhet të ketë qenë për spektatorin, kur krahas këtyre 
emrave në pllakatë të jenë vendosur emrat e vërtetë të aktorëve që do të luanin rolin e 
personazheve, të aktorëve, të Kryekomikut dhe të çdo pjesëtari të trupës. Mund të 
shkohet edhe më tej. Kur spektatori të ketë hyrë në sallën e teatrit, papritmas ka të 
ngjarë ta ketë parë veten padashur si aktor. Po të vazhdohet me hamendje të tilla, do 
të na krijohej një varg i gjatë, që do të dëshmonte më së miri nëntitullin e veprës 
Komedi për t’u bërë apo përcaktimin tashmë të njohur estetik work in progress. Dhe ky 
ka qenë pa dyshim edhe qëllimi i autorit i cili e mbështet tematikën e veprës tek 
diskutimi i natyrës, i rolit dhe funksionit të artit teatror në teatër ose më mirë të themi e 
vë teatrin në teatër. 

Pra, metateatri, që nuk ishte dukuri krejt e re, meqë e vërejmë që tek Eskili, 
Shekspiri, Kalderoni, etj., u përdor nga Pirandeloja për të paraqitur krizën e teatrit 
tradicional, i cili vinte në skenë familjen borgjeze. Gjashtë personazhet kërkojnë të 
vënë në skenë tragjedinë e familjes së tyre, por janë refuzuar nga autori “që i krijoi të 
gjallë”, sepse tragjedia është e pamundur të vihet në skenë, meqë ajo është e vërtetë 
vetëm në jetë. “Te Gjashtë personazhet, – siç shprehen studiueset Trerè & Gallegati, 
– deklarohet haptas “vdekja e tragjedisë” si gjini, sepse tragjikja është në shoqëri, në 
hapësirën e jetës, dhe jo në spektakolaritetin ritual dhe përsëritës të skenës”288. Këtu 
shohim prirjen e autorit për t’iu larguar konvencionit dhe maskës, që nuk janë të afta 
për ta sjellë tragjiken e gjallë të jetës, skutat e errëta të individit në konflikt me 
shoqërinë dhe shpesh i paaftë për t’u vetrealizuar në kushtet e një shoqërie të 
tjetërsuar. Komedia sjell konfliktin e Gjashtë personazheve me aktorët dhe 
Kryekomikun. Ata vërshojnë në skenë për të sjellë dramën e tyre, që është një dramë 
borgjeze natyraliste dhe një gjë të tillë e kërkojnë me ngulm, ndërsa Kryekomiku, në 
kundërshtitë e fillimit, mbron mendimin se është e pamundshme që një dramë e tillë të 
realizohet në kufijtë e skenës, sepse një ngjarje reale sado tragjike të jetë, nuk mund 
të jetë kurrë si një tragjedi e shkruar nga një dramaturg. Te kundërshtia e Kryekomikut 
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shihet dukshëm qëndrimi pirandelian për mospranimin e dramës borgjeze natyraliste 
të vendosur mbi parimet pozitiviste të një kohe tashmë në perëndim, pra kultura 
borgjeze, që kishte mbizotëruar prej afro dy shekujsh, ishte, për Pirandelon, në fundin 
e saj. Tani ishte koha e “lakuriqësisë” së jetës dhe jo e falsitetit të shtirur të së 
shkuarës nën emrin e një etike. Sulmohen gjithashtu edhe teoritë shkencorizuese të 
kohës si të paafta për të interpretuar çdo dukuri të jetës, mbi të cilat ishin mbështetur 
shumë natyralizmi dhe pozitivizmi. 

Që kjo vepër të jetë e një rëndësie të veçantë për Pirandelon e dëshmon 
Parathënia e gjatë, e shkruar nga vetë ai, dhe njëkohësisht e vetmja për të gjitha 
pjesët teatrore, që shoqëron në botimet italisht tekstin e komedisë. Në të autori tregon 
për mënyrën e shkrimit të komedisë dhe sesi ai kishte qenë i imponuar nga vetë 
personazhet e refuzuara prej tij, t’i japë jetë komedisë dhe personazheve (për 
Pirandelon, kur personazhet krijohen në fantazinë e shkrimtarit, ato patjetër do të 
realizohen në vepër, sepse s’do ta lënë kurrë të qetë autorin). Siç duket, vepra kishte 
rrezik të keqkuptohej prej publikut të kohës dhe kishte një vështirësi të perceptuari, që 
Pirandelo kërkon ta shmangë me një parathënie/apologji ose një parathënie/sqarim 
ose parathënie/interpretim. Kjo e fundit ndoshta është më e saktë si përcaktim, nëse 
do të kishim parasysh mënyrën se si e trajton ai komedinë, duke na e dhënë në të 
gjithë interpretimin e poetikës së saj. Mjafton të citojmë një pasazh të saj: “Pa dashur, 
pa e ditur, në lëmshin e shpirtit të trazuar, secili prej tyre [personazhet] për t’u mbrojtur 
nga akuzat e tjetrit, shpreh si pasion dhe torturim të gjallë të tij ato që për shumë vite 
kanë qenë mundimet e shpirtit tim: mashtrimi i të kuptuarit të ndërsjellët i bazuar 
pandreqshmërisht mbi abstragimin e zbrazët të fjalës; shumëfishësia e personalitetit 
të secilit sipas të gjitha mundësive për të qenë, që gjenden tek secili prej nesh; e së 
fundi, konflikti tragjik i qenësishëm mes jetës që vazhdimisht lëviz dhe ndryshon dhe 
formës që e ngulit, të pandryshueshme.”289 

Këtu mund të vëmë re disa pika të rëndësishme referimi për interpretimin e kësaj 
vepre çka janë ndoshta çelësi i gjithë artit dramatik pirandelian. Autori vetë kërkon të 
na tregojë, përmes këtij pasazhi, se personazhet, pa e ditur, tek akuzat që 
shkëmbejnë shprehin mundimet e shpirtit të tij për shumë vite. Sigurisht i pari nga këta 
mundime të shpirtit është “mashtrimi i të kuptuarit të ndërsjellët”. Fjala nuk ka kuptim 
të njëjtë për të gjithë ata që e përdorin: ajo mund të ngarkohet me përjetime dhe 
ngjyresa të ndryshme nga individë të ndryshëm. Meqë fjalët nuk mbartin kuptim të 
njëjtë për të gjithë, atëherë këtu fillon keqkuptimi, dykuptimësia dhe pakuptueshmëria 
mes njerëzve, si rrjedhim kemi paaftësinë e njeriut për t’u marrë vesh apo 
pamjaftueshmërinë ose pamundësinë e komunikimit. Ky i fundit nuk arrihet dhe 
problemet shtohen pafundësisht. Të kuptuarit e ndërsjellët është i pamundur sepse 
ligjërimi është bazuar mbi fjalë mashtruese. Në komedi, në Segment-aktin I, Babai i 
përgjigjet Thjeshtrës, që e akuzon se ai po e tregonte ngjarjen sipas mënyrës së tij, 
kështu: Po nëse është këtu e gjithë e keqja! Te Fjalët! Kemi të gjithë brenda një botë 
me gjëra; secili një botë të tij me gjëra! E si mund të kuptohemi […] nëse te fjalët që 
unë them vë kuptimin dhe vlerën e gjërave siç janë brenda meje; ndërsa kush i 
dëgjon, pashmangshmërisht i merr me kuptimin dhe vlerën që kanë për të, të botës 
siç e ka ai brenda? Besojmë se kuptohemi; por nuk kuptohemi kurrë! [Segment-akti 
I]290.       
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Babai, në përgjigje, vë në dukje subjektivizmin e të kuptuarit të fjalës, meqë secili i 
vë asaj “kuptimin dhe vlerën e gjërave siç janë brenda tij”, atëherë kuptimi dhe vlera e 
fjalës nuk janë të barabarta për të gjithë dhe, duke mos qenë të tilla, “Besojmë se 
kuptohemi: por nuk kuptohemi kurrë!”. Te keqkuptimi përmes fjalës, që është relative 
në të kuptuar dhe në marrjen e saj, ndërhyn pafundësia e gjërave të ndryshme, që 
ekziston në botën e gjithsecilit, gjendja psikologjike dhe kulturore e tij, pra pothuajse 
jemi përballë një kaosi të të kuptuarit, në të cilin dhënësi dhe marrësi shkëmbejnë fjalë 
që kanë kuptim të ndryshëm për secilin nga ato. 

Pirandelo, megjithatë, tregon edhe kahun e kundërt të mashtrimit të fjalës tashmë jo 
të mbushur, por të zbrazur nga kuptimi. Kjo ilustrohet mjaft mirë në rastin kur Babai 
përqesh Të Birin për një lokucion që ai ka gjetur si përgjigje: “Demoni i eksperimentit”: 
[…] Sikur të mos ishte ngushëllimi i të gjithëve, përpara një fakti që nuk shpjegohet, 
përpara një të keqeje që na konsumon, të gjejmë një fjalë që nuk thotë asgjë, e në të 
cilën të qetësohemi!291  

Pra, tregon se fjala e zbrazur nga kuptimi, meqë është lokucion ka kuptim të 
ngurtësuar dhe formë të qëndrueshme, sjell qetësim, por fjala me paqëndrueshmëri të 
kuptimit sjell shqetësim. 

Ndërsa “...Shumëfishësia e personalitetit të secilit...”, i cili është mundimi i dytë në 
radhë, është tema kryesore e romanit Një, asnjë dhe njëqind mijë dhe një ndër më të 
rrahurat dhe më të përpunuarat nga Pirandeloja gjatë veprimtarisë së tij letrare. 
Mundësia e pafundme e të qenit tonë të ndryshëm për njerëzit që takojmë dhe 
mendimi ynë se ne jemi një në të gjitha rastet është gracka në të cilën biem shpesh 
me vetëdije. Këtë e shpreh mjaft saktë personazhi i Babait: Drama për mua është e 
gjitha këtu […]: te vetëdija që kam, që secili prej nesh […] vetëquhet “një”, por nuk 
është e vërtetë: është “shumë” […] sipas të gjitha mundësive të të qenit që janë në ne: 
“një” me këtë, “një” me atë – shumë të ndryshëm! – E me iluzionin, ndërkaq, të të 
qenit gjithmonë “një për të gjithë”, e gjithmonë “ky një” që besojmë, në çdo veprim 
tonin. Nuk është e vërtetë! Nuk është e vërtetë! […] Kujtohemi mirë për këtë, kur në 
ndonjërin prej veprimeve tona, në një rast fatkeq, mbesim si të mbërthyer dhe të varur: 
kujtohemi, dua të them, që nuk jemi të tërë në atë veprim, dhe që do të ishte një 
padrejtësi e rëndë të gjykohemi vetëm nga ky, të na mbajnë të mbërthyer e të varur, 
në shtyllën e turpit, për një ekzistencë të tërë, sikur kjo të jetë konsumuar e tëra në atë 
veprim.292 

Nuk jemi “një” por “shumë” dhe duke qenë “shumë” rrezikojmë të mos jemi 
“askushi”, prandaj “iluzioni” i të qenit gjithmonë “një për të gjithë” duket i rremë dhe i 
pavërtetë. Për këtë Babai aludon veprimin prapa dyqanit të Madamë Paqes, i cili nuk 
duhet të mbajë varur tërë ekzistencën e tij, sikur e gjithë ekzistenca të jetë aty, sepse 
sa ka peshë ai fakt në rrjedhën e jetës aq duhet të kenë edhe të tjerët për të cilët nuk 
është në dijeni Thjeshtra që e akuzon vazhdimisht dhe e thumbon për këtë gjest. 
Prirja e saj, pra e Thjeshtrës, që ta akuzojë gjithnjë Babanë është e lidhur me 
vetëdijen, që njeriu është gjithmonë “një”. Ajo e bën një gjë të tillë edhe mbi bazën e 
një të drejte morale të ngurtësuar pa pyetur që e gjithë jeta nuk mund të jetë një çast. 
Qëndrimi i Thjeshtrës ndaj Babait është tipik ai i të shikuarit të personazhit si monolit, 
koherent dhe të pandryshueshëm, gjë e cila është një vështrim tradicional i letërsisë 
para asaj moderne, dhe në veçanti i theksuar nga natyralizmi dhe verizmi.  
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Një argument i fortë në dorën e Babait kundër Kryekomikut për sa i përket dallimit 
mes personazheve dhe njerëzve prej mishi dhe gjaku është se njerëzit, duke mos 
qenë gjithmonë “një”, sepse ato lëvizin dhe ndryshojnë vazhdimisht, mund të mos jenë 
dikushi por shumëkushi, kurse personazhet, duke qenë të përcaktuar mirë në cilësi 
mund të jenë dikushi: Një personazh […] gjithmonë mund të pyesë një njeri se kush 
është. Sepse një personazh ka vërtet jetën e vet, të shënuar nga cilësitë e tij, për këtë 
është gjithmonë “dikush”. Ndërsa një njeri […] mund të jetë “askushi”.293  

Personazhi ka një jetë të tijën të pavarur dhe të përhershme, që nuk ndryshon as 
nuk lëviz, por është gjithnjë e njëjtë dhe kur ai ka rastin të lindë ai nuk vdes kurrë, 
ndërsa autori i tij lind dhe vdes. 

Një pikë tjetër e fortë e pasazhit të mësipërm që na ndihmon të kuptojmë më mirë 
veprën është “...konflikti tragjik mes jetës dhe formës...”, midis jetës që lëviz e 
ndryshon dhe formës që është e ngulitur dhe e pandryshueshme. Ky konflikt përbën 
një nga temat më të rëndësishme të teatrit pirandelian. Fiksimi i personazheve, pra 
fiksimi i formës, ndihet si një epërsi sipërfaqësore nga Babai, i cili kërkon të mundë 
Kryekomikun, duke argumentuar për identitetin e rremë të njerëzve me mish dhe gjak, 
meqë ata janë në një ndryshim të vazhdueshëm dhe nuk janë kurrë siç ishin më parë 
dhe njëkohësisht nuk do të jenë të tillë as në të ardhmen. Pra, për Babanë, identiteti i 
njeriut është një iluzion. Me këtë, ai kërkon të ekuilibrojë raportin e zhdrejtë mes tij dhe 
Kryekomikut, sepse ndihet në një gjendje më inferiore me kryekomikun, për sa i përket 
konkretizimit fiziologjik: “Vetëm për ta ditur, zotëri, nëse vërtet ju siç jeni tani, shikoni… 
siç shikoni për shembull, me kalimin e kohës, atë që ju ishit një herë, me të gjitha 
iluzionet që atëherë kishit, me të gjitha gjërat, brenda dhe përreth jush, siç ju dukeshin 
atëherë – dhe ishin, ishin realisht për ju! – Ndonëse, zotëri: duke rimenduar ato 
iluzione që tani nuk i krijoni më; të gjitha ato gjëra që tani nuk ju “duken” më siç “ishin” 
një kohë për ju; nuk ndieni t’iu marrë malli, nuk them për këto tavolina të skenës, por 
terreni, terreni nën këmbë, duke argumentuar që ngjashmërisht “ky” siç ndjeheni ju 
tani, i gjithë realiteti yt i sotëm, kështu siç është, ka fatin të të duket iluzion nesër?”294  

Konflikti “tragjik” mes jetës dhe formës ndihmohet shumë edhe nga ritmi i tekstit, por në 

fund Babai duket i dorëzuar dhe i pashpresë për pandryshueshmërinë e tij, duke u shprehur 

kështu: […] Shiko? Dallimi është ky! Nuk ndryshon, nuk mund të ndryshojë, as të jetë tjetër, 

kurrë, sepse është e fiksuar tani – kështu – “ky” – përgjithmonë – (është e tmerrshme, zotëri!) 

realitet i pandryshuar, që duhet t’iu japë atyre të dridhura po të na afrohen!
295

 Ndryshimi mes 

personazhit dhe Kryekomikut është thelbësor dhe kjo e tmerron Babanë, i cili duhet të pranojë 

më në fund fatin e vet tragjik, duke qenë i fiksuar. Ndryshimi dhe lëvizja e njeriut në kohë të 

ndryshme janë të pamundur nga personazhet, sepse ata janë të ngulitur në një formë të vetme të 

pandryshueshme, ashtu siç i krijoi autori. 
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Summary 

 

This interpretation on the first comedy trilogy, Six Characters in Search of an Author, 

brings an analytical content of the work and a deep critical interpretation of this work. This 

work will be seen primarily from the perspective of conflict between characters and actors, 

which in fact constitutes the first metatheatrical conflict of trilogy. This interpretation would 

also base on some suggestions that come from the Foreword, written by the author to facilitate 

understanding of comedy, such as: 1. fraud mutual understanding; 2. multiplicity of the 

personality of each person; 3. tragic conflict between life and form. These suggestions will be 

treated as fundamental to critical interpretation of this work. 
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53 Faktorët ekonomiko shoqërorë, ideopolitik, faktorët mikrogruporë dhe  

sociopatologjikë të kriminalitetit 

(Factors Economic and Social, Sociopathological, Ideopolitic and Microgroup of 

Criminality) 

 

 

Abstract 

Factors that affect the occurence of the criminal offenses are considered those reasons, 

conditions and circumstances that affect the reporting of crimes and various criminal behaviors 

in a society. 

The issue of defining and determining the meaning of factors that affect the appearance 

of offenses inthe countries in transition has always caused debate and controversy. In this 

regard,in diferent literature are given various approaches and explanations. Criminogenic 

factors are considered all the circumstances that affect the appearance of criminality. 

Criminogenic factors are considered as circumstances of objective and subjective nature, that 

explain the connections, influence and criminal activities. Criminogenic factors present 

phenomena, the causes that have an impact on crime. However, what are these and which have 

a decisive influence on the presentation of crime, can not be determined so easily, because 

there are different opinions. For this reason, often in the literature is noted that the issue of 

criminogenic factors or criminal etiology is the most complicated in criminology. It is known 

that all schools of criminal law and criminology, in addition to the classical legal-school, have 

paid great attention to the factors explaining the issue of criminality.  

 During the elaboration of this scientific work and research central issue will be the 

study and recognition of the causes and factors or conditions of occurrence of criminal acts. 

However, the fact is that in this respect there is no clear opinions nor clear definitions which 

explicitly would determine who are those factors, but anyway, it is thought that these factors 
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can be of individual or subjective nature and general nature, external or objective. As factors 

with significant impact on the oocurrence of criminal behavior will be addressed group of 

factors.1.Social-Economic factors, 2.Political factors and 3. Socio-pathological factors. 

Fjalët kyçe: Kriminaliteti, faktorët kriminogjen, ligji, legjislacioni, Kodi i 

Procedurës Penale. 

Kriminaliteti është dukuri komplekse dhe mjaft heterogjene, si për nga format, ashtu 

edhe për nga shkaqet e paraqitjes së tij. Kriteret për klasifikimin dhe ndarjen e sjelljeve 

kriminale janë të ndryshme. Ato kritere shpesh varen prej autorëve, drejtimeve dhe shkollave të 

ndryshme kriminologjike. Mirëpo në literaturën kriminologjike, në pjesën më të madhe, pak a 

shumë janë diferencuar disa kritere themelore të klasifikimit
296

. 

Në këtë drejtim, si kriter më i shpesht të merret  i ashtuquajturi klasifikim ligjor ose 

klasifikim juridiko penal i veprave penale, sipas emërtimeve dhe ndarjeve në ligjet penale 

pozitive. Kjo ndarje, në një mënyrë, është edhe më e sigurta dhe më e lehta, sepse si bazë ka 

objektin e mbrojtur të veprës penale. Zakonisht, kjo ndarje ky klasifikim quhet klasifikim 

juridiko-penal ose pozitivo penal
297

. Mirëpo në literaturën kriminologjike janë të njohura edhe 

ndarje tjera të cilat për bazë marin disa kritere tjera. 

Sipas një klasifikimi në literaturën krimonogjene faktoret të cilët ndikojnë në paraqitje e 

kriminalitetit ndahen në: Faktorët ekonomiko shoqërorë, faktorër ideopolitik, mikrogruporë 

dhe  sociopatologjikë të kriminalitetit. 

Pra faktorët të cilët ndikojnë në paraqitjen e kriminalitetit konsiderohen të gjita ato 

shkaqe, kushte dhe rrethana që ndikojnë ne paraqitjen e veprave penale dhe sjelljeve të 

ndryshme kriminale në një shoqëri. Çështja e përcaktimit dhe e caktimit të kuptimit të 

faktorëve që ndikojnë në paraqitje e veprave penale në shtetet e tranzicionit çdo herë ka zgjuar 

debate dhe polemika. Në këtë drejtim, në literaturë vërehen qasje dhe shpjegime të ndryshme. 

Faktorë kriminogjenë konsiderohen të gjitha rrethanat që ndikojnë në paraqitjen e 

kriminalitetit. Faktorët krimogjenë cilësohen si rrethana të natyrës objektive dhe subjektive, që 

shpjegojnë lidhjet dhe ndikimet dhe aktivitetet kriminale. Faktorët kriminogjenë paraqesin 

dukuritë, shkaqet që kanë ndikim në kriminalitet. Mirëpo, cilat janë këto dhe cilat kanë ndikim 

vendimtar në paraqitjen e kriminalitetit, nuk mund të caktohet aq lehtë, sepse ka mendime të 
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ndryshme. Për këtë arsye, shpeshherë, në literaturë theksohet se çështja e faktorëve 

kriminogjenë apo e etiologjisë kriminale është çështja më e koklavitur në kriminologji. Është e 

ditur se të gjitha shkollat e së drejtës penale dhe ato kriminologjike, përveç shkollës klasike – 

juridike, i kanë kushtuar kujdes të madh çështjes së shpjegimit të faktorëve të kriminalitetit. 

Gjatë përpunimit të këtij punimi shkencor çështje qendrore  e hulumtimit do të jetë studimi dhe 

njohja e faktorëve ose shkaqeve dhe kushteve të paraqitjes së veprave penale. Mirpo, është fakt 

se në këtë drejtim nuk ka mendime të qarta dhe as definime të sigurta të cilat në mënyrë 

decidive do të përcaktonin se cilët janë ato faktorë, por sido që të jetë, mendohet se këta faktorë 

mund të jenë të natyrës individuale ose subjektive dhe të natyrës së përgjithshme, të jashtme 

ose objektive. 

 

Faktorët ekonomiko – shoqërorë të kriminalitetit  

Në literaturën bashkëkohore, lidhur lidhur me ndikimin e këtyre faktorëve apo siç e kan 

emrin faktorë ekonomiko – shoqërorë, ka mendime dhe pikpamje të ndryshme, në shikim të 

parë fitohet përshtypja se në paraqitjen e veprimeve kriminale rëndësi kryesore ka persoaliteti i 

kryerësitdhe se veprimet e tijë devijante janë rezultat i strukturës dhe vetive të tij të 

mbrendshme, kjo përshtypje në realitet, nuk është e drejtë, pasi që personaliteti formohet dhe 

është i kushtëzuar nga një varg faktorësh të natyrës objektive, e në rend të parë të faktorëve 

ekonomik dhe shoqërorë. 

  Në këtë drejtim, theksohet se zhvillimi i hovshëm industrial, të arriturat e mëdha 

teknike,  zhvillimi i elektronikës dhe një varg transformimesh të mëdha që janë bërë në 

shoqëri, kanë ndikuar edhe në proceset e formimit të njeriut dhe personalitetit të tij
298

. Këto të 

arritura dhe trasformime të mëdha, në një anë kanë kontribuar në krijimin e një mirëqenie dhe 

standardi të lartë, në anën tjetër, me miliona njerëz vuajnë a uria, skamja, papunsia dhe 

sëmundjet e ndryshme. Të gjitha këto kanë ndikim të caktuar në në veprimet dhe sjelljet 

kriminale po ashtu dhe në krijimin e personalitetit të subjektit si kryersë i këtyre veprimeve 

kriminale në shtetet e tranzicionit. Pa ashtu në vendet e varfëra, në vendet e jugut, në vendet të 

cilat ndodhen në proceset e transformimit, dominon varfëria, skamja, dukuri të ndryshme 

patologjike dhe kriminaliteti
299

. Për këtë arsye, këta faktorë të nrdyshëm ushtrojnë ndikim të 

madhë në paraqitje e sjelljeve krimiale
300

. Si faktorë ekonomiko shoqërorë në literaturën 
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kriminologjike të cilët ndikojnë në paraqitjen e veprimeve kriminale llogariten: ndikimi i 

industrializmit, urbanizimit, krizave ekonomike, kundërthëniave dhe tronditjeve sociale e 

politike, ndikimi i varfërisë, i kushteve të vështira të banimit, papunsisë dhe dukurive të tjera 

në paraqitje e veprave panale apo kriminalitetit  në përgjithsi
301

. 

 

Faktorët ideo - politik të kriminalitetit 

 Faktorët ideopolitikë, gjithashtu, përfshinë një numër të madhë shkaktarësh dhe 

rrethanash që ndikojnë në paraqitjen e veprave penale në një shoqëri. Në literaturën 

bashkëkohore kriminologjike dhe penale, faktorët ideopolitik ose faktorët që kanë të bëjnë me 

një varg rrethanash të natyrës ideore, politike, kulturore, arsimore
302

 etj., ndahen në grupe të 

ndryshme, duke patur parasysh disa karakteristika të veçanta. Këto faktorë përfshijnë një 

numër të madh të shkaqeve kushteve dhe rrethanave shoqërore, të cilat në mënyrë të 

drejtpërdrejtë dhe indirekte, ndikojnë në paraqitjen e veprave penale ose të kriminalitetit në 

përgjithsi.  

 Po ashtu këto rrethana kanë të bëjnë me konfliktet e ndryshme ideore dhe politike, me 

konfliktet e caktuara kulturore, me praninë e ndikimit të mjeteve të komunikimit masovik, me 

ndikimin e botëkuptimeve fetare dhe religjioze etj. Realiteti bashkëkohor, dëshmon se një 

numër i madh i sjelljeve kriminale është pasojë e drejtpërdrejtë e ndikimit të këtyre rrethanave. 

Si faktorë të këtillë, në literaturën kriminologjike , përmenden: konfliktet politike, konfliktet 

kulturore, luftërat dhe rrethanat e luftës, shtypi, literatura, televizioni, filmi, arsimimi i ulët, 

relegjioni
303

 etj. 

Faktorët mikrogruporë të kriminalitetit   

 Ndër faktorët mikrogruporë që ndikojnë në sjelljet delikuente dhe kriminale të njerzive 

të ndryshëm, përmenden edhe disa rrethana e shkaqe të karakterit të veçantë. Fjala është për 

disa bashkësi dhe themelata të veçanta shoqërore të cilat kanë ndikim të madh në formimin dhe 

zhvillimin e personalitetit të njeriut që nga fëmijëria më e hershme e deri në moshën e shtyrë. 

Këta faktorë kanë të bëjnë me disa istitucione, bashkësi apo celula shoqërore në të cilat njeriu 

bashkëkohor dhe i civilizuar e kalon pjesën më të madhe të jetës së vet. Si bashkësi të tilla 

shoqërore, si institucione apo themelata që ndikojnë në këtë drejtim veçmas kosiderohen, 
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familja si faktorë kriminogjen, shkolla dhe ambienti shkollorë, lagja dhe mjedisi shoqëror, 

ambieti social ku jeton subjekti i kryerjes së veprave peale apo kriminalitetit në përgjithsi. Të 

gjitha këto institucione dhe bashkësi mikrogrupore, kanë ndikim dhe lënë gjurmë të thella në 

secili individ. Për këtë arsye, shpeshherë, në jetën e përditshme, individët e ndryshëm me 

përkushtim të veçantë, flasin për fëmijërinë, rininë dhe kohën e pjekurisë, për shoqërinë në 

ambientin familjarë apo shkollor, për shoqërinë me të rinjë të lagjes apo të kuartit dhe për 

ambientin në të cilin janë rritur dhe zhvilluar
304

. Në pjesën më të madhe, këto bashkësi a 

institucione, kanë ndikim e veprim pozitiv dhe afirmativ në jetën e njeriut. Mirëpo te një 

kategori e caktuar e individëve dhe te një numër i madh i delikuentëve dhe kriminelëve, këto 

institucione, si: familja, shkolla, lagja, rruga, shpeshherë kanë lënë ndikime dhe gjurmë 

negative. Nga të dhënat e kërkimeve empirike kriminologjike dhe nga praktika gjyqësore, del, 

se, si shkak i drejtpërdrejtë i marrjes me veprimtari krimiale të disa persoave, janë sjelljet 

negative, traumat, konfliktet, përjetimet tragjike dhe të pakëndëshme që ato i kanë pasur në 

këto ambiente. Këto ngjarje, shpesh kanë ndikuar që ata të marri rrugë e krimit
305

. 

Faktorët socio – patologjikë të kriminalitetit 

 Në paraqitjen e kriminalitetit në një shoqëri, ndikojnë edhe faktorët socio-patologjikë. 

Quhen socio-patologjikë për arsye se kanë të bëjnë me jë sëmundje shoqërore e cila 

kaplonraportet e caktuara në një rrafsh më të gjërë. Këto dukuri kanë të bëjnë me atakimet dhe 

cenimet e disa vlerave morale, njerzore, sociale, e të cilat kontribuojnë në paraqitjen e sjelljeve 

delikuente dhe kriminale ne një vend
306

. Këto dukuri sociale paraqesin një lloj sëmundjeje 

shoqërore apo jë patologji sociale e cila përhapet sikurse edhe sëmundjet ngjitëse. Prania e 

dukurive të tilla në ambientin shoqëror është e lidhur zakonisht në kriza dhe çrregullime të 

mëdha ekonomike, politike, kulturore, dhe me anomali tjera që i përcjellin shoqëritë e 

ndryshme
307

. Si dukuri sociopatologjike, në literaturën kriminologjike përmenden:  

prostitucioni, alkoolizmi, narkomania, bixhozi, bredhja dhe lëmosha, dukuria e vetvrasjes, 

AIDS-i, dhe disa dukuri të tjera
308

. Përveç tyre, në disa regjione dhe vende të caktuara, vërehe 

edhe disa sjellje, manifestime dhe dukuri negative që janë karakteristike vetëm për ato vende 
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dhe regjione, p.sh. flitet për dukurinë e gjakmarrjes dhe hakmarrjes si patologji sociale, që 

është karakteristik vetëm për një regjion apo grupacion etnik
309

. 

 

Përfundim  

Si në shumë vende në tranzicion po ashtu edhe në vedin tonë duke u mbështetur në arritjen e 

shkencave teknike, hetimi gjykimi dhe  parandalimi i veprave penale apo i kriminalitetit në 

përgjithsi  mund të kryhet me sukses vetem atëhere kur respektimi i kodit penal dhe procedural 

penal shoqërohet me zbatimin e metodave dhe mjeteve teknike, taktike dhe rekomandimeve 

metodike bashkëkohore të ndryshme, shkecore. Këtij fenomenit mjaft  dinamik e kompleks të 

krimit, i cili e përcjellë shoqërinë njerzore qysh nga formimi i saj, mund t’i kundërvihet 

suksesshëm vetëm me mekanizëm adekuat të zbulimit, parandalimit dhe të luftimit të tij. Një 

nga pjesët më të rëndësishme të këtijë mekanizmi është studimi shkencor i faktorëvetë cilët 

ndikojnë në paraqitjen e veprave penale në shtetet e tranzicionit. Duke krijuar kushte për njohje 

të sistemuar dhe të tërësishme të kësajë dukurie negative shoqërore, shkenca u ka dhënë 

kontribut të madh përpjekjeve të orgaizuara e praktike në drejtim të sëndertimit të një fronti 

unik të luftmit të kësaj dukurie negative shoqërore.  

Institucionet themelore shteterore në veçanti pushteti gjyqësor duhet te marr masa 

perkatëse në zvoglimin e kriminalitetit gjegjësisht zhvillimin e luftës të pakompromis ndaj 

kësaj dukurie, tani kjo është edhe më e lehtë nga fakti se në kuadër të pushtetit gjyqësor në 

Maqedoni funksionojnë gjykata të specializuara për luftimin e këtyre dukurive, është e 

nevojshme që të rriten masat preventive dhe jo vetem shqiptimi i dënimeve për kryersit e 

veprave penale apo të kriminalitetit të lartëpërmendur. Nëse Maqedonia dëshiron të përparon 

në rrugen e saj drejt integrimeve Euro atlantike patjeter duhet ti forcojë strategjitë në këtë 

drejtim, dhe po ashtu duhet të bëjë përmirsime rreth jetës së qytetarëve duke u bazuar në 

krijimin dhe përmirsimin e kushteve elementare në të cilët jetojnë ato, me qëllim të 

normalizimit të jetesës dhe faktorëve të lartpërmendur që ndikojnë drejtpërsëdrejti në 

paraqitjen e veprave penale apo të kriminalitetit në përgjithës
310

i. 
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54 Misioni dhe vizioni  i menaxherit të institucioneve arsimore në Kosovë për 

shek. XXI 

 

Abstrakt 

Në kwtw punim është shtjelluar struktura e sotme e komplikuar shoqërore e sektorit të arsimit, 

ku udhëheqja e mirë mbetet komponentë bazë e suksesit të organizatës ose institucionit 

arsimor. Edhe pse teoricienët dhe praktikantët kaherë merren  me sqarimin e shprehjes 

udhëheqje, ende kanë mbetura të hapura shumë çështje. Ekzistojnë shumë qasje të 

përgjithshme, teori dhe modele prej të cilëve secili në mënyrën e vet i qaset procesit  të 

udhëheqjes dhe e definon udhëheqësin dhe karakteristikat e tij. Wshtw nw  interes tw 

institucioneve tw arsimit se çfarë cilësish e bëjnë një drejtor/menaxher efektiv bazuar në 

vizionin dhe misionin e tij për ta drejtuar institucioni arsimor brenda një mandati. 

Drejtori efektiv, në mbështetje të dhënave që posedon shkolla, merr vendime për çështjet e 

përmendura më lartë, pasi që t’i identifikojë problemet dhe shkaqet për to.  

Menaxheri efektiv të gjitha përgjegjësitë e trajtuara më lartë duhet t’i shohë së pari si 

përgjegjësi personale dhe pastaj, po ashtu, edhe si përgjegjësi kolektive.  

Fjalw kyçe:Menaxhim i arsimit,udhwheqje arsimore,mision,vizion,institucione tw arsimit,etj. 

 

Në kwtw kohw tw globalizmit nw mesin e  të gjitha çështjeve tw reformimit tw sistemit 

arsimor prioritet del  roli i  menaxherit(drejtorit,rektorit,etj).Menaxheri i arsimit  është personi  

që së pari duhet t’i kuptojë misionin dhe vizionin e ri tw instituciit qw e menaxhon dhe ato dhe 

t’i bëjë pjesë të përgjegjësisë për të gjithë aktorët e shkollës. Për secilën përgjegjësi, roli i 

drejtorit të shkollës dhe drejtuesve tw institucioneve tw arsimit tw lartw është që t’i shfrytëzojë 

të gjitha kapacitetet e shkollës, të gjejë mënyra se si duhet bërë më së miri puna në mënyrë që 

rezultatet të arrihen. Për të gjitha sukseset apo mossukseset e shkollës, ai duhet të bëjë analiza 

më të hollësishme dhe duhet të ndjekë disa faza të zhvillimit, duke filluar nga analiza e 
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gjendjes, pastaj mbështetur në analizë bëhet përcaktimi i fushave për intervenim, implementimi 

i ndryshimeve, monitorimi, vlerësimi dhe rivlerësimi në proces. 

Për ta parë se si e shohin menaxherët e institucioneve arsimore çështjen dhe rëndësinë e 

formulimit dhe të definimit të vizionit për institucioni arsimor kemi shtruar pyetjen lidhur me 

rëndësinë e hartimit të deklaratës për vizionin dhe misionin e organizatës. Për këtë kemi marrë 

përgjigjet sipas alternativave të dhëna si mundësi për përzgjedhje.  

 

 

Grafiku  1: Hartimi i vizionit dhe misionit është punë me rëndësi 

 

 Sipas të anketuarve rreth 49% deklarojnë se kjo është e vërtetë, ndërsa rreth 34% thonë se kjo 

është deri diku e vërtetë dhe rreth 17% deklarojnë se kjo është e vërtetë me raste, pra jo në të 

gjitha rastet. Nga kjo mund të përfundojmë se jo të gjithë menaxherët e shohin si shumë të 

rëndësishme hartimin e deklaratës për vizionin dhe misionin e institucionit arsimor të cilin e 

udhëheqin. Ky konstatim është më se real kur dihet se në shumë institucione arsimore çështja e 

hartimit të deklaratës së viziionit dhe misionit është tejet formale dhe se bëhet vetëm sa për ta 

pasur si dokument në planin zhvillimor, sidomos në arsimin parauniversitar ku kjo kërkohet 

edhe me udhëzim administrativ. Bile në shumë raste edhe plani zhvillimor më shumë merret si 

një ngarkesë administrative e drejtorit se sa si një dokument bazë mbi të cilin institucioni 

zhvillon veprimtarinë e vet edukative dhe zhvillimore.  
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Është konstatuar shumë herë se nga saktësia e hartimit dhe e përkufizimit të vizionit dhe të 

misionit të institucionit arsimor varet në masë të madhe kahja se kah duhet të shkojë dhe ku 

duhet të mbërrijë institucioni. Kuptohet vetëm hartimi i deklaratës nuk është e mjaftueshme 

nëse kjo nuk përmbushet me veprime e mjete konkrete për të arritur cakun e synuar. Pa një gjë 

të këtillë nuk mund të kemi menaxher të shekullit 21, menaxher të teknologjisë inteligjente.   

Popullariteti i shprehjes menaxher (udhëheqës) në botë po rritet, prandaj është temë e shpeshtë 

në literaturë, nëpër seminare të ndryshme dhe takime. Udhëheqja po bëhet tërheqëse e një 

numri shumë të madh udhëheqësish, drejtorëve, rektorëve dhe përgjegjësve të  arsimit, të cilët 

dëshirojnë të shtojnë efikasitetin dhe kënaqësinë e të gjithë të përfshirëve në këtë proces të 

caktuar. E gjithë kjo hapë hapësirë  për hulumtime të reja të procesit të udhëheqjes, ligjësive të 

saj, korrelacionit dhe rezultateve përfundimtare
311

. 

Vetëm për udhëheqjen e institucioneve shkollore  mund të përfundojmë se është proces mjaftë 

kompleks i cili nënkupton zbatimin e llojeve  të caktuara të ndikimit  dhe dijes në rrjet 

njerëzish të ndryshëm, procese dhe situata. Në sistemin arsimor të Kosovës funksionin e 

udhëheqësit dhe prijësit  të institucioneve arsimore e merr drejtori në shkolla dhe rektori në 

universitete. Para tyre janë të vendosura shumë  sfida që nënkuptojnë përvetësimin e shumë 

kompetencave, prej të cilave disa janë të natyrshme ndërsa disa duhet përvetësuar përmes 

aftësimeve të përhershme profesionale.  

Lidhur me përcaktimin e vizionit dhe misionit të institucionit menaxheri duhet ti ketë parasysh 

edhe shkathtësitë punuese të stafit me të cilin do të arrijë objektivat e vizionit. Lidhur me 

pyetjen se sa menaxherët i kuptojnë problemet dhe nevojat e stafit punues kemi marrë përgjigje 

interesante si më poshtë.  
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Grafiku 2: Të kuptuarit e problemeve dhe nevojave të stafit 

 

Asnjëri nga të anketuarit nuk i kupton mirë problemet dhe nevojat e të punësuarve të 

institucionit arsimor.  Vetëm rreth 9% deklarojnë se i njohin pak hallet dhe nevojat e të 

punësuarve. Rreth 33% deklarojnë se i kuptojnë mjaftueshëm problemet dhe nevojat e të 

punësuarve si dhe rreth 58% prej tyre deklarojnë se i kuptojnë disi problemet dhe nevojat e 

tyre. Kjo e dhënë është pak brengosëse sepse nëse një menaxher nuk i kupton në shkallë të lartë 

edhe problemet, por edhe nevojat e të punësuarve ai në vazhdimësi do të ketë telashe me 

menaxhimin e institucionit. Një fakt këtu është më se i vërtetë se te ne nuk bëhet ndonjë 

vlerësim brenda institucionit i problemeve dhe i nevojave të të punësuarve me qëllim të ofrimit 

të ndihmës për plotësimin e nevojave, qofshin profesionale, sociale etj., dhe krejt kjo me qëllim 

të avancimit të cilësisë së punës.  

Po ndërlidhur me grafikun më lartë shtrohet edhe çështja e njohjes së potencialeve të të 

punësuarve në mënyrë që shfrytëzimi i tyre të jetë në harmoni me synimet dhe objektivat për 

realizimin e vizionit dhe të misionit të institucionit arsimor.  
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Grafiku 3: Njohja e potencialeve të të punësuarve në institucionin arsimor 

 

Drejtori i shkollës dhe rektori i universitetit për çdo ditë gjendet në role të ndryshme, zotëron 

detyra të tilla të llojllojshme dhe për çdo ditë sfida të ndryshme dhe shpesh të papritura. Të 

gjitha subjektet e përfshira në procesin edukativo-arsimor dhe në përditshmërinë shkollore e 

studentore kërkojnë që drejtori dhe rektori përgjithësisht t’i kuptojë dhe veprojë  sipas asaj që 

ata presin. Nga drejtori dhe rektori kërkohet zgjidhja për të gjitha problemet e kaluara, të 

tashme dhe të ardhshme. 

Ai ka rolin profesional të lidhur me udhëheqje dhe qeverisje. Duhet iniciuar dhe kujdesur për 

programin e zhvillimit të shkollës së vet ose universitetit që ai e drejton, lidhshmërinë ndërmjet  

mësimdhënësve (punëtorëve) dhe punës, motivimit, sigurimit të ndihmës  teknike dhe 

profesionale dhe mjeteve, të lidh shkollën apo universitetin me të gjitha institucionet e jashtme, 

të koordinojë, analizojë, hulumtojë dhe vlerësojë punën e vet dhe punën e shkollës apo 

universitetit. 

Realizimi i të gjitha këtyre punëve të kërkuara dhe roleve të caktuara është edhe në kontekstin 

e sistemit të arsimit të Republikës së Kosovës, në të cilin puna e drejtorit  apo rektorit është 
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ende funksion efektshëm. Si rrjedhim i gjithë kësaj që u përmend ekziston kriteri për zgjedhjen  

drejtorit, respektivisht rektorit i cili përfshin kualitetin e punës me strategji të qartë të zhvillimit 

dhe vizionin e shkollës apo universitetit bashkëkohor. Vetëm për përzgjedhjen e drejtorëve 

Ministria e Arsimit ka vendosur gjashtë standarde kryesore, si dhe procedura të caktuara, të 

cilat duhet ti plotësojë secili kandidat i mundshëm për drejtor. 

Në këtë mënyrë  secila shkollë apo universitet vetë krijon vetëm përafërsisht vlerësim të qartë  

të nevojave të veta dhe sipas kësaj përcakton “tipin e dëshiruar të drejtorit apo rektorit”
312

.  

Dhe atëherë shumë lehtë mund të humbet nga shikimi qëllimi i përgjithshëm i çdo institucioni 

shkollor, realizimi i cilësisë  së edukimit dhe arsimimit, sepse hapet hapësirë për imponim të 

interesave individuale  lidhur me politikën  dhe ndikimin lokal e interesave të ngushta politike 

e partiake. Si rezultat i kësaj mënyre  të zgjedhjes lajmërohet spektër i tërë i drejtorëve e 

rektorëve kosovarë, të cilët dallohen sipas qasjes së udhëheqjes  dhe stilit të udhëheqjes. 

Pwrfundim 

Me anën e këtij hulumtimi jam munduar të argumentojë se për sukses në kryerjen e punës së 

drejtorit  apo rektorit janë të nevojshme pesë kompetenca kryesore: personale, profesionale, 

zhvillimore, shoqërore dhe të aksionit.
313

 Kriteret për drejtor apo rektor “të mirë” janë 

subjektivë. Drejtori apo rektori nuk është dhe nuk ka nevojë të jetë ekspert për të gjitha, por 

duhet të jetë i palodhshëm, i vendosur,  origjinal, përgjegjës, të ketë besim në vetvete, guximtar 

në  futjen e inovacioneve, të përhap fuqinë e brendshme, të nxis ndjenjën e sigurisë dhe 

vendosmërisë, të ketë  veti të personit karizmatik
314

.Është relativisht lehtë t’ua ngritësh 

vetëdijen drejtorëve apo rektorëve  për nevojën e zhvillimit të vetive të dëshiruara dhe zbatimin 

e qasjes së udhëheqjes. Nuk është vështirë të marrësh informata dhe të kuptosh se drejtori  apo 

rektori duhet të jetë: profesionist, drejtues, trajner i bashkëpunëtorëve, koordinator për 

zhvillimin e ekipit, personalitet përgjegjës, stërvitës i luanëve, ujk lider dhe i mbuluar
315

. 

Megjithatë, mjaft vështirë është të arrish që vazhdimisht dhe  bindshëm të realizosh të gjitha 

rolet e përmendura. Drejtorët dhe rektorët shpesh  i denoncojnë mësimdhënësit për shkak të 

butësisë  ndaj  nxënësve e studentëve “problematikë”, prindërit për shkak të mësimdhënësve 

“jo punëtorë”, ndërsa nxënësit e studentët  për shkak të ashpërsisë ndaj tyre. Në rrjedhën e 
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vështirë të ritmit  arsimor  duhet  inkurajuar kreativitetin, të mbrosh personalitetin e nxënësit 

dhe studentit dhe të gjitha të drejtat e të gjithë subjekteve, por njëkohësisht  të përshtatësh  

situatën me realizimin  sipas formave dhe  rregulloreve. Por koha e udhëheqësve  klasikë dhe 

rolit të drejtorëve gjithsesi  ka kaluar. Drejtori  dhe rektori i mirë më nuk është  ai i cili 

krenohet me  mbajtjen e mirë të mësimit. Nuk është më dije e plotë vetëm nga profesioni i tij i 

ngushtë, gjegjësisht arsimit bazë, Ai sot zgjidh probleme të komplikuara që u ngjajnë 

problemeve të kompanive të mëdha. Shkolla dhe universiteti po ndryshon, nga institucioni për 

mësim të nxënësve në shkollat të cilat mësojnë. Në harmoni me këtë secili drejtor apo rektor 

duhet që në kontinuitet të mësojë dhe sistematikisht  të zhvillohet  në fushën e 

udhëheqjes.Duke u bazuar në këtë drejtori  apo rektori nuk mund të  jetë profesionist për të 

gjitha fushat, është shumë e rëndësishme  që në udhëheqjen e shkollës  t’i përfshijë edhe të 

tjerët. Nëse drejtori nuk komunikon në mënyrë të caktuar me të gjithë bashkëpunëtorët , 

nxënësit dhe prindërit, dhe nuk i përfiton njerëzit për kryerjen e vizionit,  asnjë stil i udhëheqjes  

nuk do të japë rezultatin e dëshiruat. 

Për këtë arsye edhe në komisionet intervistuese, për akëcilin do nivel të institucionit, është 

paraparë që të ketë komisione intervistues me pedigre  të lartë. Njëra prej kërkesave të 

vlerësimit të performancës së kandidatëve është paraparë edhe shkathtësia e menaxherit të 

ardhshëm në prezantimin dhe arsyetimin e misionit dhe vizionit të projektuar.  Por e gjithë kjo 

duhet të shihet dhe të vlerësohet gjatë zbatimit të atij projektimi në praktikën e përditshme në 

institucionin arsimor që drejton.  
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55  Një model e-commerce per te mbeshtetur sjelljen konsumatore ne blerjet 

online 

 

ABSTRACT 
This paper discusses one E-commerce development methodology and propose a customer-oriented user 

requirement analysis approach. A survey was conducted to examine some Shkodra’s  tourism bussiness like 

challenge of current reality .E-commerce application development is a growing aspect of MIS (marketing 

information systems) activities within many organizations. The increasing amount of E-commerce development 

carried out in organizations implies that a formal methodology for such development is necessary.A typical E-

commerce application consists of a network of text 

, graphics, images, etc., each of which should have one or more definitive purposes that are part of the system 

development strategy. To determine important features that aid in the success of requirement analysis, it is 

important to find a theoretical relationship between E-commerce features and the development of E-commerce 

applications. This paper contributes to a growing literature on E-commerce and provides Web developers with a 

methodology for user requirements. It examines the classical consumer buying decision process and provides 

several design features based on the model. We propose to use a submodel that consist on creation of databases 

for clients  and determine potential clients. Statistical methods help to determine clients segments. First the 

tourism e-commerce status quo is given clearly; secondly e-commerce and its classification, especially B2B2C 

show themselves; thirdly, based on the above, the paper focuses on the analysis of tourism e-commerce model, e-

market structure and process. Using the four-quadrant method, the model reveals why tourism ecommerce is 

reaching its prime compared with other business, and that tourism e-commerce informationizes its value chain, 

resulting in numerous value-generating strategies such as value extraction, value capture, value addition and value 

creation; The tourism e-market structure, just a B2B2C application, is actually a tourist information network 

linking all market participants and reflecting the economic relationships between them; tourism e-commerce 

process is only the process of suppliers plus tourist life cycle, deeply leading to distributed B2B2C application. 

1. HYRJE 
 

E-commerce  (t-e) është  e nevojshme per t’u kthyer në realitet dhe po trajtohet si burim i  krijimit të epërsive  

konkurrruese të një biznesi. Kjo shërben si nxitje për ndërtimin e modeleve që janë fleksibël me fokus klientin, 

dëshirat dhe parapëlqimet e tij. Zhvillimi i sistemeve është një proces i komplikuar e mjaft intensiv për sa i përket 

kohës. Ai ka të bëj me: 

1. Përcaktimin e kërkesave të klientëve si burim informacioni për aplikimet e propozuara.  

2. Transformimin e këtyre kërkesave në një sistem informacioni bazuar në kompjuterizim.  
Bizneset sot kërkojnë më shumë të kënaqin sa më shumë konsumatorë sesa thjesht të shtojnë numrin e tyre, sepse 

kënaqja e konsumatorit do t’i shërbejë firmës në afatgjatë. 

E-commerce, i cili po sundon botën  me shpejtësi në këto vitet e fundit , është duke i sjellë oportunitete të reja 

edhe industrisë së turizmit dhe  të udhëtimit.  Teknologjia e re ,e-commerce , hapësira e udhëtimit – të gjitha këto 

janë duke marrë formë  rreth nesh[1].  Vazhdimisht ne dëgjojmë për mundësitë e biznesit dhe zgjidhjet të cilat nuk 

mund as t’i ëndërronim disa vite me parë.  Tashma , transaksionet online në industrinë e udhëtimeve dhe turizmit 

janë vazhdimisht në rritje, pavarësisht problemeve të ashpra ekonomike në këtë fushë [2]. Kjo industri është me 

drejtim aplikimi në zonën  B2B2C (business-to business-to-consumer). Ndonëse industritë e tjera janë duke 

prezantuar qendrim të fortë në proceset tradicionale , industria e turizmit është duke provuar përdorimin e e-

commerce në atë nivel që  e tërë struktura  e industrisë është duke ndryshuar.  Faqja Web është duke u përdorur jo 

vetëm për grumbullimin e informacionit , por gjithashtu për rënditjen e shërbimeve. Një tip i ri përdoruesi është 

duke u shfaqur, një që vepron si agjent privat udhëtimi dhe  ndërton një paketë udhëtimi të përsonalizuar.  Sipas 

Organizatës për Zhvillim dhe Kooperim Ekonomik , turizmi është një prej industrive më të gjëra dhe dinamike në 

disa vende të zhvilluara dhe do të vazhdojë të rritet me rritme të shpejta në vitet e ardhshme [3]. Në 2006 më 

shumë se 64 milion Americanë ose 30% e popullsisë përdor Internetin për të parë për informacionet rreth 

destinacioneve ose për të kontrolluar cmimet dhe skedulimet. Prej tyre rreth 42 milion kanë rezervuar udhëtimet 

nëpërmjet internetit me nje shtim prej  8% në krahasim me  2005, sipas Shoqatës së Industrisë së Udhëtimit 

Amerikane. (www.tia.org). Në të njëjtën periudhë shitjet e udhëtimeve online në Europë u rritën me  44%, me të 
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ardhura mbi  14 bilion $, (www.crt.dk). Gjatë 2007 u rritën me 30% transaksionet  B2C (biznes me konsumator) 

në vendet gjerman folëse nëpërmjet internetit. Survejimet tregojnë se kjo do të vijë në rritje në vitet në vazhdim.   

2. E-COMMERCE 
Tregtia Elektronike  (EC) është vendi ku transaksionet e biznesit zhvillohen nëpërmjet rrjeteve të telekomunikimit 

, sidomos në Internet. Tregtia elektonike është procesi I blerjes dhe shitjes apo shkëmbimit të produkteve , 

shërbimeve dhe informacionit nëpërmjet networkve kompiuterik duke përfshirë dhe Internetin [5]. Interneti 

shfaqet si kanali më i madh i shpërndarjes së të mirave ,shërbimeve, detyrave profesionale dhe menaxheriale. 

Tregtia elektronike po ndryshon thellësisht strukturën e ekonomisë,  tregut dhe industrisë, produkteve dhe 

shërbimeve dhe rrjedhjes së tyre , segmentimin e konsumatorëve, vlerat , sjelljet e tyre, tregun e punës ; impaktet 

mund të jenë edhe më të mëdhaja në shoqëri dhe politika dhe në mënyrën se si ne e shohim botën dhe veten tonë 

në të. Udhëtimi  dhe turizmi janë duke ilustruar se si e-commerce mund të ndryshojë strukturën e një industrie dhe 

të krijojë oportunitete të reja për bizneset sidomos në fushën B2B2C. Për herë të parë  B2B2C shfaqet në  Dow 

Jones Interactive database me  27 Shtator 1999 në  Computergram International për  OrderTrust [6]. Përpara se të 

aplikohej  B2B2C, sqarojmë : Së pari ishte  B2B, (business-to-business)  Kompani Interneti si Ariba and 

Commerce One; më pas si B2C, u aplikuan  business-to-consumer kompani si  Amazon.com, Yahoo ose  America 

Online; hapi tjetër logjik ishte  C2C, që përfaqësonte  consumer-to-consumer kompani si  eBay. Përgjithësisht , 

B2B2C, paraqet  business-to-business-to-consumer, dhe janë ato kompani që shesin produktet apo shërbimet  tek 

kompanitë që këto të fundit I shesin tek konsumatorët nëpërmjet Internetit. Me fjalë të tjera , përshkruajnë 

transaksione në të cilat një biznes shet shërbime apo produkte tek një konsumator duke përdorur një tjetër biznes 

si ndërmjetës.  Sidoqoftë  mënyra  B2B2C  është në vazhdim me kohën dhe i përket, e-commerce, ndërsa  B2B, 

B2C  dhe C2C janë të gjitha klasifikime të  e-commerce. 

B2B2C e-commerce ka filluar të bëhet modeli biznesit më i zgjedhur  prej shumë industrive e sidomos i turizmit.  

 

3. E-COMMERCE E TURIZMIT 
E commerce ne turizëm i referohet një sistemi biznesi të bazuar në  Internet duke përfshirë turizmin dhe sistemin e 

tij të shpërndarjes të realizuar në mënyrë elektronike  [8]. Duke folur në përgjithësi , konsumatorët  përdorin Web 

sitet e industrisë së turizmit për të gjetur hartat e rrugëve (59%), akomodimet (54%), programet e aktiviteteve 

(46%), tarifat ajrore  (45%), restorantet (36%) dhe kalendarin e evenimenteve lokale (26%) (Scott's Business 

Directory, 2002). Në raport me sektorët e tjerë të industrisë , industria e turizmit ka njohur një sukses të madh nga 

adoptimi i  e-commerce [9]. Produkti i turizmit në vecanti ka të bëjë me eksperiencat emocionale  dhe nuk është 

taman si i biznesit. Industria e turizmit dhe e udhëtimit si një industri globale  paraqet tipare të tilla : 

(1) Udhëtimi dhe turizmi përfaqësojnë  afërsisht  11% të GDP në botë sipas Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe 

Turizmit.  

(2) Organizata Botërore e Turizmit parashikon një billion të ardhur ndërkombëtarë në vitin 2010. Turizmi pritet të 

rritet më shpejt se sektorët e tjerë të ekonmisë.   

(3) Si një industri cader , është e lidhur me shumë sektorë të tjerë si kultura, sporti.  

(4) Oferta dhe kërkesa formojnë një network  sepse së bashku prodhimi dhe shpërndarja janë të bazuara në 

kooperim.  

(5) Produkti paraqet karakteristikat e veta p.sh. një shtrat i pashitur paraqet humbje në të ardhurat. Ky risk mund të 

reduktohet kur hyrja në informacion është e mundur.  

(6) Turizmi jep mundësi të mëdha për punësim. Ai krijon punë për të rinj e të vjetër, për të gjitha linjat dhe 

nivelet, në zona urbane e rurale në të gjithë botën.  

Forca ekonomike e turizmit zgjerohet edhe drejt industrive të tjera, të argëtimit dhe clodhjes,  të shërbimeve të 

agjensive të udhëtimeve, ushqimore, pijeve alkolike, transportit public local etj.  Për më tepër  vlera e turizmit 

është më shumë se ekonomike. Ai luan një rol të rëndësishëm duke ndihmuar vendin në ruajtjen e vlerave 

kulturore dhe sociale. Turizmi sjell botën në një vend . Ai na lidh ne globalisht, na vendos në hartën e tij dhe na 

krijon një identitet kombëtar. Duke analizuar potencialet e mëdha të internetit , kompanitë e GDS filluan të 

zhvillojnë sisteme të reja të bazuara në Web. Me këtë sistem cdo përdorues interneti mund të bëhet një agjent 

udhëtimesh brenda një jave.Ja disa nga aplikimet e GDS(Global Distribution Systems- Sistemet e Shpërndarjes 

Globale): 

  

 

Galileo (www.galileo.com)  

 Slogani: ‘Together we can achieve more’  

 Zotërohet prej : Air  Lingus,  Air Canada, Alitalia,  Austrian Airlines, British Airways, Olympic, Swiss 

Air, TAP, United Airlines, US Airways  

http://www.galileo.com/
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 Themeluar :  në  1991 me bashkimin e  United Airlines’ Apollo system dhe Swiss-based Galileo 

International (BA, KLM, Swiss Air)  

 Vendndodhje: Denver, Colorado në  USA  

 I Instaluar :  në 66 vende 

 Linja ajrore :  500  

 Hotele: 208 zinxhire  hoteliere – 37 000 godina  

 Makina me qera: 47 firma  

 Kërkesa:  66 million në ditë 

 

 

Worldspan (www.worldspan.com ) 

 Slogani: ‘Travel Technology so Advanced, It’s Simple’  

 Zotërhet prej: Delta, Northwest, TWA  

 Themeluar:  1990  

 Vendndodhja:  Atlanta, Georgia në USA  

 I instaluar : në 60 vende 

 Linja ajrore: 414  

 Hotele: 29,000  

 Të tjera: 38 agjensi udhetimi (tour operators dhe lundrimi). Gjithashtu i lidhur me operatorë  hekurudhash 

, Eurostar.    

 Kërkesa:  250 million në ditë 

 

 

Amadeus (www.amadeus.com ) 

 Slogani: ‘Your technology partner’  

 Zotërohet prej : Air France, Iberian dhe  Lufthansa  

 Themeluar:  1987  

 Vendndodhja:  France, Gjermani dhe Spanjë  

 I instaluar :në 215 vende  

 Linja ajrore:  440  

 Hotele:  35,000  

 Makina me qera: 55 firma  

 Kërkesat:  30 million në ditë  

 

SABRE  (www.sabre-holdings.com)  

  

 Slogani: ‘Connecting people with the world’s greatest travel possibilities’  

 Zotërohet prej: American Airlines  

 Themeluar:   1976  

 Vendndodhja: Texas në  USA  

 Instaluar në : 45 countries  

 Linja ajrore:  4540  

 Hotele: 53000  

 Makina me qera: 54 firma  

 Të tjera:  Krocera, hekurudha- Eurostar , Tour operator. 

 

 

 

3.1 MODELI E-COMMERCE NE TURIZEM 
E-commerce konsiderohet realizimi i shitjeve, blerjeve dhe marketingu nëpërmjet teknologjise dixhitale. Për të 

plotësuar nevojat e përdoruesve të e-commerce duhet bërë një analizë e kërkesave me në qendër konsumatorin. 

Për të kuptuar kërkesat e përdoruesve në mjedisin e e-commerce është e rëndësishme të kuptohet se si i merr 

vendimet për blerje një konsumator individual. Nëse bizneset njohin se si merret një vendim për blerje dhe 

identifikon faktorët e një procesi vendimmarrje dhe prirjet e këtij procesi  atëhere ata mundet në mënyrë analitike 

të vijojnë për të gjetur një zgjidhje nëpërmjet e-commerce. Kështu ato do të jenë në gjendje të sintetizojnë sjelljen 

e klientëve. Përgjithësisht është pranuar se konsumatorët në mënyrë të vetëdijshme ose jo ndjekin këto pesë hapa 

kur vendosin për të bërë një blerje: 

http://www.worldspan.com/
http://www.amadeus.com/
http://www.sabre-holdings.com/
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1. Njohjen e nevojës. 

2. Kërkimin e informacionit. 

3. Vlerësimin e informacionit. 

4. Vendimin për blerje. 

5. Vlerësimin pas blerjes. 

Duke iu referuar realitetit, me qëllimin që t’iu vijë në ndihmë bizneseve në përgjithësi dhe atyre që operojnë në 

fushën e turizmit  në veçanti, duke synuar në krijimin e epërsive konkurruese për to në drejtim të krijimit të 

lidhjeve sa më të mira dhe të ngushta më konsumatorin, po paraqesim ato çfarë është e nevojshme të përmbajë një 

website, cilave pyetje duhet t’u përgjigjet që të ndikojë pozitivisht për vendimmarrjen e konsumatorëve në blerje. 

1. Njohja e Nevojave 

Preferencë lidhur me produktet-shërbimet (A krijon site preferenca lidhur me produktet-

shërbimet, rekomandime për produktin-shërbimin?)Preferencë që nuk lidhet me produktin-

shërbimin (A krijon site preferenca që nuk lidhen me produktin-shërbimin të tilla si revista, 

lojra?)Njoftime publicitare në faqe (A vendos kompania të tilla njoftime për efekt publiciteti për 

veten?)Iniciativë të blerësve të rregullt (A ofron zbritje çmimesh apo dhurata kompania për 

blerësit e rregullt?)Pyetje suplementare për të grumbulluar informacion nga klientët (A bën 

kompania pyetje personale shtesë në mënyrë të rregullt?) 

2. Kërkim Informacioni  

Pyetje të bëra shpesh (A krijon kompania informacion për pyetje të bëra shpesh lidhur me 

produktet e saj?)Indeks për site-in (A krijon kompania një përmbledhje të të gjithë site-

it?)Indeks për produktin-shërbimin. (A krijon indeks për të gjitha shërbimet?) 

3. Vlerësim i Informacionit 

Lidhje me faqe të tjera produktesh-shërbimesh respektive (A krijon kompania on line lidhje me 

produkte-shërbime të tjera respektive?)Ndihmë për produktin-shërbimin e përzgjedhur (A krijon 

një tabelë apo tregues për të ndihmuar klientët të vlerësojnë alternativat?)Telefon/postë 

elektronike (A krijon kompania për klientët numur  të veçantë apo adresë e-mail për të 

kontaktuar?)  

4. Vendimi për Blerje 

Blerje në mënyra të ndryshme (A ju lejon kompania klientëve mundësi të blejnë në mënyra të 

ndryshme?)Porosi me anë të telefonit (A ju lejon kompania klientëve të porosisin produktet-

shërbimet  nëpërmjet telefonit?)Garanci për kthimin e parave (A ju mundëson forma që 

garantojnë kthimin e parave?)Ndjekje e porosisë (A ka kompania mekanizmin e duhur që t’u 

mundësojë klientëve të ndjekin (gjurmojnë) produktin-shërbimin  e zgjedhur prej tyre?) 

5. Sjellja pas Blerjes 

Grup i përdoruesve/dhoma bisedimi online (A krijon kompania ndonjë mënyrë që klientët me 

interesa të përbashkëta të komunikojnë me njëri-tjetrin?)Mbështetje on line (A krijon kompania 

mbështetje online?) 

 

Avantazhet e nje modeli të tillë janë: 

 Përgjithësisht ulje të kostos 

 Lehtësira në blerje 

 Lehtesi në hyrje (cdo ditë dhe orë)  

 Komoditet blerje nga shtëpia. 

 Jo pritje në rradhë në agjensi.  

Disavantazhet  janë:  

 Jo të gjithë kanë akses në internet.  

 Jo të gjithë mund të përdorin internetin.  

 Mungesë e besimit në teknologji . 

 Mungesë e kontakteve njerëzore.  

 Frikë në përdorimin e kartave të kreditit online.  

 

3.2 PËRDORIMI I KARTËS SË KREDITIT ONLINE. 
Përdoruesit e internetit shpesh perceptojne risqe domethënëse kur ato zbulojnë numrin e kartës së kreditit online 

sepse ato mund të jënë të shqetësuar për vjedhjen e numrit të kartës së kreditit, rrjedhje të informacioneve 

personale, ose rishfaqje të pagesave pa dijeni te tyre. Në krahun tjetër, përdoruesit e internetit, ndërsa fitojnë më 

tepër eksperiencë me rrjetin, do të rrisin gradualisht nivelin e komfortit me pagesat nëpërmjet kartës së kreditit. 

Prandaj, ndërsa përdoruesit e internetit familjarizohen me blerjet online me kartë krediti, ato do të jenë më pak të 
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shqetësuar dhe më të hapur ndaj idesë së pagesës me kartë krediti për produktet online. Prandaj,sa më shumë 

eksperiencë të ketë një përdorues interneti me blerjet online duke përdorur një kartë krediti, aq më të gatshëm do 

të jenë ato për të paguar për produktet online.  

4.REALITETI I BIZNESIT TE TURIZMIT  SHKODRAN, REAGIMET, 

PROBLEMATIKAT 
Në Shkodër teknologjia e informacionit nuk është shumë e përhapur, shumë struktura nuk kanë një faqe WEB-i ku 

të prezantojnë strukturën e tyre, nuk përdorin sisteme rezervimi etj. Në bazë të kërkimit të  bërë do ti japim 

përgjigje pyetjeve të tilla si: 

• Cilat  struktura janë të kompiuterizuara? 

• Sa i ndihmon përdorimi i kompiuterit në punën e tyre? 

• A janë të pajisur me sisteme rezervimi? 

• A kanë  një faqe WEB-i ku të prezantojnë  strukturën e tyre?  

Për studimin e këtyre problemeve u mbështetëm në realitetin shkodran, për të cilin janë marrë informacione 

nëpërmjet  teknikës së një pyetsori e gërshetuar me vrojtimin dhe interpretimin e tyre, pra metodologjia e përdorur 

është ajo e ground data. Pyetsori u shpërnda në 50 struktura turistike si hotele, restorante dhe agjensi turistike në 

qytet dhe zona rurale (Velipoje, Beltoje etj) te prezantuara si më poshtë: 

Hotele dhe restorante Restorante Agjensi turistike 

50% 30% 20% 

 
Njohuritë aktuale mbi kompjuterin dhe burimet e këtij informacioni jepen nga tabela e mëposhtme: 

Tabela 1 

N

r 
 Çeshtja    Rezultati   

 1 Njohurite aktuale Shume te Te pakta Te Te plota  

  rreth kompjuterit pakta  mjaftueshme   

      3 % 20 % 67 % 10 % - 

  Sa  njihet perdorimi 
Aspak Pak Diçka Shume  

     

 2 ne rrjete apo      

  sisteme   7 % 57  % 33  % 3 %        - 

  informacioni        

  Burimet aktuale te Shume te Te pakta Te Te plota Se di 

 3 informacionit rreth pakta  mjaftueshme   

  IT    3 % 60 % 23  % - 14 % 

  Interesimi rreth Aspak Pak Diçka Shume  

 4 shfrytezimit te      

  burimeve aktuale te      - 7 % 17  % 76 %         - 

  informimit        

  Sa plotesojne ato Aspak Pak Diçka Plotësisht Se di 

 5 nevojat        

      3 % 33  % 44 % 3 % 17  % 

 

Ndër këto rreth 78% e tyre disponojnë kompiutera ndërsa 22% jo. Dhe nga ato që disponojnë kompiutera rezulton 

si më poshtë: 

1 kompiuter  2 kompiutera  3 kompiutera  4 kompiutera  Mbi 4 

Series1, 
Hotele-

restorant
e, 25, 50% 

Series1, 
Restorant
e, 15, 30% 

Series1, 
Agjensi 

turistike, 
10, 20% 

Llojet e strukturave  Hotele-restorante Restorante Agjensi turistike
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kompiutera 

         

32%  34%  6%  22%  6% 

 

 

 
Në ato struktura që disponojnë kompiutera paraqiten si më poshtë aktivitetet e kompiuterizuara: 50%  e kanë 

restorantin të kompiuterizuar dhe 7% e tyre kanë recepsionin . Ndërsa 43% e agjensive turistike kanë shërbimet e 

transportit të kompiuterizuar. 

Restoranti Recepsioni Shërbimi I 

transportit 

50% 7% 43% 

 

Duke parë grafikun e vlerësimit të rëndësisë së web site-ve , vemë re që: 

 
Atëhere del përfundimi se ata e vlerësojnë shumë të rëndësishëm, pasi e dinë që është shumë i rëndësishëm nga 

ato sa kanë dëgjuar pavarësisht se nga përdorimi aktual nuk del. 

Dhe aktualisht: 32% e strukturave të mësipërme deklarojnë se kanë faqe Web , nërsa 68% deklarojnë se nuk kanë 

të tillë. Këtu vlen të theksohet se kemi një pjesë e të deklaruarave pozitivisht për faqe Web si të tillë kanë 

prezantuar adresën e E-mail të tyre.Atëherë lind pyetja: sa janë të gatshëm këta struktura  të investojnë në këtë 

fushë?Le të shohim rezultatet e pyetsorit: 

Series1, 1 
kompiuter, 

16, 32% 

Series1, 2 
kompiuter
a, 17, 34% 

Series1, 3 
kompiuter

a, 3, 6% 

Series1, 4 
kompiuter
a, 11, 22% 

Series1, 
mbi 4 

kompiuter
a, 3, 6% 

Numri i kompiuterave q& disponojn& 1 kompiuter 2 kompiutera

3 kompiutera 4 kompiutera

mbi 4 kompiutera

60% 

30% 

7% 3% 

Shume i rendesishem

I rendesishem

Pak i rendesishem

Aspak i rendesishem
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Pra janë 64 për qind të strukturave që janë në mëdyshje dhe për të zgjidhur këtë mëdyshje ata kanë nevojë për 

informacion rreth tyre, për të kuptuar më mirë anët pozitive dhe negative të tyre. Në shërbim të kësaj është edhe 

ky model e-commerce i cili ndikon në vendimarrjen e blerjes, duke krijuar kështu mundësi për krijimin e lidhjeve 

më të drejtpërdrejta dhe më të shpejta me konsumatorët    

5. KONKLUZIONE                    
1. Strukturat  me te perhapura në Shkodër jane hotele-restorantet dhe restorantet, me pas vijne agjensite 

turistike  

2. Nje perqindje e madhe e ketyre  strukturave disponojne kompiutera, por mbeten dhe disa struktura qe per 

momentin nuk jane te pajisur me kompiutera. 

3. Shumica e  ketyre strukturave dispomojne 1-2 kompiutera, vetem nje perqindje shume e vogel disponon 

me shume se 4 kompiutera. 

4. Sherbimet qe ofrojne shumica e strukturave  jane sherbimet e  restoranterise, me pas  vine ato te 

recepsionit dhe te lavanterise. Ndersa agjensite  turistike ofrojne sherbimet e  transportit. 

5. Keto sherbime ne disa struktura jane  dhe kompiuterizuara, ku perqindjenme te larte e ze restoranti, pastaj 

sherbimet e transportit dhe me pak recepsioni. 

6. Shumica e punonjesve mendojne se  perdorimi i kompiuterit  i ndihmon shume ne punen e tyre, ndersa 

nje perqindje te vogel qe mendojne se  i ndihmon pak. Por eshte nje tregues i mire  sepse nuk na doli 

asnje te thote qe perdorimi i kompiuterit  nuk i ndihmon aspak ne punen e tyre. 

7. Po vihet re se cdo dite e me teper strukturat po pajisen me sisteme rezervimi, kjo per vete faktin se  

teknologjite  e reja po i ndihmojne ne punen e tyre. 

8. Numri i te punesuarve eshte i vogel kjo mund tejete dhe nje nga arsyet pse disa struktura jane te pa 

sukseshme. 

9. Pak struktura kane  nje faqe WEB-i ku prezantojne strukturen e tyre dhe ato qe i kane shumica mendojne 

se vizitohet pak faqja e tyre e WEB-it. 

10. Mangësitë në përformancën e zhvillimit vijnë edhe si rezultat i mungesës së informacionit. 

6. REKOMANDIME   
Dy janë mësimet që nxjerrim nga studimi për zhvilluesit e t-e dhe manaxherët e sistemit të 
informacionit: 
 (1) kupto procesin vendimor të blerësit dhe (2) organizo site të t-e për të mbështetur procesin. 
Kupto Procesin vendimarrës të Blerësit. Organizata e biznesit  duhet të fillojnë me një analizë të 
procesit vendim marrës të blerësve konsumator. Kjo analizë të çon në një tërësi kërkesash të ngjashme 
me ato të nxjerra nga ky studim. Ajo që është e rëndësishme këtu është të mendohet për atë se ç’do 
konsumatori të realizojë dhe metodës që nevojitet për të ndihmuar klientët të arrijnë këtë objektiv. Për 
këtë  i nevojitet një plan me qëllim që të evitohet problemi i mbingarkesës me informacion i cili duhet 
organizuar dhe shpërndarë. Strategjitë janë të nevojshme të përdoren gjatë procesit vendimarrës të 
blerësit konsumator , për të mbajtur një fokusim/përqëndrim të fortë. 

1. Për zhvillimin e turizmit ne vendin tone menaxheret e strukturave duhet te sensibilizohen per futjen  e  

teknologjive te informacionit  ne strukturat e tyre. 

2. Per te pasur nje fleksibilitet te  larte ne punen e  tyre duhet te behen trajnime te ndryshme per punonjesit 

e ketyre ndermarrjeve pritese. 

3. Per cdo ndermarrje pritese eshte e  nevojshme nje faqe WEB-i ku te prezantojne strukturen e tyre. 

4. Per te pasur fleksibilitet dhe shpejtesi duhet te perdoren sistemet e rezervimit, dhe  cdo sherbim duhet te  

jete i kompiuterizuar. 

3% 10% 

64% 

23% Aspak

Pak

Ndoshta

Shume
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5. Dime se zhvillimi i turizmit rrit punesimin, prandaj strukturat ne vendin tone duhet te kene nje numer me 

te madhe personeli per te qene me te sukseshem. 

6.  Per vete faktin se numri i perdoruesve  te internetit po rritet, strukturat duhet ta bejne reklamimin me ane 

te internetit, per te  pasur nje audience me te madhe. 
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56    GLOBALISATION, TOURISM  AND DEVELOPMENT 

                                                                    
 

Abstract 
 
Globalization as the process generally refers to the spreading and intensification of 
economical, social, political and cultural relations between the states by aiming to make 
them global in scope. 
Globalization as a developing process is inevitable for our planet and it impacts nearly all 
domains of human activities in a different ways. The most pervasive impact of 
globalization is on human development. The fast developments in communication area 
and integration of national economies into international economy through trade, foreign 
direct investment, capital flows and the spread of information and technology are the 
evidences of globalized world. 
Globalization tendencies appeared as an outcome of scientific and technological 
innovations in 20th  century. As a result of globalization a fast changing of the world has 
affected almost all the sectors including the tourism as well. These changes have direct or 
indirect effect on tourism sector.  As globalization is widespread around the world 
international differences in the economic development has been increasing as well. 
Economic development is one of the most important problems that developing nations 
face. Due to the lack of industrialization in the most of the developing countries including 
Albania, tourism sector receives high priority in economic development of these 
countries. The stability and the security of the country create the preconditions for the 
use of the tourism potential for economic development. The best way of sustainable 
tourism development is considered to be ecotourism.  
The impact of globalization is mainly on technology and human development. Fast 
developments in information technology (internet) and infrastructure investments reflect 
the impacts of globalization and these two impacts have a special importance to tourism 
development. Technological developments in communications and transportation 
provide to individuals the real freedom of movement. In a word were the economical and 
political of nation-states are eroded by globalization the tourism is eroding the cultural 
boundaries and differences all over the world or at least it has such a scope. Tourism by 
accelerating the globalization process globalizes the problems that face the tourism and 
travel industry in a specific region. These problems do not remain only local or regional 
problems but through the forces of the globalization becomes global tourism and 
environmental problems. As the information technology overpasses the nation-state 
boarders the environmental degradation due to the globalization overpasses these 
borders. Tourism is a multidimensional phenomenon and it includes the relations 
between the tourist and the locals, tourist and business, tourist and the natural and 
cultural environment. The tourism sector leads the way to environmental, economical, 
socio-cultural and demographic changes. These changes impact the nation-state polices 
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regional and global developments. Tourism opens opportunities for integration, security, 
peace, stability, cooperation and development.   

 
 
 
 
 

Turizmit kulturor- hapësira për veprim 

 Diversiteti i pasurisë kulturore evropiane dhe dinamizmi i krijimit artistik paraqesin 
dëshmi të rëndësishme, ose le të themi, themelore të qytetërimeve të "identitetit 
evropian".Pasuria kulturore përkufizon identitetin e një bashkësie njerëzore dhe përben 
një resurs të çmuar i cili për vetë natyrën e tij të ndërlikuar, nuk është i rinovueshem dhe 
për këtë gjë ka nevoje të mbrohet dhe vlerësohet për t'i garantuar jetëgjatësinë dhe 
përfitimin në kohëzgjatje.Qytetet artistike ose historike, le të themi, janë gjithmonë e më 
të privilegjuarat nga pikëpamja e vëzhguesve dhe ruajtësve të artit dhe kulturës, duke 
qenë se janë ata pasqyruesit e saj të vërtete si auto-oferta turistiko-kulturaleDuke qenë se 
oferta historiko-kulturore së bashku me ruajtjen e ndërtesave dhe pasurisë 
arkeologjike/artistike/kulturore përkrah çilesise se këtyre ofertave, përforcojnë interesat 
e këtyre zonave urbane duke shtuar investimet dhe përfitimet ekonomike, si në kuptimin 
e investitorëve lokale ashtu dhe në atë të flukseve turistike.Turizmi kulturor (ose 
kultural) ka si qellim të japë kontributin e tij duke përqendruar vështrimin në aspektet 
ekonomike dhe të punësimit, duke nënvizuar vlerën e aktiviteteve kulturore dhe 
kontributin e saj në ndërthurjen dhe mbarëvajtjen e raporteve sociale, në identitetin 
rajonal dhe në zhvillimin e komunitetit në kontekstin urban.Turizmi kulturor është një 
eksperiencë që përfshin kontakte shumë shtresore me asetet e ndryshme të trashëgimisë 
kulturore. Gjatë lëvizjeve me karakter njohës, argëtues, turistëve u krijohet mundësia të 
mësojnë rreth rëndësisë së një vendi, trashëgimisë, elementëve kulturor dhe natyror të 
tij. Organizata Botërore e Turizmit (W.T.O,) përcakton turizmin kulturor si: “ lëvizja e 
njerëzve kryesisht për motive kultuore, udhëtime për festivale dhe ngjarje të tjera, vizita 
nëpër monumente, udhëtime për të studiuar natyrën, folklorin, artin dhe pelegrinazhe”. 
Turizmi kulturor përcaktohet edhe nga  e perspektivës së biznesit, duke përfshirë 
zhvillimin dhe marketingun e qyteteve dhe atraksioneve të ndryshme për turistë vendas 
dhe të huaj.  

 Elementet bazë të trashëgimisë kulturore janë asetet e trashëgimisë 
kulturore të vendit mikpritës. Trashëgimia përcaktohet nga ICOMOS si një koncept i gjerë 
që përfshin asete të prekshme si mjedisi natyror dhe kulturor, vende historike dhe 
mjedise të ndërtuara, po ashtu dhe asete të paprekshme si njohuritë, stili i jetës, praktika 
kulturore e të tashmes dhe të kaluarës. Këto asete identifikohen dhe ruhen kryesisht për 
vlerat që ato paraqesin, kryesisht për aspektin e tyre estetik, arkitekturor, historik, social, 
shpirtëror ose në vlerat edukative.   

Turizmi kulturor dhe mass-media   
 
Sot ka  botime, broshura dhe guida të ndryshme që  i promovojnë këto burime 

turistike dhe natyrore, por nuk ka një pasqyrim dhe një  interesim të gjerë nga organet e 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sq.wikipedia.org/wiki/Arkeologjia
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masmedias, të cilët mund dhe duhet të japin një kontribut të çmueshëm në këtë drejtim. 
Mjetet te informimit që në ditët e sotme po përjetojnë një zhvillim dhe  një përhapje 
marramendëse mund dhe duhet të jenë partnerët kryesorë në nxitjen dhe zhvillimin e 
këtij biznesi mjaft  fitimprurës dhe me shumë perspektivë për Shqipërinë dhe rajonin e 
Shkodrës. Por që të bëhet e mundur një bashkëveprim i tillë mendojmë se paraqitet  e 
nevojshme ngritja, e një grupi pune i përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Kulturës 
dhe Turizmit, pushtetit vendor, i pushtetit lokal, i drejtuesve të monumenteve të kulturës, 
agjencive turistike, biznesit, universitetit, medias etj. Ndërtimi i një politike të tillë  ku  
media të bëhet partner në projektin zinxhir të nxitjes dhe zhvillimit të turizmit kulturor 
do të sillte rezultate  të shpejta në këtë sektor. Popullata është shumë e ndjeshme 
kundrejt informacionit  që ofron media audio-vizive, elektronike (theksojmë se:”Interneti 
sot nëpërmjet një përhapje marramendëse tërheq vëmendjen e shumë vetëve në mbarë 
botën”). 

 

Ky është dhe qëllimi i  saj, të krijojë një hapësirë komunikimi për të parë se 
ç’probleme të komunikimit ndërgjuhësor paraqiten sot në fusha të ndryshme 
profesionale apo institucione në kontekstin shqiptar.  

 
2. Komunikimi dhe turizmi  
 
Letërsia i ndihmon nxënësit të njohin kulturën e popullit, gjuhën e të cilit po 

studiojnë. Por kjo është një çështje mjaft e ndërlikuar. Së pari,  lidhja mes një kulture dhe 
letërsisë së saj  nuk është aspak e thjeshtë , pasi janë të pakta tregimet apo poezitë  që 
mund të konsiderohen si një dokument i pastër objektiv i shoqërisë, produkt i së cilës 
edhe janë. Disa tregime, romane apo komedi mund të krijojnë iluzionin e realiteti të 
vërtetë, por mbeten përherë krijime të një fantazie. Së dyti, nëse mendojmë se një tekst 
letrar reflekton në një farë mënyre kulturën e vet, atëherë cili aspekt i kësaj kulture është 
pasqyruar dhe me sa besueshmëri? Ka rrezik që studentët të bien në gabim dhe të 
besojnë që një roman përfaqëson tërësinë e një shoqërie kur në realitet përfaqëson vetëm 
një pjesë të veçantë të shoqërisë gjatë një periudhe historike specifike. Përdorimi i 
letërsisë mund t’u ofrojë nxënësve mundësinë e përftimit të një perceptimi të dobishëm 
dhe mjaft të habitshëm të asaj se si anëtarët e një shoqërie mund të përshkruajnë dhe të 
vlerësojnë eksperiencat e tyre. Duke qenë se përshkrimi ka shumë mundësi të jetë i 
pjesshëm ne duhet t’i inkurajojmë nxënësit ta trajtojmë në mënyrë kritike. Në fakt, 
qëndrimi ynë përballë aspektit kulturor të letërsisë duhet të jetë gjithmonë kritik, në 
mënyrë që qëllimet kulturore  dhe ideologjike që nënkuptojnë tekstet, të mos pranohen 
thjesht sepse na ofrohen, por të jenë objekt diskutimi, të vlerësohen dhe nëse është e 
nevojshme edhe të kundërshtohen.  
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Bashkëpunimi ndërinstitucional 
 
 
Ministria: Koordinon punën ndërmjet bashkisë, drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore dhe 
institucioneve të tjera kulturore.  
Bashkia: Koordinon punën ndërmjet institucioneve të kulturës, monumenteve, parqeve 
arkeologjike, librarive 
Biznesi: Agjencitë turistike koordinojnë promovimin dhe tërheqjen e turistëve 
Media: Ndihmon në promovimin e këtyre vlerave kulturore 
Qendrat turistike:Organizojnë punën me agjencitë turistike për pritjen e turistëve dhe për 
të mundësuar infrastrukturën e nevojshme për të plotësuar pritjet e tyre. 

 
Alternativa më e mirë e shfrytëzimit të trashëgimisë kulturore të rajonit të Shkodrës 

dhe mbrojtjes e ruajtjes për brezat e ardhshëm është zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm 
kulturor.Sic u theksua  

Rekomandime  
 
Për të arritur një nivel të tillë zhvillimi është e rëndësishme që të ndërmerren hapa në 
drejtim të: 
 

 Rritjes së nivelit të bashkëpunimit ndërmjet sektorëve primarë të turizmit dhe 
trashëgimisë kulturore e institucioneve përgjegjëse për to. 

 Rritjes së nivelit të njohjes së trashëgimisë kulturore dhe rëndësisë që mbart kjo e 
fundit në drejtim të zhvillimit ekonomik të vendit. 

 Rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të tregut të turizmit kulturor, si dhe 
ndërmarrjen e hapave pozitiv, me plane afatgjata me qëllim shtimin e numrit të 
turistëve.  

 Nevoja për njohje më të gjerë dhe mbështetje dhe investim të hapësirave të turizmit 
kulturor.  

 Zhvillimi i elementëve infrastrukturorë,  
 Krijimi i njw network-u mes institucioneve vendase dhe pwrftimi i projekteve nga 

ana institucioneve ndwrkombwtare. 
 Nxitja e bashkwpunimit mes rajoneve.  
 Arsimimi dhe trajnimi i burimeve njerëzore në shërbim të turizmit,  
 Organet e Medias dhe interneti janë në komponent i rëndësishëm dhe 

domosdoshmërish në rritje për promovimin e sektorit të turizmit dhe komunikimin.  
 Marketingu dhe promovimi i turizmit brenda dhe jashtë vendit  
 Promovimi i praktikave më të mira 
 Pasurim i kurrikulave 
 Kualifikimi i stafeve dhe i personave në sektorin publik dhe privat në mënyrë që 

sektori i turizmit të zhvillohet efektivisht  
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57 Qarkullimi i lirë i shërbimeve sipas direktivës "Bolkestein" përballë  

integrimit të Ballkanit perëndimor në Tregun e Brendshëm. 

 

Free movement of services under the directive, "Bolkestein" vis-à-vis  integration of 

Western Balkans in the Internal Market. 

 

Abstract 

Directive 2006/123 on services in the Internal Market, otherwise known as the Bolkestein 

directive is an essential community act on the free movement of services in the Internal 

Market, a complementary framework instrument that has the dual purpose of removing 

obstacles to the freedom of movement services and removing barriers to the freedom of 

establishment of service providers in the EU territory. The legal basis of the directive in 

question are articles 53 to 62 of TFEU, but it actually establishes a comprehensive system built 

not only on fundamental community freedoms, but also the significant pool of Internal Market 

legislation applicable to the services sector, and further develops the principles laid down in 

articles 49 and 56 of TFEU. Entry into force of the directive, which means its implementation 

to the destinataries, was predicted in 2009, the date set for its final transposition by Member 

States in the relevant legislation, but has not yet entered into force in all EU member states, 

which means that there are still restrictions, obstacles to the free circulation of services, and 

freedom of establishment and except member countries, Bolkestein directive should apply to 

the Western Balkans, where except Croatia, the candidate countries and potential candidate 

should harmonize national laws with the provisions of Directive. The paper aims to analyze the 

real situation of Directive implementation within the Internal Market and  vis-à-vis integration 

of the Western Balkans in this market. 

 

Abstrakti 

Direktiva 2006/123 për shërbimet në Tregun e Brendshëm, e njohur ndryshe si direktiva 

Bolkestein është akti komunitar thelbësor për qarkullimin e lirë të shërbimeve ne Tregun e 

Brendshëm, një instrument kuadër plotesues që ka qëllimin e dyfishtë të heqjes së pengesave 

në lirinë e lëvizjes së shërbimeve dhe heqjen e pengesave në lirinë e vendosjes së ofruesve të 

shërbimeve në territorin komunitar. Baza juridike e direktivës në fjalë janë nenet 53-62 të 

TFBE (ish- nenet 47 e 55 te TKE) por ajo në fakt, ngre një sistem gjithëpërfshirës të ndërtuar 

jo vetëm mbi liritë themelore komunitare, por edhe trupën e rëndësishme të legjislacionit të 

Tregut të Brendshëm të zbatueshme për sektorin e shërbimeve, dhe zhvillon më tej parimet e 

përcaktuara në nenet 49 dhe 56 të TFBE-së. Hyrja në fuqi e direktivës që nënkupton zbatimin e 

saj për destinatarët të cilëve iu drejtohet, u parashikua 2009, datë e vënë për transpozimin 

përfundimtar të saj nga shtetet anëtare në legjislacionet përkatëse, por akoma nuk ka hyrë në 

fuqi në gjitha shtetet anëtare të Bashkimit, çka dmth se ka ende kufizime, pengesa e qarkullim 

jo te lirë te shërbimeve e vendosjes dhe përvec vendeve anëtare direktiva Bolkestein duhet të 

zbatohet edhe për Ballkanin Perendimor, ku përvec Kroacisë vendet kandidate e kandidate 

potenciale duhet të përqasin e harmonizojnë ligjet kombëtare me dispozitat e Direktivës. 

Punimi ka si qëllim të analizojë Direktiven me situatën reale të implementimit brenda Tregut të 

brendshëm dhe përballë  integrimit të Ballkanit perëndimor në këtë treg.  
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Direktiva Bolkestein si akti komunitar thelbësor për liberalizimin e shërbimeve në 

Tregun e brendshëm. 

 

Qarkullimi i lirë i shërbimeve në Bashkimin Evropian është një nga katër liritë komunitare 

thelbësore për Tregun e brendshëm pasi shërbimet përbëjnë rreth 70 % të punësimit dhe të 

ardhurave të Bashkimit Evropian, pra janë baza e ekonomisë së këtij tregu unik pjesë përbërese 

e së cilës janë tashmë 28 shtete me Kroacinë shtetin e fundit të hyrë në BE në korrik 2013.  

Liberalizimi i shërbimeve ka qenë objekti i rregullimeve dhe ndryshimeve nga traktatet dhe 

nga disa rregullore e direktiva të cilat në vazhdën e zgjerimit të BE-së e integrimit të shteteve 

të reja të anëtarësuara e zgjerimit të Tregut unik kane sjellë ndryshime për tiu përshtatur 

realiteteve evolutive. Megjithatë pavarësisht ketyre ndryshimeve, vendin kryesor nga direktivat 

e nxjerra nga Këshilli në kuadër të zbatimit të detyrimeve të traktatit për liberalizimin e 

shërbimeve drejt krijimit të një tregu të integruar e efikas të qarkullimit pa pengesa e kufizime 

nga diskriminimi ndaj ofruesve e marrësve të shërbimeve në TUE, e zë Direktiva 2006/123 për 

Shërbimet, ose e ashtuquajtura direktiva Bolkestein. 

Direktiva 2006/123 për shërbimet në Tregun e Brendshëm, në 50 vitet e integrimit komunitar 

është akti komunitar më i debatueshëm e i diskutueshëm në gjirin e Këshillit e Parlamentit 

Evropian, që tërhoqi vëmendjen e publikut dhe të mediave që kur u propozua në janar të vitit 

2004 nga Komisioni Evropian
316

 nga komisioneri për Tregun e Brendshëm në atë kohë Frits 

Bolkestein nga i cili mori edhe emrin direktiva “Bolkestein” (siç njihet shpesh në literaturën e 

qarqet e BE-së). Kjo direktivë e ka zanafillën që në vitin 2000 gjatë propozimeve të bëra në 

Këshillin Evropian të Lisbonës, që kishin si qëllim të krijonin një treg autentik të brendshëm të 

shërbimeve, si levë e rëndësishme e arritjes së objektivave të BE-së për ta bërë ekonominë e 

BE-së një nga me konkurrueset e dinamiket në botë, dhe për këtë quhet shpesh edhe si “bija” e 

Lisbonës sepse është produkti përfundimtar i një embrioni ligjor të perceptuar në Këshillin e 

Lisbonës, një strategjie që synonte të evidentonte rëndësinë e shërbimeve si shtyllën e 

ekonomive të shoqërive tona bashkëkohore. Propozimi i direktivës zgjati deri 3 vite për t`u 

miratuar pas shumë debatesh e kontestimesh në vitin 2006, nga Parlamenti Evropian, sipas 

nenit 251 të TKE me anë të procedurës së bashkëvendosjes me shumicë të gjerë dhe me 

abstenim të Belgjikës dhe Lituanisë
317

.  

Direktiva për liberalizimin e shërbimeve përbën dokumentin ligjor komunitar më të nevojshëm 

për vulnerabilitetin e zbatimit pa kufizime të lirisë së shërbimeve dhe vendosjes në Tregun 

Unik Evropian dhe kapërcimin e problemeve ligjore kombëtare përsa i përket këtyre dy lirive. 

                                                 
316

Iniciativa legjislative e direktivës « Bolkestein » përkon në kohë me atë të projekt-kushtetutes evropiane që 

njëkohësisht ngjalli shumë interes dhe vëmendje të shteteve anëtare, qytetarëve komunitare deri atëherë 

indiferente për çështjet evropiane, dhe publikut në përgjithësi, pasi prekte një temë shumë të ndjeshme për 

interesat e të gjithë të lartpërmendureve, atë të shërbimeve, që lidhej me punësimin, mirëqenien e të ardhmen 

ekonomike e sociale të BE-së. Por projekt-drafti i parë i saj dështoi me referendumet e Hollandës dhe Francës që e 

hodhën poshtë përkatësisht në maj e qershor të vitit 2005. 
317

Por në fakt, duhet nënvizuar se në fillimet e integrimit evropian, Evropa bazohej në dy sektorë themelore të 

ekonomisë, bujqësia dhe industria, dhe liria e lëvizjes së shërbimeve së bashku me 3 liritë tjera komunitare 

konsideroheshin e ishin liri sekondare. Më pas me zgjerimin e vazhdueshëm, shërbimet sot janë sektori themelor e 

mbizotërues ndaj bujqësisë e industrisë pasi përbëjnë 2/3 e PBB, 2/3 e vendeve të punës (68 % të forcës së punës) 

në BE, biles sipas disa të dhënave paraprakisht propozimit të direktivës në fjalë, krijimi i tërësisë së vendeve të 

punës, 96 % e punësimit të gjeneruar në vitet 1997-2004 që përkon edhe me zgjerimin e Bashkimit nga 15 me 25 

vendeve anëtare, flasin qartë për qëllimin e BE-së në reduktimin e papunësisë dhe zhvillimin e mëtejshëm të 

ekonomisë së TUE, pasi në fakt shërbimet për shkak të pengesave që kufizojnë lirinë e lëvizjes së tyre në nivel 

ndërkufitar, përfaqësojnë 20 % të shkëmbimeve ndërkomunitare. Shih:D’Acunto.S.,Direttiva Servizi 

(2006/123/CE): genesi, obiettivi e contenuto, prefazione di Frits Bolkestein, Giuffrè editore, Milano, 2009, fq.3-7. 
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Karakteri inovativ i direktivës 2006/123 qëndron në qasjen e dispozitave që parashikon, pasi 

për herë të parë bashkë-ekzistojnë në mënyrë koherente e organike, rregullat themelore 

komunitare në fushën e aktiviteteve ekonomike të shërbimeve
318

.  

Baza juridike e direktivës në fjalë janë nenet 53-62 të TFBE (ish- nenet 47 e 55 te TKE) por 

ajo në fakt, ngre një sistem gjithëpërfshirës të ndërtuar jo vetëm mbi liritë themelore 

komunitare, por edhe trupën e rëndësishme të legjislacionit të Tregut të Brendshëm të 

zbatueshme për sektorin e shërbimeve, dhe zhvillon më tej parimet e përcaktuara në nenet 49 

dhe 56 të TFBE-së.  

Direktiva për shërbimet në fakt edhe nga emërtimi i saj demonstron qëllimin e dyfishtë që ka, 

heqjen e pengesave/barrierave në qarkullimin e lirë të shërbimeve dhe heqjen e pengesave në 

lirinë e vendosjes së ofruesve të shërbimeve në TUE ose më konkretisht në territorin 

komunitar. 

Që nga propozimi i saj, direktiva është e konceptuar e miratuar sipas 4 linjave orientuese të saj: 

1. Ka natyrë horizontale; sepse është instrumenti i vetëm ligjor, më tepër se një seri e 

direktivave sektoriale  

2. Direktiva është një instrument kuadër, pasi thjesht përgatit një sërë parimesh themelore 

dhe ndalime të përgjithshme që mbulojnë të gjitha fushat të cilat përbëjnë një pjesë të 

fushës së saj të zbatimit, dhe që janë të nevojshme për të rregulluar çështjet kyçe për të 

siguruar besimin e konsumatorit dhe për të arritur bashkëpunimin efektiv midis shteteve 

anëtare. Por nuk përmban rregulla të detajuara, nuk parashikon harmonizimin e plotë të 

legjislacioneve kombëtare ose një uniformizim legjislativ komunitar. Eshtë detyrë e 

shteteve anëtare për të krijuar rregulla shtesë që përmbajnë rregulla më specifike të 

nevojshme për të përmbushur kërkesat që vijnë nga parimet e ndalimet komunitare. Në 

këtë mënyrë, direktiva respekton veçantinë e sektorëve ekonomike individuale dhe të 

sistemeve ligjore kombëtare, ndonjëherë shumë të ndryshme mes tyre dhe të vështira 

per tu uniformizuar. 

3. Direktiva 2006/123 kodifikon jurisprudencën e GJED-së, sepse Gjykata duke mos qënë 

organ legjislativ, por gjyqësor, nuk mund të vendosë rregulla harmonizimi, pavarësisht 

se në gjykimet e paraqitura nga subjektet e shërbimeve dhe Komisioni, ka kryer 

progresivisht funksionin e heqjes së barrierave ndaj qarkullimit të shërbimeve duke 

vendosur ndalesa në sjelljet kufizuese të shteteve anëtare dhe sanksionuar shkeljet nga 

ana e tyre, të dispozitave të traktatit mbi shërbimet e vendosjen.Direktiva në nenet e saj 

të shumtë përmban parimet jurisprudenciale në fushën e shërbimeve dhe lirinë e 

vendosjes, e kështu drejtimet e Gjykatës së Drejtësisë në sajë të direktivës, nuk do të 

kenë më një vlerë të kufizuar në një rast apo shtet të vetëm, por universale, të vlefshme 

për të gjitha shtetet anëtare dhe të gjitha sektorët, sigurisht përveç atyre të përjashtuar 

në mënyrë specifike. Në këtë rast, direktiva kryen një funksion të dyfishtë: nga njëra 

anë, përmbledh konceptet dhe ndalimet e Gjykatës dhe i klasifikon ato në kategori, dhe 

së dyti, dhe zhvillon e interpreton me gjerë vendimet e Gjykatës përmes klauzolës së 

lirisë së shërbimeve
319

. 

4. Direktiva është konceptuar që në fillim si akt ligjor komunitar plotësues apo shtesë i së 

drejtës komunitare në fuqi apo të ardhshme [që dmth të drejtën e BE-së që do evoluojë 

e ndryshojë si pasojë e dinamikës së vetë acquis communautaire] në fushën e 

shërbimeve. Prandaj në nenin 3 të saj, ajo thekson se në rast konflikti mes normave të 

                                                 
318

 D’Acunto.S., La proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, Revue du droit de l‟Union 

européenne, 2004,n.2, fq. 201-248. 
319

 Për më tepër shih : D’Acunto.S.,Direttiva Servizi (2006/123/CE): genesi, obiettivi e contenuto, prefazione di 

Frits Bolkestein, Giuffrè editore, Milano, 2009, fq.15-23; D’Acunto.S., Directive service (2006/123/CE): 

radiographie juridique en dix points, in Revue du droit de l‟Union euroéenne, 2007, n.2, juillet, fq. 261-327. 
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saj dhe normave të së drejtës sekondare, këto të fundit do të kenë përparësi. Në raste 

tjera mund të kryejë funksionin e zbatimit plotësues ndaj normave apo dispozitave mbi 

shërbimet që ofrohen nga instrumenta të tjerë ligjore.  

Nderkohe persa i perket struktures se saj, Direktiva përbëhet nga 45 nene të cilët janë të 

ndërtuar në mënyrë që të parashikojnë rregullimet e nevojshme e të domosdoshme për tregun e 

shërbimeve e problematikat e tij. Me konkretisht po bëjmë një përmbledhje të rregullimit të saj: 

 Direktiva përkufizon si shërbime aktivitetet ekonomike të të vetëpunësuarve të ofruara 

normalisht kundrejt shpërblimit. Pra nuk zbatohet as për punëtorët me rrogë, as për 

prodhimin industrial të mallrave, e as për aktivitete të cilat janë të lidhura drejtpërdrejtë 

me ushtrimin e autoritetit zyrtar siç parashikohet në nenin 51 të TFBE (p.sh. policia, 

administrata e drejtësisë). 

 Direktiva e Shërbimeve liston të gjitha aktivitetet dhe sektorët që nuk janë përjashtuar 

shprehimisht nga objekti i saj i zbatimit
320

, por përjashtimet si psh, shërbimet jo-

ekonomike të interesit të përgjithshëm që ofrohen pa shpërblim si arsimi fillor e i 

mesëm (megjithëse shërbimet ekonomike të interesit të përgjithshëm si elektriciteti, 

gazi e trajtimi i mbeturinave si dhe shërbimet postare hynë në fushën e zbatimit të 

direktivës),  shërbimet farmaceutike e të kujdesit shëndetësor të ofruara nga 

profesionistët e shëndetit ndaj pacientëve, kur këto aktivitete hynë tek profesionet e 

shëndetit të rregulluara në shtetin anëtar ku ofrohen shërbimet. Shërbimet financiare 

përfshi shërbimet bankare, të kreditit, të fondit të investimeve dhe të sigurimeve, 

shërbimet e sigurimeve dhe pensioneve që mbulohen nga direktiva 2006/48/KE, 

shërbimet e komunikimit elektronik, shërbimet në fushën e transportit ajror, detar, 

rrugor, hekurudhor etj, nuk i bëjnë këta sektorë dhe shërbime imunë për zbatimin e 

neneve 49 dhe 56 të TFBE-së, pasi për aq kohë sa ata janë shërbime për qëllime të nenit 

57 të TFBE-së, mund të jenë subjekt i rregullave të lirisë së vendosjes dhe lirisë për të 

ofruar shërbime. 

 Seksione të caktuara të direktivës zbatohen për situatat ndërkufitare (që përfshijnë më 

shumë se një shtet anëtar), por nga ana tjetër, dispozitat e tjera të Direktivës zbatohen 

edhe për situatat e brendshme, si për shembull, te Kreu II-të (thjeshtësimi administrativ) 

zbatohet njëlloj për ofruesit e huaj dhe vendas të shërbimeve që dëshirojnë për të 

ngritur një biznes të ri apo degë në një shtet anëtar. 

 Dallimi mes lirisë së vendosjes dhe lirisë së ofrimit të shërbimeve është i rëndësishëm 

dhe si i tillë është parashikuar në pjesë të caktuara të direktivës kushtuar të dyjave. 

Kriteri i përkohshmërisë së ushtrimit të një aktiviteti ekonomik si i vetëpunësuar, 

përfshi edhe rastin kur ka një infrastrukture ndihmëse personi i vetëpunësuar si psh. 

zyre, është përcaktues i zbatimit apo mbulimit të atij aktiviteti nga dispozitat mbi lirinë 

e lëvizjes së shërbimeve, që dallon nga qëndrueshmëria e vazhdueshmëria në kohë në 

rastin e zbatimit të dispozitave mbi lirinë e vendosjes. 

                                                 

320
 Shih: Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services 

in the internal market, neni 2 e 3, në http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT . 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT
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 Direktiva përtej asaj që sanksionohet në nenin 56 e vijues të TFBE-së, parashikon si 

kërkesë ndaj shteteve anëtare pritëse që të ndalojnë kufizimet veçanërisht të dëmshme 

në zbatimin e lëvizjes së lirë të shërbimeve si psh kërkesa për një vendosje në atë shtet 

anëtar. Dhe të gjitha rastet e kufizimeve duhet të jenë jodiskriminuese në lidhje me 

shtetësinë apo vendin e vendosjes dhe të jenë proporcionale në rast të derogimit të tyre 

për arsye të interesit të përgjithshëm apo ordre public. Po kështu klauzola e lirisë së 

ofrimit të shërbimeve është e shoqëruar me një sërë derogimesh që përfshijnë çështje të 

mbuluara nga Direktiva 96/71 per punëtorët e zhvendosur
321

 dhe Direktiva 2005/36 mbi 

njohjen e kualifikimeve profesionale
322

. 

 Direktiva e Shërbimeve përveç sistematizimit të jurisprudencës së GJED-së, siguron 

gjithashtu një reformë të modernizimit të legjislacionit dhe administratës që shtetet 

anëtare janë të detyruara të zbatojnë e cila i shërben personave fizikë e bizneseve që 

duan të ushtrojnë të drejtën e vendosjes në një shtet anëtar tjetër duke krijuar shoqëri, 

degë, filial apo agjensi dhe ofruesve ndërkufitare të shërbimeve, si psh nje biznesmeni i 

cili dëshiron të ofrojë shërbime në një shtet tjetër anëtar pa u vendosur atje. Aspektet e 

kësaj reforme mjaft efikase në praktikë janë disa si psh: thjeshtësimi dhe modernizimi 

administrativ dhe legjislativ në procedurat e autorizimit; vendosja për ofruesit e 

shërbimeve të të ashtuquajturave "Pikat e kontaktit”
323

 ne çdo shtet anëtar për të 

përfunduar formalitetet dhe procedurat ne linje elektronike (online) në 

distancë;  rishikimi dhe përshtatja e kërkesave ligjore ekzistuese të zbatueshme për 

shërbime; eliminimi i kërkesave ligjore kombëtare që janë diskriminuese, të 

panevojshme apo joproporcionale; sigurimi që ndërmarrjet mund të ofrojnë shërbimet e 

tyre ndërkufitare mbi një bazë të përkohshme; ndalimi i ndalesave totale në 

komunikimet tregtare nga profesionet e rregulluara; gjithashtu trajton problemin e 

tregtarëve "mashtrues" në tregun e vetëm, duke ngritur një sistem te bashkëpunimit 

administrativ ndërmjet autoriteteve kombëtare me synimin e mbikëqyrjes efektive te 

ofruesve të shërbimeve përtej kufijve; mosdiskriminimin ndaj marrësit të shërbimit mbi 

bazën e kombësisë apo vendit të banimit të tij, që duhet të përmbushet nga administratat 

publike dhe nga ofruesit e shërbimeve
324

. 

Direktiva parashikon heqjen e kërkesave kombëtare në lidhje me aksesin ose ushtrimin e një 

aktiviteti të shërbimeve që janë veçanërisht kufizuese për lirinë e vendosjes dhe liberalizimin e 

fuqizimin e sektorit të shërbimeve, që janë burimi kryesor i investimeve të huaja direkte (rreth 

                                                 
321

Shih direktivën 96/71 në: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996L0071  
322

 Shih direktivën 2005/36 në:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF  
323

Pikat e kontaktit  japin informacion në lidhje me kërkesat, si dhe procedurat dhe formalitetet e nevojshme për 

ushtrimin apo qasjen në një aktivitet të shërbimeve në vendin e tyre. Ata duhet tu japin ofruesve një pasqyrë të 

qartë të të gjitha hapave që ata kanë nevojë për të marrë dhe furnizimin e tyre me ndihmën  proceduriale dhe 

feedback-un mbi procedurat në vazhdim ne lidhje me vendosjen dmth themelimin e një shoqërie, dege, filali apo 

agjensie; të listojnë detajet e kontaktit të autoriteteve kompetente, shoqatave apo organizatave përkatëse dhe 

mjetet e dëmshpërblimit në dispozicion në rast të mosmarrëveshjes; të sigurojnë qasjen në regjistrat publikë dhe 

bazave të të dhënave mbi ofruesit dhe shërbimeve; të sigurojnë formularët e nevojshëm në internet në mënyrë që 

procedurat dhe formalitetet lartpërmendura mund të përfundojë në mënyrë elektronike dhe në distancë; të marrin 

aplikimet e depozituara dhe ti përcjellin te autoriteti kompetent përgjegjës; të marrin vendimet dhe  përgjigjen e 

kërkesave nga autoriteti kompetent përgjegjës dhe tia komunikojnë ato aplikantit. Për këtë dhe sa u tha më lart 

shih: The EU Single Market, Services Directive, në: 

 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/faq/index_en.htm  
324

 Shih: The EU Single Market, Services Directive, në http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-

dir/faq/index_en.htm . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/faq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/faq/index_en.htm
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57% në vitin 2008) dhe, ç'është më e rëndësishmja, burimi i gjithë krijimit të punës neto. E 

kemi theksuar që në fillim të analizës se Tregu evropian për shërbimet ende nuk është i 

zhvilluar plotësisht dhe i integruar, pasi vetëm rreth 20% e shërbimeve të ofruara në BE kanë 

një dimension ndërkufitar, prandaj Direktiva Bolkestein ishte rrjedhoja e vulnerabilitetit per 

liberalizim te mëtejshëm të tyre në dobi të zhvillimit ekonomik te TUE që përgjatë vijave 

kombëtare shoqërohet me një produktivitet të reduktuar. Ndërsa zona Euro ka arritur nivelet e 

produktivitetit në sektorin e prodhimit të krahasueshme me ato të SHBA, hendeku midis 

produktivitetit Eurozonë dhe SHBA në sektorin e shërbimeve është rreth 30%
325

.  

Gjithashtu kjo Direktivë nuk shkakton dumping social, se nuk ndikon në të drejtën e punës, (që 

përfshin çdo dispozitë ligjore ose kontraktuale lidhur me kushtet për punësim, kushtet e punës 

duke përfshirë shëndetin dhe sigurinë në punë dhe marrëdhëniet midis punëdhënësve dhe 

punëtorëve), të cilën shtetet anëtare e zbatojnë në përputhje me të drejtën kombëtare (të 

brendshme) që respekton të drejtën e BE-së. Njëlloj nuk ndikon as në legjislacionin e 

sigurimeve shoqërore të shteteve anëtare. Direktiva thekson të drejtat e marrësve të shërbimeve 

që janë konsumatorët dhe bizneset, të cilët duan të përdorin shërbimet gjatë aktiviteteteve të 

tyre, duke u kërkuar shteteve anëtare të heqin pengesat për marrësit që duan të përfitojnë 

shërbime të ofruara nga ofrues të vendosur në shtete të tjera anëtare si detyrimet për të marrë 

një autorizim, të ndalojne diskriminimin bazuar në shtetësi apo vendbanim, detyrim që duhet të 

përmbushet nga autoritetet rajonale apo lokale ose nga ofruesit e shërbimeve në kushtet e tyre 

të ofrimit të shërbimeve nga një shtet tjetër anëtar, të japin informacionin dhe asistencën e 

nevojshme në lidhje me kërkesat ligjore, rregullat e mbrojtjes së konsumatorit, duke promovuar 

kështu një cilësi të lartë të shërbimeve;  

Direktiva përmirëson funksionimin e tregut të vetëm të shërbimeve, pasi siguron: rritje 

ekonomike për ndërmarrjet (në veçanti ndërmarrjet e vogla e të mesme) konkurrencën në rritje 

të shërbimeve të BE-së dhe të industrisë, zgjedhje më të mirë dhe më të gjerë dhe çmime më të 

ulëta për përfituesit e shërbimeve/konsumatorët, avantazhe për administratat publike pasi 

thjeshtësimi dhe modernizimi administrativ u mundëson atyre përdorimin e burimeve në 

mënyrë më efikase, por jep më shumë të drejta për përfituesit e shërbimeve si e drejta e 

informacionit, e mbikëqyrja më e mirë e ofruesve të shërbimeve
326

. 

Gjithashtu Direktiva parashikon forcimin e marrëdhënieve mes shteteve anëtare, një detyrim që 

rrjedh nga nenet 28-36. Për të siguruar shkëmbim të shpejtë e efektiv Komisioni në 

bashkëpunim me shtetet anëtare vendosin një Sistem informacioni të Tregut të Brendshëm 

(Internal Market Information System, IMI) për të informuar njëri-tjetrin në rastin e ofruesve të 

shërbimeve të rrezikshëm për shëndetin e konsumatorëve apo sigurinë apo mjedisin. 

Hyrja në fuqi e direktivës që nënkupton zbatimin e saj për destinatarët të cilëve iu drejtohet, u 

parashikua 28 dhjetori i vitit 2009, datë e vënë për transpozimin përfundimtar të saj nga shtetet 

anëtare në legjislacionet përkatëse, por akoma nuk ka hyrë në fuqi në 28 shtetet anëtare të 

Bashkimit
327

. Kjo na bën të kuptojmë se ka shumë shtete të cilat nuk kanë plotësuar ende 

                                                 
325

 Për këtë shih :nenin 14 e 15 të Direktivës mbi shërbimet cit.më lart. 
326

Shih:The EU Single Market, Services Directive, në http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-

dir/faq/index_en.htm . 
327

Direktiva u kërkon shteteve anëtare për të kryer një program ambicioz reformash, duke kombinuar heqjen e 

barrierave rregullatore të pajustifikuara dhe thjeshtësimin administrativ. Ajo pritet të kontribuojë ndjeshëm në 

nxitjen e rritjes ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës. Në përgjithësi, rezultatet paraprake të procesit të 

ndërlikuar të zbatimit te Direktivës janë inkurajuese, se pjesa më e madhe e shteteve anëtare kanë miratuar tashmë 

legjislacionin "horizontal" implementues dhe në shumicën e vendeve jane bere një numër ndryshimesh në 

rregulloret e veçanta. Komisioni ka dërguar një mendim të arsyetuar shteteve anëtare që nuk kanë njoftuar ende 

Komisionin për miratimin e të gjitha ndryshimeve rregullative që kërkohen nga Direktiva - domethënë Austria, 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/faq/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/faq/index_en.htm
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detyrimin e marrjes së masave kombëtare për të përmbushur detyrimet që sanksionon direktiva 

për shërbimet dhe kjo pengon zbatimin e saj për qytetarët komunitare që janë destinatarë të 

dispozitave të saj, si dhe avancimin e integrimit të shërbimeve në TUE.  

Zbatimi i direktivës Bolkestein në shtetet anëtare dhe problematika e implementimit.      

Zbatimi uniform i direktivës Bolkestein nga shtetet anëtare do të sillte një treg shërbimesh të 

liberalizuar pa pengesa në sektorët e ndryshëm te shërbimeve në gjithë hapësirën e Bashkimit, 

duke siguruar kështu një treg shërbimesh konkurrues, por të lirë nga kufizimet për vendet e 

ardhshme anëtare. Dhe jo vetëm kaq, por meqenëse disa nga shtetet anëtare nuk ka 

implementuar ende direktivën Bolkestein, situata e tregut të shërbimeve në disa sektorë të tij le 

për të dëshiruar sipas shifrave të publikuara nga Komisioni Evropian. Në qershor 2012, 

Komisioni Europian miratoi "paketën e shërbimeve", e cila përcakton veprimet që propozon 

Komisioni për të nxitur rritjen në sektorin e shërbimeve. Paketa është e përbërë nga 

Komunikata për zbatimin e Direktivës së Shërbimeve "Një partneritet për rritje të reja në 

shërbimet 2012 - 2015" dhe e shoqëruar nga tre Dokumente të Komisionit të Punës. Miratimi i 

kesaj pakete vjen në përgjigje të nenit 41 të Direktivës së shërbimeve dhe Komisioni është 

duke marrë veprime për të parë sa progres është arritur deri më tani nga shtetet anëtare në 

largimin e barrierave të panevojshme ligjore dhe administrative. Ai gjithashtu identifikon 

kufizimet të cilat ende nuk janë hequr dhe propozon masa për ta bërë tregun e vetëm për 

shërbime të punojë më mirë për të arritur rritjen ekonomike. Kështu mbi bazën e kësaj shtetet 

anëtare janë të ftuara, për të siguruar më shumë informacion të strukturuar në lidhje me 

sektorët e shërbimeve në planet e tyre kombëtare të reformave që duhen paraqitur në 

Komisionin Evropian në prill 2014 dhe në prill të vitit 2015 (sipas rendit të kohës sipas 

semestrit evropian). Shumica theksoi nevojën për t'u fokusuar në zbatimin ambicioz të 

Direktivës së Shërbimeve dhe konfirmoi nevojën për të përcaktuar përparësitë, pasi Direktiva, 

e miratuar në vitin 2006, prek gati gjysmën e aktiviteteve të shërbimeve ekonomike, e për të 

siguruar që ofruesit e shërbimeve dhe konsumatorët të përfitojnë plotësisht nga Direktiva e 

Shërbimeve, Komisioni mori të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar një përshtatje të 

plotë nga të gjitha vendet anëtare
328

. Kjo situate reale e zbatimit të direktivës pranuar nga 

Bashkimi por edhe vetë shtetet anëtare demonstron fuqishëm dy aspekte kryesore të pasojave 

të dështimit të zbatimit të harmonishëm të saj në hapësiren e tregut të brendshëm të 

shërbimeve; së pari liberalizim jo i plotë sipas objektivave të direktives por me pengesa në 

shtetet anëtare qe nuk e kanë implementuar, si dhe mundësi me pak teorikisht e praktikisht të 

ofrimit e marrjes së shërbimeve për qytetaret komunitare në këto shtete. Gjithashtu moszbatimi 

                                                                                                                                                           
Belgjika, Qipro, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, Luksemburgu, Portugalia, Rumania, Sllovenia dhe Mbretëria 

e Bashkuar. Për më tepër shih: Services Directive: good progress on implementation, but more needs to be done 

në http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-821_en.htm?locale=en. 
328

Në qershor 2010, gjashtë muaj pas skadimit te afatit të fundit për transpozimin e Direktivës së Shërbimeve; 

dymbëdhjetë shtete anëtare morën mendime të arsyetuara që nuk e kishin njoftuar Komisionin për miratimin e të 

gjitha ndryshimeve rregullative të kërkuara nga Direktiva. Në tetor të vitit 2011, vetëm tri shtete anëtare më pas u 

dërguan në Gjykatën e Drejtësisë për dështimin për të transpozuar plotësisht Direktivën. Megjithatë, pas marrjes 

së njoftimit të miratimit të masave përfundimtare, të gjitha procedurat janë mbyllur përfundimisht deri në maj 

2012. Pavarësisht që në pajtueshmëri me obligimet në lidhje me transpozimin e Direktivës së Shërbimeve, siç 

tregohet në qershor 2012 kufizime të qarta ende mbeten në legjislacionin e disa vendeve anëtare. Prandaj , 

Komisioni ka zero tolerance kundër kufizimeve të tilla kombëtare. Si pasojë e kësaj politike, Komisioni ka nisur 

40 hetime me iniciativë të vet. Në 31 raste, hetimi çoi në hapjen e dialogut të strukturuar me 

shtetet anëtare të interesuara (BE - pilotët ). Deri më sot, 13 nga këto raste janë zgjidhur dhe dy procedura formale 

të shkeljeve janë iniciuar nga Komisioni . Sa për çeshtjet e tjera, Komisioni është ende në dialog me shtetet 

anëtare të interesuara . Çështjet kryesore të këtyre procedurave kanë të bëjnë me diskriminimin në bazë të banimit, 

kufizimet për aktivitetin,  ndalimi i komunikimit komercial etj. Shih: Work plan for reporting on national reforms 

in services markets në: http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/140331-

staff-working-document-national-reforms_en.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-821_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/140331-staff-working-document-national-reforms_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/140331-staff-working-document-national-reforms_en.pdf
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nga shtetet anëtare nuk krijon premisa pozitive për shtetet qe synojnë anëtarësimin e afërt në 

BE, konkretisht vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat e kanë detyrim të MSA përkatëse 

transpozimin e legjislacionit komunitar të shërbimeve dhe direktivës Bolkestein, për të 

përgatitur tregjet e tyre për hyrjen në tregun e shërbimeve komunitare si dhe për të mundësuar 

qarkullim të lirë të sherbimeve në territorin e tyre, të qytetarëve komunitare.Ka disa sektorë të 

shërbimeve të biznesit (me shërbime te biznesit kuptohen aktivitete të kryera nga një kompani 

për një kompani tjetër ose për  administratën publike) të cilët sipas Komisionit në raportimin e 

2012, janë ndërtimi, shitja me pakicë, shërbimet profesionale. Shërbimet e biznesit përfshijnë 

një numër shumë të gjerë dhe të ndryshëm të sektorëve në kuadër të shërbimeve, janë sektori 

më i rëndësishëm në aspektin ekonomik (pjesa e PBB, punësimit, rritjes) dhe në aspektin e 

ndikimit të Direktivës së Shërbimeve kontribuojnë në 11% të PBB-së të BE-së dhe paraqesin 

12.2% të punësimit total të BE-së. Detyra e ardhshme për shtetet është në realizimin e 

direktivës në lidhje me këta sektorë ku disa shtete kanë më shumë e disa më pak mangësi , por 

qëllimi ështe që të përmbushin deri në 2015 rekomandimet e BE-së.
329

. Kjo për të ndikuar 

pozitivisht dhe për të stimuluar vendet e Ballkanit në rrugën përafruese e harmonizuese të 

direktives Bolkestein. 

Direktiva Bolkestein përballë integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. 
Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE parashikohet në një të ardhme të afërt dhe shtetet  

kandidate Serbia, Maqedonia, Mali i Zi dhe kandidate potenciale Shqipëria dhe Bosnje-

Hercegovina janë në vazhdën e përqasjes dhe harmonizimit të legjislacioneve të tyre me acquis 

communautaire,  ku një vend me rëndësi zënë dispozitat për shërbimet dhe direktiva 

Bolkestein. Kroacia si anëtarja më e re e Bashkimit dhe e TUE ka sfida të legjislacionit 

sekondar, po kështu edhe të Direktivës për shërbimet për t'i zgjidhur, që janë theksuar se kanë 

nevojë për përpjekje të mëtejshme nga shteti kroat edhe në raportin e fundit të monitorimit të 

saj për përgatitjet për anëtarësim në BE të bërë nga Komisioni e të drejtuar Parlamentit e 

Këshillit. Pjesa thelbësore e problemeve ka të bëjë me zbatimin në praktikë dhe njohjen 

reciproke pa të cilën nuk mund të ketë trajtim të barabartë me vendasit e as zbatim të 

dispozitave mbi shërbimet e vendosjen, sidomos nenin 49 e 56 të TFBE
330

. Ndërkohë nga 

analiza e raporteve të Komisionit Evropian në Serbi, pavaresisht angazhimeve, ka avancim të 

moderuar në tërësinë e dispozitave për shërbimet e vendosjen, por nuk ka një ligj të 

përgjithshëm të përafrimit të legjislacionit serb me Direktivën e Shërbimeve
331

,  .  

Sa i përket Maqedonisë, në lidhje me të drejtën e vendosjes, ka bërë ca progrese duke krijuar 

një bazë të dhënash të vetme për të gjitha licencat dhe lejet, por ka mangësi tek liria për të 

ofruar shërbime ndërkufitare, në sektorët e shërbimit, duke përfshirë mjekësinë veterinare, 

arsimin privat, ndërtimin, turizmin dhe profesionet e rregulluara
332

.Kandidati potencial Mali i 

Zi në fushën e të drejtës së vendosjes, ka përparuar në procedurat e regjistrimit të kompanive, 

duke krijuar portalin e ri elektronik për liçencat e biznesit për të lehtësuar më tej procedurat 

dhe për të zvogëluar koston dhe kohën e nevojshme për licensim, megjithese në nivelin lokal 

duhen më tepër reforma. Ka filluar përgatitjet për transpozimin e Direktivës Bolkestein duke 

ngritur një grup pune për të koordinuar transpozimin e Direktivës së Shërbimeve dhe 

                                                 
329

 Po aty. 
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Shih Communication from the Commission to the European Parliament and the Council në : 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/hr_rapport_2012_en.pdf . 
331

Shih: Serbia Progress Report 2013  në: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/serbia_2013.pdf.  
332

Shih: The former Yugoslav Republic of Macedonia Progress  Report 2013  në: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_

macedonia_2013.pdf.  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/hr_rapport_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/serbia_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf
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rregulloret përkatëse në legjislacionin kombëtar
333

. Te tre vendet kandidate potenciale për tu 

anetarësuar në BE, janë në nivelin ende të moderuar, por jo dinamik e progresiv të 

implementimit të Direktivës Bolkestein, çka dmth se nuk sigurojnë ende një lëvizje 

ndërkufitare të shërbimeve pa kufizime apo të lirisë së vendosjes së shoqërive pa pengesa, që 

do të funksiononte nëse do ishte implementuar në nivel qendror e lokal direktiva në ligjet 

kombëtare . Nuk ka një treg të lirë për shërbimet në këto vende sipas kuptimit të 

dispozitave për qarkullimin e lirë të shërbimeve, megjithëse në pak kohë këto vende aspirojnë 

aderimin në Tregun unik.Kurse për vendet kandidate Bosnje-Hercegovinë e Shqipëri situata 

është ende më keq sipas raporteve të fundit të Komisionit, pasi në Bosnje-Hercegovinë nuk ka 

zhvillime në të drejtën e vendosjes dhe të lirisë për të ofruar shërbime ndërkufitare. Përgatitjet 

për përafrimin me Direktivën e Shërbimeve nuk kanë filluar ende, dhe nuk ka dallim në mes 

trajtimit të operatorëve të BE-së që ofrojnë shërbime ndërkufitare të përkohshme dhe atyre që 

ofrojnë shërbime duke u vendosur në mënyrë të përhershme në vend
334

. Shqipëria në fushën e 

të drejtës së vendosjes, ka bërë hapa në lidhje me përgatitjet për thjeshtimin e procedurave dhe 

shkurtimin e procesit për marrjen e lejeve të ndërtimit. Për sa i përket lirisë për të ofruar 

shërbime ndërkufitare, ka krijuar një grup pune ndër-ministror dhe ka miratuar një udhërrëfyes 

për përshtatjen e legjislacionit për shërbimet ndërkufitare me Direktivën e Shërbimeve, por në 

lidhje me Direktivën, duhet të forcojë burimet njerëzore të institucioneve përkatëse
335

. Pra 

megjithëse ka perpjekje për përqasje mbetet shumë punë përpara për tu realizuar nga vendet e 

Ballkanit në lidhje me heqjen e barrierave për të hyrë në tregun e liberalizuar të shërbimeve 

sipas Direktivës Bolkestein. 

Përsa i përket rezultatit përfundimtar të direktivës kjo është për t`u parë në të ardhmen pasi 

përveç mangësisë se implementimit të saj përfundimtar nga disa shtete anëtare, realizimi i një 

tregu autentik shërbimesh në të cilin aktivitetet ekonomike mund të qarkullojnë lirisht si mes 

dy qyteteve të një shteti ashtu edhe mes dy shteteve në distancë të largët, përbën një proces të 

gjatë që varet nga pengesa të panumërta politike e juridike që vazhdojnë të jenë prezente në 

shumë raste
336

.  
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 Shih: Republic of Montenegro Progress  Report 2013  në: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/montenegro_2013.pdf  
334

 Shih: Bosnia and Herzegovina Progress  Report 2013  në: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/bosnia_and_herzegovina_2013.pdf.  
335

 Shih: Albania Progress  Report 2013  në: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/albania_2013.pdf.  
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 D’Acunto.S.,Direttiva Servizi (2006/123/CE): genesi, obiettivi e contenuto, prefazione di Frits Bolkestein, 
Giuffrè editore, Milano, 2009, fq.8-9. 
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58 Vreshtaria dhe industria e verës – alternativa të zhvillimit të agroturizmit në 

qarkun e Shkodrës  

 

Abstrakti 

 

Agroturizmi përbën sot një ndër format e turizmit me impakt social dhe 

ekonomik pozitiv në zonat rurale. Si një aktivitet ekonomik i zhvilluar brenda fermës, 

agroturizmi është një faktor mbijetese dhe zhvillimi për bujqësinë, blektorinë, pyjet, 

frutikulturën etj.  Një alternativë e sukseshme e zhvillimit rural në përgjithësi dhe 

agroturizmit në vecanti mbetet vreshtaria dhe produkti i saj kryesor, vera. Tradita dhe 

trashëgimia vreshtare e verëtare mbarëshqipëtare përfaqëson një potencial të madh për 

zhvillimin e agroturizmit. Qarku i Shkodrës përbën një pasuri tradicionale të 

vreshtarisë dhe verëtarisë në Shqipëri. Vreshtarët, fermerët dhe biznesmenët kanë një 

interesim gjithnjë e më të madh për ngritjen e vreshtave dhe kantinave cilësore në 

Veriun e Shqipërisë.   

Qëllimi i këtij punimi është pikërisht prezantimi i potencialeve për zhvillimin e 

agroturizmit në qarkun e Shkodrës, nëpërmjet lulëzimit të vreshtarisë dhe verëtarisë në 

këtë zonë pjellore të vendit tonë e në mënyrë të veçantë ofrimi i disa rekomandimeve 

modeste mbi mënyrën sesi kjo zonë mund të promovohet për të tërhequr si vizitorët 

vendas ashtu edhe ata të huaj.  

 

Fjalët kyqe: agroturizëm, vreshtari, vizitorë, promovim 

 

1. Hyrje  

Banorët e zonave urbane po bëhen gjithnjë e më të ndjeshëm ndaj fshatit dhe atraksioneve që ai 

ofron. I ndryshëm nga turizmi “industrial”, turizmi i fshatit do të thotë turizëm i gjelbër, i 

ëmbël, i ndryshueshëm, me ajër të pastër. Turizmi i fshatit ka karakter lokal sepse bazohet në 

peisazhin dhe në iniciativën lokale, administrohet nga banorët e një zone rurale, duke gjeneruar 

të ardhura shtesë për familjet e tyre. Fshati, natyra dhe aspekti rural janë korniza të 

përshtatshme mbrojtëse dhe siguruese, shpirtërore dhe emocionale (Grolleau 1987). Sa më 

shumë qyteti është burim shqetësimi nga papunësia apo nga mungesa e stabilitetit, aq më tepër 

fshati bëhet prekës dhe sigurues. Sa më shumë qyteti është çorientues, aq më shumë do të 

gëzohesh në shoqërinë e njerëzve të thjeshtë. Sipas Roberts and Hall (2001) turizmi i fshatit 

përbën 10-20% të të gjithë aktivitetit të turizmit dhe për më tepër çdo vit 23% e pushuesve 
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europian zgjedhin fshatin si një destinacion për të kaluar pushimet e tyre.  Strategjitë e hartuara 

këto 20 vitet e fundit për zhvillimin e zonave rurale theksojnë rëndësinë e turizmit dhe ofrimin 

e atraksioneve të fshatit, si një rrugë drejt diversifikimit të produkteve të fermës dhe zhvillimit 

të mikro-bizneseve rurale. Qëllimi i këtij punimi është analizimi i vreshtarisë dhe verëtarisë si 

alternativa të zhvillimit të agroturizmit në rrethin e Shkodrës.      

   

2. Çfarë është agroturizmi? 

Megjithëse shumë autorë janë përpjekur të përcaktojnë termin agroturizëm, akoma nuk ka një 

përkufizim unik të pranuar gjerësisht në botë. Përkufizimi i temrit agroturizëm varion sipas 

karakteristikave të vendeve të veçanta. Në përgjithësi agroturizmi është një formë e turizmit që 

kapitalizon kulturën rurale nëpërmjet atraksionit turistik. Ai është i ngjashëm me ekoturizmin 

përveçse në pamje të pare nuk është natyral por kultural. Nëse atraksionet e ofruara turistëve 

kontribojnë në rritjen e të ardhurave të popullësisë rajonale, agroturizmi mund të promovojë 

zhvillimin rajonal. Ka një gamë të gjerë të formave të turizmit rural që nuk janë 

domosdoshmërisht pjesë të agroturizmit në kuptimin e ngushtë, psh etnoturizmi, turizmi i 

projektit, turizmi i shëndetit, turizmi historik, turizmi kulturor apo ai i aventurës.  

Sipas Butler, Hall, Jenkins (1999) agroturizmi dhe turizmi i fermës janë ekuivalentë. 

Agroturizmi është një stil pushimi në të cilin mikpritja ofrohet në ferma, duke përfshirë edhe 

mundësinë e ushtrimit të aktiviteteve të fermës gjatë visitës. Agroturizmi përshin një gamë të 

gjerë aktivitetesh si psh: mbjelljet e pranverës, aktivitete në vreshta dhe kantinat e verës si 

vjeljen dhe shtrydhjen e rrushit, gjueti dhe peshkimi, aktivitete në baxha apo stane, etj. 

Meqënëse në literaturën e shumë vendeve termat agroturizëm dhe turizëm rural nuk janë të 

përkufizuara qartësisht apo midis këtyre termave nuk ka dallime, le ti hedhim një vështrim disa 

perkufizimeve më të përdorshme. Sipas përkufizimit të OECD (1994), agroturizmi ose turizmi 

i fermës është një pjesë e turizmit rural. Turizmi rural ndahet në agroturizëm, turizmi kulturor, 

turizmi i natyrës, turizmi i aventurës dhe ekoturizëm. Agroturizmi përkufizohet si një aktivitet 

turistik i organizuar në fermë dhe nga fermerët.  Ndërsa segmentet e tjera të turizmit rural 

mund të organizohen në fermë por zakonisht jo ngë fermerët. Ato mund të realizohen nga 

subjekte të tjera të lidhura me aktivitetin bujqësor. Agroturizmi mund të përkufizohet edhe si 

një aktivitet, ndërrmarrje ose biznes që kombinon elementet dhe karakteristikat e agrokulturës 
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dhe turizmit dhe ofron një eksperiencë për vizitorët, duke stimuluar aktivitetin ekonomik dhe 

duke dhe impakte si në të ardhurat e fermës ashtu edhe të komunitetit
337

. 

Agroturizmi si një alternativë e turizmit të fermës, përkufizohet nga Beall (1996) “ një biznes i 

ndërtuar nga një operator ferme për të kënaqur dhe edukuar publikun, për të promovuar 

produktet e fermës, duke gjeneruar kështu të ardhura shtesë nga ferma”.  Për më tepër Agjensia 

Europiane e Mjedisit (2008) e përcakton agroturizmin si një formë e pushimeve të organizuara 

në ferme, ku vaktet përgatiten me produkte natyrale dhe miqtë argëtohen nëpërmjet 

aktiviteteve bujqesore. Duke u mbështetur në përkufizimet e mësipërme mund të thuhet se 

agroturizmi bazohet tek agrokultura. Le të analizojmë disa arsye pse zhvillimi i agroturizmit 

është  themelor për kulturën rurale. 

 Duke qenë një aktivitet ekonomik, agroturizmi përbën një faktor mbijetese dhe 

zhvillimi për bujqësinë, blektorinë, pyjet, frutikulturën etj. 

 Duke u bazuar tek peisazhi rural, agroturizmi është modeluar nga bujqësia, nga 

tipe të ndryshme kulturash dhe ndërmarrjesh bujqësore, duke ruajtur banesat, 

arkitekturën, pasurinë historike dhe kulturore të fshatit. 

 Duke kontribuar në zhvillimin e prodhimeve lokale, të apasionuarit e 

agroturizmit kërkojnë prodhime bujqësore natyrale apo prodhime të transformuara në 

mënyrë artizanale tipik të një zone.  

 Duke kontribuar në ruajten e pasurive etnologjike, të apasionuarit e agroturizmit 

kërkojnë vepra dhe makineri bujqësore, mjeshtri artizanale, diga kundër përmbytjeve, 

një folklor të pasur, një gastronomi popullore, pa harruar një potencial të madh 

njerëzor. 

 Duke kontribuar në mbrojtjen e ambientit, agroturizmi bashkon interesat e 

bujqëve në administrimin e integruar të peisazhit bujqësor, të florës dhe faunës. 

Ruajtja e këtyre elementëve është një kusht i domosdoshëm për të mbajtur të paprekur interesin 

turistik të zonave rurale. Agroturizmi mund të përfaqësojë për bujkun një mjet për të bërë 

frytdhënës investimet e realizuara nga vetë ai dhe për administrimin e ambjentit drejt përfitimit 

kolektiv.   
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3. Aspekte të ndryshme të vreshtaria dhe verëtaria shqiptare   

140 milionë vjet më parë në tokë u shfaqën hardhitë e para. Ato u përhapën në Lindjen e 

Largët, Egjipt dhe Ballkan. Në kultivimin e hardhive u shquan grekët, ilirët dhe traket. Këto 

popuj braktisën jetën shtegtare dhe nisën të merreshin me bujqësi, sidomos me kultivimin e 

hardhive dhe prodhimin e verës. Shkrimet e para për verën datojnë në Lindjen e Mesme rreth 

2100 vjet para erës së rë. Ndërsa në Shqipëri ka dëshmi të shumta lidhur me lashtësinë dhe 

traditën në vreshtari. Kjo është e dokumentuar në skulptura dhe mozaikë me vile rrushi, enë për 

mbajtjen e verës të gjetura në Amantia, Apoloni, Butrint, Bylis etj. Gjithashtu gjatë viteve 

2005-2008 janë zbuluar punishte verë si ajo në qytetin Bylis (Hekal, Mallakastër) apo rreth 

1500 amfora në qytetin e Apolonisë (Fier) me aftësi mbajtesë 22-26 litra vere. Anijet ilire në 

gjirin e Kotorrit (Mali i Zi), ku u gjetën edhe enë me verë janë një dëshmi tjetër se për 

parardhësit tanë vreshtaria ka qenë shoqëruese e jetës dhe qytetërimit të tyre. Krijimi dhe 

ruajtja e hardhive rastësore, të egra, të kultivarëve si Kallmet, Shesh, Vlosh, Serinat dhe 

Debinat, Pules dhe Ceruje, Çaush , Tajkat, Hafuzali etj, përbëjnë burime të rëndësishme 

germoplazme dhe origjinaliteti të vreshtarisë në trojet shqiptare. Sipas Shundi (2010), disa nga 

trevat tipike vreshtare dhe ekosistemi i hardhive rastësore në vendin tone janë: Mbishkodra dhe 

Zadrima, Sheshi në Ndroq të Tiranës dhe Narta e Panajaja në Vlorë, vazhdimësia vreshtare dhe 

pjergullore ne Leskovik, Përmet, Skrapar dhe ajo në Rrafshin e Dukagjinit me kryeqendër në 

Rahovec.  

Le ti hedhim një vështrim me shifra vrështarisë dhe verëtarisë në Shqipëri gjatë shekullit XX 

dhe fillim të shekullit XXI. Pas shpalljes së Pavarësisë në Shqipëri kishte rreth 4 mijë ha 

vreshta, ndërsa në 1990 u arrit në afro 20 mijë ha (Shundi, 2010). Gjatë viteve 1960-1990, në 

kurorat kodrinore dhe tokat gurishtore përreth pjesës më të madhe të qyteteve u krijuan blloqe 

me vreshta deri në 3 mijë ha secili. Nga 9 fidanishte u arrit në 26 të tilla dhe industria e 

përpunimit të rrushit nisi me 4 fabrika dhe arriti në 23 të tilla gjatë viteve ’80 të shekullit të 

kaluar. Vreshtaria në Shqipëri ishte e shpërndarë anekënd vendit, duke filluar nga bahçet dhe 

oborret e shtëpive deri tek pjergullat me sipërfaqe të tëra. Këtu vlen të përmendet një ndër 

bahçet më të famshme në Shkodër dhe Shqipëri “Bahçja e Sokolve”, me 55 varietete rrushi 

(Sokoli, 2004).  

Vitet ’90 të shekullit të kaluar shënuan hapjen e ekonomisë shqiptare drejt asaj të tregut. 

Vreshtaria dhe verëtaria shqiptare kishte tradita, por infrastruktura e saj ishte e vjetruar dhe 

jokonkuruese me tregun ndërkombëtar. Gjatë këtyre viteve jane bëre perpjekje ne rritjen e 
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prodhimit sasior dhe cilesor të rrushit dhe produkteve te tij, si mënyra e vetme e hyrjes në 

tregun kombëtar dhe ndërkombetar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe 

Mbrojtjes së Konsumatorit për vitin2009, numerohen 9,8 mijë ha vreshta të selitura me 

agroteknike të kohës, me strukturë varietore të përparuar, prej të cilave në prodhim janë rreth 

8,5 mijë ha, me një rendiment prej 113 kv/ha. Vihet re një gërshetim i kultivarëve vendas me 

ato të huaj rajonal si Barbera, Kaberne Sovinjo, Merlo, Montepulciano, Muskat, Shardone etj. 

Përqindja e sipërfaqes me kultivare vendas nga ato të huaj është respektivisht 70% me 30%. 

Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, rreth 5,5 

milion pjergulla përbëjnë një tjetër pasuri tradicionale të vreshtarisë në vendin tonë për vitin 

2009, nga të cilat 4,9 milion janë në prodhim, me një rendiment prej 13,5 kg/rrënjë. Fidanët e 

hardhive prodhohen nga fidanishtet vendore dhe një pjesë e mirë importohet. Vreshtarët, 

fermerët dhe bisnesmenët kanë një interes gjithnjë e në rritje për ngritjen e vreshtave si nga ana 

cilësore ashtu edhe nga ajo sasiore.  Prodhimi i rrushit në vitin 2009 arriti në 162 mijë ton. Falë 

ekonomisë private dhe teknologjisë së përparuar prodhimi i rrushit në 2008 u rrit me 15% 

krahasuar me vitet ’80. Vlen të përmendim se vitet e fundit ka rifilluar edhe eksporti i verës. 

Kantinat kanë në pronësi sipërfaqe të tëra me vreshta, me përmasa deri në 50 ha. Megjithatë një 

pjesë të rrushit e blejnë në trevën ku veprojnë apo edhe më gjerë. Aftësia prodhuese dhe 

ruajtëse e verës në kantinat e Shqipërise është e përmasave 2 000 – 20 000 hl (Shundi, 2010). 

Tërësia e kantinave të verës në Shqipëri përbëhet nga ato ekzistuese, të privatizuara dhe të 

rikonstruktuara si dhe nga kantinat e reja të ndërtuara në 15 vitet e fundit. 

 

4. Vreshtaria dhe verëtaria -  alternativa të zhvillimit të agroturizmit në 

Qarkun e Shkodrës 

 Qarku i Shkodrës  shtrihet në pjesën veriore te Shqipërise. Në të përfshihen rrethet Shkodër, 

Malësi e Madhe dhe Pukë
338

. Ne veri kufizohet nga fshati Vermosh, me gjerësi gjeografike 42 

gradë e 39 min, dhe në jug me fshatin Baks-Rrjoll, komuna Velipojë me 41 gradë e 50 min. 

Gjatësia  e kufirit shtetërore me ish Jugosllavinë është 148 km, nga kjo: kufi tokësore 89 km, 

lumore 23 km, liqenorë 36 km dhe deti Adriatik 14 km. 

Bujqësia është sektor i rëndësishëm dhe kontribuesi kryesor në ekonominë e Qarkut Shkodër. 

Në fshat banojnë 60% e popullsisë, duke siguruar rreth 40% të prodhimit bruto dhe punëson 

mbi 45% të krahut të punës. 
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 http://www.qarkushkoder.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=351 



NAUČNI BILTEN - BULETINI SHKENCOR  Br/Nr. 6   04.04. 2014 

 

 

  
508 

 
  

Këto vitet e fundit, bujqësia është zhvilluar duke ruajtur një rritje rreth 3-4 % në vit. Toka 

bujqësore po kultivohet më shumë, nëpermjet shtimit të sipërfaqeve te kultivuara me vreshta, 

sera, ullishte dhe pemëtore. Investime janë bërë edhe në sektorin e agroindustrisë dhe 

peshkimit. 

Investimet e  bëra për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen e tokës nga përmbytjet, investimet për 

infrastrukturën kanë qënë disa ndërhyrje të qeverisë për të mbeshtetur bujqësine. Zgjidhja e 

problemeve të pronesisë mbi tokën do të favorizojë zhvillimin e tregut të tokës dhe zgjerimin e 

siperfaqes së fermave. 

Të dhënat e Qarkut Shkodër tregojnë një rritje të konsiderueshme të sipërfaqeve dhe numrit të 

rrenjëve të drufrutorëve. Kështu sipërfaqja e drufrutorëve për vitin 2008 arriti në 1270 ha ose 

3.6 % të tokës së përdorur (pemë frutore 330 ha, ullinj 560 ha, vreshta 380 ha, dhe agrume 2 

ha). Numri i përgjithshëm i pemëve frutore ka arritur në mbi 500 mijë, ullinj 110 mijë, 4500 

rrënjë agrume dhe 840 mijë pjergulla. Ndër drufrutorët më të përhapur janë ulliri, fiku, 

kumbulla, qershia, pjeshka, arrat, gështenjat etj. 

Prodhimi i pemëve frutoreve per vitin 2008 ka qënë 850 ton, 580 ton ullinj dhe 6400 ton rrush. 

Në  prodhimin e  rrushit janë arritur shifrat e viteve para 1990, dhe  shtimi i pjergullave  dhe  i 

rendimenteve shumë  më të larta  për  rrënjë  ka  bërë  që  ky sektor  të  ecë me ritme   të  larta. 

Vlera e prodhimeve  të  pemëtarisë  ka  ardhur  në  rritje.  Ajo sot zë  3 % të  totalit të  vlerës  

në  bujqësi. Rritja e sipërfaqeve të vreshtave dhe e pjergullave është shoqëruar me ngritjen e 

fabrikave të përpunimit të rrushit.  

Në përgjithësi vreshtat në Qarkun e Shkodrës janë të reja të krijuara në këto 15-16 vitet e 

fundit, pasi në periudhën post diktatoriale u shkatërruan një pjesë e mirë e vreshtave ekzistuese. 

Tani po punohet me ritme shumë të larta për krijimin e masiveve të reja me vreshta sipas një 

teknike bashkëkohore me  teknollogji të lartë dhe me varietete të reja të kohës dhe të 

importuara nga vendet perëndimore dhe kryesisht nga Italia.  

Vreshtat në Qarkun e Shkodrës  zënë një sipërfaqe prej rreth 600 ha, ku rreth 70 përqind e tyre 

janë në prodhim. Zonat më me shumë vreshta dhe me tradite janë ato në Naraç me rreth 70 ha 

vreshta, Hajmel me 60 ha, Kaçe me 30 ha, Grudë e Re me 40 ha,  Shtoj i Ri me 30 ha, etj. Ndër 

prodhuesit më cilësor dhe më potencial të vreshtave dhe verërave në Qarkun Shkodër 

përmendim: Vreshti dhe kantina “Miqësia”, Vreshti dhe kantina “A.B.E. – Osmani”, Vreshti 

dhe kantina “Ersi”, Vreshti dhe kantina “Jerina”, Vreshti dhe kantina “Kopliku”, Shoqëria e 

bashkëpunimit të ndërsjelltë “Zadrima”, 
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Vreshti dhe kantina “Miqësia”, Koplik, Malësi e Madhe 

 

Zona e Mbishkodrës, pjesë e rrethit Malësi e Madhe, ka shumë histori, traditë dhe kulturë 

bujqësore, sidomos në vreshtari dhe verëtari. Pozicioni i favorshëm gjeografik përgjatë liqenit 

të Shkodrës që e ngroh nga njëra anë dhe malet që e mbrojnë nga ana tjetër, klima mesdhetare 

me ndryshime temperature midis ditës dhe natës, lloji i tokës e hirtë në kafe, me taban të thellë 

dhe e kulluar, e bëjnë këtë zonë shumë të përshtatshme për lulëzimin e vreshtarisë. Sipas 

Shundi (2010) , potenciali vreshtor i kësaj rrafshinë është për 4 000 ha. Deri në vitet ’90 kishte 

340 ha, ndërsa nga 1996-2010 u ngritën 40 ha vreshta të reja. Kultivarët dominues janë: 

Kallmet, Kaberné Sovinjó, Merlo, Muskat, Shardoné. Hardhitë bulëzojnë në fillim të prillit, 

ndërsa rrushi vilet me 15-20 shtator, me 19-22% sheqer dhe 5,0-5,5 g/litër thartore. 

Kantina “Miqësia” prodhon vera të thata, me alkool 11.5-13,0%. Llojet e verërave janë: 

Kallmet, Kaberné Sovinjó, Merlo e kuqe, Muskat e bardhë, Shardoné e bardhë. Teknologjia e 

instaluar në kantinë është bashkëkohore për çdo proces, duke filluar nga përpunimi i rrushit, 

thartimi i mushtit, pjekurimi/fisnikërimi i verës, ftohja e thellë, mbushja/ambalazhimi. Linja 

punon e automatizuar dhe e sinkronizuar për larjen, mbushjen, taposjen, kapsulimin dhe 

etiketimin e shisheve me verë. Kantina ka aftësi përpunuese dhe ruajtëse për 80 000 hl verë dhe 

20 hl raki.  

  

Vreshti dhe kantina “A.B.E. – Osmani”, Shtoj i Ri, Shkodër 

 

Fshati Shtoji i Ri bën pjesë në komunën Rrethina të rrethit Shkodër. Në këtë zonë vreshtaria 

dhe verëtaria janë veprimtari të ushtruara që në lashtësi. E shtrirë përgjatë tokave lymore-

gurishtore të liqenit të Shkodrës deri rreze maleve ku nisin Alpet, kjo zonë shquhet për 

kultivarin “Kallmet”. Ky kultivar i ka rezistuar shekujve në sajë të vetive të tij enologjike duke 

dhënë verëra mbi mesataren apo të shkëlqyera. Familja Osmani, me ndihmën e specialistëve 

më në zë të kohës, për 20 vjet me radhë, ka punuar në përzgjedhjen dhe shumimin e kloneve të 

“Kallmetit” dhe zgjerimin e vreshtave duke arritur në 1,3 ha me “Kallmet” të mirëfilltë. Tek ky 

varietet rrushi spikatin vilat me kokrra krahasimisht të rralla dhe të vogla, por me ëmbëlsi 19-

24% sheqer dhe athtësi të pëlqyeshme për amësim. Çdo hardhie i lihen 30-40 vile dhe prodhimi 

mesatar llogaritet 18 vile/ hardhi ose 5 kg rrush/hardhi. Pjekja e rrushit vjen në periudhën 25-

10 shtator.  
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Familjariteti dhe modernia janë gërshetuar së bashku në mes hijes dhe freskisë së pemëve, 

mjeshtërisë artizanale të familjarëve pronarë dhe teknologjise bashkekohore. Në këtë kantinë 

prodhohen 150 hl verë cilësore dhe 15 hl raki në vit. Çdo vizitor mund të gjejë në këtë kantinë 

rrushin dhe verën vendase, të veçante dhe cilësore. Trekëndëshi vreshtë-kantinë-shtëpi e bën 

më atraktive këtë zonë.  

Vreshti dhe kantina “Ersi”, Naraç, Vau i Dejës, Shkodër 

Fshati Naraç dhe vreshtat e Zadrimës shquhen për traditat e lashta në vreshtari dhe verëtari. E 

shtrirë vetëm 15 km larg detit Adriatik, kjo trevë me klimë mesdhetare dhe me toka të shkrifëta 

dhe të kulluara është shumë e përshtatshme për lulëzimin e vreshtarisë. Varietetet më të 

spikatura janë: Shesh i Bardhë me 2,5 ha, Shesh i Zi  me 1,2 ha, Kallmet me 1 ha, Tempranilo 

me 1 ha, Merlo me 0,3 ha. Kombinimi i treguesve si përmbajtja e sheqerit, shkalla e alkoolit, 

përmbajtja e thartorëve, ngjyra apo amësimi, bëjnë që vera e prodhuar të jetë shumë cilësore. 

Kantina “Ersi” e themeluar që në 1993, arrin të prodhojë 600 hl/vit verë dhe 10 hl/vit raki.  

Vreshti dhe kantina “Jerina”, Shelqet, Vau i Dejës, Shkodër 

E shtrirë pranë lumenjve Drin dhe Gjadër, fusha e Zadrimës shquhet për toka pjellore. Edhe kjo 

trevë është e përmendur për selitjen e varietetit “Kallmet”.  Sipërfaqja që dominohet nga ky 

varietet përbëhet nga 1,5 ha, e ngitur gjatë periudhës kohore 1998-2008. Sipas Shundi (2010), 

pranvera me shira, që mund të zgjasë deri në qershor mund të dëmtojë lulëzimin dhe lidhjen e 

kokrrave të rrushit. Për këtë vijnë në ndihmë hardhitë e kultivarit “Myler-Turgau” që mbillen 

në çdo pesë rreshta të mbëltuar me “Kallmet” dhe lulëzojnë njëkohësisht me të, duke e 

mbrojtur nga moti me shi.  

Kantina, me karakter familjar dhe bashkëkohor, ka aftësi prodhuese dhe ruajtëse për 3 000 hl 

verë. Krahas prodhimit vetjak, kantina “Jerina” blen rrush edhe nga vreshtarët fqinjë, në 

mënyrë që të prodhojë një verë cilësor dhe “bio”. Kjo shërben edhe si një nxitje për prodhuesit 

e vegjël.  

Vreshti dhe kantina “Kopliku”, Koplik, Malësi e Madhe 

I ngritur në të djathë të autostradës Hani i Hotit, në vitin 2000, ky vresht me një sipërfaqe prej 

1 ha, përmban kultivarin Trebbiano Toskano me rrush të bardhë dhe Kallmet me rrush të zi. 

Toka e shkrifët, ujitja e shpeshtë me pika dhe plehrimi i fuqishëm sigurojnë prodhim të larte 

rrushi, me rreth 12 ton/ha. Rrushi vilet me dorë gjatë periudhës 5-25 shtator.  

Kantina është ndërtuar në vitin 2005, me një teknologji bashkëkohore, me aftësi përpunuese 

dhe ruajtëse për 400 hl verë dhe 24 hl raki.  
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Kantina “Kopliku” është dykatëshe dhe ofron edhe një dhomë me vatër të madhe zjarri, ku 

mishi dhe peshku i pjekur mund të shoqërohen edhe me një gotë verë. Gjelberimi i hardhive, 

vjelja e rrushit dhe prodhimi i verës mund të shijohen nga muaji maj deri në shtator.  

Shoqëria e bashkëpunimit të ndërsjelltë “Zadrima”, Hajmel, Shkodër 

Kjo shoqëri e krijuar në vitin 1998, me mbështetjen e donatorëve, bashkon 60 familje, 

zotëruese të rreth 150 ha vreshta, që seliten në fshatrat Hajmel, Naraç, Shelqet etj. Secila 

familje punon në vreshtin e vet apo në vreshtat e grupit. Drejtuesit e shoqërisë së bashku me 

vreshtarët organizojnë punimet e tokës, spërkatjet, grumbullojnë rrushin, prodhojnë dhe 

tregtojnë verën në tregun vendas me logon “Zadrima”. Të ardhurat nga tregtimi i verës 

shpërndahen midis ortakeve, në bazë të sasisë dhe cilësisë së rrushit të dorëzuar. Rreth 60% e 

vreshtit është mbjellë me kultivarin autokton Kallmet, 20% Shesh i Bardhë, 10% me Merlot, 

dhe pjesa tjetër me Temranilo dhe Trebiano.  

Vizitorët mund të njihen me traditën dhe mikpritjen e fshatit shqiptar, me historinë e Lekokës, 

kalanë, malin e bardhë dhe burimin me ujin e ftohtë, malin e Shitës dhe fushën e Turrës. Dhe 

pas një ditë të lodhshme vjen një drekë e shijshme pranë kantinës dhe mes miqve.  

Konkluzione dhe rekomandime 

Agroturizmi përbën sot një ndër format e turizmit me impakt social dhe ekonomik 

pozitiv në zonat rurale. Si një aktivitet ekonomik i zhvilluar brenda fermës, agroturizmi është 

një faktor mbijetese dhe zhvillimi për bujqësinë, blektorinë, pyjet, frutikulturën etj.  Një 

alternativë e sukseshme e zhvillimit rural në përgjithësi dhe agroturizmit në veçanti mbetet 

vreshtaria dhe produkti i saj kryesor, vera. Tradita dhe trashëgimia vreshtare e verëtare 

mbarëshqipëtare përfaqëson një potencial të madh për zhvillimin e agroturizmit. Qarku i 

Shkodrës përbën një pasuri tradicionale të vreshtarisë dhe verëtarisë në Shqipëri. Vreshtarët, 

fermerët dhe biznesmenët kanë një interesim gjithnjë e më të madh për ngritjen e vreshtave dhe 

kantinave cilësore në Veriun e Shqipërisë.  Megjithate mbetet shumë për të bërë, duke filluar 

nga marketingu si bazë për suksesin e aktivitetit të agroturizmit. Nëpërmjet tij duhet të 

përcaktohet kërkesa për produktet dhe shërbimet e ofruara nga agroturizmi, kërkesë e cila 

mbetet shumë e vakët dhe rastësore. Një rëndësi të veçantë vlen ti kushtohet edhe identifikimit 

të audiencës target, me nevojat dhe dëshirat e saj si dhe gjetjen e një mënyre për ta tërhequr 

këtë audiencë drejt trekëndëshit vreshtë – kantinë - shtëpi. Ofrimi i edukatës dhe sjelljës së 

mjaftueshme siguron kthimin përsëri të vizitorëve në fermë.   
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59 Organizimi territorial i shqiptarëve në Luginën e Preshevës 

 

Abstrakt 

Lëndë e këtij punimi është historiku i ndarjes territoriale dhe organizimi i sistemit të 

qeverisjes lokale përkatësisht të pushtetit lokal në rajonin e Luginës së Preshevës. Në këtë 

punim analizohet roli dhe pozita e këtij rajoni nën pushtetin së pari otoman, atij bullgar gjatë 

Luftës së Dytë Botërore, organizimi dhe funksionimi i rajonit përkatësisht të komunave 

Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë në ish federatën Jugosllave  e deri në ditët e sotme. Komunat 

e Luginës së Preshevës me shumicë shqiptare sot funksionojnë  në kuadër të Republikës së 

Serbisë, dhe statusi i tyre juridik,  përgjegjësitë dhe kompetencat i kanë të sanksionuara me 

Kushtetutën e Serbisë dhe ligjet  që rregullojnë sistemin e vetëqeverisjes lokale, përkatësisht  

organizimin ,  fushëveprimtarinë dhe funksionimin  e komunave si njësi të vetëqeverisjes 

lokale. 

Fjalë kyçe:  ndarja territoriale, Lugina e Preshevës, komuna, qeverisja lokale 

Hyrje 

Lugina e Preshevës, përkatësisht rajoni që sot përfshinë territoret e komunave të Preshevës, 

Bujanocit dhe Medvegjës, është pjesë integrale e territoreve etnike shqiptare. Shumica e 

popullatës së këtij rajoni, i cili si pjesë e pandashme e etnikumit ilir , është shqiptare që nga 

antika. Popullata shqiptare e këtij rajoni, si pjesë përbërse  e tërë popullatës shqiptare, gjatë tërë 

historisë ka qenë e përfshirë në të njejtat procese etnike shqiptarëve nga ato 

kulturore,fetare,ekonomike,politike  dhe ushtarake. Edhe në aspektin e organizimit 

administrative-territorial, shqiptarët e këtij rajoni historikisht e kanë ndarë fatin me të gjithë 

shqiptarët. Kështu, gjatë sundimit otoman, ky rajon ka qenë pjesë integrale e Vilajetit të 

Kosovës, ndërsa Presheva, që atëherë njihet si qendër e kazasë, duke përfshi edhe territorin e 

Bujanociit, në kuadër të Vilajetit të Kosovës  qoftë me qendër në Prizren apo Shkup. 

Pas vitit 1918, përkatësisht me krijimin e Jugosllavisë së Versajës, këto territore 

administrativisht u përfshinë në kuadër të zhupës (rrethit) të Shkupit, ndërsa Presheva mbeti  si 

qendër e rrethit, duke përfshirë edhe Bujanocin me rrethinë.Me ndarjen administartivo-

territoriale të Jugosllavisë së parë në banovina, ky rajon i shqiptarëve të Preshevës dhe 

Bujanocit i përkiste Banovinës së Vardarit, me qendër në Shkup. Pas Luftës së Dytë 

Botërore,shqiptarët e Preshevës,Bujanocit dhe medvegjës u ndanë sërish nga popullata 

shqiptare e Kosovës dhe Maqedonisë, sepse Jugosllavia e dytë, si shtet federative, në aspektin 

administrative-territorial përbëhej prej gjashtë republikave dhe dy krahinave autonome , e në 

kuadër të tyre me nëndarje administrative në trajtën e rajoneve, qarqeve rreheve dhe 

komunave. 
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            Instalimi i administratës dhe pushtetit bullgar gjatë Luftës së dytë Botërore 

   Që në ditët e para të sulmit gjerman në tërrritorin e Mbretënisë së Jugosllavisë në flakën e 

luftës u përfshi edhe rajoni i Luginës së Preshevës. Forcat tokësore gjermani depërtuan nga 

lindja në drejtim të Kumanovës më 7 prill 1941 dhe shumë shpejtë  pas vetëm një dite , më 8 

prill 1941 hynë edhe në Preshëvë
339

 . 

Më 17 prill të vitit 1941 ushtria jugosllave ishte shpartalluar plotësisht dhe Gjenerali 

Kallafatoviq, në emër të Komandës Supreme  Jugosllave, e nënshkroi kapitullimin pa kushte të 

Mbretërisë Jugosllave, që pasoi  me shpërbërjen e shtetit jugosllav. Territori I shtetit jugosllav 

u  nda në disa zona që u vuan në kontrollin e forcave pushtuese. Në Rajonin e Luginës së 

Preshevës  dhe viset tjera jugore të Mbretënisë jugosllave  trupat gjermane shumë shpejtë u 

zëvendësuan me trupat bullgare dhe që nga 24 prilli 1941, në këtë rajon u vendos pushteti 

ushtarak bullgar. Paralelisht me pushtetin ushtarak shumë shpejtë u instalua edhe administrate 

bullgare, sipas akordit për ndarjen e zonave të interesit të aleatëve të Boshtit
340

. 

Forcat pushtuese bullare  dhe administrate e cila u instalua, ndër masat e para dhe të 

menjëhershme që  u ndërmorën, suprimuan legjislacionin që kishte qenë në fuqi më parë dhe u 

zëvendësua me ligje të Bullgarisë dhe ligje tjera të adaptuara. Kështu në organet e 

administratës  gjuha bullgare u bë gjuhë zyrtare, sikur edhe në institucine dhe shkolla. 

Në këtë kohë komuna e Preshevës ishte administrativisht e  organizuar dhe lidhur me rrethin e 

Bujanocit, dhe kjo si dukej një veprim shumë interesant, sepse Bujanoci në këtë periudhë ishte 

me popullatë  shumicë serbe , e cila tregoi lojalitet ndaj autoriteteve bullgare, ngase ishte më e 

përafërtë për nga gjuha dhe feja, por edhe si rezultat i propagandës antishqiptare  shumëvjeçare 

e kultivuar në Serbi e Bullgari. 

Në kuadër të masavë për stabilizimin e pushtetit në zonën e vet të pushtimit Sofja zyrtare pas 

një kohe bënë një riorganizim  të ri adminstrativ. Gjth zonën e pushtimit bullgarë e ndahu në dy 

zona administrative, në krahinën e Shkupit dhe të Manastirit.  Krahina e shkupit pastaj u nda në 

dy qarqe në atë të Shklupit dhe atë të Vranjës. Në kuadër të qarkut (Oblastit) të Vranjës ishin 

përfashirë edhe Presheva dhe Bujanoci
341

 . Ky organizim i pushtetit dhe administratës bullgare 

në rajonin e Preshevës dhe Bujanocit deri në shtator të vitit 1944, kur kapitulloi ushtria bullgare 

dhe kjo pjesë u çlirua nga njësitë nacionalite të shqiptarëve të inkuadruar në Lëvisjen Nacional 

Çlirimtare. 

                  Organizimi administrative-territorial në ish Jugosllavi  

Format e para të pushtetit pas luftës ishin këshillat lokal të dalë nga lufta. Kështu ne fillim të 

vitit 1941 nisi ngritja  edhe e administratës dhe institucioneve politike, që zgjati deri në 

gjysmën e vitit 1945. Në vjeshtë të 1945  u organizuan zgjedhjet dhe u funksionalizuan 

institucionet administrative politike lokale në  të trikomunat e këtij rajoni.Modeli i organizimiy 

administrative në trajtën e komunës dha efektet e para edhe në aspektin ekonomiko-social, 

ngase solli ringjallje të rajonit , sepse lufta i kishte sjelle mjaft shkatërrime. Megjithatë, kjo qe 

një periudhë afatshkurtër deri në miratimin e kushtetutave të  ish Jugosllavisë dhe Republikës 

së Serbisë , si dhe ligji mbi ndarjen administrative të republikës Popullore të Serbisë, i 18 prillit 

1947. Me këtë ligj territory ndahej në rrethe, qarqe dhe komuna. Në mbështetje të këtij ligji 

Presheva nuk e gëzonte më statusin e rrethit
342

, dhe u zhveshë nga kompetencat administrative-

politike që i përkisnin instancës së rrethit.  Ajo ngeli komunë  në kuadër të rrethit të Bujanocit, 
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 Ramiz Abdyli, “Presheva në Lëvizjen Nacional Çlirimtare..” f.21 
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e më vonë atij të Vranjës, pastaj bashkësisë ndërkomunale të Leskovcit ku përfshiheshin edhe 

komunat e Bujanocit dhe Medvegjës, e  së fundmi Presheva e Bujanoci i takonin rrethit të 

Pçinjës ndërsa kouna e Medvegjës rrethit të Leskocit. Vlenë të theksohet se në bazë të këtij 

ligji (18 prillit 1947), komunës së Preshevës i bashkanjgjiten edhe disa fshatrat e Malësisë së 

Karadakut, të cilëtt deri në këtë kohë i takonin rrëthit të Gjilanit përkatësisht Kosovës, si : 

Buhiç, Caravajka, depca,Maxherja, Staneci, Seferi, Peçena dhe Ranatoci
343

. 

Ky organizim politiko territorial pastaj vazhdoi të funksionojë në formën e Këshilave Popullorë 

të Vendit  me qendër në Bujanojc  nga viti 1949. Bujanoci përfshintë 20 këshilla popullore të 

Vendit, përkatësisht të : Bujanocit, Tërnocit, Muhocit, Rakocit, Levosojës, Nesalcë , Zhunicës, 

Preshevës, Raincës, Corroticës, Gosponicës, Caravajkës, Miratocit, Strezocit,Svinjishtës, 

Bilaçit, Klinocit, Klenikut, Spançevcit dhe Zhbevcit
344

. Me këtë shpërndarje të nënnjisive 

komunale, siç shihet, komunës së Preshevës  i ishin zvogëluar kompetencat administrative 

politike dhe ndikimi e rëndësia e saj politike ishte minimizuar në maksimum. 

Këshilli popullor i rrethit të Bujanocit  me riorganizimin e ri të 1953 pësoi ndryshime në 

nëndarjet komunale, nga 20  komuna  tani ky rreth pas reformës përfshinë 16 njësi komunale 

dheato:Bujanocin,Preshevën,Miratocin,Caravajkën,Zhunicën,Bilaçin,Raincën,Levosojën,Rako

cin,Tërnocin, Mohocin,Zarbincën,Zhbevcën,Klenikun,Spançevcin dhe Novosellën345
 .Një 

tjetër reform në kuadër të organizimit territorial, përkatësisht në gjith territorin e ish federatës 

jugosllave u bë më 1955, ku u fut sistemi komunal si nivel i organizimit të njësive të 

vetëqeverisjes socialiste, por u ruajtë edhe niveli i organizimit  të vetëqeverisjes lokale ai i 

rrethit. Kështu komuna e Preshevës dhe ajo e Bujanocit u përfshinë në kuadër të rrethit të 

Vranjës
346

, ndërsa komuna e Medvegjës hynë në kuadër të rrethit të Leskocit.
347

 Ky ndryshim i 

organizimit vazhdoi deri më 1963, ku Këshillat Popullorë të Komunave u shëndrruan në 

Kuvende Komunale
348

, dhe tani me këtë emërtim të ri  statusi i tyre parashihej edhe me 

Kushtetutën e Republikës Popullore të Jugosllavisë dhe me Kushtetutën e Republikës 

Popullore të Serbisë të miratuara  në vitin 1963. 

Ky organizim i qverisjes lokale është sot e kësaj dite, dhe tani komunat  e Preshevës ,Bujanocit 

dhe Medvegjës funksionojnë si njësi të vetëqeverisjes lokale në bazë të Kushtetutës së 

Republikës së Serbisë ,2006 dhe me Ligjin për vetëqeverisje lokale, sipas të cilit komuna është 

njësi territoriale, në të cilën realizohet vetëqeverisja lok ale (neni 188)
349

 . 

                             Funksionimi  vetëqeverisjes në nivel të komunës 

Në Luginën e Preshevës sot veprimtarinë e tyre administrative dhe politike e ushtrojnë tre 

komunat  ato të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Presheva dhe Bujanoci udhëhiqen nga 

partitë shqiptare, ndërsa komuna e Medvegjës nga partitë serbe. Këto komuna janë të 

organizuara dhe funksionojnë në bazë të kornizës ligjore të Serbisë. Por, sfida më e madhe me 

të cilat  komunat  ballafaqohen  është varfëria ekstreme dhe  diskriminimi  në të gjitha fushat e 

jetës. Këto komuna janë komunat  por edhe si rajon më pak i zhvilluar në krahasim me viset 

tjera të Serbisë . Kështu nëse bëhet një krahasim me komunat tjera komunat e Luginës së 

Preshevës janë  kanë pesë fish më të ulët zhvillimin ekonomik dhe social. Kjo ngecje 
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zhvillimore  është pasojë  e drejtpërdrejt   e mos përkrahjes politike, ekonomike dhe sociale 

nga ana e qeverisë  së Beogradit.  

Me  nenin 190. të Kushtetutës së Republikës së Serbisë,  komuna ka këto kompetenca: harton 

programe zhvillimore, planin urbanistik, buxhetin dhe llogarinë përfundimtare, rregullon dhe 

siguron zhvillimin e veprimtarive komunale, rregullon dhe siguron shfrytëzimin e tokës urbane 

dhe hapësirës afariste, mbikëqyrë, mirëmban dhe shfrytëzon rrugët lokale dhe objektet publike, 

kujdeset për plotësimin e nevojave të caktuara të qytetarëve në lëmi të kulturës, sportit, 

mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, arsimit, shëndetësisë dhe fushave  tjera,zbaton  ligjet dhe 

aktet tjera të përgjithshme të republikës së Serbisë, aplikimi i të cilave i është besuar komunës, 

siguron zbatimin e rregulloreve dhe akteve të përgjithshme në nivel komunal, formon organe , 

dhe institucione dhe shërbime për nevoja , kryen edhe punë tjera të përcaktuara me  kushtetutë 

e ligj dhe me statut të komunës. 

 Këto ligje më vonë kanë pasuar ndryshime dhe plotësime të dukshme, ngase, kompetencat e 

njësisë së qeverisjes lokale (komunave) të përcaktuara edhe me ligjin mbi vetëqeverisjen 

lokale
350

,  ngushtohen duke kaluar gati tërësisht nën juridiksionin  e pushtetit qendror 

përkatësisht ministrive përkatëse si p.sh. arsimit, kulturës, shëndetësisë, çështjeve sociale, etj. 

ndërsa e për të brendshëm dhe të drejtësisë krejtësisht ishin të centralizuara. Pra nga ky koncept 

i rregullimit dhe ndarjes së pushteteve mes atij qendror dhe lokal nuk bëhej fjalë për 

decentralizim të pushtetit por për dekoncentrim klasik të përgjegjësive për kryerjen e punëve të 

karakterit lokal në këtë rast komunës, si njësi e vetëqeverisjes lokale. 
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