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Prof. dr Predrag Goranovic UNIVERZITET CRNE GORE  

EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA 

1 Javni dug u Eurozoni 

 
Apstrakt: 
O javnom dugu nikada se nije tako često govorilo kao u sadašnjoj situaciji. Svjetska 
ekonomska kriza donijela je sa sobom veliki broj negativih efekata koji su se različito 
odrazili na pojedine svjetske privrede, međutim, značajnu pažnju privukao je upravo 
problem javnog duga zbog kojeg su neke zemlje umalo doživjele i bankrot. Pokazalo se da 
najveće probleme sa javnim dugom imaju članice Evropske Unije i Eurozone – Portugal, 
Italija, Irska, Grčka i Španija. Aktuelnost teme je velika s obzirom da vodeće ekonomije 
Evropske Unije na sebe preuzimaju odgovornost pomaganja pomenutim državama i 
mjerama štednje koje donose izazivaju ljutnju građana u ovim visoko – zaduženim 
zemljama, pa njihovi brojni protesti poprimaju širok prostor u svjetskoj javnosti. Cilj 
istraživanja u ovom radu jeste utvrđivanje uzroka zbog kojih su pojedine zemlje postale 
tako visoko zadužene i preispitivanje pravila na kojima počiva Eurozona. 
Ključne riječi: javni dug, Eurozona, moralni hazard 
 
UVOD 
Paralelno sa Svjetskom ekonomskom krizom, kao jedan od problema na finansijskim 
tržištima javio se i problem javnog duga. Na bazi ekonomskih indikatora i stanja u 
čitavom svijetu, primjetno je da je taj problem najviše osjetila Evropska Unija, ili još 
preciznije rečeno Eurozona.  
Ugovor potpisan u Mastrihtu 1992. godine za mnoge je predstavljao dobru zaštitu od 
navedenih problema, međutim pokazalo se da njegova implementacija, odnosno da 
poštovanje kriterijuma iz ugovora nije bilo do kraja sprovedeno, a uslijed nepostojanja 
mogućnosti isključenja ili preduzimanja nekih drugih mjera za one zemlje koje se ne 
pridržavaju propisa iz ugovora, Evropa je takoreći upala u svoju sopstvenu zamku. 
Nastanak Eurozone i detaljan opis mastrihtskih kriterijuma dat je u prvom dijelu ovog 
rada. 
Svjetsku pažnju privukle su zemlje kojima je od strane javnosti nadjenut naziv „PIGS“ 
(ili „PIIGS“), a koje su postale  predmet mnogih ekonomskih analiza uslijed 
nagomilanja velikih iznosa javnog duga. Te zemlje su Portugalija, Italija, Irska, Grčka i 
Španija. Iz godine u godinu, kako je finansijska kriza uzimala maha ove zemlje su sve 
bile u manjoj mogućnosti da servisiraju svoje obaveze pa je Evropa prekršila još jedno 
svoje pravilo – pravilo o uzdržavanju od pomoći bilo koje zemlje članice Eurozone koja 
sama nije u mogućnosti da riješi svoju tešku fiskalnu situaciju. Međutim, nije u svim 
zemljama Eurozone takva situacija. Postoje zemlje poput Luksemburga, Bugarske i 
Estonije koje spadaju čak u kateogirju nisko zaduženih zemalja, tako da u Eurozoni 
postoji disproporcija – zemlje sa veoma visokim javnim dugom i zemlje čiji javni dug 
predstavlja veoma mali iznos BDP-a.  Predmet analize drugog dijela ovog rada jeste 
upravo javni dug Eurozone i njenih pojedinih zemalja članica. 
Grčka dužnička kriza je uzburkala čitav svijet i Grčka je postala sinonim za zemlje koje 
vode neodgovornu ekonomsku politiku državnog budžeta – u smislu kreiranja i 
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nagomilavanja nepotrebnih deficita, kao i moralnog hazarda i korišćenja nemogućnosti 
Eurozone da je isključi iz svog sistema. Javni dug Grčke i pored svih paketa pomoći i 
preduzetih reformi i dalje je veoma visok, a prognoze ekonomskih kritičara nimalo nisu 
optimistične. Problematika javnog duga u Grčkoj, kao i neadekvatnog reagovanja 
institucija Eurozone, prikazana je u trećem dijelu. 
 
1. NASTANAK I ZNAČAJ EUROZONE (EURO-PODRUČJA) 
Eurozona, koja se u zvaničnim dokumentima naziva euro – područjem je ekonomska i 
monetarna unija (EMU) koju sačinjava 17 zemalja članica Evropske Unije koje su kao 
svoje zvanično sredstvo plaćanja usvojile euro. Eurozonu trenutno formiraju: Austrija, 
Belgija, Kipar, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksembrug, 
Malta, Holandija, Portugalija, Slovačka, Slovenija i Španija.

1
Većina drugih država je u 

obavezi da se pridruži Eurozoni onda kada ispune kriterijume za to.  
Odgovornost za vođenje monetarne politike u euro – području ima Evropska centralna 
banka (ECB) kojom upravlja predsjednik i odbor predstavnika nacionalnih centralnih 
banaka. Glavni zadatak ECB je da inflaciju drži pod kontrolom. Ono što treba 
napomenuti jeste da ne postoji jedinstveni upravljački organ, Vlada ili fiskalna politika 
za valutnu uniju, pa se neke aktivnosti obavljaju kroz Euro grupu, koja donosi političke 
odluke za Eurozonui euro. Euro grupa je sastavljena od ministara finansija država 
članica Eurozone, a u nekim bitnim slučajevima Euro grupi se pridružuju i predsjednici 
ovih zemalja. 
Monako, San Mariono i Vatikan su zaključili formalne ugovore sa Evropskom Unijom 
da koriste euro kao njihovu zvaničnu valutu i kuju njihov metalni novac. Ostali, poput 
Crne Gore,  Andore i Kosova su unilateralno usvojili euro. Uglavnom, ove zemlje 
zvanično nisu članice Eurozone i nemaju svoje predstavnike u Evropskoj centralnoj 
banci i Euro grupi. 
 
 
Slika 1 – Zemlje članice Eurozone 

 
Da bi neka zemlja postala punopravna članica Eurozone treba da ispuni određene 
kriterijume konvergencije, poznatije kao Mastrihtske kriterijume koji podrazumijevaju 
sljedeće:2 

                                                
1http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone 
2
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_convergence_criteria 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_convergence_criteria
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1. Inflacija ne smije biti veća od 1.5% od prosječne inflacije 3 zemlje 
članice Evropske Unije sa najnižom stopom inflacije; 

2. Budžetski deficit ne smije biti veći od 3% BDP-a; 

3. Javni dug ne smije biti veći od 60% BDP-a; 

4. Devizni kurs – zemlje koje apliciraju za članstvo u Eurozoni trebaju da 
pristupe programima ERM i ERMII i da barem u 2 godine njihova 
valuta nije devalvirala, što znači da svoj devizni kurs održavaju u 
granicimaa +/- 15%; 

Dugoročna kamatna stopa na državne obveznice ne smije biti veća od 2% od 
prosjeka 3 zemlje članice EU sa najnižom stopom inflacije. 
Zemlje punopravne članice dužne su da se pridržavaju ovih kriterijuma, a u sljedećoj 
tabeli dat je prikaz konkurentosti Eurozone sa ostalim ekonomijama svijeta u 2006. 
godini, prije Svjetske ekonomske krize. 
Tabela 1 – Poređenje Eurozone sa ostalim ekonomijama svijeta 

 GDP Izvoz Uvoz 

Eurozona 8,4 bil € 21,7% GDP 20,9% GDP 

EU 27  11,9 bil € 14,3% GDP 15,0% GDP 

SAD 11,2 bil € 10,8% GDP 16,6% GDP 

Japan 3,5 bil € 16,8% GDP 15,3% GDP 

Izvor: „An international currency“ Europa, 2006 
Stanje ni danas u svijetu nije previše izmijenjeno, ali ono što brine današnje vodeće 
svjetske ekonomije jeste upravo gomilanje javnog duga Eurozone. Interesovanje za 
Eurozonu je značajno zato što ona danas učestvuje u globalnom BDP-u sa nepunih 20% 
- duplo više od Kine, a nešto manje od SAD-a.3Njena važnost ogleda se i u tome što je u 
zadnje tri godine uspjela brže da se oporavi od udara recesije i zabilježi veće stope raste 
BDP-a, uprkos visočijim poreskim stopama i komplikovanoj regulatornoj kulturi. Ovi 
podaci ukazuju na postojanje dvije strukture Evrope: periferna, koja stvara 
nepromišljene troškove i vodi politiku „jeftinog novca“ i sjevernih privreda, 
predvođenih ekonomijom Njemačke, koje svojim finansijama upravljaju dobro. 
Njemačka je zaista prebrodila recesiju iz 2008-09. godine i izgleda „zdravije“ od SAD-a: 
ima bolje javne finansije, manji dug, trgovinski višak i nižu stopu nezaposlenosti.4 
 
2. PORAST JAVNOG DUGA EUROZONE 
Na kraju drugog kvartala 2012. godine, odnos javnog duga i BDP-a u Eurozoni (EA17) 
dostigao je nivo od 90%, dok je na kraju prvog kvartala bio na nivou od 88,2%. U 
Evropskoj Uniji (EU27) javni dug porastao je sa 83,5% na 84,9% BDP-a. U poređenju sa 
drugim kvartalom 2011. Godine javni dug veći je i u Eurozoni i u Evropskoj Uniji – u 
EA17 porastao je sa 87,1% na 90%, a u EU27 sa 81,4 % na 84,9%.5Na kraju drugog 
kvartala 2012. godine obveznice su učestvovale u ukupnom javnom dugu Eurozone u 
iznosu od 78,6%, a u ukupnom javnom dugu Evropske Unije sa 80,1%. Zajmovi su činili 

                                                
3
 Economist Intelligence Unit, State of the Union: “Can the euro zone survive its debt crisis?”, UK, 

2011, str. 2 
4
 Isto 

5
 Eurostat, 2012 godina 
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18,6% javnog duga Eurozone i 16,1% javnog duga Evropske Unije, dok je nivo novca i 
depozita predstavljao 2,8% javnog duga Eurozone i 3,7% istog Evropske Unije.6 
Tabela 2 – Javni dug u Eurozoni i Evropskoj Uniji 

 Drugi kvartal 
2011. 

Prvi kvartal 2012.  Drugi 
kvartal 
2012. 

EA 17 
Javni dug (mil €) 
% BDP-a 

- Novac i depoziti 
(mil €) 

% ukupnog javnog duga 
- Obveznice (mil €) 

% ukupnog 
javnog duga -
 Zajmovi 
(mil €) % 
ukupnog javnog 
duga 

- Međuvladino  
pozajmljivanje 
uslijed  
finansijske krize 
(mil €) 

% BDP-a 

   

8 127 324 8 341 920 8 517 187 

87,1 88,2  90,0 

227 358 235 810 234 140 

2,8 2,8  2,8 
6 504 081 6 609 985 6  695 342 

80,0 79,2  78,6 

1 395 885 1 496 126 1 587 785 

17,2 17,9  18,6 

50 000 110 026 155 866 

0,5 1,2  1,6 

EU 27 
Javni dug (mil €) 
% BDP-a 

- Novac i depoziti 
(mil €) 

% ukupnog javnog duga 
- Obveznice (mil €) 

% ukupnog 
javnog duga -
 Zajmovi 
(mil €) % 
ukupnog javnog 
duga 

- Međuvladino  
pozajmljivanje 
uslijed  
finansijske 
kriz(mil €) 

% BDP-a 

   

10 164 783 10 600 837  10 840 
198 

81,4 83,5 84,9 

384 271 412 043  405 285 

3,8 3,9 3,7 

8 227 631 8 529 369  8 684 
946 

80,9 80,5 80,1 

1 552 880 1 659 426  1 749 
977 

15,3 15,7 16,1 

50 000 112 476 
 

158 005 

0,4 0,9 1,2 

Izvor: Eurostat, 2012. godina 

                                                
6
 Eurostat, 2012. godina 
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Na bazi prikazanih podataka u tabeli vidimo da je došlo do povećanja iznosa javnog 
duga kako Eurozone tako i Evropske Unije. Uslijed nepostojanja jedinstvene fiskalne 
politike, predstavnici najrazvijenijh zemalja EU razmatrali su određeni skup mjera 
kojim bi se riješio problem javnog duga. 
 Među najvažnijim razlozima koji su doveli do njegovog povećanja navode se sljedeći:7 

∑ Moralni hazard – Iako odredbe Ugovora iz Mastrihta detaljno navode 
da nijedna zemlja članica EMU ne može očekivati bilo kakvu vrstu 
pomoći od druge zemlje, potencijani troškovi uslijed visokog javnog 
duga neke zemlje (pogotovo neke velike) mogu navesti ECB da 
preispita svoje izbore. Npr. centralna banka može biti primorana da se 
suzdrži od povećanja kamatnih stopa, ako predvidi da ovo može 
pogoršati rizik finansijske krize. Dakle, namjera je da se visoki 
potencijalno neodrživi dug izbjegne. 

∑ Makroekonomska kretanja – Na integrisanom tržištu kapitala, 
akumulacija javnog duga može dovesti do povećanja dugoročnih 
kamatnih stopa, a takođe može uticati i na kratkoročne kamatne stope 
ukoliko monetarna politika targetira inflaciju, a fiskalna politika se 
odražava na cijene. Dakle, postoji eksterni efekat koji fiskalna politika 
ne uzima u obzir, pa se kao krajni rezultat mogu javiti visoki javni dug 
i visoka dugoročna kamatna stopa za čiju korekciju su potrebna jaka 
fiskalna pravila. 

∑ Politički promašaji – Demokratske vlade su kratkovide i orijentisane su 
samo na trenutne koriste pa iz tog razloga nekada mogu stvarati i 
nepotrebne deficite. Sa različitim valutama, rizik od političkih 
promašaja je barem djelimično smanjen prijetnjom od prenošenja 
krize (u režimu fiksnih ali prilagodljivih deviznih kurseva) ili od strane 
neefikasnosti fiskalne reflacije (u režimu plivajućih deviznih kurseva). 
U monetarnoj uniji ne postoji automatska provjera rizika fiskalne 
raskalašnosti. 

Prvi razlog je najubjedljivi jer se on ističe kao potencijalna prijetnja monetarnoj i 
fiskalnoj stabilnosti – onome zbog čega je EMU i kreirana. Važno je naglasiti da su 
eksternalije koje se javljaju uslijed postojanja moralnog hazarda dugoročnog karaktera. 
U dugom roku, cijene su fleksibilne i prilagođavaju se na onom nivou koji je određen 
monetarnom politikom, dok autput determiniše ponuda. U takvim okolnostima 
monetarna i fiskalna politika mogu se koristiti odvojeno čineći javni dug održivim.  
U pogledu pravljenja razlike između koordinacije i discipline, drugi razlog se javlja da 
omogući tumačenje uticaja makroekonomskih kretanja na javni dug. Postoje mnoge 
međuzavisnosti preko tržišta dobara, zajedničkih deviznih kurseva, zajedničke 
ravnoteže plaćanja, prosječne stope inflacije Eurozone koje takođe mogu biti značajne, 
pa ako se sve to uzme u obzir više je nego jasno da je potrebno jedno pravilo koji će 
uticati na smanjenje stvaranja nepotrebnih deficita. 
Treći argument odnosi se na politički pristup ekonomiji i njihovu odgovornost za 
akumulaciju javnog duga. Tačno je da se vlade ponašaju manje odgovorno u 

                                                
7
 Jean Pisani-Ferry, “Fiscal Discipline and Policy Coordination in the Eurozone: Assesment and 

Proposals“ : The 

Political Economy of the European Constituion, Ashgate Publishing Limited, UK 2007, str. 123 
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situacijama kada je opasnost od krize odsutna, međutim taj vid ponašanja nije 
potrebno regulisati nekim zvaničnim evropskim dokumentom. 
 
2.1. Zaduženja pojedinih zemalja članica 
Iako su ulaskom u Eurozonu sve zemlje bile dužne da ispune kriterijume iz 
Mastrihtskog ugovora kao da se istih i dalje pridržavaju, danas u Eurozoni slika je 
raznolika – postoje zemlje koje su previsoko zadužene kao i one čiji je javni dug gotovo 
zanemarljiv. 

Grafik 1 – Zemlje Eurozone sa najvećim javnim dugom 
160.00% 
 

 
140.00
% 
120.00
% 
100.00
% 
80.00

% 
60.00

% 
40.00

% 
20.00% 0.00% 

 
Izvor: Eurostat, 2012. godina 
Najveći iznos javnog duga zabilježen je u Grčkoj i to u iznosu od 150,3% BDP-a, zatim u 
Italiji 126,1%, Portugaliji 117,5%, Irskoj 1115,% a sve je zabrinjavajući i porast javnog duga 
Belgije na 100,2%.  

Grafik 2 – Zemlje Eurozone sa najnižim javnim dugom 
25.00% 
20.00% 
15.00% 
10.00% 
5.00% 
0.00% 

Izvor: Eurostat, 2012. godina  
Među najmanje zaduženim zemljama javljaju se Luksemburg sa javnim dugom u 
iznosu od 20,9% BDP-a, Bugarska čiji javni dug predstavlja 16,5% BDP-a i Estonija koja 
je trenutno najmanje zadužena država u Eurozoni sa javnim dugom u iznosu od 7,3%. 
Zanimljivo je napomenuti još da javni dug preko 60% koliko iznosi kriterijum 
konvergencije iz Mastrihta imaju još: Francuska, Velika Britanija (iako nije članica 
Eurozone), Kipar, Njemačka, Mađarska, Malta, Španija i Austrija. Međutim, u 
poređenju sa drugim kvartalom 2011. godine do povećanja javnog duga došlo je čak u 23 
zemlje članice od čega najveći porast bilježe Kipar (+16,5%), Portugal (+10,8%), Irska 
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(+10,0%), Španija (+9,3%). Četiri države bilježe smanjenje javnog duga, a u Grčkoj je to 
smanjenje najizraženije (- 8,5%) i u Letoniji (- 1,5%).8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRČKA DUŽNIČKA KRIZA 

Kriza koja se javila u Grčkoj u 2010. godini, pokazala je slabosti kako grčke vlade tako i 
Eurozone. Vlada u Atini nije uspjela da prevaziđe neke probleme kao što su gubitak 
konkurentnosti, trgovinsku i investicionu neravnotežu i loše fiskalno upravljanje čime 
je ekonomiju Grčke dovela u ranjivu poziciju na svjestkom tržištu. Odjednom kada je 
kriza kulminirala, Savjet Ministara Evropske Unije i Evropska Centralna Banka 
zakasnili su sa svojim adekvatnim odgovorom na sve to. Implikacije su trostruke: 9 

1. Ograničenja nametnuta domaćoj potrošnji Grčke su se pokazala 
imunim na EU stimulanse; 

2. Euro se pokazao mnogo slabijim u toku krize nego što je bilo 
očekivano; 3. Uprkos svim ranije vođenim raspravama nije mnogo 
postignuto u kreiranju „ekonomičnih“ vlada. 

Grčka kriza javnog duga koja je već počela da se pokazuje s jeseni 2009. godine stvorila 
je, bez presedana, izazove kako za Vladu Grčke tako i za upravljače Eurozone. Na 
globalnom finansijskom tržištu je takoreći izbio požar i odjednom je Grčka dobila 
svjetsku pažnju, a postala je i sinonim za nekontrolisane deficite. Napravljeno je 
nekoliko ekonomskih procjena:10 

∑ Grčka bi trebala da napusti sistem ili barem kratkoročno da istupi iz 
njega; 
∑ Pružanje pomoći Grčkoj bi moglo izazvati katastrofalne posljedice po 
ostale; 
∑ Eurosistem bi trebao da bude podijeljen na sjeverni i južni dio; 

                                                
8
 Eurostat, 2012. godina  

9
 Featherstone K., The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in a Skewed 

Regime, Blackwell Publishing Ltd, UK, 2011, str. 193 
10

 Isto, str. 194 
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∑ Pomoć koja se pruža Grčkoj je namijenjena njenom bržem oporavku i 
podmirenju obaveza, ali ipak izlazak iz Eurozone i njen bankrot su 
neizbježni. 

Takav pesimizam bio je u krajnjoj suprotnosti u odnosu na ocjenjivanje eura prije krize 
i mogućnosti njegovog kolapsa. Eskalacija krize javnog duga Grčke u 2010. godini 
zatekla je nesrpremne institucije Eurozone - ponašale su se na način koji do tada još 
nije bio viđen, a u nekim važnim aspektima čak i potpuno disfunkcionalno. Evropska 
Centralna Banka nakon dugom razmišljanja ipak je odlučila da kupi obveznice euro 
područja koje tržište nije željelo, Savjet za ekonomske i finansijske poslove (Ecofin) i 
Savjet Evrope su bili veoma nedolučni i na kraju je Eurozona pristupila pružanju 
pomoći Grčkoj. Kasni odgovor je bez sumnje povećao troškove intervencije – 110 
milijardi eura pozajmice Grčkoj i 750 milijardi eura za pomoć čitavom Eurosistemu. 
 
3.1. Porijeklo grčke krize 
Prije okretanja ekonomskim parametrima, bitno je naglasiti postojanje određenih 
političkih razloga koji su takođe jednim dijelom uticali na nastanak krize. Naime, iako 
Grčka ima jak Ustav i ostale zakone, primjentno je da njihovo sprovođenje nije bilo 
adekvatno. Te slabosti upravo potiču iz slabe koordinacije, efikasnosti i resursa Vlade. 
Pokazalo se da je sistem ranjiv na korupciju: internacionalne procjene učestalosti 
neregularnih plaćanja stavila su Grčku na najgoru poziciju od bilo koje druge EU-15 
zemlje i na 86. mjesto od 133 država svijeta.11 
 
3.1.1. Osjetljivost na krizu 
Nizak kapacitet za sprovođenje reformi i naslijeđene ekonomske slabosti učinile su 
Grčku veoma ranjivom u periodu 2008-09. godine kada se širila Svjetska ekonomska 
kriza. Grčka ekonomija je izgubila na konkurentnosti i pretrpjela značajne deficite u 
spoljnoj trgovini – prema Doing Business indeksu IBRD-a i Svjetske banke Grčka je 
rangirana van najboljih 100 zemalja i to prilično daleko od bilo koje druge zemlje 
članice Evropske Unije. Prilivi stranih direktinih ivnesticija su bili veoma niski još od 
1990. godine.13 
Iskra koja je zapalila cijelu javnost i izazvala svjetsku zabrinutost oko fiskalne pozicije 
Grčke došla je 20. oktobra 2009. godine kada je Džordž Papakonstatinou, kao novi 
minisar finansija, objavio trostruko veći nivo duga Vlade za 2009. godinu. Cifra za 
deficit od 3.6% BDPa prijavljena od strane prethodne Vlade je bila netačna; podigntua 
je na 12,8% BDP-a, a nakon nekih procjena u 2010. iznosila je čak 13,6% BDP-a.14 
Kredibilitet grčkih podataka postao je glavno pitanje u procjenama spremnosti Grčke 
da pozajmljuje sredstva sa svejtskog finansijskog tržišta, kao i za institucije Eurozone u 
traženju pravila za uspostavljanje fiskalne discipline. Čak i više od 10 zadnjih godina 
stvarni budžetski deficit Grčke bio je veći od onog iznosa koji je prijavljivan Evropskoj 
Uniji, pa je 12. januara 2010. godine Eurostat proglasio grčke podatke nepouzdanim.12 
Grčka ekonomija je bila daleko od jedinstvene pozcije u 2009. godini. Za mnoge 
kritičare Eurozona je viđena kako vodi daljem održavanju neravnoteža, povećanju jaza 
između rastućih deficita u Grčkoj, Portugaliji, Španiji i Malti, i rastućih suficita u 
Njemačkoj i Holandiji. Njemačka je izvozila kreditnu zavistnost ostalima: njemačka 

                                                
11

 Featherstone K., The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in a Skewed 
Regime, Blackwell Publishing Ltd, UK, 2011, str. 196 

13 
Isto, str 198. 

14 
Isto, str. 199 
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krediti za „PIGS“ (Portugaliju, Italiju / Irsku, Grčku i Španiju) su vodili ka stvaranju 
tražnje za njemačkim proizvodima. Kada je izbila kriza u Grčkoj ključne razlike između 
nje i ostatka Eurozone bile su visok nivo duga i duži period prilagođavanja kako bi se 
približila ostalima iz euro područja. Za neke analitičire pozicija Grčke i nakon pružene 
pomoći djeluje neodrživo. 
 
3.2. Krizni menadžment Eurozone 
Ugovor iz Mastrihta nije obezbijedio odgovarajuću podlogu za upravljanje u kriznim 
uslovima. Dok je Eurosistem pretpostavljao uspjeh preventivnih pravila, pokazao se 
loše pripremljenim za krizu poput ove iz 2010. godine uslijed nedostatka sposobnosti 
brzog reagovanja, diskrecionih politika i centralizovane akcije. Svi navedeno izostalo je 
u davanju odgovora na grčku krizu.  
Postojao je nesklad između pravila i instrumenata – predviđeno je da nema pružanja 
bilo koje vrste pomoći zemljama članicama Eurozone u fiskalnim poteškoćama kao i 
uslijed stvaranja nepotrebnog budžetskog deficita, ali ipak ugovorom nisu predviđena 
nikakva pravila za isključenje neke zemlje iz Eurozone, kao ni instrumenti za rješavanje 
problema moralnog hazarda one zemlje koja ne poštuje pravila. 
Uslijed komplikovane situacije u Grčkoj pravilo o ne-pružanju pomoći bilo kojoj državi 
članici Eurozone biva prekršeno. Nakon izdavanja saopštenja u neophodnosti primanja 
pomoći Eurozona finansirala je Grčku sa 110 milijardi eura po veoma strogim uslovima, 
a paradoksalno, koliko kod se trudile da ostanu van svega ovoga nacionalne vlade 
zemalja Evropske Unije sve više su bile uvučene u problem Grčke. Njemačka vlada je 
bila primorana – kao njihov partner – da pruži pomoć Grčkoj pružajući na taj način 
pomoć svom bankarskom sistemu, pa je Grčkoj u pomoć stiglo još 80 milijardi eura 
pomoći od čega najviše od Njemačke (27,9%), Francuske (21,0%), Italije (18,4%) i 
ostalih zemalja. 
Situacija u Evropskoj monetarnoj uniji je bila sve lošija, što pokazuje naredna tabela. 

Tabela 3 – Budžetski deficit i javni dug pojedinih zemalja Eurozone 
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Izvor: Featherstone K., The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in a  
Skewed Regime, Blackwell Publishing Ltd, UK, 2011, str. 204 
Pored Grčke i ostale zemlje poput Portugalije, Irske, Italije i Španije imale su probleme 
sa servisiranjem svojih obaveza po pitanju javnog duga, pa je više nego jasno da se treba 
poraditi na reformama pravila i sistema na kojima počiva Eurozona, s ciljem 
prevazilaženja krize. 
 
ZAKLJUČAK 

Naredne godine biće veliki izazov za Evropu, čak i u slučaju ostvarenja najboljeg 
scenarija. Svjetska ekonomska kriza ima dugoročne i veoma široke efekte. Među svima 
njima velika prijetnja jeste opstanak samog eura kao valute, najambicioznijeg projekta 
u evropskim integracijama. Opstanak eura se ne može tek tako uzeti u obzir, već 
kreatori politka moraju sa velikom pažnjom da pronađu mehanizme kojima će 
oporaviti tržište obveznica i bankarski sistem, sprovesti fiskalne reforme i imati 
hrabrosti i odlučnosti da se pozabave strukturalnim problemima. 
Ekonomska i monetarna unija u svojoj modernoj ambiciji da se ponaša kao jedinstven 
skup zemalja, uslijed nepotpunih i neuravnoteženih pravila, uslijed krize u dvije 
hiljaditim godinama upravljala je velikim rizikom sistemske nestabilnosti. Ugovor iz 
Mastrihta kreirao je pravila za samo – disciplinu, ali zakazao je u obezbjeđivanju 
centralnog nadzora i intervencije u slučajevima “moralnog hazarda”. U trenucima 
širenja restrikcije kredita i ekonomske recesije situacija u Grčkoj ukazala je loše 
upravljačke sposobnosti EMU-a. 
Pravila iz Mastrihta trebaju biti ponovo pregledana i naravno da je neophodna njihova 
modifikacija. Uslijed nedostatka jedinstvene fiskalne politike teško je pitanje rješavanja 
problema javnog duga Eurozone jer taj problem svaka zemlja mora rješavati 
pojedinačno. Neki od predloga poput stvaranja fiskalnog federalizma ima svoje dobre 
strane, to bi vodilo većoj i snažnijoj integraciji zemalja, međutim uslijed određenog 
gubitka suvereniteta ta ideja nije u potpunosti prihvaćena. Zemlje je teško odriču 
potpunog svog suverenitete, međutim pitanje moralnog hazarda mora da određeni 
način biti riješeno, pa ipak ideja o uplitanju određenih institucija u fiskalne poslove 
zemalja članica opravdana. 
Rješavanje krize u Grčkoj će potrajati još dugo. Prema nekim predikcijama javni dug 
Grčke nastaviće da raste i teško će da biti obuzdati. Sam ambijent u Grčkoj – brojni 
štrajkovi sindikata, radnika, politički protesti i slično – nagovještava da Grci ne 
prihvataju pakete mjera i štednje koje donose zvaničnici Evropske Unije. Na određeni 
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način moglo bi se reći da je Grčka i izgubila svoju autonomiju jer se nalazi pod 
konstantnim nadzorom EU. Sva pružena pomoć i krediti su po veoma strogim 
uslovima, a uslijed gubitka povjerenja u državne institucije Grčke koje su jednu cijelu 
deceniju prikrivale i saopštavale pogrešan iznos budžetskog deficita, Evropska Unija je 
primorana da vrši konstantan nadzor. Sve to, naravno, najteže pogađa stanovništvo 
Grčke i radničku klasu. 
Izlaz iz dužničke krize teško je pronaći. Čitav Eurosistem pokazao se jako nestabilnim, 
pa je čak dovođeno u pitanje i postojanje eura kao valute. Neslaganja i razlike između 
pojednih zemalja Eurozone, koja već postoje, u narednom periodu će biti još veća. 
Sprovođenje monetarne politike u takvim uslovima biće veliki izazov za ECB i to ne 
samu u održavanju stabilnosti cijena (zbog čega je ECB prvenstveno i osnovana) već i u 
održavanju kompletne finansijske stabilnosti. S obzirom na to da se ekonomski rast i 
stope inflacije razlikuju šriom Eurozone, monetarna politika će u nekim njenim 
djelovima biti i dalje opuštena (kao npr. u Njemačkoj) dok će se u određenim zemljama 
i dalje voditi veoma restriktivna monetarna politika (Grčka, Portugalija, Irska). Ipak, 
napori da se održi konkurentost EMU-a mogu se pokazati nedovoljnim za njen 
opstanak, na duži rok. Sa već prilično iskorišćenim monetarnim mehanizmima, 
Eurozona treba da razmotri mogućnost većih fiskalnih transfera u zemlje pogođene 
krizom kako bi se obezbijedila održiva monetarna unija. 
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2.Integrimi i Kosovës  në Bashkimin Evropian 

 

Abstrakti  

 Integrimi Evropian në Kosovë është një proces shumëdimensional, kompleks dhe para së 

gjithash dinamik i bazuar në faktin se edhe Bashkimi Evropian me strukturen e vet 

institucionale është në reformim të vazhdueshëm. Ky reformim kërkohet për shkak të 

Integrimit në vazhdimësi të vendeve të reja në strukturat e BE – së. Ky zgjerim kërkon 

strukturë të qëndrueshme institucionale efikase dhe ligje të  përshtatshme që bëjnë të 

mundur funksionimin e shumë vendeve të ndryshme brenda një strukture të përbashkët. 

Bashkimi Evropian sot përballet me sfida të shumta  si në njëren anë sfidën e kontrollit 

demokratik, politik dhe ekonomik të vendeve kandidate për anëtarësim dhe në anën tjetër 

me reformën e brendshme të vetë strukturave ekzistuese të BE – së por edhe me krizën e 

Eurozonës.  Prandaj në kuadër të kësaj analize të proceseve integruese të Bashkimit 

Evropian gjithnjë do të analizohet edhe raporti dhe pozicioni i Kosovës dhe efektet që do 

të ketë Kosova nga këto procese, bazuar në përvojat e vendeve që i kanë kaluar këto faza 

dhe që sot janë vende të  Bashkimit Evropian. 

Fjalët Kyçe : Kosovë, Bashkimi Evropian. 

 

Hyrja 

Një çështje shumë me rëndësi për Kosovën, që nga periudha e pas Luftës është edhe 

Integrimi në Bashkimin Evropian. Bazuar në shumë objektiva kryesore dhe në të 

arriturat që ka bërë Kosova në këtë drejtim është duke u punuar mjaft shumë nga 

Institucionet tona, dhe ato ndërkombëtare. Mekanizma të ndryshëm nga personat 

zyrtarë që janë duke u marrë me këtë çështje premtojnë se në një të ardhme të afërt 

edhe Kosova do të jetë  anëtare e BE – së.Edhe pse kemi bërë mjaft hapa të rëndësishëm 

në këtë aspekt, thënë të drejtën ende duhet shumë punë për tu bërë e shumë çështje të 

rëndësishme të zgjidhen, në mënyrë që arrijmë të hyjmë sa më shpejt në BE sikurse të 

gjitha vendet e tjera në Evropë, e veçanërisht me rol e rëndësi të veçantë është edhe 

lëvizja e lirë e qytetarëve të Kosovës sikurse e gjithë qytetarëve të tjerë të Evropës. 

 

Kosova dhe Bashkimi Evropian 

Konsiderohet  se avansimi i mardhënieve ndërmjet  Bashkimit Evropian dhe vendeve të 

Ballkanit  Përendimor përfshirë Kosovën13 është  shumë me rëndësi bazuar  në 
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Kosovo Sectorial Strategy for EU Integration 2007-2013, Oficce of Stabilitty Peace for 
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objektivën e këtyre vendeve për integrim në BE. Agjenda Evropiane siguron mbështetje 

në reformat institucionale, mbështetje financiare, reformë ekonomike, liberalizim të 

tregut por dhe mbështetje në konsolidimin e demokracisë dhe legjislacionit konform 

standardeve evropiane. 

Mund të konsiderohet se disa nga aspektet ose mekanizmat kryesor të bashkëpunimit, 

ndërlidhjes me Kosovën janë: 

Mekanizmi përcjellës i stabilizim Asociimit 2002 – si instrument i cili e involvon 

Kosovën në rrugën Evropiane edhe para definimit të statusit të saj final. 

Samiti i Selanikut 2003 – ku rikonfirmohet përkushtimi i Bashkimit Evropian ndaj 

Ballkanit Përendimor duke i premtuar këtij rajoni perspektivë Evropiane. 

Partneriteti Evropian është gjithashtu një instrument i rëndësishëm i BE – së, në 

zbatimin e detyrave dhe kërkesave që dalin nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. 

Raporti vjetor i progresit  - një mekanizëm përmes të cilit rishikohet puna dhe 

progresi i institucioneve të Kosovës. Këto punë dhe detyra të parapara dhe që dalin nga 

plani i punës së Parteneritetit Evropian ose Plani i Veprimit. 

Kriteret e Kopenhagës për integrim në BE 

Konsiderohet se reforma konform standardeve të Bashkimit Evropian është një nga 

masat më efektive për shpejtimin dhe kalimin me sukses të procesit të tranzicionit dhe 

njëkohësisht avancimin në procesin e integrimit Evropian. Këto objektiva konsistojnë 

me planin e aksionit të Partenritetit Evropian por edhe me kriteret e Kopenhagës për 

Integrim në BE. 

Kriteret e Kopenhagës për integrim në Bashkimin Evropian janë : 

1.Kriteri Politik 

2.Kriteri Ekonomik dhe 

3.Kriteri i Standardeve Evropiane – Eu Acquis. 

Kriteri politik 

Në kuadër të kriterit politik të Kritereve të Kopenhagës bëjnë pjesë: 

 1. Demokracia dhe Sundimi i Ligjit 

 2. Mbrojtja e të Drejtave Humane dhe Minoriteteve 

 3. Intensifikimi i Bashkëpunimit Rajonal. 

Demokracia dhe sundimi i ligjit 

Është shumë e rëndësishme të theksohet se sipas këtij kriteri kërkohet që të 

promovohen proceset demokratike në shoqëri si dhe hartimi i ligjeve konform 

standardeve Evropiane. Konsiderohet se të gjitha ligjet që janë hartuar kanë pasur 

rishqyrtim për standardizimin e ligjit EU acquis. 

Problematik në rastin e Kosovës kryesisht janë sektorët e lëvizjes së mallrave dhe të 

njerëzve, prokurorimit publik, dhe kontrollit financiar. Në këtë kategori hyjnë fuqizimi 

ose reformimi i Institucioneve si p.sh. Kuvendi, Qeveria, reformat e zgjedhjeve të 

përgjithshme dhe atyre lokale, adminsitrata publike, sistemi gjyqësor, qeverisja lokale 

dhe aspekte të tjera. 

Mbrojtja e të drejtave humane dhe minoriteteve 
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Bazuar në Deklaratën Ndërkombëtare për të drejtat humane dhe të minoriteteve një 

gjë e tillë duhet të garantohet me Kushtetutë. Kosova duhet të krijojë mekanizma për 

implementimin e këtyre të drejtave dhe fuqizimin e institucioneve efikase ku do të 

monitorohen, shqyrtohen dhe mbrohen të drejtat humane dhe të minoriteteve. Këtu 

flitet për mekanizmat , për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, të drejtat e personave 

me aftësi të kufizuara, të drejtat e minoriteteve të ndryshme në Kosovë, të drejtat e 

grave, respektivisht barazinë gjinore si dhe shumë aspekte të tjera. 

Intensifikimi i Bashkëpunimit Rajonal 

Bahkëpunimi Rajonal është një nga kushtet e rëndësishme për integrim në BE. Është 

një nga kushtet kyqe në procesin e integrimit për faktin se bashkëpunimi rajonal 

nënkupton një konsolidim të marrëdhënieve ndërmjet vendeve të Ballaknit 

Përendimor. 

Bashkimi Evropian tenton që këto vende ti detyrojë që të intensifikojnë bashkëpunimin 

dhe tejkalojnë problemet e tyre. Kosova duhet të vazhdojë pjesëmarrjen në iniciativat 

rajonale si Këshillin për Bashkëpunimin Rajonal , në CEFTA, Observatorin e 

Transportit të Evropës Juglindore, si dhe iniciativa tjera. 

Kriteri ekonomik 

Duke marrë parasysh nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik në Kosovë dhe qasjen e 

Këshillit Evropian të deklaruar me Kriteret e Kopenhagës, Kosova duhet të konsolidojë 

krieteret e ekonomisë së tregut prandaj reformat duhet vazhduar deri në përmbushjen 

e këtyre kritereve si: 

1. Ndërtimi i kapacitetve konkuruese 

2. Privatizimi dhe ristrukturimi i ndërmarrjeve publike 

3. Qëndrueshmëria Buxhetore dhe ekonomike 

4. Zhvillimin e sektorit financiar 

5. Ngritja e kapacitetve njerëzore 

6. Integrimi ekonomik në Bashkimin Evropian. 

Ndërtimi i kapaciteteve konkuruese dhe ekonomisë funksionale 

Qasja Pro Evropiane e Kosovës kërkon vizion dhe objektiva të qarta ekonomike ndrejt 

krijimit të një ekonomie të qëndrueshme të tregut, institucioneve funksionale dhe 

konkuruese. Problemi ekonomik është një nga sfidat më serioze të Kosovës në rrugën 

drejt Bashkimit Evropian. Problemi kryesor qëndron në faktin se Kosova nuk ka krijuar 

bazë të qëndrueshme të prodhimit për plotësimin e nevojave vendore por edhe për 

eksport të mundshëm përmes të cilit do të ndryshonte trendin e deficitit tregtar dhe 

bilancin e pagesave. 

Privatizimi dhe ristrukturimi i ndërmarrjeve publike 

Privatizmi i ndërmarrjeve publike ka krijuar shanse të reja për punësim, rritje të nivelit 

të eksportit dhe arritjen e objektivave zhvillimore në përgjithësi për Kosovën. Aspekt 

tjetër që duhet diskutuar është edhe reformimi i ndërmarrjeve përmes partenritetit 

publiko – privat në burimet energjetike në mënyrë që ti mundësojnë Kosovës furnizim  
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me energji, mandej projektet në infrastrukturë të cilat do të mundësonin një qasje më 

të mirë në tregjet rajonale. 

 

Qëndrueshmëria Buxhetore dhe Makroekonomike 

Aspekt tjetër i rëndësishëm në kuadër të kritereve ekonomike është edhe stabiliteti 

makroekonomik duke analizuar me kujdes trendin e të hyrave por edhe shpenzimeve 

publike. Transferi i punësimit nga sektori publik në sektorin privat është shumë me 

rëndësi në mënyrë që të krijohet një vlerë e shtuar në sektorin privat por edhe sektori 

publik të lirohet nga ngarkesa e madhe momentale. 

Aspekt tjetër me rëndësi është edhe bashkëpunimi i qëndrueshëm me FMN –në , 

Bankën Botërore, pasi që Kosova është anëtarë shumë i ri në këto institucione. 

Gjithashtu i rëndësishëm është edhe sigurimi i qëndrueshmërisë dhe transparencës së 

financave publike si buxhetit konform standardeve Evropiane. 

Zhvillimi i sektorit finaciar 

Performanca e mirë e sektorit finaciar është me rëndësi edhe për sektorët e tjerë të 

ekonomisë, rëndësi të veçantë ka funksionimi efikas i Bankës Qendrore si mbikqyrëse e 

sistemit të bankave të shkallës së dytë respektivisht bankave komerciale. Duhet 

analizuar me kujdes edhe raportin ndërmjet depoziteve dhe kredive të bankave 

komerciale si masë e likuiditetit, qasjen e sektorit real kreditë e bankave komerciale si 

dhe aspekte të tjera. 

Ngritja e kapaciteteve njerëzore 

Pa ngritjen e resurseve njerëzore  dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës nuk ka rritje 

ekonomike. Me rëndësi është sistemi i arsimit, prandaj konsiderohet se nevojitet një 

reformim i vazhdueshëm i sistemit të arsimit në Kosovë. Përveç arsimit universitar me 

rëndësi është edhe ngritja e kapaciteteve përmes trajnimeve, ndërlidhja e arsimit me 

komunitetin e biznesit, krijimi i qendrave të aftësimit professional si dhe forma të tjera 

institucionale të veprimit të cilat do ta rrisnin cilësinë e arsimit dhe do të përgatisnin 

kuadro të afta për tregun e punës. 

Integrimi ekonomik me  Bashkimin Evropian 

Një nga problemet kyçe është se sa jemi konkurentë në raport me vendet e rajonit poer 

edhe me Bashkimin Evropian. A kemi identifikuar përparësitë krahasuese të vendit në 

mënyrë që mandej të specializohemi aty ku kemi përparësi krahasuese dhe strategjinë e 

eksportit ta bazojmë në ato produkte dhe shërbime për të cilat jemi të specializuar dhe 

kemi kosto më të ulët. 

Realiteti por edhe statistikat tregojnë se nuk është punuar shumë në këtë drejtim. 

Problemi qëndron edhe në strukturën e eksporteve të cilën e ka Kosova rreth 62% të 

eksporteve bëjnë pjesë metalet bazë, ndërsa në importe bëjnë pjesë kryesisht 

makineritë dhe paisjet mekanike, artikujt ushqimorë, produktet e industrisë kimike, 

mjetet e transportit etj. 

Kriteri i standardeve Evropiane  

Në kuadër të Standardeve Evropiane respektivisht EU Avquis bëjnë pjesë : 
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1. Tregu i brendshëm 

2. Politikat Sektoriale 

3. Liria, Siguria dhe qështjet e tjera. 

Tregu i brendshëm 

Fuqizimi i kapaciteteve administrative të institucioneve për adaptimin dhe krijimin e 

konsistencës së politikave të vendit konform kërkesave të BE –së, është një nga 

prioritetet kryesore të agjendës Evropiane. Këtu bëjnë pjesë edhe Meterologjia, 

Akreditimi dhe Standardizimi si parime shumë të rëndësishme në kuadër të të cilave 

bëjnë pjesë : ligji për njësitë matëse, produkteve ndërtimore, ligji për standardizimin, 

mbrojtjen e konsumatorëve, tregtinë e brendshme, tregtinë e jashtme, etj. 

Politikat Sektoriale 

Integrimi Evropian është një proces që kërkon përfshirjen dhe ndryshimin e politikave, 

kornizës institucionale, dhe legjislacionit në mënyrë që vendi të përmbushë kriteret e 

BE- së në të gjitha fushat. Ky proces reflekton të gjitha segmentet politike dhe 

ekonomike të vendit që aspiron anëtarsimin në BE. 

Duke mos pretenduar të zvogëlohet rëndësia e fushave të tjera këtu do të cekim disa 

nga fushat më të rëndësishme si : Industria dhe mbështetja e ndërmarrjeve të vogla dhe 

të mesme, duke u bazuar në Kartën – Aktin Evropian për ndërmarrjet. Aspektet tjera 

me rëndësi janë edhe bujqësia, mjedisi, transporti, energjia, shoqëria informatike dhe 

mediat, kontrolli financiar, statistikat, etj. 

Liria, Siguria dhe çështjet e tjera 

Siguria është një komponentë e rëndësishme që duhet trajtuar jo vetëm në nivel lokal, 

por  në atë rajonal sepse pa angazhimin edhe të mekanizmave rajonal do të jetë shumë 

e vështirë të arrihet ndonjë sukses në këtë aspekt. Në kuadër  të këtij kriteri si më të 

rëndësishme do ti përmendim siq vijon: 

Regjimi i vizave, migrimi, shpërlarja e parave, luftimi i krimit të organizuar, policia, 

mborjtja e të dhënave përsonale, etj.  

Sfidat e Bashkimit Evropian që ndikojnë në Integrimin e Kosovës 

Bashkimi Evropian aktualisht përballet me probleme të shumta të cilat mund të kenë 

ndikim edhe në procesin e integrimit të Kosovës në BE, e të cilat janë : 

1. Politika e jashtme e BE – së 

2. Kpaciteti apsorbues i BE – së 

3. Kriza financiare e Euros 

4. Tendenca për migrim nga Ballkani Përendimor në BE/ 

Politika e jashtme e BE – së 

Si pasojë  e një politike jo unifikuese të BE –së Kosova ka marrëveshje jo kontraktuale 

me Bashkimin Evropian. Këtu duhet analizuar dy momente: qasja e BE- së ndaj Kosovës 

para vitit 2008 dhe pas vitit 2008. Para vitit 2008 problemi kryesor qëndronte në faktin 

se Kosova nuk kishte të zgjidhur statusin final prandaj edhe kishte probleme në 
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procesin e integrimit Evropian. Ndërsa pas vitit 2008 problemi qëndron në faktin se 

edhe disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën. 

Kapaciteti Absorbues 

Institucionet e Bashkimit e Evropian si problem e shohin edhe kapacitetin e tyre 

institucional për zgjerimin e mëtejm sidomos të vendeve të Ballkanit Përendimor. 

Bashkimi Evropian tenton në mënyrë permanente të bëjë reformimin e institucioneve 

të veta me anë të traktateve të ndryshme si : Traktati i Lisbonës
14

 dhe traktate të tjera. 

Konsiderohet se vendet e reja që do të anëtarësohen në Bashkimin Evropian mund të 

paraqesin probleme shtesë për strukturën aktuale institucionale. Kjo mund të paraqet 

problem edhe për vendet e Ballkanit Përendimor pasi që konsiderohet se nëse BE – ja 

ka problem me kapacitetin absorbues atëherë mund të vonojë procesin e anëtarësimit 

për këto vende edhe nëse këto vende i plotësojnë kriteret e caktuara. 

Kriza Financiare e Euros 

Problemi tjetër drejt zgjerimit të BE –së mund të paraqes edhe shembulli i Greqisë apo 

kriza Greke. Kjo ka ndikuar në autoritetet e BE – së që të rishikojnë kushtet e 

përcaktuara më parë duke kërkuar edhe kushte shtesë për vendet kandidate dhe 

potenciale për integrim në BE. Mirëpo kjo krizë mund të ketë edhe refleksione pozitive 

sepse nga kjo krizë BE – ja ka mësuar se mbështetja politike pa plotësim apo me 

anashkalim të plotësimit të kritereve teknike mund të jetë e rrezikshme dhe 

divergjente. Kjo krijon vështirësi edhe për vendet që aspirojnë integrimin por edhe për 

qëndrueshmërinë politike dhe ekonomike të Bashkimit Evropian. 

Tendenca për migrim nga Ballkani Perëndimor në BE 

Aktualisht në bazë të informacioneve nga Komisioni Evropian në vitin 2012 trendi i 

migrimit të përsonave në Bashkimin Evropian është rritur afër 70% krahasuar me vitin 

2011. Në bazë të statistikave vërehet se numri më i madh i migrantëve janë nga Ballkani 

Perëndimor.  

Kjo do të paraqes problem edhe për Kosovën pasi që Kosva është vendi i vetëm që nuk 

gëzon lirinë e lëvizjes së personave në  Bashkimin Evropian. Konsideroj se problemi 

kryesor i këtij migrimi është aspekti ekonomik, prandaj mësimi që duhet marrë nga ky 

proces është që nëse vendet e Ballaknit Perëndimor krijojnë mirëqenie për banorët e 

tyre atëherë tendenca për migrim do të jetë gjithnjë  e më e ulët. Në të kundërten 

Ballkani Perëndimor prap do të jetë Rajoni më jo stabil dhe Rajoni që krijon kriza dhe 

efekte negative për Bashkimin Evropian. 

Përparësitë e Kosovës në  Agjendën Evropiane  

Në vazhdim të këtij punimi do të paraqesim një analizë me disa prej përparësive dhe 

sfidave të Kosovës në procesin e Integrimit Evropian.  

                                                
14

Kosovo Sectorial Strategy for EU Integration 2007-2013, Oficce of Stabilitty Peace for 

Kosovo,2006. 
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Një pjesë e kësaj analize ka shërbyer edhe për hartimin e strategjisë sektoriale për 

integrime Evropiane 2007 – 2013, në kuadër të Planit Kombëtar Zhvillimor të Kosovës 

2007 – 2013. Disa nga përparësitë kryesore të Kosovës janë : 

Pjesëmarrja e  Kosovës në  Procesin e Stabilizim Asociimit ( PSA ) 

Për Kosovën është siguruar një proces i adaptuar që quhet Mekanizmi Përcjellës i 

Stabilizim Asocimit ( MPSA ) në mënyrë që Kosova të involvohet në proceset 

integruese dhe që institucionet lokale të krijojnë marrëdhënie bashkëpunimi me 

institucionet e Bashkimit Evropian. 

Partneriteti Evropian  

Kosova duke qenë e involvuar në Mekanizmin Përcjellës të Stabilizim Asocimit 

doemosdoshmërisht ka një plan për plotësimin e kritereve të kërkuara nga Bashkimi 

Evropian të cilat kritere kanë për objektivë reformat e ndryshme politike, ekonomike 

dhe institucionale. 

Pjesëmarrja e Kosovës në aktivitetet rajonale 

Kosova ka qenë  e involvuar në të gjitha iniciativat rajonale në kuadër të Ballkanit 

Perëndimor përmes paktit të Stabilitetit për Evropen Juglindore si iniciativa kryesore e 

lansuar nga komuniteti ndërkombëtarë për konsolidimin e marrëdhënieve rajonale me 

Evropën Juglindore. Përmes përfaqësimit në këto iniciativa Kosova ka treguar 

gatishmërinë politike dhe institucionale për bashkpunim me vendet e rajonit, i cili 

bashkpunim është kusht për integrim në BE. 

Qasja pozitive e Institucioneve të Kosovës ndaj Bashkimit Evropian  

Populli dhe Institucionet e Kosovës kanë përceptime pozitive për rolin e Bashkësisë 

ndërkombëtare si për SHBA – të, e po ashtu edhe për Bashkimin Evropian duke i 

konsideruar si mekanizma që kanë ndihmuar Kosovën qoftë në aspektin e intervenimit 

ushtarak, aspektin human, politik, por edhe ekonomik. Kjo e bënë shumë më të lehtë 

edhe punën e këtyre institucioneve ndërkombëtare në Kosovë sepse partneriteti i tyre 

me institucionet lokale është i qëndrueshëm. 

Prezenca dhe asistenca e Institucioneve ndërkombëtare  

Për Kosovën është shumë me rëndësi që institucionet ndërkombëtare janë prezente në 

vend, sepse shumë vite më parë ka pasur përceptime negative për Kosovën të 

motivuara nga kundërshtarët e shtetit të Kosovës. Ndërsa tani duke qenë prezent 

institucionet ndërkombëtare e kanë kuptuar se Kosova është veç se një vend Evropian 

në të cilin mund të punohet dhe krijohet si edhe në vendet e tjera. 

 

Fillimi i përafrimit të ligjeve me EU acquis 

Në Kosovë përveç reformave të përgjithshme institucionale është në krijim e sipër edhe 

një pako legjislative e reformuar dhe në pajtim me standardet Evropiane apo me EU 

acquis por duke tentuar që këto ligje të gjejnë zbatim duke marrë parasysh specifikat e 

Kosovës. 

Qeveria e Kosoves 2007. Plani Kombetar Zhvillimor i Kosoves 2007 – 2013- Strategjia 

Sektoriale per Integrim Evropian. 
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Përfundimi 

Gjatë hulumtimit të punimit në fjalë kemi arritur të konkludojmë se në shumë vende 

është menduar se Integrimi Evropian ose anëtarësimi në Bashkimin Evropian, do të 

sigurojë një mirëqenie të përhershme për qytetarët por edhe një stabilitet të 

përhershëm për institucionet e atyre vendeve. Problemet e viteve të fundit, kriza 

eurofinanciare, fuqizimi i aspektit nacional në krahasim me atë Evropian ka treguar 

anën tjetër të Bashkimit Evropian. 

Aspekt tjetër me rëndësi për tu theksuar është siq e pamë më lartë edhe vetë Bashkimi 

Evropian ka ndryshuar dhe është reformuar me anë të traktateve të ndryshme dhe 

vazhdon edhe sot e tutje të reformohet. Mësimi për vendet kandidate dhe potenciale 

ose vendet e Ballkanit Përendimor përfshirë Kosovën është se integrimi Evropian ose 

agjenda Evropiane vetëm të tregon orientimin se ka duhet shkuar mirëpo prap se prap i 

gjithë rrugëtimi mvaret nga Institucionet e Kosovës. 

Prandaj bazuar në këtë disa nga detyrat e shumta për Institucionet e Kosovës janë: 

Ngritja e nivelit të arsimit, për arritjen e objektivave të Evropës 2020, identifikimin dhe 

promovimin e përparësive krahasuese të Kosovës për arritjen e objektivës për ekonomi 

të tregut dhe zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, luftim të korrupsionit për 

funksionalizim të institucioneve  efikase dhe transparente. 
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Prof.Dr. Edmond Beqiri15, 

Mr.Sc. Rexhep Nushi16 

Niko Hyka 

3.Varshmëria e impedancës  së celulave plumb-acid gjatë zbrazjeve 
më regjime të ndryshme të frekuencës matëse. 

 

(Abstrakti) 

 

Ky studim kontribuon në analizën e dukurisë së mospërputhjes së rezultateve matëse 

të rezistencës së brendshme të celulave te bateritë industriale plumb-acid. E gjithë kjo 

rezulton nga arsyeja që te metoda matëse me rryma alternative në krahasim më ato 

njëkahore, gjithnjë është prezent komponenti reaktiv i impedancës së baterisë, 

gjegjësisht akumulatorit. Njëkohësisht, mund të konstatohet që impedanca e baterisë 

në pikëpamje të frekuencës gjerë në 1 kHz, fare pak ndryshon dhe për këtë vlerë të 

frekuencës matëse paraqet rezistencë omike, pra në këtë rast kemi Z=Rbrend . 

Eksperimenti i bërë nga ana e autorëve konstaton që matja e rezistencës së brendshme 

të aku-celulave plumb-acid mund të bëhet me të dy metodat matëse, si dhe janë bërë 

krahasimet e duhura të rezultateve matëse, por gjithnjë duke pasur kujdes që të mos 

kalohet pragu frekuencor mbi 1 kHz. Këto eksperimente janë kryer në laboratorin e 

Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë, në 12 celula të tipit 2 

OPzS 110 (C10=110Ah), të prodhimit F.B.I. “Trepça” në Pejë duke përdorë pajisjet 

bashkëkohore në brezin  frekuencor prej 100 Hz - 1MHz. 

 

Hyrje 

Në qarqet elektrike bashkëkohore në të cilat janë prezente bateritë plumb-acid, 

kërkohet siguri sa më e madhe gjatë punës të qarkut, e kjo varet nga sjellja e baterisë në 

regjime të ndryshme të punës dhe cilësia e saj.  

Si do të sillet bateria plumb-acid gjatë gjendjes stacionare dhe kalimtare të rrymës dhe 

tensionit në qarkun elektrik, në masë të madhe varet edhe nga vetë rezistenca e 

brendshme e saj. 

Metoda e matjes së rezistencës së brendshme, përveç nga vetitë fiziko-kimike dhe nga 

regjimi i eksploatimit, varet edhe nga vetë madhësia dhe natyra e rezistencës së 

brendshme.  

Në lidhje me këtë tema e trajtuar në masë të madhe kontribuon në kuptimin dhe 

tejkalimin e këtij problemi. 

                                                
15

Prof.Dr. Edmond Beqiri është Rektor në Universitetin Evropian Dukagjini dhe Profesor në 
Departamantin Shkenca kompjuterike me IT 
16Mr.Sc.Inxh. Rexhep Nushi është mësimdhënës në Universitetin Evropian Dukagjini, 
Departamantin Shkenca kompjuterike me IT 
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1. Llojet dhe përbërja  konstruktive e baterive industriale plumb-acid  

Për të kuptuar më detalisht përbërjen konstruktive të baterive plumb-acid, në figurat e 

mëposhtme janë paraqitur disa tipa të baterive (celulave) të tilla. Në fig.1 është 

paraqitur ndërtimi i një celule traksionare plumb-acid, kurse anash shihet një celulë e 

gatshme traksionare (a) dhe stacionare (b). (Prospektet: “Fabrika e baterive industriale 

–“Trepça” Pejë (Katalogu teknik - Celulat traksionare). [5] 

 

 
a)      b) 

Fig. 1 Konstrukcioni i celulave industriale plumb-acid 

 

2. Faktorët të cilët ndikojnë në rezistencën e brendshme të celulave 

Rezistenca e brendshme e baterisë është një parametër dinamik jolinear i cili ndryshon 

vazhdimisht së bashku me temperaturën dhe gjendjen e shkarkimit. Në përgjithësi, 

rezistenca e brendshme nuk ka një vlerë fikse. E gjithë kjo shihet në fig. 2.  

 
Fig.2 Rezistenca e brendshme në varësi nga kapaciteti i baterisë 

 

Në fig.2 (a) dhe (b) janë paraqitur skemat elektrike ekuivalente të rezistencës së 

brendshme të një celule plumb-acid, ku është dhënë pjesëmarrja e çdo rezistence 

përbërëse (në %) në krahasim me rezistencën e matur të brendshme të 

gjithëmbarshme të celulës. Siç shihet më poshtë, rezistenca e brendshme e 

gjithëmbarshme e celulës së matur përfshin të gjitha elementet konstruktive të celulës, 
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prandaj, kjo informatë është tejet e rëndësishme në përcaktimin e cilësisë së celulave të 

reja pas prodhimit të tyre si dhe gjatë mirëmbajtës.  

 
Fig. 2a 

 

 
Fig. 2b 

Ekzistojnë shumë metoda matëse për të përcaktuar madhësinë e rezistencës së 

brendshme si ato të rrymës njëkahore dhe alternative. Por, përvojat e mëparshme kanë 

treguar që vlerat e fituara mes veti nuk përputhen, sigurisht nga arsyeja që te metodat 

alternative nuk mund të ikët nga dukuria e komponentës reaktive të impedancës së 

baterisë gjëgjësisht akumulatorit, e cila është mjaftë komplekse. 

Ne do të ndalemi dhe do të analizojmë rezultatet e dy metodave të rrymave njëkahore 

dhe dy të tjera të rrymave alternative dhe të shohim si ato rezultate dallohen në mes 

veti, edhe pse janë në të njëjtën besueshmëri dhe “peshë matëse” (fig.3). [7] 

 
Fig. 3 

Në grafin te fig 3 janë paraqitur vlerat mesatare të 12 celulave (24 V) dhe katër 

metodave të ndryshme matëse të akumulatorit plumb-acid të  tipit: 2OPzS110, prodhim 
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i F.B.I. –“Trepça”– Pejë; ku rezistenca e brendshme e celulës 2OPzS110 është dhënë si 

vlerë mesatare të gjitha metodave matëse. Prandaj, sipas llogarisë së probabilitetit, me 

të drejtë mund ta konsiderojmë lakoren -1 (me ngjyrë të zezë); se paraqet vlerën më të 

besueshme. Shihet qartë se ekziston devijimi i rezultateve, varësisht nga metoda 

matëse (njëkahore apo alternative) si dhe vetë natyra e frekuencës së gjeneruar  në 

metodë matëse. 

Për të nxjerrë në pah dallimet e matjeve DC, rezistenca e qarkut [Fig 4], nuk merr 

parasysh kondensatorin e brendshëm  prandaj kemi, R1 + R2. Një matje AC nuk mund të 

mos merr parasysh kondensatorin, i cili vepron si qark paralel me rezistencën omike R2. 

Meqenëse kondensatori është paralel me R2, ai do të i maskojë problemet që ndodhin 

në pjesën e qarkut R2, dhe ai madje shtrembëron se çfarë ndodhë në pjesën e rrugës të 

R1.  

Me testimin real në frekuenca të larta, kondensatori bëhet në lidhje të shkurtër, dhe AC 

instrumenti matës nuk do të detektojë asnjë ndërrim të R2  pa marrë parasysh se sa 

është i madh. [1 dhe 2] 

Poashtu është e qartë që problemi i përdorimit të metodës AC testuese keqësohet me 

rritjen e frekuencës së rrymës testuese. Aktualisht, pajimet bashkohore (200 Hz) 

tregojnë që celula bëhet me e mirë kur pjesa R2 e rrugës shkakton dështimin e baterisë. 

I njëjti pajim po ashtu do të tregojë celulat e mira të dështuara me zmadhimin e 

problemit kur ai ndodh në pjesën R1 të rrugës. Në vend të raportojë dështimin prej 25%, 

ai do të tregojë rritje të impedancës për 35%. 
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Fig. 4 

Matjet e E. Willinhganz/Peter Rohner-it [9] kanë treguar që bateria ka vleren e 

kapacitetit kondenzatorik shumë të madhë (përafërsisht 1.5 farad për 100 amper-orë – e 

cila shfaqet ndërmjet pllakave dhe elementeve të tjera), ndërsa vlera e induktivitetit 

luhatet nga 0.05-0.2 μH; e cila shfaqet ndërmjet plumbit dhe strukturës, është gati e 

papërfillshme.  

Nga kjo rezulton që rezistenca e brendshme e baterisë zvogëlohet me rritjen e 

madhësisë se amper-orëve. 

Eksperimentet tregojnë qartë se rezistenca e brendshme e celulës ka vlera të ndryshme 

për raste të ndryshme të frekuencave testuese. Fakti që vlera omike ndryshon me 
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ndryshimin e frekuencës vërteton që teknika bazë e matjes AC, nuk matë rezistencën e 

vërtetë të celulës. 

Matjet AC të sakta të gjendjes kualitative të baterisë përmirësohen me rënien e amper-

orëve të celulës. Kjo ngjanë sepse vlera e kapacitetit nuk është aq e madhe, prandaj nuk 

i shtrembëron rezultatet aq keq. Matjet AC të sakta gjithashtu përmirësohen me uljen e 

frekuencës. 

 

3. Matja e impedancës së akumulatorit 

Madhësia e impedancës së baterisë në të shumtën e rasteve varet nga 

frekuenca matëse. Këtë varshmëri kanë provuar të verifikojnë edhe disa autorë të tjerë 

si I. Šajfar dhe J. Godiċ[8], sipas skemës së dhënë më poshtë: 

 
Ku janë: 

B - Bateria (celulat) C- kondenzatori i ndryshuar 

SG - Signal gjeneratori (tensioni 

alternativ) 

Ub- Tensioni i baterisë 

OSC - Osciloskopi I- rryma e qarkut elektrik 

mV – milivoltmetri Zb- impedanca e baterisë Zb=Ub/I (Ω) 

Rt – ngarkesa (omike)  

Matjet nga autorët e paraqitur në literaturë, në fund të këtij punimi [8],  janë 

kryer në vlerë të tensionit prej I=60mV në diapazon të frekvencës prej 2Hz gjerë në 

200Hz. Bateria shqyrtuese ka qenë me celula gypore me kapacitet prej C10=720Ah, e me 

tension nominal Ub=24V 

Forma valore është ndjekur në osciloskop. Rryma elektrike është kontrolluar 

duke ndjekur tensionin elektrik (vlera e saj më parë është akorduar përmesë 

miliampermetrit në f=1kHz) në rezistorin Rt.  

Duke sypozuar që rezistori Rt është rezistencë e pastër omike, janë fituar këto rezultate 

si në tabelë: 

F (Hz) Ub (mV) Zb(m) 

10 0.37 6.2 

100 0.32 5.3 
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500 0.57 9.5 

1103 0.87 14.5 

510
3
 3.70 61.7 

10103 7.20 120.0 

40103 28.00 466.7 

5010
3
 35.00 583.3 

100103 69.00 1150.0 

20010
3
 122.00 2033.3 

 

Nga tabela mund të vërehet që impedansa e baterisë është në mënyrë 

frekuencore e pavarur, gjëgjësisht shumë pak ndryshon në brezin frekvencor nën 1kHz. 

Nga kjo mund të kontatohët që për atë brez, ajo paraqet rezistencë të pastër omike. E 

gjithë kjo përputhet me hulumtimët edhe të E. Willihnganz-it, ku skema ekvivalente e 

celulës do të ishte si në figurën vijuese: 

celul.

 
Për të verifikuar se çfarë ndodhë me  ngritjen e brezit frekvencor dhe për të 

konstatuar që rezistenca e brendshme e celulave plumb-acid mund të matët më që të 

dy metodat (alternative dhe njëkahore), autorët e punimit kanë përsëritur 

eksperimentin, por në celula të tipit 2 OPzS 110 (C10=110Ah), të prodhimit F.B.I. “Trepça” 

–Pejë duke vënë në dukje që frekuenca matëse të mos kalojë brezin prej 1kHz. 

Për mjete matëse janë zgjedhur këto instrumente: 

1. Osciloskopi dy kanalesh i tipit: “FARNELL” 30-4D (30MHz) 

2. Gjeneratori i funksioneve i tipit: “FARNELL” FG-1, me mundësi të regullimit 

prej 0,02Hz-2,2MHz 

3. A.C. milivoltmetri i tipit: “FARNELL” TM 4 me fushë matëse 3:10 dhe 30:100mV 

për të gjitha brezet frekvencore. 

4. AC. Voltmetri i tipit “ISKRA” MA 3014; me kl. të saktësisë 1.  

5. Dekada e kondenzatorëve “ISKRA” MA 2600 

6. Etaloni 1(DJ) ABS. Max. 1A/AIR ‘TETTEX”AG ZŰRICH 

Matjet janë bërë sipas udhëzimeve të mëparshme në brezin e zgjeruar frekvencor 

prej 100Hz gjerë 1MHz duke mbajtur rrymën konstante në qarkun elektrik në vlerë prej 

10 mA. Matjet janë kryer në 12 celula (4x3celula në grup), të tipit 2OPzS110. Rezultatet 

matëse janë paraqitur në formë tabelore dhe grafike si vijon: 
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Shënim: Kolona ZBmes. (/B) nënkupton vlerën mesatare të impedancës së grupit prej 3 

celulave. 

Fotoja e pajisjeve matëse 

 
Paraqitja grafike e vlerave matëse të impedancës së celulave në fuksion të frekvencës 

4. Diskutim i rezultateve dhe përfundime 

Nga grafiku më lartë mund të konstatohet që edhe për celulat e shqyrtuara të tipit 

2OPzS110 (C10=110Ah), vlejnë konstatimet e autorëve të mëhershëm, por me një 

ndryshim që autorët vazhduan të ngrisin brezin frekvecor gjerë në 1 MHz. Nga matjet 

mund të konstatohet që në vazhdim të ngritjes mbi 1MHz, celulat mund të hasin në 

rezonancë dhe pastaj më priteti të fitohet një rënie në formë të lakores së Gausit, gjë që 

mund të konstatohet saktësisht në ndonjë punim tjetër profesional/shkencor.  

Esenca e përcaktimit të varshmërisë dhe e mosndryshimit të impedancës së 

celulave plumb-acid gjatë zbrazjeve në regjime të ndryshme në brezin frekvencor gjerë 

në 1 KHz eshte e pakontestueshme dhe mund të bëhen edhe krahasime me metoda 

matëse të tjera.  
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4.Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar për Ndërmarrjet e 
Vogla dhe të Mesme (SNRF për NVM / IFRS for SMES) nuk përkrahet 
nga BE-ja 

Abstract 

 
Problem for the treatment ofinternationalstandardsforsmall and 
mediumenterprises(IFRS for SMEs) 
seeitasstillrushedinandfailingapplicationofseveraldifferentcountriesdisputesquestions, 
questionswhichare regulated by theNASandthe laws ofthose countries.My researchfills 
aresearchgap, theoreticalorpracticalto remove 
thedilemmainfavororagainsttheapplicationofIFRSforNVM. 
IsearchperformedbycomparingtheNAS, thelawsandregulationsof various 
countriesandunabledisputesproblemssolutionsproblemsinthe field of accounting.I 
hope that mypapersciencewillsucceedintheimplementation 
procedureoftheIFRSforSMEsasunifiedlegalregulation, the 
EUAccountingDirectiveswith  U.S. GAAP/U.S.GAAPIAS/IFRSIAS+EUDirectives=global 
standards, to eliminatedifferences. 
 
Keywords:IFRS for SMEs, harmonization, implementation procedure, approval, 
implementation. 

Hyrje 
Është e nevojshme që në fillim të saktësojmë se ç’do të kuptojmë me termin standard si 
dhe ç’është implementimi i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SNRF për NVM) në në disa vende të ndryshme  
duke përfshirë dhe vendet e rajonit vendet e rajonit. 
“Standarde do të thotë rregulla të përgjithshme që përcaktojnë se si duhet të veprohet 
në praktikë për të arritur përfundim të njëjtë e të saktë për veprime ekonomike apo 
transaksione të kryera”. 
Derinëfillimtëvitit2011, mbi70shtete botëroreoseekanëadoptuarstandardinSNRF 
përNVMoseekanëpropozuarnjë planpërtaadoptuaratëbrendatrevitevetëardhshme. 
Sipas vlerësimeve, NVM-të përbëjnë mbi 95% të kompanive në botë. 
Vështrim mbi ballafaqim me literaturën për problemin që do të trajtohet  
Për trajtimin e këtyre problemeve është shfrytëzuar literaturë vendase dhe e huaj për 
trajtimin teoriko-praktik të punimit shkencorë, ligjet e kontabilitetit dhe revizionit si  
Direktivat e IV dhe VII e kontabilitetit të BE-së. 
Metodologjia e studimit 
Njohja me studimet e kryera lidhur me metodologjinë e kërkimeve shkencore dhe 
zotësia për zhvillimin e pavarur të punës shkencore-kërkimore përmes metodës së 
krahasimit të standardeve dhe metodës kontabël.  
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Këtu do të hulumtohen nocionet themelore të SNRF përNVM, roli i tyre në fushën e 
kontabilitetit, transferimi i arritjeve shkencore. 
Grumbulli i të dhënave të nevojshme përmes metodave të mbledhjes, rregullimit dhe 
përpunimit të të dhënave. 
Gjetje dhe interpretimi i tyre  
Organizata e Kombeve te Bashkuara ka ngritur nje grup ekspertesh, per te hartuar disa 
standarde te veçanta raportimi per Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme NVM. 
Per te zbatuar kete ndryshim te rendesishem ka disa probleme. Me rregullat e vjetra, 
rivleresimi i aktiveve behej me vendim te posaçem te Keshillit te Ministrave. 
Standardet e reja percaktojne qe rivleresimi i aktiveve do te behet nga eksperte te 
posaçem, per llogari te vete bizneseve. 
Probleme mund te lindin veçanerisht ne kuader te vleresimit te amortizimit te 
ndertesave, makinerive dhe pajisjeve, si dhe njohjes se kesaj vlere si shpenzim i 
zbritshem nga organet tatimore”.  
 
Mangësit e SNRF për NVM / IFRS for SMES 
Standardet ndërkombëtare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SNRF për 
NVM)paraqesin unifikimin dhe shkurtesën e SNRF jo të plota të cilët u janë përshtatur  
nevojave të afarizmit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 
Shumë prej parimeve që janë përfshirë në përmbajtjen e SNRF të plotë në lidhje me 
njohjen dhe vlerësimin e pasurive,detyrimeve,të ardhurave dhe të dalave,për tema dhe 
kërkesa të caktuara të cilat nuk janë relevante për ndërmarrjet (kompanitë) e vogla dhe 
të mesme (NVM), por janë lënë jashtë një numër i kërkesave të cilat janë ulur 
ndjeshëm. 
 
Pse nuk duhet ngutur në implimentimin e SNRF për NVM 
Disa  nga temat e SNRF të plota janë anashkaluar në SNRF për NVM pasi që ato nuk 
janë konsideruar relevante për NVM. Këto tema përfshijnë raportimin e segmenteve, 
pasuritë e mbajtura për shitje dhe fitimet për aksion,ardhurat për aksione,raportimi 
financiar periodik e tjera. 
Përpos këtyre, SNRF për NVM nuk japin alternativa të caktuara të  procedurave të 
kontabilitetit dhe modele vlerësimi .Në bazë të tyre nuk mund të zbatohet modeli i 
revallorizimit (vlerësimi në bazë të vlerës fer) të mjeteve të qëndrueshme fikse dhe 
investimeve jomateriale, janë lënë anash opcionet të cilat bien në klasifikimin dhe 
vlerësimin e letrave me vlerë të instrumenteve tjera financiare të cilat janë në disponim 
për shitje,të cilat mbahen në skadim, si dhe opcioni i vlerësimit në bazë të vlerës fer 
dhe të ngjajshme. 
Disa politika të trajtimit kontabël në SNRF-të e plota nuk lejohen pasi që për SNRF për 
NVM janë në dispozicion metoda më të thjeshtëzuara. 
Për shembull, për ndryshim nga SNK 23, i cili për të dalat nga kamata dhe shpenzimet 
tjera të huazuara nga viti 01.Janari 2009, përshkruan detyrimin e kapitalizimit nëse 
mundet ti përshkruhet furnizimit, ndërtimit ose mjeteve të arritura të cilat aftësohen 
për përdorimin, SNRF për NVM i ndalohet kapitalizimit të tillë. 
Të gjitha të dalat nga kamata dhe shpenzimet tjera të huazuara nga viti  01.Janari 
2009,përshkruan detyrimin e kapitalizimit nëse mundet ti përshkruhet furnizimi, 
patjetër duhen të pranohen si të dala (shpenzime) të periudhës në të cilin ato ndodhen. 
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SNRF për NVM nuk japin mundësi të kapitalizimit të zhvillimit të shpenzimeve me 
kusht i cili është përshkruar në SNK 38. 
SNRF për NVM  edhe sot përmbajnë disa rregulla të cilat nuk u janë përshtatur 
kushteve të disa vendeve siç është Serbia dhe disa vene të BE-së. 
Këto kushte janë: 

a) Është paraparë që SNRF për NVM të ndryshohen dhe të plotësohen çdo 
tri vite, çka nënkupton shpenzime shtesë me rastin e përkthimit, 
publikimit, ndrrimin e softverit, njohtimin me ndryshimet e bëra dhe 
harmonizimin e rregullave përcjedhëse (ligjeve); 

b) Parashifen vërejtjet në dhënien e informacioneve shpjeguesenë 
pasqyrat financiare(megjthëse në një mas të vogël) edhe pse 
ndërmarrësit (mikronjësitë) dhe ndërmarrjet e vogla në disa vend siç 
është Serbia nuk parashifet përpilimi i vërejtjene në dhënien e  
informacioneve shpjeguesenë pasqyrat financiare; 

c) Atyjanë mbajtursillogaritjekomplekse e detyrueshme të cilatnuk kanë 
domethënie për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (kursimi i kohës 
dhe shpenzimeve,a dobi për informatat e tilla nuk ka).Konkretisht 
këtu mendojm  në detyrimet në pajtim me këta SNRF për NVM për të 
kryerllogaritjen eaktiveve dhe detyrimeve të shtyra (SNK 12),llogaritjae 
dispozitavepër përfitimetë daljes në pensiondhe kompensimetë tjeratë 
paguara punëtorëve(SNK 19) ; 

d) Këto standarde rregullojn raportin e rrjedhës (fluksit)së paras  dhe 
konsolidimit të pasqyrave financiare të cilët në disa vende siç është 
Serbia, ndërmarrjet e vogla nuk kanë obligim të kontabilitetit për ti 
trajtuar pjesën epagesave të bazuara në aksioneqë nukndodhin 
nëbizneset e vogla afariste. 

Argumentet - faktet  
a) Nëse në një anë vendosim SNK-të/SNRF-re a në anën tjetër 

problemet vendore të kontabilitetit dhe pyetjet konteste vim 
në përfundim se një numër i konsiderueshëm i standardeve 
ndërkombëtare merret pyetjet të cilat nuk janë prezente në 
vendin tonë. 

b) Psh.SNK/SNRF raportimet financiare nukjanë të një rëndësietë 
konsiderueshmepraktikenë Serbi: 

c) SNK-1/IAS-1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare,(sepse përmbajtja 
Pasqyrave Financiare dhe mënyra e paraqitjes së informatave 
në të është e rregulluar me “Rregulloren e përmbajtjes dhe 
formën e Raporteve Financiare”, si dhe “Regulloren e Kornizës 
Kontabile dhe përmbajtjen e llogarive në kornizën kontabile”). 

d) SNK-7 /IAS 7 Pasqyra e Fluksit (Rrjedhës) së Parasë (sepse 
mënyra e përpilimit të këtij raporti detajisht është përpunuar 
me “Rregulloren e përmbajtjes dhe formën e Raporteve 
Financiare” 

e) SNK 26/IAS-26  Kontabiliteti dhe Raportimi nga skemat e 
përfitimeve të pensionit (sepse nuk egzistojnë plane të 
penzionit tek personat juridikë). 
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f) SNRF-2 Pagesa e aksioneve,SNRF-6 Hulumtimet dhe 
vlerësimet e resurseve minerale janë relevante për një numër 
shumë të vogël të subjekteve afariste. 

g) Në anën tjetër ,një numër i madh i pyetjeve konteste të cilat 
paraqiten në praktikë  në Serbi nuk janë të rregulluara me 
SNRF-rë  a vlenë të bëhet zgjidhja  në mënyrë që të mos ketë 
ndryshime të interpretimeve të cilët sjedhin konflikte  tek 
organet mbykëqyrëse si dhe nga mossiguria e anës juridike.Kjo 
bjen ndesh përshkak se regullatva ligjore e jashtme BE-së nuk 
mundet me i harmonizua këto pyetje e kjo zgjidhje mundë të 
bëhet vetëm me SKK-të. 

h) Këto pyetje janë:Tretmani i konverzimit në kontabilitetit të 
drejtës së shfrytëzimit të tokës në të drejtën e pronsisë e cila 
kryhet përmes dekretit të drejtë të konverzimit të së drejtës së 
shfrytëzimit  të tokës ndërtimore në pronësin shtetrore në të 
drejtën e pronësisë me kompenzimin, e kufizimeve të 
ndryshimit të kursit dhe efektit të klauzulës valutore. 

 
Përparësitë e SNRF për NVM/ IFRS for SMES 
Përveçargumenteve tëmësipërme,sipasmendimittimarsyet 
madhorepsekëtondërmarrjeduhetaplikuarSNRFpërNVMejoSNRF-tëeplotajanë: 

a) Kostoshumëmëemadhenëkrahasimmepërfitimetpërpërgatitjenepasqyravefina
nciare sipasSNRF-vetëplota. 

b) PasqyratfinanciaretëpërgatiturasipasSNRF-vetë 
plotakryesishtipërgjigjennevojavetë 
kompanivepublikeejotëndërmarrjevetëvogladhetëmesmejo-publike. 

c) ParimemëtëthjeshtësuaratëpërshtaturapërNVM-të. 
d) IpërshtatennevojavetëshfrytëzuesvetëpasqyravefinanciaretëNVM-ve. 
e) PasqyratfinanciaretëpërgatiturasipasSNRFpërNVMjanëpasqyrafinanciarepër 

qëllimetëpërgjithshme eqëështënëpajtimtëplotëmenenin3.1tëligjitkuthuhetse 
ndërmarrjetpërgatisinpasqyrafinanciarepërqëllimetëpërgjithshme. 

f) Pothuajsenëasnjështet ndërmarrjevejo-publiketëmesmedhe 
tëvoglanukuobligohettë përgatisinpasqyrafinanciarenëpajtueshmërimeSNRF-
tëeplota. 

 
Aplikimi SNRF për NVM në Kosovë 
Me 9 Korrik 2009 Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK) 
publikoi Standardin Ndërkombëtar të Raportimit Financiar

18
 (SNRF) i cili është i 

dizajnuar për zbatim nga ndërmarrjet e vogla dhe te mesme (NVM). 
Nëpërmjet këtij dokumenti ShKÇAK duhet të shpalosë disa nga informatat kryesore të 
këtij Standardi i cili do të aplikohet edhe nga ndërmarrjet e Republikës së Kosovës në 
një të ardhme të afërt. Prandaj anëtarët e ShKÇAK (kontabilistët dhe auditorët) duhet 
ta mirëpresin një standard të tillë i cili tanimë ka filluar të zbatohet në shumë shtete 
botërore.Sipërfundim,aplikimiiSNRFpërNVMngandërmarrjetevogladhe 
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“LigjiNr.04/L-014PërKontabilitet,RaportimFinanciardheAuditim”,në Kosovë, 
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tëmesmenëKosovëdotë rezultojënëraportim 
mëkualitativfinanciarpasiqëipërshtatetnevojavetëkëtyre ndërmarrjeve 
dhenevojavetëkreditorëvedheinvestitorëvesidheraportetfinanciarejanëtëkrahasueshme 
edhepërtejkufijvetë shtetittë Kosovës. 
Prandajduhetinkurajuarligjvënësitqëpërkëtë kategoritëndërmarrjeve 
tëmoskërkohetaplikimiiSNRF-ve tëplotaporaplikimiiSNRFpër NVM-të. 
Shembuj të tjerë mbi arsyet pse një kompani private mund të vendosë të përdor SNRF 
për NVM janë: 

- kompania private është në pronësi të ndonjë kompanie të huaj; 
- kompania private ka një investitor të huaj; 
- kompania private është furnitor (p.sh.,eksportues i mallrave dhe 

shërbimeve) i shumë kompanie të huaja; 
- kompania e private ka një partner të huaj; 

Shqipëria
19

 ka Ligjin Nr. 9477, datë 09.02.2006,"Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 
Financiare” dhe akte tjera nënligjore por duhet të harmonizohen Duhet ta harmonizojë 
“Ligjin për Kontabilitet” me Direktivën e IV dhe VII si dhe të zbatojë dekretet e BE-së. 
Ligji Nr.9228, datë 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"i ndryshuar 
me Ligjin Nr. 9477, datë 09.02.2006 ka përcaktuar vitin 2008 si ushtrimin e parë të 
vënies në zbatim të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit. Pra, në përfundim, mund 
të themi se kontabiliteti global po kalon një periudhe ndryshimi të madh, ku sfida më 
madhore e profesionit të kontabilitetit në mbarë botën është përshtatja dhe ecja në të 
njëjtin ritëm me këtë ndryshim. 
Së pari, është e nevojshme përshtatja e kontabilitetit në Shqipëri me ndryshimet e 
SNRF-ve. Si dhe dekretet e BE-së. 
Së dyti, është i nevojshëm përmirësimi i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit në 
mënyrë që raportimi financiar për ndërmarrjet shqiptare të vogla dhe të mesme t’i 
afrohet standardit ndërkombëtar.  
Barra për përmirësimin e standardeve bie mbi Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit, 
por barra për zbatimin e tyre bie mbi të gjithë profesionin e kontabilitetit.  
Problemi i standardeve te kontabilitetit kërkon vemendje te vazhdueshme, duke qene 
se eshte nje proces qe peson ndryshime te vazhdueshme, ne varesi te kerkesave te 
ekonomise. 
Dallimet midis SKK 15 që do zbatojnë mikronjësitë ekonomike dhe 14 SKK e tjera që 
zbatojnë njësite ekonomike të tjera 
Së pari, numri i pasqyrave financiare - Mikronjësitë ekonomike, në dallim nga njësite e 
tjera ekonomike (të vogla e të mesme), në fund të vitit do të plotësojnë këto pasqyra 
financiare: 
A.   Bilanci kontabël 
B.   Pasqyra e të ardhurave e shpenzimeve (PASH) 
C.   Shënimet shpjeguese 
Pra, mikronjësitë ekonomike nuk janë të detyruara të plotësojnë pasqyra të tjera si p.sh, 
pasqyra e Lëvizjes së Mjeteve Monetare dhe pasqyra e Lëvizjes se Kapitalit, por 
megjithatë nuk ndalohen që t'i plotësojnë ato. 
Së dyti, në përmbajtjen e pasqyrave financiare -Mikronjësitë ekonomike, siç do të 
shohim në vijim, elementët e Bilancit dhe të Pasqyrës së të Ardhurave dhe 
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Shpenzimeve i kanë në një numër të thjeshtëzuar, ndryshe nga ato që plotësojnë njësitë 
e tjera ekonomike (të vogla e të mesme). 
Së treti, shënimet shpjeguese për mikronjësitë  janë   mjaft   të kufizuara në shënimet 
shpjeguese. 
Së katërti, të gjitha llojet e qerave do të njihen si qera të zakonshme duke i njohur si 
shpenzime apo të ardhura nëmomentin e pagesës ose të arkëtimit. Pra, për këtë 
element të shpenzimeve apo të të ardhurave, do te zbatohet parimi i njohjes dhe i 
regjistrimit në momentin e pagesës apo arkëtimit në mjete monetare dhe jomonetare 
dhe jo në momentin e konstatimit. 
Së pesti, rivlerësimi i aktiveve afatgjata Për mikronjësitë ekonomike, nuk kërkohet që 
në fund të vitit, të bëhet rivlerësimi i aktiveve afatgjata, ashtu si kërkohet sipas SKK 5 
per njësitë ekonomike të tjera (tëvogla e të mesme). 
Së gjashti, mbajtja e kontabilitetit-Kontabiliteti dhe pasqyrat financiare mund të 
mbahenedhe nga të punësuarit në mikronjësi, që kanë diplomënë fushën ekonomike, 
pa e specifikuar në fushën ekontabilitetit. 
Mikronjësitë ekonomike të kategorizuara në grupin që mbajnë kontabilitet sipas 
konstatimeve të të drejtave dhe detyrimeve, e zbatojnë Ligjin e mësipërm njëlloj si 
njësitë e tjera ekonomike (të vogla e të mesme). 
Mbajtja e kontabilitetit presupozon regjistrimin kronologjik të veprimeve në ditar dhe 
regjistrimin sistematik në llogaritë e librit të madh dhe librat e mëdhenj ndihmës. 
Konkluzione / Rekomandime 
Në përfundim, të studimit do të japë një mbështetje për vlerësimin e referuar punës së 
realizuar,gjetjeve, konkluzioneve dhe rekomandimeve të arritura në zbatimin e SNRF-
re për NVM   

1) Rekomandoj që të formohen grupe këshilluese për raporte financiare në të 
gjitha shtetet ti shqyrtojnë problemet konteste që vështërsojnë implementimin 
e SNRF-re për NVM   

2) Kjo grupë ti propozojë  BSNK –të dhe grupës kshidhdhënese Evropiane 
(EFRAG) 

3) Që të harmonizojnë Direktivat e Kontabilitetit IV me GAAP 
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5.Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në kosovë-modelet 
dhe imlikimet ekonomike, politike sociale dhe etike 

Abstract 
Among the most important events of the last century in the countries of the former 
socialistic block and states which formed from the fall of that system is the process of 
transformation and transition of the entire socio-economical and political system. 
Depending on the countries considered, this inevitable process somewhere happened 
“on a peaceful way”, but there were cases undertaking radical methods, even wars. 
Unlike the countries of Central and South-East Europe, which have chosen the process 
of transformation and transition by reasonable methods of agreement as a solution, in 
the countries of former Yugoslavia this process (except Montenegro and Macedonia) is 
managed by war. Therefore till present day it can not be said that normal flows of 
stabilisation are in question, even though almost more than 20 years have passed. 
Before Kosovo (later Republic of Kosovo) could join these changes, there was one more 
obstacle. The process of transition should have been preceded by a process of 
transformation and to this process (by some logical order of processes) should have 
preceded a process of forming a state, which lacked Kosovo. However, the process from 
the very beginning was reversed. Namely the process of Privatisation of Socially 
Enterprises preceded the forming of the country by UNMIK. 
The bureaucratic methods of UNMIK contributed to slow economic recovering of the 
country and there was a loss of time too. UNMIK has chosen the method of 
transforming the social property of Kosovo as a precondition of total transition and 
political system which later on shall be one of the main elements and will serve to 
proclaim independence of Republic of Kosovo. There always will be a theoretical 
observation as well as questions ‘is it more useful and more productive, economically, 
at the very beginning, first to approach to the transformation and declaring 
independence and then transformation of the property. 
   Process of privatizations of SOE (Socially Owned Enterprises) is ongoing, while 
process of privatization of Public Enterprises is in beginning. Mistakes made during 
previous process it is expected  not to be repeated, because implications will be 
negative in many aspects, firs of all in  macroeconomic terms.    
 
Hyrje 
Kosova e pasluftës së fundit ( që disa e minimizuan atë duke e quajtur vetëm konflikt)  
parashtroi vetës detyrë të konsolidimit dhe rreshtimit me popujt e tjerë të qytetëruar të 
botës dhe Evropës. Një gjë e tillë, kuptohet se ishte e pamundur pa përkrahjen e 
institucioneve dhe vendeve të cilat patën vullnet të kontribojnë në këtë qështje.  
Sigiria e kufijve të saj administrativ dhe siguria në tërësi e vendit ju besua misinit 
ushtarak të Kombeve të Bashkuara, në bazë të rezolutës 1244/99, i quajtur KFOR, kurse 
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krijimi i ligjmërisë dhe organizimi i jetës civile ju besua misionit të quajtur UNMIK ( 
United Nation Mision Interim in Kosovo) 
UNMIK misionin e tij e realizoi përmes organizimit në formë të katër shtyllave. Një nga 
ato ishte ajo që ka të bëjë me Tregti dhe Industri  ( shtylla IV). Përmes kësaj shtylle 
filloi organizimin e procesit të transformimit pronësor, i cili më von u pa se ishte 
parakusht i krijimit të shtetësisë në njërën anë, dhe në anën tjetër, element i 
domosdoshëm drejt inkorporimit në rrjedha demokratike të botës moderne. Procedura 
e organizimit të legjislaturës së nevojshme dhe organizimi i institucionit i cili do të 
merret me procesin e privatizimit, ishte një qështje aspak e lehtë. Pa hezitme UNMIK 
përmes rregullores 2002\12  krijoi AKM ( Agjencionin Kosovar të Mirëbesimit) me 
qëllim të transformimit të Ndërmarrjeve Shoqërore, kurse qështja e ndërmarrjeve 
Publike mbeti për periudha të mëvonshme. Para Kosovës ishin tri sfida: procesi i 
tranzicionit, procesi i transformimit të pronës shoqërore dhe së fundit procesi i krijimit 
të shtetësisë. Koha nuk punonte në favor të Kosovës.Duhej ndërmarr këto hapa , sa të 
mundimshëm dhe të domosdoshëm, aq të dhimbshëm dhe jo të lehtë për 
implementim.Modelet e zbatuara të procesit të privatizimit në Republikën e Kosovës 
dhe efikasiteti i tyre. 
Procesi i deri tanishëm i privatizimit të Ndërmarrjeve Shoqërore në Republikën e 
Kosovës, është zhvilluar përmes dy fazave: 
Privatizimi i Ndërmarrjeve Shoqërore nën mbikqyrjen e UNMIK-ut ( apo ndryshe i 
njohur si privatizimi ndërkombëtar) i cili ka  zgjati për periudhën kohore 2003-2008 i 
udhëhqur nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit, i formuar në vitin 2002 dhe 
përgjiegjës për privatizimin e Ndërmarrjev Shoqëror. 
Vazhimi i procesit të privatizimit përmes Agjencionit Kosovar të Privatizimit ( 
privatizimi vendor). Me këtë rast faktori ndërkombëtar ka rol dytësor. Privatizimi 
përmes AKP zgjat që nga viti 2008 e deri në ditët e sotme , pa ndonjë supozim të saktë 
se kur mund të përundoj. 
Modelet e propozuara dhe zbatuara gjatë procesit të privatizimit të Ndërmarrjeve 
Shoqërore në Kosovë ishin unike dhe të pazbatuara më herët. Faktori ndërkombëtar 
zbatoi tri metoda përmes AKM, e pastaj vazhduan përmes AKP : 
     1. Metoda e Spin-off të rregullt- Kjo metodë ndryshe quhet edhe metodë e mbylljes 
së ciklit, e cila nënkupton shitjen e aktives së ndërmarrjes. Në bazë të ndërmarrjes 
ekzistuese krijohen ndërmarrje të reja derisa obligimet mbeten në ndërmarrjen e vjetër 
në të cilën pastaj do të zbatohet procesi i likuidimit. Mjetet e grumbulluara nga shitja, 
20% e tyre i takojnë punëtorëve, kurse 80% mbeten për mbulimin e kërkesave të 
kreditorëve të ndërmarrjes. Teprica i kalon buxhetit të vendit. 
2.Metoda e Spin-off special-  Kjo metodë ka karakter kushtëzimi. Blerësi duhet të 
përmbushë : 
Çmimin më të lartë të tenderuar, 
Përmbushjen e investimeve për periudhë kohore, 
Të mbaj punëtorët aktual dhe të rris numrin e tyre për periudhën e përcaktuar kohore. 
3. Metoda e likuidimit- Është metodë e shitjes se aseteve te mbetura te ndërmarrjes nga 
procesi paraprak i privatizimit.  
Këto tri metoda ndonëse ishin shpresëdhënëse për një proces, si që ishte procesi i 
privatizimit, rezultatet e fundit nuk ishin edhe aq inkurajuese. Metoda e spin-off e cila 
ishte ma e shpeshta në zbatim, asnjëherë nuk dha përgjigje për pronat tokësore të 
shitura se çfarë do të ndodh me to pas 99 viteve. Për këto prona thuhet se janë të dhëna 
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në formë të qirasë, edhe pse blerësi paguan çmimin e plotë. Metoda e spin-off special 
pothuaj as përafërsisht nuk i dha rezultatet e pritura. Shumica e ndërmarrjeve të 
privatizuara me këtë metodë nuk i përmbushën kushtet e parashtruara , as me numër 
të të inkuadruarve e as me investime. Për një numër sosh erdhi në pyetje edhe 
ritenderimi i tyre. Metoda e likuidimit ishte ma e pakët në zbatim. Asetet e mbetura të 
ndërmarrjeve të shitura nuk paraqisnin ndonjë problem të madh për shitje përmes 
kësaj metode.Përkundër jo efikasitetit në zbatim të këtyre tri metodave, është për habi 
fakti se asnjëherë nuk u kërkuan metoda tjera të cilat do të mund të ishin më efikase 
dhe më frytdhënëse edhe pse kaluan më shumë se pesë vite shtetësie të Kosovës. Arsyet 
mendoj se duhet kërkuar në : 
Për shkak të ngutësisë së procesit ( kërkohej sa më shpejt të krijohen kushte për 
krijimin e shtetit të Kosovës), faktori ndërkombëtar bëri përpjekje që me procedurë të 
shpejtë të zgjidh këtë çështje. Rrethanat e krijuara nuk lenin shumë hapësirë për 
eksperimentim. Vrapi pas kohës, solli edhe shumë të meta me vete.Kundërshtitë e 
Republikës së Serbisë në të gjitha nivelet ndikoi që të humbet mjaft në kohë sa që për 
një periudhë kohore gjatë vitit 2003 edhe u ndërpre procesi i privatizimit. Vështirësi në 
vete ishte zbatimi i privatizimit në ato mese që ishin vetëm me popullatë serbe.Linja 
pas dore e faktorit vendor në ofrimin e ideve të reja të cilat do të ishin në harmoni me 
specifikat e vendit dhe mentalitetin e popullatës, që nga fillimi ishin evidente. 
Pas vitit 2008 kur Kosova shpalli shtetësinë, në vazhdimësi mbretëronte bindja se tani 
procesi do të përparoj më shpejt. Mirëpo mbretëronte arsye se tani është shkuar tejet 
larg me proces ,sa që nëse do të bëhej një lëvizje sado e vogël, do të mund të dëmtonte 
tërë procesin.Së fundit, në qarqe të ndryshme në formë kujdestarësh ekzistonin 
struktura njerëzish që janë të interesuar që ky proces të zgjat në pafundësi duke 
zbatuar modele joefikase, për interesa të ngushta personale.Është e logjikës të gabohet.  
Mirëpo të gabohet në vazhdimësi është element i logjikës së sëmurë. Askush nuk ka 
mundur të parashikoj se privatizimi i ndërmarrjeve Shoqërore do të te zgjatet për më 
tepër se 10 vite. Kundërshtitë e opinionit publik lidhur me këtë çështje, shtojnë 
domosdoshmërinë që shitja e pasurisë shoqërore të mbetur të zhvillohet përmes 
metodave të tjera të cilat do të ishin më shumë efikase dhe do të lenin më pak vend për 
fjalë, apo edhe korrupsion. 
Implikimet politike,sociale, demografike dhe etke të procesit të privatizimit në 
Republikën e Kosovës.Në vështrim të procesit të privatizimit të Ndërmarrjeve 
Shoqërore në Republikën e Kosovës nga aspekti i efikasitetit , këtë qështje duhet 
shqyrtuar përmes dhënjes së përgjigjeve në një varg pyetjesh si: 
Procesi i privatizimit a ka sjellur rezultatet e pritshme financiare, 
Si është përdorur paraja e inkasuar nga shitja, 
Sa është efikase puna e ndërmarrjeve të reja të krijuara me rastin e privatizimit. 
Cili ka qenë roli i këtij procesi shikuar në aspekt të stabilitetit politik, 
Cili ka qeneë ndikimi i këtij procesi në aspektin socio-demografik drejt rritjes së 
mirëqenjes së popullatës, 
Cili është efekti etik dhe psiqik i gjendjes së përgjithshme të popullatës së Republikës 
së Kosovës pas procesit të privatizimit, 
Sa ndikoi ky proces në krijimin e bindjeve (jo)pozitive ndaj faktorit ndërkombëtar edhe 
në ditët e sotme etj. 
Pyetje të tilla mund të formulohen edhe shumë të tjera, miropo mundësitë do të jenë 
fare të vogla që të epet ndonjë përgjigje pozitive. Në bazë të një hipoteze të para vitit 
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1999, ekonomia e Kosovës arrinte një vleë 30-40 miliard DM. Nëse merret parasysh 
fakti se deri tani janë zhvilluar 58 valë të privatizimit të Ndërmarrjeve Shoqërore, dhe 
mendohet se privatizimi është kryer 60%, kure vlera e mjteve të inkasuara nga shitja 
është pak mbi 630 milion €, atëherë nuk ka vend të diskutimit mbi atë se çfarë ka 
ndodhur me këtë proces.Nëse kësaj i shtojmë edhe faktin se për 10 vite këto mjete nuk 
janë investuar në zhvillimin ekonomik ( ngase ato janë të deponuara në banka jashtë 
vendit), atëherë poashtu kuptohet për reperkusionet në nivel makroekonomik, mjete të 
cilat  për Republikën e Kosovës janë tejet të domosdoshme, në mënyrë që sa më shpejt 
të largohet nga vendi i nëntë i shtetit ma të varfër në botë.Në bazë të rrjedhës së 
zhvillimit ekonomik në përgjithësi, dhe ndikimt të procesit të privatizimit të 
deritanishëm në veçanti, lehtë mund të arrihet në përfundim se: 
Përnjëhere janë shatërruar tri gjenerat të popullatës; 
Gjeneatat e vjetra mbetën pa pensione. Në të shumtën e rasteve ata gëzojnë një 
pension në formë të ndihmës sociale 40-100€. 
Gjenerata e mesme u privua nga puna pas shitjes së ndërmarrjeve ku punonin. Ata 
ishin të ri për pension, kurse të vjetër për gjetje të punës së re. Kompenzimi prej 20% i 
cili ligjërisht ju takon nga shitja e ndërmarrjeve, me vite të tëra zvarritet në pamundësi 
të realizimit.Gjenerata e re e ka humbur motivimin dhe besimin se përmes shkollimit 
do të mund të gjenin një punë. Ata janë armatë e rrugës. 
Rritja e ngadaltë ekonomike 2-4% në vit me normë të inflacionit mbi 8%, çdo ditë e 
mëtej po e rrezikon qenjen biologjike të popullatës.Shkatërrimi i shtresës së mesme të 
shoqërisë në njerën anë, dhe krijimi i shtresës tejet të pasur gjatë një periudhe të 
shkurtër, do të paraqet punë të mjaftueshme për gjykata në të ardhmen , me kusht të 
ekzistimit të shtetit ligjor. 
Procesit të privatizimit në vete, së paku deri tani, nuk i është bërë ndonjë rezistencë e 
madhe që ndoshta do të kishte karakter lëvizjet populiste.Çdo herë është menduar dhe 
besuar se megjithatë ekziston një lloj ligjmërie e cila zbatohet. 
Mirëpo, së fundit janë vënë në dukje pothuaj të gjitha të metat e këtij procesi. 
Mbledhjet e tejetzgjatura të parlamentit të Kosovës, ndërrimi i kohëpaskohshëm i 
ministrave, mënyra e zgjedhjes së presidentit të vendit etj mbetet  fare e kjartë se kanë 
të bëjnë me procesin e privatizimit. Subjekte të mëdha të paprivatizuara , në cilësi të 
ndërmarrjeve shoqërore, kanë mbetur pak. Dhënja e dritës së gjelbër për privatizimin e 
Ndërmarrjes Publike Post Telekomit të Kosovës i cili gjeneron të hyra vjetore mbi 100 
milion €, kurse sipas disa “ekspertëve” nga shitja mund të priten pak mbi 200 milion €, 
ngase ajo është “vlera e tregut”, perseri ngelim pa tekst per kahjet e procesit t; 
privatizimit ne Republiken e Kosoves.Një gjendje e tillë psiqike e popullatës, e cila 
njëherit nuk është as etike dhe as morale, domosdo sjell deri te paknaqësia e 
përgjithshme drejtë ndryshimit të gjendjes aktuale. Prezenca e faktorit civil 
ndërkombëtar në formë sunduese, tani mendohet se duhet ndërprerë. Roli i tyre duhet 
të ketë karakter këshillues e jo sundues. Me qëllim të vazhdimit të procesit, ai duhet në 
kushtet e tanishme të ndalet. Ndalja duhet të jetë sa më e shkurtër me qëllim të gjetjes 
së rrugëve më të shkurtëra, të drejta dhe të aplikueshme me qëllim që procesi i 
privatizimit të mos vazhdoj të rritet shtrembër, njësoj sikur fidanet që janë të mjellura 
shtrembër. Duhet gjetur metoda të reja, njerëz të rinjë, nëse ende nuk është vonë, nëse 
“nuk është prishur kripa” për Republikën e Kosovës. 
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Përfundim 
Procesi i privatizimit të Ndërmarrjeve Shoqërore në Republikën e Kosovës është një 
proces i cili është specifik dhe kompleks, krahasuar me proceset e privatizimit të 
zhvilluara në vendet e tjera. E veçanta konsiton në metodat të cilat u zbatuan, 
infrastruktura ligjore dhe ndikimi i theksuar në aspektin makroekonomik. Ndonëse si 
proces në vete mjaft i vështirë për realizim, konstatim është sepse ishte i 
domosdoshëm. Ky fakt konsiston në dy aspekte; së pari, procesi i privatizimit ishte hap 
para drejt krijimit të kushteve për shtësinë e Kosovës dhe së dyti, pluralizmi i pronës 
krijoi kushte drejt integrimit në botën demokratike që u realizua përmes procesit të 
tranzicionit. 
Nuk lshtë vënë asnjëherë në pyetje se a duhet kryer procesi i privatizimit. Kjo ishte një 
qështje e domosdoshme. Dilemat do të ekzistojnë edhe në të ardhmen se a u zgjodhen 
metodat më efikase dhe pse nuk u arijt që të nxirren përvoja nga vendet të cilat tashmë 
kishin tejkaluar këtë proces. 
Procesi fillestar i privatizimt i njohur si “privatizimi ndërkombëtar” që zgjati deri në 
vitin 2008, ishte process për të cilin faktori vendor pothuaj pati fare pak ndikim. 
Mirëpo, vazhimsia e tij pas vitit 2008 e deri në ditët e sotme, nuk arrijti këtë process ta 
pastroj nga gabimet e bëra më herët. 
Pasi që procesi I privatizimit të Ndërmarjeve Shoqëore është në vazhim kurse procesi I 
likuidimit është në nismën e tij, para faktorit politik ( pasi që influenca e tij është tejet 
e madhe), pa përjashtuar edhe trurin ekonomik të vendit, duhet ndërmarr masa 
urgjente drejt gjetjes së zgjidhjeve për kohën të cilën e kemi para vetës. Në asnjë formë 
nuk vlen që gabimet të përsëriten, aqë më pare kur tani është fjala për privatizimin e 
Ndërmarrjeve Publike dhe kompleksi Trepça. 
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6.Definicija i faktori deviznog kursa 

Abstracti 
Za uspeh u međunarodnim poslovima potrebno je znati kakve se promene deviznih 
kurseva mogu očekivati u budućnosti. Ako je reč o kratkoročnimn pozajmicama onda 
se prognoziranje može osloniti na pouzdanije osnove, pa će i prognoza biti tačnija. U 
kraćim vremenskim periodima manja je verovatnoća da će doći do krupnih promena u 
međuvalutnim odnosima. 
Kada se radi o dugoročnijim i krupnijim poslovnim poduhvatima (dugoročni zajmovi, 
zajednička ulaganja, direktne investicije) prognoziranje kretanja deviznih kurseva 
postaje znatno teže, a prognoze manje pouzdane. Neočekivani obrti u međuvalutnim 
odnosima mogu dovesti do velikih gubitaka u poslovanju. Ukoliko valuta u kojoj smo 
se zadužili ojača – teret našeg duga će se povećati, a u koliko valuta u kojoj smo 
odobrili kredit oslabi – istopiće se deo naših potraživanja. 
Definicija deviznog kursa 
Deviznim kursom se naziva cena po kojoj se jedna nacionalnsa valuta razmenjuje za 
drugu valutu.  
Od deviznog kursa treba razlikovati devizni (valutni) paritet koji predstavlja zvanično 
utvrđenu vrednost nacionalnog novca izraženu u zlatu ili nekoj stabilnoj valuti. U 
normalnim prilikama, devizni kurs se kreće oko deviznog pariteta kao osnove. 
Devizni kurs uspostavlja vezu između nivoa cena u zemlji i inostranstvu; pomoću njega 
se inostrane cene preracunavaju u nacionalnu valutu i domaće cene iskazuju u 
devizama. Time se omogućava poređenje cena i identifikacija proizvoda čija je cena u 
zemlji niža, pa se mogu izvoziti, odnosno proizvoda koji su u inostranstvu jeftiniji pa ih 
treba uvoziti. Na duži rok, razlike u cenama dovode do usmeravanja faktora 
proizvodnje u one sektore u kojima je privreda efikasnija.U vreme čistog zlatnog 
standarda, kada je u prometu bio zlatni novac, devizni kurs je bio određen tzv. 
kovničkom stopom koja je pokazivala koliko je zlata sadržano u jedinici nacionalnog 
novca. Jednostavnim poređenjem sadržaja zlata u jedinici jedne i druge valute dobijao 
se devizni paritet. Devizni kurs je mogao da se kreće samo u uskim okvirima oko 
deviznog pariteta – u granicama između donje i gornje zlatne tačke, odnosno tačke 
uvoza i izvoza. Gornja zlatna tačka određena je troškovima prenosa zlata do zemlje gde 
treba izmiriti obaveze. U ovakvim uslovima, devizni kurs nije mogao da mnogo 
odstupa od deviznog pariteta – obično oko 0.5% na gore i na dole.Napuštanjem zlatnog 
standarda nestalo je čvrste osnove za određivanje deviznih kurseva. 
 
Faktori deviznog kursa: stopa inflacije → valute zemalja u kojima su stope inflacije 
visoke pokazivaće tendenciju slabljenja stanje platnog bilansa → je u određenoj meri 
posledica nivoa deviznog kursa, ali i uzrok promena samog deviznog kursa. Trajniji 
deficiti iziskivaće depresijaciju (odnosno devalvaciju) nacionalne valute veći obim 
spoljne zaduženosti → nametaće potrebu depresijacije nacionalne valute kako bi se 
kroz podsticaj izvoza i dekuražiranje uvoza obezbedio veći devizni priliv za plaćanje 
anuiteta.visina kamatnih stopa → utiče na ponudu i tražnju pojedinih valuta, što znači 



 

 

 

41 

 

 

i na njihove devizne kurseve brz tempo naučno-tehnološkog progresa → u nekoj zemlji 
činiće proizvode te zemlje atraktivnijim na svetskom tržištu, tražnja date valute će 
rasti. A devizni kurs jačati.otkriće i korišćenje novih prirodnih resursa → (npr. nafte u 
Severnom moru) ojačaće nacionalnu valutu mere ekonomske, naročito monetarne 
politike → brzo će se odraziti na poziciju nacionalne valute politička situacija → u 
pojedinim zemljama, regionima i svetu u celini može imati krupne efekte na kretanje 
deviznih kurseva.  
U spisak faktora deviznih kurseva, spadaju i : ratovi, prirodne nepogode, novi 
pronalasci, izbori, psihološki momenti, osećaj bezbednosti itd. 
Funkcije deviznog kursa 
Realan devizni kurs 
Da bi devizni kurs uspesno obavljao funkcije koje su mu namenjene neophodno je da 
bude na odgovarajucem nivou, neophodno je da bude realan. A realan je onaj kurs koji 
izjednacava opsti nivo cena u zemlji sa opstim nivoom cena u inostranstvu koji 
obezbedjuje paritet kupovne moci  
U normalnim okolnostima realan devizni kurs obezbedjuje i uravnotezenje platnog 
bilansa sto znaci da je tada realan devizi kurs istovremeno i ravnotezan 
Realni devizni kurs bice istovremeno i ravnotezen samo tada kada je elasticnost 
ponude deviza  na promene deviznog kursa jednaka elasticnosti traznje deviza, u takvoj 
situaciji porast kursa za 10%dovodi do porasta ponude deviza za 10%i pada traznja za 
isti procenat 
Ravnotežni devizni kurs 
Da bi devizni kurs mogao da se naziva ravnoteznim neophodno je da odrzava platni 
bilans u ravnotezi u okviru jednog konjukturnog ciklusa ali bez promena u nivou 
monetarnih rezervi na kraju ciklusa. 
Veca traznja deviza povecava devizni kurs da pri vecem kursu veca je i ponuda    deviza. 
U normalnim okolnostima realan devizni kurs obezbedjuje i uravnotezenje platnog  
bilansa sto znaci da je tada realan devizi kurs istovremeno i ravnotezan.Realni devizni 
kurs bice istovremeno i ravnotezen samo tada kada je elasticnost ponude deviza  na 
promene deviznog kursa jednaka elasticnosti traznje deviza, u takvoj situaciji porast 
kursa za 10%dovodi do porasta ponude deviza za 10%i pada traznja za isti 
procenat.Moguce su i druge situacije. Ponude deviza se nece povecavati srazmerno 
porastiu deviznog kursa ukoliko je tesko povecati izvoz.  
Tada elasticnost je ponude deviza manja od 1 do voga moze doci iz raznih razloga kao 
sto su: nedostatak zaliha izvozne robe, ogranicene mogucnosti povecanja za izvoz, 
zbog nepovoljnosti potrebnih resursa... 
Kada se raspravlja o ravnoteznom deviznom kursu obicno se ima u vidu devizni kurs 
koji ce uravnoteziti tekuci deo platnog bilansa. Medjutim ponuda i traznja deviza ne 
proisticu samo iz tekucih transakcija vec i iz kretanja kapitala i transfernih placanja. U 
zemljama koje imaju velike dugove bice velika traznja deviza za izmaranja obaveza. 
Zbog nepovoljne elasticnosti ponude itraznje deviza velike zavisnosti od uvoza fiksnih 
obaveza po spoljnom dugu, restriktivnih mera drugih zemalja....ravnotezni devizni kurs 
ce cesto biti iznad nivoa koji oznacava realni devizni kurs to znaci da je tada nacionalna 
valuta podcenjena. Veca i trajnija podcenjenost ima negativne efekte na nacionalnu 
privredu, sto znaci da je treba izbegavati Pravi put u resavanj problema ravnoteze 
platnog bilansa vodi preko stvaranja uslova za vecu elasticnost ponude i traznje deviza, 
adekvatnog usmeravanja investicionih ulaganja, uskladjivanje kamatnih stopa, ali 
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ponekada ce biti potrebno kresati traznju deviza i merama spoljno trgovizne devizne 
kontrole. Pod adekvatnom politikom realnog deviznog kursa treba podrazumevati one 
mere kojima se obezbedjuje uspesniji i brze restruktuiranje nacionalne privrede u cilju 
vece efikasnosti, uspesnije ukljucivanje u medjunarodnu podelu rada i obezbedjene 
eksterne ravnoteze.   
 
Vrste deviznih kurseva 
Dve osnovne podele deviznih kurseva: 
prema načinu njihovog utvrđivanja razlikuju se čvrsti (fiksni) i promenljivi 
(fluktuirajući, plivajući, fleksibilni) devizni kursevi 
prema tome da li se istovremeno primenjuje više kurseva ili samo jedan, govorimo o 
višestrukim (diferencijalnim) i jedinstvenim deviznim kursevima. 
ČVRST DEVIZNI KURS 
Ukoliko je cena deviza utvrđena od strane nacionalnih monetarnih vlasti i ne zavisi od 
ponude i tražnje, radi se o čvrstom ili fiksnom deviznom kursu. Čvrst devizni kurs je 
postojao u vreme zlatnog standarda, a njegova visina je bila određena sadržajem zlata u 
jedinici nacionalne valute. Uravnoteženje platnog bilansa je vršeno izvozom i uvozom 
zlata. Zemlja u kojoj je zbog deficita platnog bilansa došlo do odliva zlata morala je da 
sprovodi restriktivnu monetarnu i kreditivnu politiku, da povećava kamate, snižava 
cene, dohodak i zaposlenost. To je stvaralo uslove za povećanje izvoza, smanjenje 
uvoza, priliv kapitala iz inostranstva i popravljanje stanja u platnom bilansu.  
U zemlji koja je imala suficit dolazilo je do uvoza zlata, snižavanja kamatnih stopa, 
porasta cena, dohotka i zaposlenosti, što je povećavalo uvoz, smanjivalo izvoz i vodilo 
pogoršenju stanja u platnom bilansu, odnosno otklanjanju suficita. Tako se proces 
uravnoteženja platnog bilansa odvijao automatski. Ovakovog automatizma je nestalo 
kada je napušten zlatni standard. 
U novim uslovima se čvrst devizni kurs mogao održati jedino promenom mera 
spoljnotrgovinske i devizne kontrole. Ukoliko je fiksni devizni kurs bio iznad realnog 
nivoa – što se retko dešavalo – restriktivne mere nisu bile potrebne, jer je visoka cena 
deviza sama po sebi ograničavala tražnju i podsticala ponudu deviza. Mere kontrole su 
bile potrebne jedino kada je dolazilo do kumuliranja velikih suficita u platnom bilansu. 
Pozitivne strane čvrstog deviznog kursa su: 

- pruža pouzdanu osnovu za kalkulacije u uvoznim i izvoznim poslovima 

- olakšava utvrđivanje rentabilnosti investicionih ulaganja 

- smanjuje rizik u ekonomskim transakcijama sa inostranstvom 

- pozitivno deluje na sklapanje dugoročnih poslovnih aranžmana sa stranim 
partnerima 

- štiti nacionalnu privredu od kratkoročnih i stihijskih poremećaja na svetskom 
tržištu 

- povećava interese stranaca da drže nacionalnu valutu 

- sužava prostor za špekulativne transakcije 

Glavni nedostaci čvrstog deviznog kursa su: 

- nacionalnu ekonomsku politiku podređuje potrebi održanja datog deviznog 
kursa 
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- neophodne su mere za usklađivanje nivoa cena u zemlji sa nivoom cena u 
inostranstvu 

- odgađa neophodna prilagođavanja nacionalne privrede izmenjenim 
okolnostima u svetskoj privredi 

- ne obezbeđuje uravnoteženje platnog bilansa 

- neophodna je stroga spoljnotrgovinska kontrola 

- slabi efekte monetarne politike 

- nameće potrebu držanja većih monetarnih rezervi 

- dovodi, po pravilu, do precenjenosti nacionalne valute 

- prisutna je mogućnost da se devalvacijom, i ređe, revalvacijom preko noći izvrši 
velika promena deviznog kursa, čime se potiru mnoge pozitivne strane čvrstog 
deviznog kursa 

PROMENLJIVI DEVIZNI KURS 
Ukoliko se cena formira uglavnom pod uticajem ponude i tražnje deviza govorimo o 
promenljivom ili fleksibilnom deviznom kursu. Pravi promenljivi kurs koji se formira 
samo pod uticajem ponude i tražnje nikada nije i neće postojati. Isuviše je veliki značaj 
deviznog kursa za nacionalnu privredu da bi se njegovo kretanje moglo potpuno 
prepustiti stihijskim promenama na tržištu. 
 
 
Milton Fridman se još početkom 50tih godina zalagao za fleksibilne devizne kurseve, 
koji bi se formirali na otvorenom deviznom tržištu prvenstveno kroz poslovanje 
privatnih aktera, kao što se formiraju cene i na drugim tržištima. On fleksibilne devizne 
kurseve smatra značajnim jer omogućavaju neograničenu multilateralnu međunarodnu 
trgovinu i vode uravnoteženju platnog bilansa pre nego što se problemi nagomilaju. 
Pod uticajem politike koju je vodio MMF, sve do 1973 godine primenjivani su uglavnom 
čvrsti devizni kursevi. 
Pozitivne strane promenljivog deviznog kursa su: 

- obezbeđuje veću autonomnost u vođenju ekonomske politike 

- olakšava uravnoteženje platnog bilansa 

- blagovremeno upućuje domaću privredu na potrebna prilagođavanja u skladu 
sa promenama u međunarodnomekonomskom okruženju 

- čini nepotrebnim preduzimanje mera radi usklađivanja nacionalnog nivoa cena 
sa nivoom cena u inostranstvu pošto tu funkciju obavlja sam kurs 

- smanjuje potrebu držanja velikih monetarnih rezervi 

- nije neophodna stroga spoljnotrgovinska i devizna kontrola 

- bolje je dejstvo meta nacionalne monetarne politike 

- sprečava precenjenost i potcenjenost nacionalne valute 

Negativne strane promenljivog deviznog kursa su: 
nema čvrste osnove za kalkulacije o rentabilnosti izvoznih i uvoznih poslova 
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- ne obezbeđuje postojane kriterijume za ocenu rentabilnosti investicionih 
ulaganja 

- povećava rizik u ekonomskim transakcijama sa inostranstvom 

- izlaže domaću privredu nekontrolisanom uticaju svih kratkoročnih i stihijskih 
promena na svetskom tržištu 

- obeshrabruje zaključivanje dugoročnih poslovnih aranžmana sa inostranim 
partnerima 

- povećava mogućnosti za obavljanje špekulativnih poslova 

Čvrst devizni kurs ne znači uvek da je on i stabilan, a promenljivi devizni kurs se ne 
mora često menjati. Ako je reč o jednoj snažnoj i stabilnoj privredi čiji je platni bilans 
uravnotežen i ako nema poremećaja u međunarodnim monetarnim odnosima, onda se 
kurs neće menjati iako po načinu formiranja spada u kategoriju promenljivih deviznih 
kurseva. Sa druge strane, kurs može biti čvrst – što znači da ga utvrđuje monetrna vlast 
– ali da njegove promene budu česte i velike, jer to nameću unutrašnje i spoljne 
ekonomske prilike. 
 
JEDINSTVENI I VIŠESTRUKI DEVIZNI KURSEVI 
Ukoliko za sve vrste ekonomskih transakcija sa svetom važi jedan kurs, kažemo da se 
primenjuje jedinstven devizni kurs. Cena deviza je ista za uvoznike i izvoznike, za robni 
i nerobni promet, za sve grane. Svi privredni subjekti se nalaze u istoj poziciji kako pri 
prodaji tako i pri kupovini deviza. 
Moguće je da se istovremeno primenjuje više deviznih kurseva, sa različitim rasponima 
između njih. Tada je reč o višestrukim ili diferencijalnim deviznim kursevima. 
Višestruki devizni kursevi mogu postojati samo u zemljama u kojima postoji devizna 
kontrola. Određivanjem i održavanjem različitih deviznih kurseva za pojedine vrste 
transakcija podstiče se ostvarenje određenih ekonomskih ciljeva u datoj zemlji: 
podsticanje izvoza, ograničenje uvoza, razvoj pojedinih grana, regionalno usmeravanje 
spoljnotrgovinskih tokova, unapređenje turizma i sl. U zavisnosti od ciljeva koji se žele 
postići utvrđuju se načini diferenciranja deviznih kurseva i rasponi između njih. Na 
primer, viši kurs za izvoz a niži za  uvoz, viši kurs za uvoz luksuznih roba a niži za uvoz 
sirovina i hrane. Moguće je da se i za izvoz nekih proizvoda primenjuje nepovoljniji, 
niži devizni kurs. Ovo se čini u slučajevima kada se želi dekuražiranje izvoza radi boljeg 
snabdevanja domaćeg tržišta ili kada se želi oporezivanje izvoznika ukoliko ostvaruju 
veoma povoljne cene na stranom tržištu. 
Ponekad se efekti višestrukih deviznih kurseva ostvaruju primenom nekih 
instrumenata devizne i spoljnotrgovinske politike, kao što su egalizacioni fondovi, 
fondovi za podsticaj izvoza, uvozni i izvozni koeficijentu i sl. 
Kada se primenjuju egalizacioni fondovi onda praktično postoji mogućnost za primenu 
bezbroj deviznih kurseva – za svaku transakciju poseban kurs. I uvozni i izvozni 
koeficijenti koriguju formalno jedinstven kurs, a slične efekte mogu imati i neki drugi 
instrumenti. 
Bez sumnje je da se primenom politke višestrukih deviznih kurseva može efikasno 
delovati na razvoj i proizvodnu orijentaciju nacionalne privrede. Sektori koji imaju 
povoljnije devizne kurseve za uvoz sirovina i izvoz svojih proizvoda moći će brže da se 
razvijaju. 
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Javljaju se problemi po pitanju koje sektore treba štititi povoljnijim kursevima, koliko 
dugo i kolika je razlika između deviznih kurseva opravdana. Treba izabrati one sektore 
koji imaju izgleda da u doglednom vremenu postanu dovoljno snažni da mogu opstati i 
na domaćem i na svetskom tržištu i bez primene povoljnijih kurseva. 
Duga primena višestrukih deviznih kurseva može imati negativan uticaj na proizvodnu 
strukturu nacionalne privrede. Primena različitih kurseva zamagljuje i deformiše 
kriterijume rentabilnosti investicionih ulaganja, dovodi do neracionalne alokacije 
resursa, stvara pogrešnu sliku o komparativnim prednostima i otežava uključivanje u 
međunarodnu podelu rada. 
 
Klasifikacija deviznih kurseva MMF-a 
 Promene deviznog kursa 
 
Za uspeh u međunarodnim poslovima potrebno je znati kakve se promene deviznih 
kurseva mogu očekivati u budućnosti. Ako je reč o kratkoročnimn pozajmicama onda 
se prognoziranje može osloniti na pouzdanije osnove, pa će i prognoza biti tačnija. U 
kraćim vremenskim periodima manja je verovatnoća da će doći do krupnih promena u 
međuvalutnim odnosima. 
Kada se radi o dugoročnijim i krupnijim poslovnim poduhvatima (dugoročni zajmovi, 
zajednička ulaganja, direktne investicije) prognoziranje kretanja deviznih kurseva 
postaje znatno teže, a prognoze manje pouzdane. Neočekivani obrti u međuvalutnim 
odnosima mogu dovesti do velikih gubitaka u poslovanju.  
Ukoliko valuta u kojoj smo se zadužili ojača – teret našeg duga će se povećati, a u 
koliko valuta u kojoj smo odobrili kredit oslabi – istopiće se deo naših potraživanja. 
I u vreme primene modela fiksnih deviznih kurseva potrebno je izučavati faktore koji 
mogu dovesti do devalvacije ili revalvacije, potrebno je predviđati buduća kretanja 
deviznih kurseva. U breton-vudskom međunarodnom monetarnom sistemu oscilacije 
deviznih kurseva oko pariteta bile su male: 
 +/- 1% do 1971 godine i +/-2.25% do 1973 godine. Uz određene konsultacije sa MMF, 
mogle su se vršiti promene samih parametara. Model fiksnih deviznih kurseva ne 
podrazumeva njihovu apsolutnu nepromenljivost. U ovom slučaju promene se vrše 
preko noći, pa će doći do ispoljavanja efekata čak i na poslove sa veoma kratkim rokom. 
U sistemu plivajućih deviznih kurseva promene su češće, ali blaže, postepenije. 
Ponekad se sa dosta izvesnosti može tvrditi u kom će se smeru devizni kursevi kretati, 
ali je teže reći kojim tempom će se promene vršiti. Za pojedine vrste poslova dovoljno 
je da se zna kakav će biti odnos nacionalne valute prema stranim valutama, dok će za 
druge poslove biti značajno spoznati i buduće odnose između pojedinih stranih valuta. 
Faktori koji utiču na promene deviznih kurseva: 

- stopa inflacije → valute zemalja u kojima su stope inflacije visoke pokazivaće 
tendenciju slabljenja 

- stanje platnog bilansa → je u određenoj meri posledica nivoa deviznog kursa, 
ali i uzrok promena samog deviznog kursa. 

Trajniji deficiti iziskivaće depresijaciju (odnosno devalvaciju) nacionalne valute. Platni 
bilans je nedovoljno pouzdan pokazatelj stanja nacionalne privrede i njenog mesta u 



46 

 

 

međunarodnoj podeli rada. Porast deficita ne mora uvek biti znak lošeg stanja 
nacionalne privrede.  
Kao posledica višeg nivoa razvijenosti i porasta životnog standarda može doći do većeg 
uvoza luksuzne i kvalitetnije robe i smanjenja izvoza takve robe domaćeg porekla. 
Može doći do porasta troškova za putovanja u inostranstvo, smanjenja priliva i 
povećanja odliva po osnovu iseljeničkih i radničkih doznaka. Razvoj industrije može 
dovesti do porasta uvoza opreme i sirovina i smanjenja izvoza domaćih sirovina, ali će 
omogućiti poboljšanje privredne strukture i porast izvoza proizvoda viših faza prerade 
u budućnosti. Porast uvoza može biti posledica liberalizacije spoljnotrgovinskog 
prometa.  
laćena potražnja i isplaćena dugovanja iskazana u stranoj valuti 
Zaključci 
Promene deviznih kurseva mogu uticati na poslovni rezultat izvoznika i uvoznika, na 
konkurentnost domaćih proizvođača na stranom tržištu. Ali i one firme koje posluju 
samo na domaćem tržištu izložene su riziku promene deviznih kurseva jer od visine 
deviznog kursa zavisi konkurentnost stranih proizvođača na domaćem tržištu i interes 
domaćih konkurenata da izvoze ili prodaju u zemlji. Za zaštitu od promena deviznog 
kursa nekada je primenjivana tzv. zlatna klauzula → potraživanje iskazano u jednoj 
valuti se revalorizuje u skladu sa promenom pariteta te valute u zlatu.  
Danas se često koristi tzv. devizna klauzula, koja nameće obavezu korigovanja iznosa 
potraživanja ukoliko dođe do promene deviznih kurseva. 
Devizni rizik se može eliminisati ili umanjiti odgovarajućim transakcijama na deviznim 
tržištima, kao što su terminski i svom (swap) poslovi. 
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7.Teoria e dy faktorëve nga Herzberg dhe kushtet e ekonomisë Kosovare 

Resyme: 
The  human Resource motivation’s problems from the earliest treatman up to now have 
changed in better continuity. Through motivation, businessmen create long-term 
values for human capital including not only economical profit but und the other value, 
for example through o motivation, satisfaction ethic in business etc. In all of these, the 
human resource motivations come as a comparasion advantage and create a conditions 
for development of successful business. The Theory of two Factors by Herzberg was 
stimuls for investigation of the Motivations’s Faktors in terms of  Kosovo’s economical 
conditions. While Heryberg’s conclusion was that salary is one of Hygienics Factors  
and the motivations that you have to find, to the other Factors such as Results of 
success, thankful, filling of responsibility, professional advantage, and the main thing is 
the job. The result of our investigations show as that the salary is one at the main 
Hygienicall Factor bat on of main of the Motivation’s Factors. 
Keywords: motivation, management, human resources, success 
 
HYRJE  
 
Problemet e menaxhimit të  burimeve njerzore në tërësinë e tyre, ndihmojnë bizneset 
për të qënë konkurent nëpërmjet të krijimit të vlerave. Tradicionalisht vlera është 
konsideruar dhe trajtuar vetëm nga këndvështrimi i vlerës materjale. Me lindjen dhe 
zhvillimin e Menaxhimit të Burimeve Njerzore  si shkencë, vlera u trajtua edhe nga  
këndvështrimi i vlerës njerzore. Nga ky këndvështrim bizneset duhet të bëjnë kujdes 
për krijimin, ruajtjen dhe avancimin e vlerave njerzore edhe nëpërmjet të përdorimit të 
formave të ndryshme të motivimit  
 Objektivi kryesor i këtij punimi është të studiojë shkallën e deritanishme të motivimit 
të punonjësve në ndërmarjet në Kosovë dhe të përcaktojë rrugë të mundëshme për 
avancime në këtë drejtim. 
Objektiva të tjerë: 
Të evidencojë domosdoshmërinë e e motivimit si një factor mbështetës të 
performancës së biznesit. 
Të prezantojë pjesë nga motivimi aktual i punonjësve në ndërmarjet në Kosovë. 
 
Metodat  
Për përgatitjen e këtij materjali u studiua literature vendore dhe ajo në gjuhë të huaj 
(gjermane), u shfrytëzuan studime të mëparëshme në këtë fushë si dhe përvoja e disa 
ndërmajeve. Poashtu është kryer një hulumtim në gusht 2010, për të krahasuar 
rezultatet nga Teoria e dy faktorëve nga Herzberg në kushtet e ekonomisë perëndimore 
dhe të asaj kosovare. 
Varësishtë nga vlerësimi se sa kanë pas nevojë për skjarime dhe interpretime të 
pyetësorit, kemi zhvilluar edhe aktivitetin e plotësimit të pyetësorëve. Pyetësorët iu 
janë shpërnda grupit te personave të planifikuar për intervistim në dy forma:  
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- dorëzimi direkt në dorë dhe dhënja e informatave plotësuese sipas kërkesës së 
palës dhe  

- dërgimi përmes adresës elektronike. 

Forma e dërgimit të pyetësorit përmes adresës elektronike, është aplikuar te personat 
që kanë qasje në internet dhe mund të plotësojnë pyetësorin dhe t’i dërgojnë përgjigjet 
.Pyetësori është përbërë nga tri faqe. Faqja  e parë ka pas për qëllim të njoftoi të 
anketuarit se për se bëhet hulumtimi dhe nga kush si dhe ka dhënë të dhëna mbi 
teorinë e dy faktorëve nga Herzberg. Faqja e dytë ka përmbajtë fyetësorin në formë 
tabelare, me skjarime të nevojshme për plotësimdhe faqja e fundit ka paraqitë udhëzim 
dhe grafikun e rezultateve të hulumtimit nga Herzberg. 
 
Në numrin e të anketuarve prej 100 persona, janë përfshirë të punësuarit e dy gjinive, të 
niveleve  të ndryshme arsimore nga ato elementare deri te personat me arsimim 
universitar si dhe të profesioneve të ndryshme. Nga këta 10% janë persona të punësuar 
në industrinë përpunuese. Nuk janë llogaritur pyetësorët e plotësuar gabimishtë e që 
nuk i kanë plotësuar kriteret.Nga të anketuarit është kërkuar që faktorët të rënditen 
sipas rëndësisë (peshës) së tyre. Prandaj edhe gjatë përpunimit të të dhënave, 
përllogaritja është bërë formën e tillë që përzgjedhja e parë ka marrë peshën më të 
madhe prej 17 pikësh dhe e fundit 1 pikë. Të gjitha këto të shprehura në përqindje. 
 
Rezultatet dhe diskutimi i tyre  
Tashmë është bërë e qartë teorikisht rëndësia e motivimit si një avantazh krahasues që 
krijon kushte për zhvillimin me sukses të biznesit.  Më shumë se një forcë ekonomike 
motivimi përbën një nxitje për të punuar më shumë me prirje drejt një arritjeje 
pozitive.  
Motivimi i punonjësve për nga rëndësia vlerësohet si kusht për arritjen e cilësisë totale. 
Ai ka të bëjë me vlerësimin e punonjësve të çdo niveli, duke i trajtuar ata si kontribues 
të nevojshëm në suksesin e organizatës. Lidhur me këtë Robert Reich, Sekretar i punës 
në SH.B.A do të theksonte, se menaxhimi i cilësisë totale lulëzonte aty ku: 
Ka një mbështetje të jashtëzakonëshme në punëtorët e prodhimit. 
Punëtorët trajtohen si vlera që zhvillohen, dhe jo si kosto që duhen shkurtuar. 
Format e reja të bashkëpunimit punëtor-menaxhim thyejnë barierat e shpallura.  
Teknologjia dhe puna janë të integruara në mënyra të tilla që makinat t’u shërbejnë 
njerzve dhe jo e kundërta. (“Forecasting the future of the American, Workplace” 
American Workplace1, no.1, U.S. Department of Labor September 1993).  
Motivimi është një forcë që ndryshon sjelljen e të punësuarve sipas prirjeve të 
dëshëruara. Por bazën e parashikimit teorik të motivimit e përbën teoria e trajektores 
së qëllimeve. Këtë teori e zhvilloi  Victor Vroom mbi logjikën që njerëzit do të bëjnë atë 
që mund, kur ata duan ta bëjnë atë.    
Këtu e merr shkakun edhe ky studim për të ndikuar tek punonjësit që ata të duan të 
bëjnë atë veprim pozitiv në ndërmarje që ata mund ta bëjnë. Por siç dihet nevojat 
ekonomike, përgjithësisht janë ato që kanë ndikim në jetën e punonjësve dhe për 
rrjedhojë dhe forcën motivuese me të madhe. Nisur nga kjo mjaft ekspertë të 
menaxhimit të burimeve njerëzore e konsiderojnë paranë në formën e pagës dhe të 
nxitësve të tjerë, si çelësin e suksesit në motivim.   
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Gjatë anketimeve të kryera nga MPMS në vitet 2002-2008 (figurat 1-4), kur rregullisht 
anketoheshim mbi 1500 ndërmarrje dhe instritucione (në këto hulumtime kam 
kontribuar edhe unë), shihet se pagat mesatare janë të ulëta, në krahasaim me çmimet 
të cilat janë të krahasueshme apo edhe me të larta se në vendet në rajon e më gjerë. 
Teoria e dy faktorëve nga Herzberg (Figura 5), nxiti interesmin tim për krahasimin e 
rezultateve të fituara nga ai dhe tezës se paga është një faktorë i rëndësishëm i 
motivimit. Për këtë u anketuan 100 punonjës në ndërmarje dhe institucioneve të 
ndryshme në Kosovë për të nxjerrë informatën se çka i motivon të punësuarit të cilët 
vlerësonin rolin e pagës si nxitës. Rrezultatet e dala nga anketimi tregojnë se paga 
(rrogëdhënia dhe paga) është një faktor shumë i rëndësishëm i motivimit i të 
punësuarëve në ekonominë kosovare. 
Gjersa teoria e dy faktorëve nga Herzberg, pagën e llogat si faktorë higjienik (ku 
përshihen politika e firmës dhe administrimi, kompetencat teknike të udhëheqësit, 
raportet personale me udhëheqësin, kushtet e punës, raportet personale me kolegë, 
ndikimi në jetën private, raportet personale me personat që i mbikqyrë, statusi dhe 
siguria), ku Herzberg me faktor Higjienik nënkupton faktorët, të cilët në kushtet e 
organizimit të mirë, pengojnë paraqitjen e pakënaqësisë, por që nuk kontribojnë në 
kënaqësi. Ai konsiderohet se është normale egzistenca e tyre, por nëse nuk janë të 
disponueshme, konsiderohen si mungesë. Herzberg bazuar në hulumtimet e kryera, 
nxjerrte si përfundim se faktorët që ndikojnë në motivim për punë (Motivatorët) janë:  
mirënjohja, kontributi dhe suksesi, përmbajtja e punës, përgjegjësia, ngritja 
profesionale dhe rritja (ngritja në pozitë) dhe vin kryesishtë nga përmbajtja e vetë 
punës. Ata ndryshojnë kënaqësinë në punë, mungesa e tyre shpie në pakënaqësi dhe 
synimi për rritje dhe vetëkënaqësi është në qendër të vëmendjes. 
Gjendja e tanishme e zhvillimit të ekonomisë kosovare, bazuar në anketimin e kryer 
(Tabela 1 dhe Figura 7), shpie te përfundimi (bazuar në teorinë e Herzberg) se paga 
është faktori kryesor Higjienik dhe radhitet  i pari, gjersa tek paraqitja grafike e 
Herzberg ishte pas faktorëve: Politika e firmës dhe administrimi, Kompetencat teknike 
të udhëheqësit, Raportet personale me udhëheqësin dhe Kushtet e Punës (Figura 6). 
Rezultatet e hulumtimit tregojnë se faktorët kryesor që ndikojnë në kënaqësinë në 
punë (Motivatorët) janë: rezultatet e suksesit, mirënjohja, të ardhurat, vetë puna, 
raportet personale me kolegët, kushtet e punës, përparimi (profesional), ndjenja e 
përgjegjësisë etj. ku disa Faktorë Higjienik: të ardhurat, vetë puna, etj. paraqiten si 
motivator të fortë (Tabela 1.). 
Arsyjet për një vlerësim të tillë janë reagim në situatën në të cilën gjindet Kosova: 
Një ekonomi e brishtë dhe jo konkurruese në shumë lëmi, 
Mungesa e legjislacionit të duhur apo mosimplementimi i ati egzistues, 
Një mentalitet i bartur nga e kaluara për punën, 
Kostoja e lartë e jetës – në përgjithësi niveli i lartë i çmimeve i shumicës së produkteve 
dhe shërbimeve, 
Niveli i ulët i të ardhurave, 
Numri i madh i të papunëve krijon një mundësi tek puëdhënësit që të bëjë presion të 
formave të ndryshme tek të punësuarit përpos tjerash edhe pëmes pagës, 
Etj. 
Përpunimi individual i të dhënave sjell deri tek iformata se ndërmarrjet të cilat janë të 
pozicionuara mirë në degën e tyre apo në përgjithësi në ekonomin kosovare, përdorin 
në mënyrë të konsideruar instrumente të duhura të motivimit si mirënjohje për punën 
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e bërë,  vlerësojnë kontributin  dhe suksesin, për vendin e punës ofrojnë një përmbajtje 
profesionle të punëve dhe detyrave, të punësuarëve përpos që ju kërkojnë përgjegjësia 
ju ofrojnë edhe kompetenca, ngritja profesionale është pjesë përcjellëse e punës, ngritja 
në pozitë aplikohet si formë e plotësimit të nevojave të paraqitura. Të ardhurat në këto 
ndërmarrje janë të pranuara mirë nga të punësuarit dhe dallohen për së miri. Këtu 
duhet veçuar ofruesit e produkteve dhe shërbimeve financiare. Ato kanë sjellë përvojën 
nga vendet prej të cilave kanë prejardhjen (Gjermani, Austria, SHBA etj). 
Përballë saj qëndrojnë menaxherët dhe drejtuesit e bizneseve që pak e njohin dhe e 
zbatojnë motivimin praktikisht rezultatet e fituara vërtetuan rolin e pagës si 
instrument motivimi.  
Industria përpunuese, sidomos disa ndërmarrje të reja, të krijuara pas vitit 2000, janë 
duke aplikuar instrumentet e motivimit në një nivel të kënaqshëm. Edhe pagat në këto 
ndërmarrje janë mbi pagat mesatare dhe janë synim për punësim të punëkërkuesve të 
rinjë. Këto ndërmarrje, përpos që kanë importuar teknologji të re, ato kanë marrë edhe 
përvojat e mira nga vendet tjera. 
Gjetjet reflektojnë prirje te planeve kompesuese aktualisht dhe në të ardhmen si 
faktorë që shkaktojnë dhe nxisin një qëndrim energjik të punonjësve.  
 
Përfundime dhe rekomandime  
Nga studimi i deritanishëm i probemeve të motivimit mund të konkludohet se: 
Motivimi është një problem me natyrë komplekse që është i vështirë për t’u kuptuar 
dhe aq  më shumë për t’u zbatuar. 
Drejtuesit e bizneseve në Kosovë, në shumicën e rasteve, ende nuk janë ndërgjegjsuar 
plotësisht për ndikimin e motivimit në menaxhimin e  cilësisë totale.  
Përgjithësisht si motivator trajtohet vetëm paga dhe pak njihen forma të tjera të 
motivimit  
Në këto kushte mendoj se:  
Kryerja e një studimi të plotë për motivimin në Kosovë, për arsye të bëra publike 
tashmë  përbën një domosdoshmëri.  
Duhet  punuar në drejtim të përgatitjes së burimeve njerzore të afta për të njohur, 
vlerësuar dhe zbatuar forma efikase të motivimit.  
Të njihet edhe më shumë përvoja e vendeve të tjera të rajonit në lidhje me motivimin e 
punonjësve. 
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8.Mashtrimi me kostot e zhvendosura dhe rasti i Shqiperise 

Abstrakt 
Kontabiliteti  në punimet e ndërtimit ka një vëmendje të konsiderueshme për 
kontabilistët dhe inxhinierë dhe profesionistëve të tjerë në këtë fushë. Aderimi i 
Shqipërise në BE ka sjelle si domosdoshmëri zbatimin e standarteve kombëtare dhe 
ndërkombetare në fushën e kontabilitetit. Njohja e mirë e këtyre standarteve si dhe 
eksperienca botërore e zbatimit të tyre është  një risi për vëndin tonë dhe sidomos për 
ekonomistët.Ky hulumtim është një përpjekje për të përshkruar procesin e ndërtimit 
në vendin tonë dhe pikerisht vleresimit të të ardhurave dhe shpenzimeve në kontratat 
e ndërtimit sipas IAS  11. I është dhënë  një vend i veçantë  prezantimit të mashtrimeve 
në llogaritjet e humbjeve gjatë kontratave afat-gjata. Kjo është e lidhur me Koston e  
zhvendosur(shifting cost) si një koncept të praktikave të paligjshme që bëjnë një 
ndryshim serioz në rezultatin financiar të pasqyrave financiare Duke pare eksperincen 
e përdorimit te kostove të zhvendosura kemi bërë një paraqitje se si kjo përdoret si 
mashtrim , në rastet jo shqiptare ku shoqërite janë shumë të mëdha dhe  pronari i një 
shoqërie nuk luan rolin e menaxherëve .  Kostot e zhvendosura luajnë një rol në 
mashtrimin që menaxherët bëjne në rritjen e fitimeve me qëllimin marrjen e bonuseve. 
Në rastin e shqipërise ndodh krej e kundërta , pasi roli i  menaxhuesve luhet nga vetë 
pronarët dhe zhvendosja e kostove bëhet nga këta të fundit për fshehje te fitimeve, ose 
me qarte për ulje të tyre për të paguar sa më pak taksa . Ky hulumtim besojmë se do 
japi një ndimese te kontabilistët dhe sidomos ekspertët kontabel , gjatë procesit të 
auditimit , në vlerësimin më të mirë të lidhjes së të ardhurave me kostot e një shoqërie 
duke mos u mbështetur vetëm në dokumentacionin kontabel por duke parë dhe 
dokumentacionin ligjor të kontratave që lidh shoqëria. Dhe sidomos në përdorimin e 
teknikave kontabel  të lidhjes  të shpenzimeve sipaa kontratave duke bërë lidhjen që në 
dokumentat kontabel qe blerjes dhe shoqerimit te mallrave .Kjo do te sillte qe rezultat 
te sakte ne pasqyrat financiare dhe shmangje te ketyre mashtrimeve . 
*JEL Classification: M42, L74, A29. 
Key words: Control procedures; Fraud Detection Strategy; Cost shifting; External Audit. 
SNK 11 në mënyrë specifike merret me menaxhimin, kontabilitetin dhe njohjen e 
kontratave të ndërtimit .Procesi I zbatimit te SNK 11 ne Shqiperi eshte nje proces 
diskutimi me te gjithe ekonomistet e firmave te ndertimit.  
Dhe ky diskutim shifet me nje sy me skeptik nga inxhinjeret e kompanive te cilet 
shpesh here ne menyre te pavullnetshme ose me dashje bejne qe nga ana e 
ekonomisteve te jete e veshtire zbatimi I ketij standarti.Duke sjelle shembuj te ketyre 
diskutimeve duan te japin nje qasje tonen ne trajtimin e ketyre veshtiresime qe 
ndeshim.  
Kur rezultati i kontratave të ndërtimit mund të përcaktohet saktësisht, të ardhurat nga 
kontratat dhe kostot e lidhura me këto kontrata duhet të njihen si të ardhura dhe 
shpenzime respektivisht në fazën e realizimit të kontratës në ditën e mbylljes së 
bilancit. Një humbje e pritshme nga kontrata e ndërtimit duhet të njihet si humbje 
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menjëhere.20Gjate zbatim te standarteve nderkombetare dhe ne vendin tone si ne 
shume vende te tjera, kane dale probleme te ndryshme qe kane te bejme dhe me 
specifikat ligjore dhe fiskale te cdo vendi. Ne punimet me tenderim qe jane bere ne 
vendin tonë e sidomos në sektorin e ndertimit  ka bere te vihen re dhe fenomene qe 
kane shqetesuar dhe vende te ndryshme.  
Problemi qe dua te trajtoj ka te beje me koston e zhvendosur te ciles duhet ti kushtohet 
nje kujdes i madh nga ana e kontabilisteve dhe menaxhereve .Kosto e zhvendosur eshte 
nje anomali aksidentale apo e qellimshme ne sistemin e kostos se nje kontrate e cila del 
me humbje.Spostimi  i kesaj humbje ne nje kontrate tjeter qe shoqeria ka njekohesisht 
me kontraten e pare , si kosto te periudhes se kontrates tjetër ben qe te ndryshojne 
kostot dhe te ardhurat e kontratave . 
Kjo zhvendosje  e kostove nga një kontrate e shoqërisë në një tjetër  ka  nje ndikim te 
konsiderueshem ne Pasqyrat financiare .Kosto e zhvendosur shpesh eshte e 
qellimshme.  
Kjo kosto  del  si pasoje e neglizhimeve nga stafi realizues per  shkaqe  natyrore te 
realizimit te kontrates , por edhe e qellimshme nga vete stafit per perfitime.Kur 
shoqeria ka disa kontrata ne dore, per shkak perfitimesh te bonusve, kjo humbje 
mbulohet me kontratat e tjera , d.m.th  zhvendoset  duke mos u analizuar .Kjo ndodh 
pasi firmat e nderimit jane shume te medha dhe si rrjedhim kemi nje ndarje te 
menaxhimit nga pronaret. 
Per kete shoqeria duhet te kete nje sistem te besueshem te llogaritjes se kostos   Kosto 
e zhvendosur eshte nje praktike e paligjshme qe mund te ndryshoje rezultatin e PF  te 
nje shoqerie ne menyre te konsiderueshme. Kjo mund te beje qe dhe nje auditues 
shume I kualifikuar  të mos arrije te zbuloje kostot e zhvendosura . 
Kjo kosto e zhvendosur haset ne rastet kur shoqeria mer disa kontrata per zbatim ne 
vite te ndryshme dhe nga kjo kemi shperndarje te te ardhurave sipas vitit te realizimit 
si ne grafikun me poshte : 

 
 
Kontrata A ka filluar ne vitin 2000 dhe do te perfundoje ne vitin 2001 te cilin ne do e 
marim si shembull , per te para me konkretish spostimin e kostove midis kontratave A 
dhe B .  
Për te pare ndikimin e zhvendosjes se kostove nga nje kontrate ne tjetren po sjellim nje 
shembull si me poshte . 

                                                
20  SNK 11, paragraph 22 
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Pa kosto te zhvendosura Kontrata  A Kontrata B

Vlera e kontrates 1,200,000.00                     1,500,000.00                       

Kosto te vleresuara ne daten e bilancit (1,300,000.00)                    (1,200,000.00)                     

Fitimi i vleresuar ne daten e bilancit (100,000.00)                       300,000.00                          

Te ardhurat reale te kontrates 1,200,000.00                     600,000.00                          

Kostot reale ne daten e bilancit (1,300,000.00)                    (480,000.00)                        

Perqindja e punimeve (a/cx100) 100.0% 40%

Fitimet vjetore (100,000.00)                       120,000.00                          

Ne rast se do bejme zhvendosje te kostove nga Kontrata A ne Kontraten B psh. Te 
200.000 njesi te kostove atehere do kemi : 

Me kosto te zhvendosura Kontrata  A Kontrata B

Vlera e kontrates 1.200.000,00          1.500.000,00           

Kosto te vleresuara ne daten e bilancit (1.100.000,00)         (1.400.000,00)          

Fitimi i vleresuar ne daten e bilancit 100.000,00             100.000,00              

Te ardhurat reale te kontrates 1.200.000,00          600.000,00              

Te ardhurat  e trukuara 1.200.000,00          735.000,00              

Kostot reale ne daten e bilancit (1.100.000,00)         (680.000,00)             

Perqindja e punimeve (a/cx100) 100,0% 49%

Fitimet vjetore 100.000,00             55.000,00                

 Ne kete rast kemi  zhvendosjen e humbjeve nga Kontrata A ne Kontraten B dhe 
nje ndryshim te perqindjes se punimeve te Kontrates B nga 40% ne 49%  , nga ky 
trukim i kontratave kemi nje fitim prej 155.000 ne vend te nje fitimi prej 20.000 ne 
pasqyrat financiare te vitit . Kosto e zhvendosur eshte 200.000 nga Kontrata A ne 
Kontraten B dhe kjo kosto do vazhdoje te zhvendoset vitin qe vjen ne nje kontrate 
tjeter , duke u bere nje barre e rende per shoqerine , por fitimrurese ne bonuse per 
drejtuesit e kesaj shoqerie. 
Në shembullin e mësipërm, vlerësuesi i kontratës A mund të marrë një bonus bazuar 
në supozimin e gabuar se kontrata ishte fitimprurës.  
Ose, inspektori  i kontratave A dhe B mund te beje qëllimisht miskode te faturave nga 
një punë në një tjetër për të fshehur humbjet që kanë ndodhur nën mbikëqyrjen e tij. 
  Ne keto raste behet nje analize horizontale e treguesve te kostos duke krahasuar per 
secilen kontrate  preventivat fillestare me preventivat mujore . 
Testet e dizajnuar për të gjetur fatura  të paligjshme ose të arkëtueshme nuk do të 
gjejnë përjashtime apo levizjet e ketyre kostove. Puna e audituesve për koston e 
zhvendosur duhet të përqëndrohet në saktësinë e procedurave të  kostove  të  punës. 
 Kostoja e qëllimshme e zhvendosur përbën mashtrim nga disa anëtarë  të  menaxhimit 
të një kontraktori. 
Ndërsa auditimet nuk janë të dizajnuara në mënyrë specifike për të zbuluar  keto tipe 
mashtrimesh , një auditor duhet të bejë  teste faturave të  shpenzimeve  dhe të 
sistemeve të kontrollit të brendshëm.  
Ne rastin e vendit tone vihet re nje fenomen i kunder me ate te paraqitur me siper. Kjo 
ka te beje pasi ne vendin tone firmat nuk jane akoma aq te medha sa te behet nje 
ndarje e menaxhimit nga pronaret. Ne shqiperi roli i pronareve eshte shume i madh ne 
ndjekjen e menaxhimin e shoqerive te tyre. 
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Duke qene se shoqerite e ndertimit ne shqiperi nuk jane te medha , dhe shpesh here 
pronaret e tyre meren drejperdrejte me realizimin e punimeve zhvendosjot e kostove 
verehen ne menyre te qellimshme per te shmangur pagimin e taksave . 
Kjo shihen ne shume raste dhe ne kontrollet tatimore qe behen ne keto shoqeri, pasi 
zhvendosja e kostove behet nga kontratat qe jane ne fillime te punes ne ato qe po 
realizohen plotesisht.  
Per kete po japin rastin e meparshem 

Pa kosto te zhvendosura Kontrata  A  Kontrata B 

Vlera e kontrates 
           
1,200,000.00              1,500,000.00  

Kosto te vleresuara ne daten e bilancit 
             ( 
900,000.00) 

          
(1,200,000.00) 

Fitimi i vleresuar ne daten e bilancit             300,000.00 
               
300,000.00  

Te ardhurat reale te kontrates 
           
1,200,000.00  

               
600,000.00  

Kostot reale ne daten e bilancit 
            ( 
900,000.00) 

             ( 
480,000.00  ) 

Perqindja e punimeve (a/cx100) 100.0% 40% 

Fitimet vjetore              300,000.00                120,000.00  

Tatim fitimi per tu paguar  10%              30,000.00                  12,000.00 

   
Hapat e mëposhtëm janë të dizajnuara për të parandaluar ose zbuluar kostot e 
zhvendosura dhe ndihmojne si kontraktoret dhe shefat e tyre te finances por edhe 
audituesit : 

Pa kosto te zhvendosura Kontrata  A  Kontrata B 

Vlera e kontrates            1,200,000.00              1,500,000.00  

Kosto te vleresuara ne daten e bilancit 
         
(1,100,000.00) 

          
(1,200,000.00) 

Fitimi i vleresuar ne daten e bilancit             100,000.00 
               
300,000.00  

Te ardhurat reale te kontrates            1,200,000.00                 350,000.00  
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Kostot reale ne daten e bilancit 
         
(1.100,000.00) 

            
(280,000.00) 

Perqindja e punimeve (a/cx100) 100.0% 23% 

Fitimet vjetore pas zhvendosjes             100,000.00                120,000.00  

Tatim fitimi per tu paguar  10%                10.000                 12.000 

   
Sic shihet kemi nje ndryshim ne pasqyrat financiare te shoqerise ku fitimi pas 
zhvendosjes se kostove nuk eshte me 300.000 po 100.000 dhe tatim fitimi nga 30.000 ne 
10.000 e cila con ne ulje te deklarimit te fitimeve te shoqerise me 33 % po ashtu dhe ne 
ulje te pageses se taksave po me te njejten shifer . 
Megjithese analiza financiare ofron metoda te ndryshme per zbulimin e ketyre 
mashtrimeve, si krahasimet me treguesit statistikor ne nivel industrie apo dhe dege e 
zone, ne shqiperi kjo nuk arrihet pasi niveli i statistikave tona nuk ofron te tille tregues 
per krahasim. Si rrjedhim megjithese nga ana e kontabilisteve dhe audiuesve mund te 
behet nje pune e mire ne mbajtjen e kontabilitetit ata jane te detyruar te pranojne 
zhvendosjet e kostove nga ana e inxhinjereve dhe pronareve , si pasoje e ruajtjes se 
vendit te punes. 
Nje rol te rendesishem ne kontrollin e ketyre shmangjeve luajne vetem kontrollet 
tatimore ,te cilat duke ndjekur proceset e tenderimit mund te bejne krahasimet e 
punimeve dhe kohes se zbatimit te kontratave , si dhe te perputhjes se kostove te 
regjistruara me zerat e punimeve te situacioneve . 
Konkluzione : 
Duke pare zhvillimin qe ka pasur ne vendin tone sektori i ndertimit , sidomos ne 
qytetet  kryesore, njohja e mire e standardeve dhe zbatimi i tyre me rigorozitet si nga 
ana e kontabilisteve ashtu dhe auditoreve , do te beje qe te dy palet te bejne nje pune 
mjaft cilesore ne zbatimin e ketyre standardeve , duke bere te mundur dhenien e nje 
pamje te vertete dhe te sinqerte te pasqyrave financiare te shoqerive edhe pse ato nuk 
listohen ne burse.  
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9.Propaganda antifetare në shtypin e shkruar komunist. Gazeta 
“Bashkimi” 1945-1950” 

 
Abstract  
In the paper entitled "Anti-religious propaganda in the Communist press, newspaper 
‘’Bashkimi’’, 1945-1950” was achieved an analysis of the articles containing anti-religious 
propaganda in the totalitarian period 1945-1950. This topic unfolded in details the way 
the antireligious propaganda was achieved for a time period up to 5-years, its means, 
goals, and the monist government rhetoric propaganda against the clergy. The 
fundamental issues that I dealt with were: the public argumentation of anti-religious 
propaganda, religion as a bad habit, religion as a foreign policy in Albania, religion 
against the construction of communist rule and public trials as a tool to convince the 
masses in the struggle against the clergy. This scientific study ëas developed in a 
concrete empirical field of study; the National Library of Tirana, the Science hall in 
which the articles that talk about anti-religious propaganda in the "Bashkimi” press of 
1945-1950 were found out and analyzed. The method used in this study was the analysis 
of the “Bashkimi" media for a period up to 5-years. In this paper were also reviewed 
some bibliographic titles which analyzed the features and the propaganda held in the 
Albanian totalitarian regime, from 1945 up to 1950. In order to invade not only the 
Communists mentality but the mentality of all masses, the education of the laic 
communists should be part of every base organization of the party, since açording to 
the ideology and propaganda at that time the base organization of the party should 
prepare the new communist man with the knowledge, habits, and the Bolshevik 
character of the party, the organization and discipline of this party.  
 
Propaganda dhe argumentimi në publik 
“Pushteti shpirtëror dhe përndjekjet për shkak të dogmës, janë vetëm mjete ndihmëse 
për forcimin e pushtetit shtetëror. ..komunistët nuk jam mbështetja e sistemit, por 
“mishërimi trupor” i tij”21. Sistemi totalitar kujdesej shumë që propaganda të ishte 
bindëse dhe sigurisht të argumentonte shumë qartë në publik arsyen se pse po luftohej 
feja me çdo mjet.  
Shtypi i shkruar ishte një mjet i  fuqishëm  propagande për shkak se televizioni do të 
vinte pas 2 dekadash, ndërsa leximi  i shtypit në radio e ndihmonte pa masë 
propagandën komuniste antifetare.  
Në propagandën që sistemi i kohës ushtronte nëpërmjet gazetës “Bashkimi” 
argumentonte se feja ishte e dëmshme dhe i pengonte komunistët për ndërtimin e 
shoqërisë së re komuniste, konsiderohej si një burim i pushtetit armik në Shqipëri.  
“Enver Hoxha ishte vendimtar në prodhimin e një atmosfere kulturore totalisht e 
sunduar nga një propagandë doktrinare që ekzaltonte nacionalizmin.  

                                                
21Gjilas, Milovan, “Fytyra e Totalitarizmit”, faqe 320, “Fan Noli” Tiranë 2006. 
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Gjuha letërsia, historia, gjeografia, kfolklori dhe etnologjia u kultivuan jo vetëm për ti 
dhënë popullit një ide për të kaluarën e vet, po, gjtihashtu, për të përhapur e injektuar 
te ai ksenofobinë, sllavofobinë, izolacionizmin, kompaktësinë etnike dhe uniformitetin 
gjuhësor”22. Propaganda në shtypin e shkruar komunist në fillimet e vendosjes së 
regjimit totalitar është e tipit parapërgatitës ku ngulmohet dhe jepet ideja mbi 
rëndësinë që kishte lufta ndaj fesë dhe përgatitja e opinionit publik se veprimet ndaj 
klerit ishin të drejta dhe të duhura. Përgjatë ekzistencës dhe sundimit të sistemit dhe 
regjimit komunist në Shqipëri, i gjithë drejtimi  i partisë, shtetit, jeta shoqëroe dhe 
gjithçka tjetër funskiononte në zbatim me përpikmëri dhe besnikëri parimeve të 
marksizëm-leninizmit. Tuk Jakova funksionar shtetëror i asaj kohe shkruan në gazetën 
“Bashkimi” se më 17 nëntor të para një viti në Kolegjën Franceskane janë gjetur armë, 
municine e dokumete tradhëtie të klerit ndaj atdheut.  Sipas Jakovës në këtë shkrim 
thuhet fort dhe anatemohet se kleri ka luajtur një rol shumë të madh armiqësor duke 
qenë e lidhur ngushtë me regjimin feudal të Zogut, dhe “kanë qenë vazhdimisht 
bashkënpunëtorë të ngtushtë të okupatorëve dhe pushtuesve që kanë skllavnuen e 
shtypun popullin”23. Në këtë shkrim Jakova akuzon klerin katolik se : “Kanë qenë 
agjenta spiritualë të italisë fashiste, kanë qenë agjentat më aktivë të italishë fahssite që 
kanë punuem me të gjitha mjetet dhe mënyrat për përgatitjen e 7 prillit”24. Akuza 
tjetër edhe më e fuqishme në shkrimin e Tuk Jakovës del se “elementët reaklsinarë të 
klerit katolik i kanë kthyem kishat në agjentura të imperializmit, në tribuna për të 
luftuem kundër popullit dhe pushtetit të tij”25 sipas Jakovës me parudhat që kishte 
deklaruar Kleri në këtë periudhë donte që të luftonte fort pushtetin nëpërmjet kësaj 
politike antipopullore. Në këtë shkrim Jakova thotë se kleri po flet kundër Bahskimit 
Sovjetik kundër Jugoslavsië dhe se Kleri është kundër vëllazërimit të popullit tonë me  
popujt vllazën të jugosllavisë. Sipas Jakovës në shkrim thotë se : “Me anë të shqonive 
“Don Bosco”  dhe “Antoniane” kleri ka ushtruem nji influencë mbi disa besimtarë 
inocentë në veri. Ata kanë një influencë spirituale pasi qoftë feudalizmi i Zogut , qoftë 
fashizmi italiano-gjerman i kanë bamë elozhe At Fishtës dhe poetenve të tjerë kasnecë 
të feudalizmit dhe fashizmit në shqipëri”26. Sipas Jakovës kleri katolik në vendin ku 
flitej dhe predikohej për Krishtin dhe Parrizin “banë politikë antipopullore e fshehën 
armë me vra popullin...këta armiq të betuem të popullit shqiptar kur i dënoi populli u 
munduen më thanë se gjoja kjo bahej per terror të regjimit kudnër fese dhe se 
vepritaria e tyre ishte qenë fetare dhe jo politike”27. Akuza e Jakovës ndaj Klerit ishte se 
këto armë do furnizonin bandat kriminale në ndonjë moment dobësie të pushtetit dhe 
qëllim kishin përmbysjen e pushetit. “Këta elementë reaksionarë të klerit katolik janë 
kundërshtarë të indipendencës së Shqipërisë, kundërshtarë të rrugës që po ecën populli 
ynë, lumturisë së popullit, ata gëzojnë kur populli vuan dhe qeshin kur populli qan”. Në 
shkrim Jakova i quan klerikët katolikë si kundërshtarë të reformave të shtetit të asaj 

                                                
22Pipa, Arshi, “Albanian Stalinism: Ideo-Political Aspects”, faqe 121,  “Columbia University Prees”  
New York 1990. 
23Jakova, Tuk, Gazeta “Bashkimi” 20 dhjetor 1946, nr 616  faqe 1: “Nuk tolerojmë që nën maskën e 
profesionimit të fesë ti futet popullit thika mbas shpine”,  Tiranë 1946. 
24 Po aty 
25

Jakova, Tuk, Gazeta “Bashkimi”, 20 dhjetor 1946, nr 616  faqe 1: “Nuk tolerojmë që nën maskën e 
profesionimit të fesë ti futet popullit thika mbas shpine”, Tiranë 1946. 
26 Po aty. 
27 Po aty. 
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kohe, kundër rindërtimit të vendit, kundër popullit. Akuza  e Jakovës ishte se nën altar 
ata fshehën fotografinë e Duçes, mbajtën armë  e bomba”28 çka ishte e mjaftueshme 
për sistemin e kohës të çonte në asgjësimin e klerit dhe veprimtarisë së tij. 
Gjyqet politike si argument propagande 
“Mekanika e pushtetit komunist...në rezultat të çon deri në format më të rafinuara të 
shtypjes dhe në një shfrytëzim të përbindshëm”29. Gjyqet politike publike kundër 
klerit, ishin një mundësi e shkelqyer për të demaksuar publikisht klerin para syve të 
publikut. Njëkohësisht edhe për të bindur publikun se feja po luftohet për shkak të 
veprimtarisë së rëndë kundër atdheut, masave punonjëse dhe ndërtimit të rendit 
socialist. “Propaganda e regjimit totalitar kapet tek strukturat primare të ndijimeve 
trupore, ajo kërkon ta përligjë totalitarizmin duke përdorur realitetin primar, themelor, 
zanafillor të çdo qënieje njerëzore: trupin e saj nga pikëpamja fizike”30. Në gazetën 
“Bashkimi” 3 shkurt 1946 flitet për gjyqin kundër organzatës “Bashkimi Shqiptar” dhe 
klerikëve Jezuitë, Fausti, Dajani e Shllaku. Gazeta në këtë shkrim citon se të pandehurit 
kishin kryer veprimtari kundër pushtetit të kohës dhe atdheut. Me anë të kësaj 
organizate sipas krijuesve të saj, nuk synohej të krijohej një frymë demokratike në 
Shqipëri dhe se nuk kishin si qëllim rrëzimin e pushtetit. Gazeta shkruan se të 
arrestuarit kishin shpërndarë trakte dhe kishin bërë agjitacion sidomos ndaj atyre që 
ishin prekur nga reforma agrare apo të tatuarit, kërkonin të sabotonin zgjedhjet duke 
bërë që votat e popullit të mos shkonin në kutinë e Partisë së Punës, por të Frontit 
Demokratik. “Kështu spekullonin me injorancën e popullit këta bisha me fytyre njeriu. 
Këta sjanë priftër por kriminelë thërret populli i shkodrës, i indinjuar”31. Në gazetën 
“Bashkimi” 3 shkurt 1946 citohet dhe rreshtohen akzua të rënda ndaj klerikut Pater 
Anton Harapi duke i numëruar mbi shpatullat e tij tradhëti ndaj atdheut dhe popullit 
dhe duke e cilësuar “Hyllin e Dritës” të cilën edhe e kishte drejtuar për disa vite, si vatër 
e propagandës fashiste dhe antikombëtare.  
Në këtë shkrim thuhet për Pater Antonin se gjithë jetës ia kishte kushtuar tradhëtisë 
kombëtare e veprimit antipopullor e antikombëtar gjë që kishte arritur kulmin kur 
Pater Antoni kishte pranuar të bëhej pjesë e Këshillit të Lartë të Regjecës. Atë Antoni 
akuzohet për përmbysje të regjimit të Zogut me qëllim sjelljen e një princi nga Savoja 
katolik në Shqipëri, si pjestar i organizatës “Bashkimi Shqiptar”, kishte brohotitur 
pushtimin e Shqipërisë duke cilësuar fashizmin si çlirim, se kishte ndihmuar e 
bashkëpunuar me Ballin e Legalitetin, se kishte bashkëpunuar me Kuisligët, dhe akzua 
ë rëndë që ia komplikonte procesin dhe se dënimi me vdekje ishte shumë afër: “Ke 
inspiruar, urdhëruar, ndihmuar, okupatorin në veprat kriminale si vrasje, tortura, 
shpërngulje të detyruara, internime në masë në fusha të përqëndrimit të vdekjes në 
Gjermani dhe në Prishtinë, burgime në masë, grabitje, djegie, rrënime pasurish 
shtetërore e private, ndihmë ushtrive nazizste të Hitlerit dhe inflacion monetar”32.   
 
 

                                                
28 Po aty. 
29Gjilas, Milovan, “Fytyra e Totalitarizmit”, faqe 230,  “Fan Noli” Tiranë 2006. 
30Fuga, Artan, “Shtigje drejt guvës së gjarprit”, faqe 103, “Ora”,  Tiranë 2004. 
31
Gazeta “Bashkimi” nr 339,  3 fruer 1946 faqe 1 “Gjyqi i Shkodrës nxjerr në dritëçdo ditë qëllimet 

dhe tentativat e fashistëve terroristë”,  Tiranë 1946.  
32Gazeta “Bashkimi” nr 339,  3 fruer 1946 faqe 2 “Regjenti kuisling Pater Anton Harapi pëprara 
gjyqit”,  Tiranë 1946. 
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Feja si zakon i keq 
“Uniteti ideologjik i partisë është baza shpirtërore e diktaturës personale e cila pa këtë 
nuk mund të parafytyrohet. E para lind dhe çimenton të dytën dhe kjo e kuptueshme 
sepse idetë janë frut i krijimit të njerëzve të veçantë dhe monopolizimi i tyre ideor nuk 
është gjë tjetër veçse një plotësim i “maskës teorike të diktaturë”33. Lufta kundër 
mbeturinave fetare e zakoneve prapanike në këtë periudhë të qeverisjes komuniste të 
shqipërisë kthehet në një detyrë bazë për intitucionet kulturore dhe arsimorë në 
vazhdimësi. Në gazetën “Bashkimi” të datës 31 janar 1947 flitet për supersticionin si një 
fenomen me ndikim negativ dhe influencë të dëmshme në jetën njerëzore. Sipas 
artikullit të besuarit në supersticion është si të besosh në diçka që nuk ekziston dhe ska 
ekzuatuar kurrë. Si shkak i superticionit besohet “ në shpirtrat dhe në jetën pas vdekjes. 
Klasat çfrytëzonjëse e dominonjëse....kishte supersticionin si rojtësin më besnik të 
rendit të tyre”34. Në gazetën “Bashkimi” të datës 15 tetor 1950 shkrimi i mëshon idesë 
që zakonet prapanike dhe supersticjonet kanë qenë mënyra më e sigurtë dhe më gjetur 
që klasat sunduese dhe antipopullore kanë arritur përgjatë shekujve të nënshtorjnë 
këta të fundit. Për çdo komunist dhe organizatë partie del një detyrë e re dhe e fortë që 
të eleminohen forcërisht këto zakone prapanike që e kanë mbajtur popullin në 
injorancë, shtypje dhe shfrytëzim. “Këto mbeturina prapanike, këto mendime të 
dëmshme s’kanë asgjë të përbashkët me oralin proletar me të cilin dita ditës po 
edukohet populli ynë”35.  
Sipas propagandës që ushtrohet në këtë shkrim thuhet se feja, tradita, zakonet dhe ritet 
e shoqërisë shqiptare dhe specifikisht të individëve ishin një pengesë për edukimin e 
popullit dhe ushtrisë e masave punonjëse sipas parimeve të Marksizëm-Leninizmit. 
Detyra e partisë në shkrim del se është çrrenjosja e këtyre zakoneve dhe edukimi 
komunist sidomos në ushtri dhe kudo. Përflitet për një debat që kishte shkaktuar 
Ramazani nëse duhej apo mbajtja e tij dhe thuhet qartë: “mendim që nuk pajtohet me 
frymën dhe edukatën që na jep partia”36. Në këtë periudhë dhe përgjatë gjithë 
diktaturës është rreptësisht e ndaluar dhe e papranueshme çdo gjë që bie ndesh me 
parimet e Marksizëm-Leninizmit, edukimin komunist, Partinë dhe Komandantin 
Suprem. Të mbajturit zi në rastet e vdekjeve, nuskat, magjitë fallxheshat, mbajtja e 
ramazanit, përveçse nuk pranoheshin dhe kundërshtohehsin në çdo organizatë bazë 
por shpjegoheshin si : “besime që e kanë mbajtur kurdo herë në injorancë popullin tonë 
dhe nën shtypjen e të tjerëve”37.  
 
Përfundime 
Propaganda antifetare në gazetën “Bashkimi” ishte e përqëndruar në katër pika: Feja si 
veprimtari antikombëtare, feja si politikbërje e huaj në Shqipëri, feja në pengesë të 
zhvillimit të rendit të ri komunist, feja si zakon i keq dhe i dëmshëm për shoqërinë.  

                                                
33Gjilas, Milovan, “Fytyra e Totalitarizmit”, faqe 236, “Fan Noli” Tiranë 2006  . 
34Gazeta “Bashkimi” nr 626 datë 31 janar faqe 3 “Supersticioni çduket duke përhapur kulturën dhe 
shkencën” Tihomir Prodanovic, Tiranë1947. 
35Gazeta “Bashkimi”, nr 485 faqe 2, 15 tetor 1950 “Të luftojmë zakonet prapanike dhe 
supersticionet” Maqo Pasko, Tiranë 1950. 
36

Gazeta “Bashkimi”, nr 485 faqe 2, 15 tetor 1950 “Të luftojmë zakonet prapanike dhe supersticionet” 
Maqo Pasko, Tiranë 1950. 
37Gazeta “Bashkimi”, nr 485 faqe 2, 15 tetor 1950 “Të luftojmë zakonet prapanike dhe supersticionet” 
Maqo Pasko, Tiranë 1950. 
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Duke qenë së gazeta “Bashkimi” ishte media kryesore në këtë kohë, propaganda e 
sistemit u përqëndrua fillimisht te kjo gazetë më pas për tu shpërhapur në të gjithë 
shtypin e shkruar, Radio Tiranën dhe më pas në Televizionin Shqiptar, të gjitha këto 
nën zaptimin e rreptë të sistemit komunist. Në parimin e funkionimit të shtetit 
totalitar shqiptar flakej dhe hidhej ajo që binte ndesh me frymen totalitare dhe 
ideologjinë Marksiste-Leninste, ndërsa në kujtesën kolektive ruhen elementë të një 
tradite kulturore autoritare.  
Në propagandën antifetare, feja për komunistët shihej si shumë e dëmshme dhe i 
pengonte ata për ndërtimin e shoqërisë së re, ndaj lufta ndaj saj duhej bërë me çdo 
çmim. Feja konsiderohej si një burim i pushtetit armik në Shqipëri. Pushteti totalitar që 
u instalua në Shqipëri pas luftës së dytë botërore, zhvilloi një propagandë shumë të 
fortë në publik kundër fesë me qëllim përgatitjen e terrenit për të legjitimuar sulmin 
mbi klerin. Feja dhe kryesisht kelri katolik u sulmua në radhë të parë si e lidhur me 
agjenturat e huaja si Nazizmi, Fashizmi dhe se zhvillonte politikën e shteteve 
përendimore në Shqipëri.  
Feja u propagandua si një ves i keq, si një zkaon i keq i shoqërisë shqiptare si diçka që 
pengonte zhvillimin e vendin në rendin komunist. Gjyqet politike ishin rastet më 
flagrante që pushteti i kohës i përdorte në publik si rastet më të mira për të bindur 
masat se lufta ndaj klerit duhej bërë me çdo çmim dhe se kleri po paguante 
veprimtarinë armiqësore ndaj pushtetit, popullit dhe ndërtimit të vendit komunist. 
Përgjatë ekzistencës dhe sundimit të sistemit dhe regjimit komunist në Shqipëri, i 
gjithë drejtimi  i partisë, shtetit, jeta shoqëroe dhe gjithçka tjetër funskiononte në 
zbatim me përpikmëri dhe besnikëri parimeve të Marksizëm-Leninizmit. Kundër 
religjionit u instalua një aparat i tërë shtetëror, media, politika, shoqëria, gjithçka që 
ishte në brenda këtij sistemi totalitar çka solli edhe mohimin e zotit në 1967 dhe 
ndalimin e fesë me ligj. Media dha ndihmesën më të fuqishme.  
 
Bibliografia 
Gazeta “Bashkimi”, monitorim  1945-1950 
Pipa, Arshi, “Albanian Stalinism: Ideo-Political Aspects”, “Columbia University Prees”  
Neë York 1990. 
Fuga, Artan, “Shtigje drejt guvës së gjarprit”, “Ora”,  Tiranë 2004  
Krasniqi, Afrim, “Sistemet politike në Shqipëri 1912-2008”, “Ufo University Press”, 
Tiranë 2009. 
Gjilas, Milovan, “Fytyra e Totalitarizmit”, “Fan Noli” Tiranë 2006. 
Fischer, Bern J. “Enver Hoxha dhe diktatura staliniste në Shqipëri”, “Instituti i 
Studimeve ndërkombëtare”, Tiranë 2010.  



 

 

 

61 

 

 

 

Adem   Shala,  PhD (c) 

Arif  Shala, Mr.Sc 

10.Bashkëpunimi regjional dhe Investimet në Infrastrukturën 
regjionale, janë faktor esencial  i zhvillimit 

Abstract 
Development policies cannot be successful without planning for regional cooperation 
and without investing in concrete projects.  Specifically,  investments in regional road 
infrastructure are essential contributors to enable quality collaboration and 
development.  Cooperation between states,  Kosove- Montenegro,  should lead in this 
process, and the support of regional and global financial organizations as a result will 
not be lacking. Because the integration processes are moving at a fast pace and present 
a development need and a development instrument. Knowing the touristic potential 
and tradition of Ulqin and other municipalities, numerous visitors from Kosovo in Euro 
currency will cease in this area and the income from tourism will multiply. Investments 
in existing tracks and more appropriate new roads, will facilitate the movement of 
goods, people and ideas, while the natural resources and human capital will be utilized 
in both countries.  These zones will be subject to investments in different sectors and 
as a result these isolated and untapped areas will be developed and 
integrated.Therefore,  investments in road infrastructure in the municipalities along 
the Kosovar border will enable cooperation with Montenegrin municipalities with 
Kosovo. As a result the cooperation with Kosove will not be restricted to coastal 
municipalities. This cooperation will not be restricted to summer months but will 
rather enable the circulation of goods,  people and ideas. This cooperation will 
powerfully and immediately affect economic development and the development of all 
other areas on both sides. Consequently,  this will affect the integration and 
development of municipalities,  states and the region.  
Projects and ideas are those that lead, and after them come investments and support.  
This conference should focus in this potential and be the initiator in this respect as well 
as enable a secure development perspective.  
 
a)Domosdoshmëria 
  Njëri ndër faktoret esencial ndikues, në rritjen ekonomike,rritjen e GDP-së, dhe 
zhvillim të të gjitha sferave,  është  Bashkëpunimi regjional dhe Investimet në 
infrastrukturën regjionale. Në infrastrukturën regjionale ndërlidhëse prin ajo rrugore. 
Kjo vlenë kryesishtë për Vendet e Europës juglindore dhe vendet e Ballkanit.  
Ngase, rënja ekonomike dhe  investimeve në këto vende,përpos ndryshimit të sistemit 
dhe krizave percjellëse,ishte si pasoj edhe e ndërprerjes së bashkëpunimit në mes të 
këtyre vendëve. Kjo vlenë edhe për  bashkëpunimin e Republikës së Kosovës më 
Republikën e Malit të zi. Si rezultat i zhvillimit,dhe shtimit 
tënevojave,mallrave,dheqarkullimit,turizmit,etj,kërkohet infrastruktur më e zhvilluar 
rrugore, për realizimin e këtyre nevojave dhe efekteve përkatëse. Andaj, pa ngritjen 
cilësore e sasiore të bashkëpunimit dhe investimeve në këtëdrejtim,veçmas,në 
infrastruktur rrugore ,nuk ka as zhvillim lokal të Komunave turistike e rajonale. 
Reformat në pushtetin lokal dhe decentralizimi e kanë edhe këtë qellim e rolë 
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arësor lehtësimin e bashkëpunimit dhe zhvillimin komunal dhe të 
vendit,rrjedhimishtë,zhvillimin e zonave, zhvillimin rajonal,regjional e global. 

 Zhvillimi teknologjik  dhe implementimi i tij, ka mundësuar ndryshimin e 
mundësive në të gjitha lamitë,pra edhe në rregullimin më efikas të infrastrukturës  
rrugore e komunikim të të gjitha llojeve. Edhe mundësitë dhe nevojat për rekreacion 
,pushim,e silësi të jetës, janë në rritje,përkatësishtë,ndryshimi i vlerësimit të shendetit 
dhe ambientit cilësor. Andaj, vendet turistike dhe ambienti cilësor në të dy anet e 
shteteve tona, është hapsirë dhe mundësi e zhvillimit dhe investimevëve. Ato gjithnjë 
po vlerësohen jo vetem të dobishme,por edhe të domosdoshme për shendetin e cilësinë 
e jetës. Andaj, investimet e tilla janë më perspektiv zhvillimore  momentale ,  afatëgjatë 
dhe integruese. 
          Shum më efikase për integrim e zhvillim janë  bashkëpunimi 
ekonomik,bashkëinvestimet,tregtia,biznesi,turizmi,etj, ndërmjet komunave e zonave të 
caktuara se sa ato politike në nivel vendi. Shpeshëherë shkojnë krahas, por shpesh  ato 
ekonomike ju prijnë atyre politike e kulturore.Kosova është fokusuar në perspektivën e 
re teorike të liberalëve që vlerëson rrugën e bashkëpunimit, paqen dhe prosperitetin 
nëpërmjet programeve e projekteve të  përbashkëta dhe liberalizimin bashkëpunues 
dhe vetëiniciativat biznesore. Nuk ka integrime europiane pa bashkëpunim e integrim 
regjional në formen e respektit e bashkëpunimit  të mirfilltë më  fqinjët.  Kanalet e një 
komunikimi e bashkëpunimi lokal të shumëfishtë i lidhin më shumë shoqeritë,se sa 
marrëdhëniet që zhvillojnë shtetet në nivelin e lartë zyrtar qeveritar.Praktika e shum 
vendeve ka treguar se liberalizimi bashkëpunues në mes vendeve dhe perfshirja në 
proceset globale ka patur rezultate konkrete zhvillimore dhe largim e zgjidhje më të 
lehtë të problemeve.  
Të gjitha ato masa ndikuese në pushtetin lokal e komunal : Rregullimi i infrastrukturës 
lokale ; Mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit në nivelin lokal ; Investimet  lokale ; Roli i 
administratës  lokale ; Infrastruktura ligjore e thithjes së investimeve ; Cilësia e 
shërbimeve ; Marketingu ; Strategjia e komunikimit në funksion të zhvillimit të 
turizmit ;  Promovimi i investimeve ; dhe Proceset integruese,etj, janë permbajtësore në 
zhvillim,por, pa bashkëpunim të zonave, ndërshtetror,regjional, nuk japin rezultatet e 
duhura.  
Pra, pa ngritjen cilësore të bashkëpunimit dhe investimit në infrastrukturën rrugore në 
mes vendeve nuk ka nivel të knaqshem të zhvillimit lokal.Kjo vlenë edhe për R. e 
Kosovës dhe R.e malit të zi,pez zonat për të cilat po flasim në këtë koferenc shkencore.  
      Sistemi ndërshtetëror  rajonal i auto-udhëve  ka një ndikim  pozitiv në zhvillimin 
ekonomik,por jo vetëm  ekonomik.  Kjo shihet  edhe nga shembujt e ndryshëm të 
vendeve të zhvilluara,nga kjo arsye  është shndërruar në investim të detyruar për çdo 
vend, i cili është i interesuar të ketë një zhvillim koherent. Ekonomia moderne globale 
nuk i falë vonesat dhe ngecjën e  trendit  të zhvillimit, për vendët e ndryshme që nuk 
parashikojnë e investojnë në infrastrukturën regjionale, e cila do të ketë pasoja negative 
zinxhirore që rezultat kanë ngecjen  në zhvillimin ekonomik  dhe të shum sferave e 
sektorëve të mundëshem . Studimi i fizibilitetit të keto investime është i bazuar  dhe  i 
shkoqitur në qëndrueshmërinë  e  investimit  në raste të ngjajshme,e akoma më i qartë 
dhe më i bazuar është rasti konkret  i investimeve të zonave tona për të cilat po flasim. 
      Pra, investimet në infrastruktur regjionale,në veçanti atë rrugore  dhe 
bashkëpunimi ndërlokal e ndërshtetror,  janë të domosdoshme dhe sjellin dobi të 
shumanshme. Gjendja e varfër e infrastruktures rrugore momentale, përfaqëson 
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pengesen më të madhe për transportin e njerëzve dhe të mallrave , per investimet e 
brendshme dhe të huaja direkte, për zhvillimin e turizmit, për rritjen ekonomike, 
aksesit ndaj sherbimeve sociale,shpopullzimit të këtyre zonave, mundësive për 
punësim,shkollim,etj në  zonat në dy anët  e kufirit në mes të Malit të zi dhe Kosovës, 
që janë mjaftë të pasura e ideale për turizem dhe zhvillim të sektorëve të shumtë 
ekonomik dhe më cilësi të lartë ambientale,e më resurse humane. 
 
b)Dobitë dhe sektoret e zhvillimit 
   Duke e ditë gjendjen momentale të papunësisë dhe mungesën e investimeve,në 
njëren anë,dhe mundësitë e pasurit natyrore dhe resurset humane të ketyre 
regjioneve,në anën tjetër,do i shohim dhe kuptojmë qartë dobitë dhe mundësitë për 
thithjen e investimeve vendore e të jashtme dhe bashkëinvestimet për konsolidimin e 
infrastruktures rrugore që lidhin komunat e Republikës së Kosovës më komunat e këti 
rajoni të Malit të zi. Edhe proceset integruese më investimet rajonale të BE-së, 
Organizatave globale financiare e zhvillimore, janë të interesuara për investime të tilla.       
Investimet në rruget dhe traset egzistuese dhe gjetja e rrugëve më të shkurta dhe më 
ekonomike do të ndryshonin bashkëpunimin,investimet,zhvillimin dhe integrimet. Do 
të sjellnin investime të reja e të shumllojshme në Komunat kufitare dhe në zonat 
bjeshkatare. 
 Do të  lidhte dhe mundësonte bashkëpunimin në mes të komunave më të afërta 
kosovare dhe komunave turistike  në Malin e Zi,por jo vetëm më ato bregdetare.  
Ky bashkëpunim nuk do të kufizohej vëtëm në sezonat turistike verore e dimërore, por 
do të rriste qarkullimin e mallrave,qytetarëve,ideve e investimeve  në zonat afër 
infrastruktures,investimëve reciproke dhe të përbashkëta. Lidhja më infrastruktoren 
regjionale psh. 
Autostrada  Rruga e kombit :Durrës-Morinë, Autostrada :Prishtinë-Shkup,dhe 
lidhshmëritë tjera rrugore regjionale.Fuqishem dhe shpejtë do të ndikonte në 
zhvillimin  ekonomik dhe në zhvillimin e të gjitha sferave tjera në të dyja anët.  
Zhvillimi i turizmit,blegtorisë, bujqësisë,barnave mjekësore,industrisë se drurit,etj.etj. 
Do të popullzonte më banime të përkohshme(sezonale) dhe të përhershme  zonat e 
braktisura. E kur kësaj i shtojmë cilësinë ambientale dhe dobitë  shëndetësore që  sjell  
jeta dhe ushqimi në zonat e të dy vendeve tona, dobitë  rritën  e  shumfishohen. 
Zbrazja e popullatës  nga këto zona ishte mu për shkak të mungesës se 
infrastruktures,mungesës  së investimeve e zhvillimit në këto vise. Diaspora e fuqishme 
kosovare dhe valuta euro,paraqet treg  potencial në Kosovë dhe thithje të Euros gjatë 
sezonave verore e dimrore turistike në Mal të zi, si dhe në anën  kosovare. Si dhe për 
investime e zhvillim në këtë zonë.Edhe  diaspora e Malit të zi,paraqet potencial 
investues në zonë,nëse investohet në infrastrukturen rrugore zonale e  regjionale në 
mes vendeve tona. 
Komunat e Kosovës afër Bjeshkëve(Pejë,Istog,Deqan,Junik,Gjakovë, Prizren,etj) kanë 
resurse të mëdha ekonomike e humane.Edhe  Alpet  kosovare janë me mjaft resurse 
cilësore turistike e ekonomike. Ato ofrojnë mundësinë e turizmit dimëror dhe malor, 
veror,atij rekreativo-sportiv, turizmit, kulturor të bazuar në trashëgimninë tonë të 
bollshme historiko-kulturore. Edhe ana e Malit të zi gjithashtu ka resurse të njejta 
ekonomike e turistike.Andaj, lidhshmëria rrugore e bashkëpunuese sjell dobi dhe 
zhvillime të shumanshme,për rajonin dhe të dyja vendet tona. 
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c)Iniciativat 
     Të gjitha rezultatet e hulumtimeve  zhvillimore tregojnë se rritja ekonomike në 
vendet e tranzicionit ka levizur pozitivishtë,  vetëm si  rezultat i bashkëpunimit në mes 
veti. Republika e Kosovës dhe Republika e Malit të Zi janë partner strategjik  dhe  
relacionet  e bashkëpunimet tona duhet të jenë të shkëlqyeshme në të gjitha fushat. Ky 
nivel  i tanishem nuk është i mjaftueshem.  Krijimi i parakushteve për këto investime 
dobiprurëse në shum aspekte,duhet mobilizuar akoma më shumë , akteret 
informues,dhe aksionet e iniciativat konrete paraprake të vendimmarrësve lokal e 
qendror.Andaj, edhe kjo Konferencë shkencore duhet të kontriboj në këtë drejtim. 
        Duke i ditë tani pasojat e politikave të gabuara të se kaluares,duhet investuar  më 
të gjitha forcat në krijimin e kulturave e mentalitetit të ri, që si bazë kanë 
bashkëpunimin,respektin,dhe kuptimin e interesit njerëzor,interesit 
ekonomik,nacional,global dhe gjeneratave  të ardhshme të të gjithë popujve. 
Ndryshimet dhe integrimet globale po japin rezultate konkrete në tejkalimin e 
mentalitetit dominues,konfrontues e jonjërzor.  
Andaj, edhe popujt e ballkanit duhet sheruar nga mentaliteti jonjerëzor në politkëbërje. 
Pra, kërkohet që lidershipi politik dhe subjektet politike më cilësi të tilla largëpamëse 
të vijnë në qeverisje në nivele lokale e qendrore të vendeve të ballkanit. Pa këtë kultur 
politike të politikëberëseve dhe qytetarëve ,nuk ka investime të jashtme, dhe 
bashkëpunim rajonal,nuk ka zhvillim të mirëfilltë,e as integrime cilësore. Ngase, 
qeverisja dhe institucionet politike të mirëfillta,  janë instrumente të domosdoshme e 
esenciale për rritjen ekonomike,investime dhe rrjedhimishtë, në zhvillim e integrim të 
mirëfilltë. 
        Për fat të mirë proceset integruese europiane në ballkan po krijojnë klimë dhe 
opinion të tillë.Edhe lidershipi i vendeve tona po shkonë drejtë këtyre orientimëve. 
Pushtetet komunale duhet të prijnë dhe kontribojnë në këtë drejtim. Pra, edhe për këte  
është i dobishem bashkëpunimi dhe bashkëinvestimet infrastrukturore rajonale e 
regjionale. Qytetaret e komunave të Kosovës përendimore,i konsiderojnë  problemet e 
infrastruktures rrugore, si shkakun kryesor të veshtirësive të  tyre në bashkëpunim më 
Malin e zi, dhe si një  faktor domethënes  për nivelin zhvillimor e investues në këto 
zona, për  prodhim, investim, tregëti, sherbime,nivelin e turizmit, etj. 
          Iniciativat duhet të dalin mu nga planifikimet dhe projektet e këtyre 
komunave,duke i qartësuar mundësitë dhe dobitë zhvillimore,dhe më siguri do të kenë 
përkrahje të  
shumanshme, nga pushtetët qendrore dhe nga  Organizatat  perkatëse e perkrahëse 
regjionale e globale.,,Çdo zgjidhje efektive kërkon marrëdhënie qeverisëse në shumë 
plane e nivele.Mekanizmi i kooperimit ndërmjet nivelit lokal,rajonal,nacional dhe 
internacional është çelësi i çdo arkitekture qeverisëse në të ardhmen’’.(Pierre 
Calame,Prnciples of Gouvernance in the 21st centro,2008,Paris.) Dhe rrjedhimishtë në 
investime , zhvillim,e integrim të domosdoshem. Investimet në infrastruktur regjionale 
dhe proceset kooperuese e  integruese në Ballkan,janë në proces të perkrahjeve 
konkrete të BE-së dhe globale, andaj,inciativat lokale e qendrore nuk duhet të 
mungojnë. 
        Është  për tu pershendetur kontaktet e pushtetëve qendrore të të dyja vendeve. 
Psh.takimi i fundit në mes të ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës Fehmi Mujota 
dhe një delegacioni  të Ministrisë së Transportit të Malit të Zi, të kryesuar nga Veselin 
Gërboviq,  të cilët  biseduan lidhur me bashkëpunimin midis dy ministrive dhe për 
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thellimin e mëtutjeshëm të këtij bashkëpunimi në të ardhmen.  Mysafirët u interesuan 
posaçërisht për ndërtimin e autostradës nr. 7, Rrugës së Kombit dhe për përvojat e 
Ministrisë së Infrastrukturës  në këtë drejtim.  Mysafirët nga Mali i Zi shprehën 
admirimin e tyre me realizimin e shpejtë dhe cilësor të kësaj autostrade dhe theksuan 
se kjo do të jetë referencë e mirë për projektet infrastrukturore në Malin e 
Zi.Por,inicimi i projektëve konkrete për investime në infrastrukturën për lidhshmerinë 
e dy anëve do ishtë tejet e dobishme edhe për perdorimin e autostradave kosovare,më 
të gjitha dobitë e perparësitë reciproke ndërlidhese që sjellin zhvillim e integrim. 
        Andaj, për Krijimin e parakushteve për këto investime dobiprurëse në shum 
aspekte,duhet mobilizuar  akteret informues, vendimmarrësit,opinionin ndikues dhe 
aksionet konrete paraprake. Edhe kjo Konferencë duhet të kontriboj në këtë drejtim.  
Udhëheqjet qendrore dhe lokale të të dyja vendeve duhet të zotohen për të ngritur 
nivelin e bashkëpunimit në nivel më cilësor. Të hapin sa ma shpejtë ambasadat 
reciproke. Të dyja nivelet e pushtetit të stimulojnë akoma më shum  bashkëpunimin 
ndërkufitar ndërmjet komunave dhe komuniteteve, nxitje të vëllazërimit të komunave 
dhe marrëdhënieve reciproke kulturore, për të inicuar më shum e lehtësuar, lirinë e 
lëvizjes në mes të komunave fqinjë të të dyja vendeve. Pra,Ndërlidhjet e shumta të 
natyres tregtare,investuese,bashkëinvestuese, prodhuese e sherbyese,kulturore,etj. 
 
d)Financimi  dhe Menaxhimi 
      Sfidë shumë e vështirë për qeveritë e vendëve të tranzicionit  është  sigurimi i të 
hyrave buxhetore. Njëherit edhe aftësia  huamarrëse  e   Kosovës  dhe Malit të zi,të 
Organizatat financiare ndërkombëtare(BB,BERZH,FMN,ETJ), është e kufizuar . 
Njëherit,edhe  institucionet vendëse ende janë të papjekura për të pasur qasje cilësore 
menaxhuese në huat e mëdhaja të këtyre bankave,por perkrahja e tyre si donacione dhe 
në bashkëmenaxhim në këto përpjekje nuk do të mungon. Prandaj, financimi dhe 
Menaxhimi i këtyre projekteve duhet të jetë cilësor, dhe i udhehequr nga përfaqësuesit 
e pushtetëve lokale e vendore,regjionale,ndërshtetrore dhe globale.  
Ngase,financimi dhe menaxhimi vetanak më kapacitete egzistuese nuk  është më 
kapacitetet e knaqshme dh pa përvoj, dhe mund të përcillet më dukuri 
negative.Financimi i projekteve të tilla regjionale, më siguri së do të mbështetën nga 
donacionet e organizatave financiare e zhvillimore regjionale e 
globale(BB,BERZH,etj,etj). 
 Edhe Partneriteti publiko privat eshtë njëri nga format dhe mundesitë e angazhimit të 
investitorëve privat potencial në këto  zona e sfera  biznesore. 
            Të gjitha këto investime do të japin rezultate dhe kthime të mënjëhershme dhe 
afatgjata dobiprurëse të shumllojshme të këtyre  investimeve. Do të kthehen më dobi të 
drejtëperdrejta dhe të terthorta zhvillimore e integruese. 
            Anëtarësimi i plotë i Kosovës në Këshillin Rajonal të Bashkëpunimit,dhe 
afirmimi ndërkombëtar i saj, nxitë akoma më shum marrëdhëniet bashkëpunuese më 
fqinjët e tij. Bashkëpunimet më intenzive do të rrisin zhvillimin  e  të gjitha vendeve 
bashkëpunuese,regjionale e edhe zhvillimin global. Bashkëpunimi rajonal do të jetë një  
katalizator  real për zhvillimin social, infrastrukturën dhe energjinë, drejtësinë dhe 
çështjet e brendshme, bashkëpunimin për sigurinë, ndërtimin e burimeve njerëzore 
dhe vetë cilësinë e bashkëpunimint. Siguria dhe zhvillimi janë ende dy motive 
vendimtare për vendosjen e bashkëpunimit dhe integrimit lokal e rajonal.  
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Të gjitha vendet në rajon janë të vendosura në mënyrë të qartë  për  zbatimin e të 
gjitha reformave të nevojshme në udhën drejt Bashkimit Evropian,i cili paraprakishtë 
kërkon bashkëpunim, zhvillim, e integrim në mes vendëve fqinjë. Ky bashkëpunim 
cilësor dhe i gjithëanshem  do jetë edhe menaxhuesi më i mirë i procesit të 
investimeve,zhvillimit e integrimit cilësor në mes të Kosovës dhe Malit të zi, dhe 
rrjedhimishtë, do të reflektonte pozitivishtë në regjion dhe më gjerë. Proceset e 
arsyeshme e njërëzore politike  janë shtylla e bashkëpunimit cilësor,efikas,e zhvillues 
në të ardhshem. 
 
e) Përmbledhje 
          *Investimet lokale ,ndërshtetrore e ragjionale në zonat ndërlidhëse në mes të 
Republikës se Kosovës dhe Republikës së Malit të zi, janë të domosdoshme për zhvillim 
reciprok dhe integrime.Bashkëpunimi cilësor i të gjitha niveleve e stimulon dhe 
mundëson investimet, zhvillimin,dhe integrimet.Përkrahjet e jashtme  nuk do të 
mungojnë,ato janë në aksion dhe veprime konkrete,ato kërkojnë krijimin e 
parakushteve lokale,vendore e rajonale. 
         *Dobitë dhe interesat zhvillimore në shum sektor janë të shumta, si  për zonat, 
komunat, vendet tona dhe për zhvillimin regjional e global, dhe për proceset 
integruese.Dobitë janë të drejtëpersedrejta e të terthorta,dhe të mënjehrshme e 
afatëgjata.                                                      *          *Financimi  nga të gjitha nivelet dhe 
mënyrat nuk është i lehtë,por është i mundshem,vetëm kerkohet iniciativ dhe 
këbëngultësi. Mungesa e projektëve,kërkesave dhe insistimëve  i  pamundëson  
investimet dhe perkrahjen në fjalë.Ndërsa, insistimi dhe këmbëngultësia më angazhim 
konkret i bënë realitet. Iniciativat dhe menaxhimi u takon vendorëve në të dyja anët e 
shtetëve tona. Efektet dhe Rezultatet do jenë të shumanshme,të mënjëhershme dhe 
afatgjata. 
               *Investimet dhe Bashkëpunimi janë qellime dhe instrumente  të zhvillimit dhe 
integrimit të të gjitha sferave.Politikëbërja,qeverisja dhe  vendimmarrjet, duhet 
gjithëherë të jenë të arësyeshme e  humane.Vetëm  politikat e tilla sjellin 
investime,bashkëpunim të sinqertë e zhvillim të mirëfilltë ekonomik,si dhe shndërrim 
të rritjes ekonomike në zhvillim të të gjitha sferave tjera,dhe rrjedhimishtë, në cilësinë  
e jetës së çdo qytetari.                                                              
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11.Përmirësimi i rrethinës biznesore  sfidë për tërheqjen e investime 
të huaja dhe për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik 

Abstract 
Business environment plays a significant role in promoting foreign investment and 
economic development. Foreign investments have become the subject of many studies 
on the role that they have in the growth and economic development of a country. 
Nowadays, these investments are a widespread phenomenon and desired by all 
countries, regardless the stage of the development in which they are now. The need of 
the diverting the capital in the right places is an overwhelming necessity of each 
region. Foreign investment, the option chosen by the entrepreneurs operating in 
international markets, brings benefits to both host countries as well as their country. 
Nowadays a wide range of activities requires fast and dynamic movements of people 
and goods across borders, so telecommunications can overcome the importance of the 
geographical proximity in today's world economy. It is difficult to imagine an economic 
growth in the absence of a consolidated and cultivated business environment which 
will facilitate links with the main Western markets. Therefore, state and local 
governments should guide the development policies affecting in the infrastructure 
(legal and physical), because it is a barrier that has prevented and prevents the foreign 
investment. In a country where infrastructure is amortized and non functional 
expectations for the investments are minimal because the entrepreneurs usually come 
from developed countries with an infrastructure and modern technology. Therefore, 
investment in improving the legal framework, the construction of new local and 
regional roads, the opening of new railway lines, linking of the ports and airports with 
regional routes, are a prerequisite for the promotion of foreign investment. The 
development of the infrastructure, the establishment of good relations with industrial 
parks, cuts geographical spaces between rural areas, the provision of pipes for sewage 
wastewater and drinking water pipe, the secure of power supply, the provision of the 
legal infrastructure, political stability of a country etc..  are elements that influence in 
attracting foreign investors. 
 The factors mentioned above and other relevant factors in the improving of the 
business environment and attracting the investments will be subject that we will treat 
in this paper. 
Keywords:business,investment,services, economic development, development policy. 
 
Hyrje 
Në raportin e parë të Bankës Botërore për vitin 2011 për të bërit biznes (TBB) të vitin 
2011, Kosova u rendit në vendin e 117-të në botë. Kjo renditje ishte e njëjtë edhe për 
raportin e vitit 2012, përderisa mesatarja e shteteve të rajonit ishte vendi i 77-të.  
Renditja e tillë është cilësuar si alarmuese si për qarqet shoqërore, po ashtu edhe për 
ato shkencore dhe si rezultat i një rangimi të tillë  përmirësimi i vendit në raportin e të 
bërit biznes  është caktuar si një ndër objektivat ekonomike të vendit. Në Planin e 
Veprimit të Vizionit Ekonomik të Kosovës për vitet 2011-2014,  parashihet që me 
reformat e ndërmarra Kosova të renditen në top dyzet shtetet reformuese në raportin e 



68 

 

 

të bërit biznes deri në vitin 2014. Ky plan i veprimit, i cili ne leximin e shpejtë duket si 
shumë optimist, parasheh aktivitetet për zhvillimin ekonomik të Kosovës deri në vitin 
2014, që në masë të madhe cilëson përmirësimin në treguesit e raportit të të bërit 
biznes si indikatorë të suksesit për aktivitetet e parapara. 
Në Raportin e Progresit të KE-së për Kosovën 2010 janë identifikuar tri barrierë 
kryesore me të cilat përballen bizneset në Kosovë. Barriera e parë ka të bëj me furnizim 
jo të qëndrueshëm me energji elektrike dhe me ujë të cilat janë posaçërisht serioze për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme prodhuese. Gjithashtu, si një prej barrierave 
kryesore për zhvillim të shpejtë të NVM-ve është caktuar edhe qasja e kufizuar në 
financa. Barriera e tretë është sundimi i pamjaftueshëm i ligjit. Ky punim synon të 
analizojë rëndësinë dhe ndikimin e raportit të bërit biznes në politikat qeverisëse drejt 
përmirësimit të ambientit biznesor. Studimi i përfshinë edhe përvojat dhe qasjen e 
shteteve tjera që e bazuan politikë bërjen e tyre në të bërit biznes. Qëllimi i analizës 
sonë po ashtu është edhe prezantimi i një pasqyre më të qartë të fushave të tjera 
ekonomike që duhen marrë parasysh në përpilimin e politikave për zhvillim ekonomik. 
Për më tepër, në këtë analizë konsiderohen raportet tjera me interes në zhvillimin 
ekonomik dhe tërheqjen e investitorëve. Pasi që Kosova po e përdor të bërit biznes si 
një njehsues rreth suksesit në përmirësimin e gjendjes së të bërit biznes, kjo analize 
gjithashtu është fokusuar në suksesin e të bërit biznes si një vlerësim i ambientit të 
ndërmarrësisë së një shteti. 
Edhe në Shqipëri kjo gjendje mund të konsiderohet si analoge me atë të Kosovës. Për sa 
i përket Zhvillimit Ekonomik në Shqipëri, në vitet e fundit, qeveria ka pasur në fokus të 
punës së saj krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për të tërhequr sa më shumë 
investime private. Shqipëria ka përfituar nga një sasi e konsiderueshme e ndihmës së 
huaj për zhvillimin ekonomik pasqyruar kjo edhe në dokumentet e programimit të vetë 
donatorëve. Është e rëndësishme që mbështetja të bëhet në bazë të dokumenteve 
strategjikë kombëtarë që reflektojnë normat e BE-së dhe IPA duhet të luajë një rol 
thelbësor në këtë proces.  
Prioritetet për mbështetje nga ana e donatorëve janë: 
Vazhdimësia e mbështetjes për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për investime 
private;  
Promovimi i zhvillimit të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, eksporteve dhe 
investimeve të huaja direkte (IHD) dhe 
Mbrojtja e konsumatorit. 
 
Praktika nga vendet e tjera  
Një ndër forcat shtytëse për përmirësimin e renditjes në Raportin e të bërit biznes është 
tërheqja e investimeve të huaja direkte. Në ekonomitë në zhvillim, si Kosova, 
investimet e huaja direkte janë tejet të rëndësishme për përparimin e ekonomisë dhe 
stabilizimin e saj. Qeveria e Kosovës, posaçërisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ka 
punuar në drejtim të përmirësimit të renditjes së Kosovës në këtë raport. Megjithatë, si 
është treguar më lartë, përmirësimi i renditjes nuk do të thotë që do të ketë rritje të 
investitorëve te huaj. Në vitet e fundit të treguesve të të bërit biznes, në Europën 
Lindore ka pasur dy shtete që janë përkushtuar në masë më të madhe në reforma për 
përmirësimin e renditjes, Maqedonia dhe Gjeorgjia. Të dy këto shtete kanë qenë ndër 
reformuesit kryesor dhe kanë arritur që brenda një kohe të shkurtër të përmirësojnë 
renditjen e tyre në këtë raport. Sidoqoftë, investimet e huaja direkte jo vetëm që nuk 
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janë rritur proporcionalisht me përmirësimin e renditjes në raportin e të bërit biznes, 
por ka pasur raste kur ato edhe kanë pësuar rënie. 
 
Përceptimi për Kosovën dhe sfera ndërkombëtare 
Përceptimi i Kosovës nga ana e investitorëve potencial varet nga opinioni publik 
ndërkombëtar për Kosovën. Vendi ynë cilësohet si vend në tranzicion. Kjo reflekton 
edhe në bindjet se korrupsioni është një ndër problemet më të mëdha me të cilat duhet 
ballafaquar për të drejtuar një biznes. Në një raport të vitit 2008 të publikuar nga Oda 
Ekonomike Amerikane, 47% të bizneseve citohen të besojnë se zhvillimi efektiv i 
biznesit në Kosovë varet nga dhënia e ryshfetit institucioneve të Kosovës. Në anën 
tjetër, 12% e bizneseve e cilësojnë këtë si të vërtetë vetëm për institucione të caktuara. 
Për më tepër, mungesa e transparencës në institucione të Kosovës ndikon në 
përceptimin e Kosovës si vend me politika zhvillimore jo të mjaftueshme dhe mjedis 
ekonomik të paqëndrueshëm. Qeverisësit në Kosovë kanë nevojë për fokus të gjerë që i 
adreson të gjitha çështjet problematike me të cilat ballafaqohet vendi ynë, sidomos në 
përmirësimin e infrastrukturës për përmirësimin e rrethinës biznesore për ndërmarrjet 
e vogla dhe të mesme të cilat më së shumti në vendet tranzicionale gjenerojnë 
punësimin dhe zhvillimin ekonomik. 
 
Nga dokumentet te veprat  
Raporti i të Bërit Biznes është një instrument i dobishëm që ofron statistika rreth 
cilësisë së ambientit të të bërit biznes për 185 vende të ndryshme botës. Sidoqoftë, vetë 
Banka Botërore, hartuesi i këtij raporti, i pranon publikisht një mori kufizimesh siç 
është fokusi vetëm në qytetin më të madh, vetëm në ekonominë formale dhe vetëm 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Për më tepër, Banka Botërore thekson që fokusi i 
drejtpërdrejtë vetëm në përmirësimin e renditjes në të bërit biznes nuk do të garantojë 
përmirësim të mjedisit të të bërit biznes. 
 Si rezultat, siç sugjerojnë edhe përvojat e vendeve të tjera, ndryshimet në praktikë 
kërkojnë politika përtej raportit të të bërit biznes  dhe investitorët nuk e konsiderojnë 
raportin si instrument për vendimmarrje. 
Institucionet të Kosovës e kanë përdorur raportin e të bërit biznes si mjet bazë për 
përpilimin e politikave lidhur me të bërit biznes e mbase edhe të gjithë zhvillimit të 
sektorit privat. Themelet e këtyre politikave janë draftuar zyrtarisht në Planin e 
Veprimit të Vizionit Ekonomik të Kosovës 2011-2014, ku specifikisht thuhet që 
përmirësimi në të bërit biznes është objektiv e 23 aktivitete dhe krijimi i task forcës së 
të bërit biznes. Si rezultat, Qeveria e Kosovës i ka miratuar një seri ligjesh për 
përmirësimin e mjedisit afarist për ndërmarrjet e vogla dhe te mesme. Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë, duke u bazuar në një raport që assesi nuk garanton 
përmirësime reale të gjendjes, i ka zbatuar pesë reforma për të rritur rezultatin në tre 
tregues të raportit të bërit biznes. 
Raporti i Bankës Botërore për lehtësinë e të bërit biznes fokusohet në masë të madhe 
në rregulloret dhe kornizat legjislative që rregullojnë secilin nga indikatorët e matur në 
këtë raport. Kosova deri më tani ka shfaqur gatishmëri të madhe për amandamentimin 
e ligjeve dhe akteve nënligjore për t’i harmonizuar ato me direktivat Europiane dhe 
praktikat më të mira ndërkombëtare. Sidoqoftë, problemi madhor i Kosovës nuk është 
mungesa e ligjeve të përditësuara me legjislacionin ndërkombëtar, por zbatimi i tyre në 
praktikë. Si rezultat, përmirësimi i Kosovës në renditjen e raportit të të bërit biznes 
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është drejtpërdrejt i ndërlidhur me përmbajtjen e ligjeve dhe atë se çka ato tentojnë të 
rregullojnë, e jo me zbatimin e tyre. Kjo do të thotë që përmirësimi i renditjes në 
raportin të bërit biznes nuk paraqet pasqyrë të qartë të zhvillimeve reale në vend. 
Vendeve në zhvillim, si Kosova, iu ndodhë edhe më keq kur politik bërësit limitohen 
tërësisht në reforma selektive sa për të përmirësuar pozitën në të bërit biznes, duke 
shkaktuar kështu stagnime të qëndrueshme të zhvillimit të sektorit privat. Kjo 
kryesisht për shkak se i gjithë potenciali politik e administrativ është përqendruar në 
përmirësimin e të bërit biznes, duke lënë anash të gjitha fushat tjera të rëndësishme. 
Pas kësaj analize, mund të përfundojmë se ky limitim ka qenë i gabuar dhe veç sa ka 
ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit. Për më shumë, përkundër gjithë 
angazhimeve ekskluzive për të përmirësuar pozitën në të bërit biznes, institucionet e 
Kosovës nuk e kanë arritur një gjë të tillë, meqë përmirësimi është vetëm për 19 vende.  
Kosova mund të jetë në top reformuesit e raportit e edhe në top dyzet  apo njëzet 
vendet në renditje të TBB edhe nëse gjithë reforma politike e administrative e së 
ardhmes shkon në këtë drejtim. As atëherë krizën ekonomike në rritje e sipër nuk do ta 
mund ta zhdukin përmes investimeve të huaja direkte, meqë siç tregojnë praktikat e 
vendeve tjera, renditja e mirë në të bërit biznes nuk garanton rritjen e nivelit të 
investimeve të huaja në atë shtet. Kjo shihet nga praktikat e vendeve si Maqedonia e 
Gjeorgjia, suksesi i të cilave në renditjen në raportin e të bërit biznes nuk ka rezultuar 
në rritjen e investimeve. Duke pasur parasysh që një ndër qëllimet më të rëndësishme 
të një ekonomie në zhvillim, si kjo e jona, është tërheqja e investimeve të huaja direke, 
përqendrimi i përmasave të mëdha në përmirësimin e renditjes së shtetit në raportin e 
TBB paraqet fokusim jo efiçient të politikave zhvillimore. 
Si një vend që ka nevojë për një zhvillim të hovshëm, të shpejtë dhe të qëndrueshëm 
ekonomik, Kosova nuk mund të presë të mësoj prej gabimeve të saj, siç ka bërë sivjet 
me raportin e të bërit biznes. Gabimet e vendeve tjera, sidomos vendeve me një situatë 
të ngjashme politike, sociale e mbi të gjithash ekonomike, duhet të shërbejnë si mësim 
sistematik në krijimin e politikave publike. 
Limitimi i tyre në indikatorë të përzgjedhur të suksesit mund të tingëllojnë mirë në 
letër, por nuk e përmirësojnë mjedisin e biznesit në Kosovë. 
 
Efektet e pritura nga përmirësimi i rrethinës biznesore 
Përmes përmirësimit të rrethinës biznesore do të arrihej që: 
Të mbështetet procesi i orientimit të ndihmës së huaj kundrejt prioriteteve zhvillimore 
, (ky orientim do të ndikojë si në balancën e shpërndarjes së ndihmës së huaj midis 
sektorëve ashtu edhe brenda tyre); 
Të inkurajoje donatorët në programimin e ndihmës së tyre dhe në përcaktimin dhe 
menaxhimin e projekteve;  
Duke sintetizuar faktet ekzistuese mbi ndikimin e ndihmës së huaj, një rrethinë 
biznesore më e avancuar mund të përmirësoj ndikimin, efektivitetin dhe efiçencen e 
ndihmës së huaj në vitet në vijim. 
Krijimi dhe menaxhimi i një baze të dhënash për ndihmën e huaj është një mjet kryesor 
për të shmangur dublikim të programeve midis donatorëve dhe ministrive. Raportet e 
gjeneruar do të prezantonin ecurinë vjetore të ndihmës së huaj si dhe do të ofrojë një 
motivim për të përditësuar dhe siguruar cilësinë e informacionit, i cili mund të 
përdoret nga të gjitha palët e interesuara. 
Ne cilat elemente duhet të konsistojë ky përmirësim i rrethinës biznesore? 
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Ekzistimi i kornizës adekuate ligjore për bërje të suksesshme të biznesit është 
thelbësor. Çështjet kritike brenda kornizës ligjore përfshijnë mbrojtjen e të drejtave të 
biznesit dhe pronës industriale, qartësi lidhur me pronësinë e tokës dhe barrë 
minimale burokratike për bizneset e vogla. Përveç kësaj regjimi planifikues që lehtëson 
investimet në sektorët prioritar pa komprometuar ambientin dhe të drejtat e 
qytetarëve do të përshpejtonte shumë rritjen dhe do ti ofronte Kosovës përparësi 
krahasuese. Edhe pse është bërë përparim i dukshëm në këtë fushë, në veçanti në lidhje 
me pronësinë e tokës, korniza ligjore mbetet sfidë e rëndësishme në të cilën duhet 
punuar ende.  
Gjendja aktuale e sistemit të furnizimit me rrymë duhet të përmirësohet. Furnizimi i 
parregullt me rrymë gjithashtu vepron si kundër stimulim për investitorët potencialë të 
huaj.  
Prandaj është thelbësore që të ketë kapacitet të mjaftueshëm gjenerues dhe distribuues 
për të kënaqur kërkesat e industrisë, tani dhe në të ardhmen. Përmirësimi i efikasitetit 
teknik dhe inkasimit të faturave do të kërkohet në afat të shkurtër, para se gjenerimi i 
ri i propozuar të vihet në dispozicion pas disa viteve. 
Mungesa e pranimit- integrimit të Kosovës në shumë institucione të rëndësishme 
krijon një dozë pasigurie për investitorët potencialë. Premia e rrezikut të ndërlidhur 
mund të shihet në sjelljet e institucioneve financiare dhe të investitorëve. Kjo gjendje 
mund të ndikoj negativisht në bizneset vendore dhe do të frenoj investitorët e huaj. 
Nëse sektori privat dëshiron të rritet me efikasitet dhe në mënyrë të qëndrueshme, 
kërkon nje qasje në financa të pranueshme dhe më fleksibile që mund të qasen 
relativisht shpejt në bazë të kërkesave të investitorëve. Ky financim normal 
strukturohet dhe ofrohet përmes një sërë instrumentesh financiare, përfshirë grantet e 
pakthyeshme, një mori skemash krediti, injektimet e jashtme të ekuitetit dhe fitimet 
nga riinvestimet. Aktualisht, shkalla dhe fushëveprimi i burimeve  financiare dhe 
produktet në dispozicion për bizneset komerciale dhe bujqësore është relativisht i 
kufizuar dhe sipas shumë pronarëve të ndërmarrjeve, përfaqësuesve/ këshilltarëve dhe 
akademikëve të biznesit, nuk është përkatëse për aktivitetet normale operative, me 
përjashtim të  sipërmarrjes për zgjerim dhe të orientuara kah rreziku. Investimet e 
fundit të huaja në sektorin bankar shtojnë gjasat  për konkurrencë e me këtë 
përmirësojnë kushtet për bizneset në sektorin privat por kamatat dhe kushtet e kthimit 
ende shkaktojnë vështirësi për shumë biznese të vogla. 
Politikat fiskale janë një instrument shumë i rëndësishëm për përmirësimin e rrethinës 
biznesore. Aktualisht një pjesë e madhe e tatimeve në Kosovë grumbullohen në kufi . 
Nëse industritë prodhuese do të zhvillohen, atëherë është thelbësor kalimi në tatimet e 
brendshme, korporatë dhe personale, për të inkurajuar importimin e mallrave kapitale 
dhe lëndëve të para për qëllime prodhimi. Përveç nëse korrigjohet, kjo çështje ka gjasa 
të dekurajoj investitorët vendor dhe të huaj në prodhim.  
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12.Eksportet  e  bimëve  medicinale  promotor   në   zhvillimin    
ekonomik   të   Shqipëri 

Exports of medicinal plants promotor economic development in Albania 
 
Abstract 
Sage, medical and aromatic plants, originating from the Mediterranean is the main 
business in Albania, which generates more than 16 million euros per year and a part-
time activity, which are employed more than 100,000 rural residents. Exporting firms 
are the promoter for this business development and economic development of the 
country: 60 percent of medicinal plants were sent to Germany and USA. Albania is a 
major international player for medicinal plants.It is market leader in the U.S. and 
Germany. 
Every day more and more European countries is growing demand for these plants while 
local businesses are focused on expanding the planted area, we invest for the 
processing of medicinal herbs and essential oils production. Medicinal herbs are found 
throughout the country, but the collection is organized into several districts: Malësia e 
Madhe, Shkodër, Skrapar, Elbasan, Korçë, Berat, Përmet dhe Durrës. Sage from the 
northern districts considered the best quality.  
During the last ten years, the sector has grown in size and efficiency. 
Currently, two main issues to be addressed are: 
 • Improve the quality, the adoption of standards and quality controls throughout the 
value chain.Currently, the average price of export of medicinal plants in general is 
lower than that of a competitor Mediterranean.Such a situation is due to practices not 
efficient, during harvest, leading to insufficient standard of quality. 
• The need for a new and more efficient government sector, to prevent its 
collapse.Investment for the establishment of standards, restructuring of the quota 
system dhekontrollet collection of wild medicinal plants, wild sage extraction control, 
training of harvesters in sustainable collection of medicinal plants.Preventing the 
overexploitation of natural resources, giving a role of public institutions in the quality 
control of essential oils are also very important. 
 
Hyrje 
Sherbela, bimë mjekësore e aromatike, e njohur që në kohë të lashta,sot kultivohet me 
sukses në shumë vende të botës si Evropë, Lindje e largët, Afrikë, Azi, Oqeani, Amerikë 
latine e Amerikën e veriut. Në format e saja të egra e spontane, ajo rritet e zhvillohet në 
shumë rajone të vendit tonë, kryesisht në terrenet e thata e me shpate gëlqerore, nga 
zona e ulët e deri në atë subalpine, në Shkodër, Lezhë, Gjirokastër, Llogara, Dajt e më 
tej.  
Grumbullimi dhe tregtimi i kësaj bime mjekësore, si burim të ardhurash ka qenë 
traditë prej dekadash në vendin tonë. Sot ajo zë vendin e parë në eksportin e bimëve 
aromatike e mjekësore si dhe vendin e dytë në botë.  
Një sërë faktorësh si erozioni i rënduar gjenetik, kërkesa e madhe e në rritje e tregut 
botëror, përshtatja shumë e mirë me kushtet klimatike-tokësore si dhe fitimi shumë më 
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i madh se me kulturat e tjera, kanë bërë të mundur që sherbela sot të vlerësohet e të 
kultivohet në mjaft zona të rajonit të M. Madhe. 
Në kuptimin funksional e cilësor , sherbela ofron sot një perspektivë të re e interesante 
për bujqësinë e rajonit të M. Madhe. Kultivimi i saj gjen terren dhe kryen njëkohësisht 
shumë funksione duke ndikuar direkt në: ruajtjen e peizazhit, realizimin e një ambienti 
të këndshëm e fitimprurës, ruajtjen e rritjen e biodiversitetit të agroekosistemit, 
ruajtjen e traditave dhe rikuperimin e sipërfaqeve të degraduara. 
Sherbela njihet që në kohët e lashta nga egjiptianët, grekët dhe romakët, të cilët e 
çmonin për vetitë e saj. Gjatë gjithë mesjetës ajo është vlerësuar si një bar që është i 
aftë të kurojë çdo të keqe. Vetë emri që ka marrë kjo bimë, salvia, që do të thotë “bima 
që shpëton” dëshmon për vlerësimin që i kanë bërë romakët e vjetër duke e 
konsideruar si bimë te shenjtë. Ndersa në gjuhen shkencore quhet sherbela mjekësore 
(Salvia officinalis)38 . 
 
 o Karakteristikat e përgjithshme bimore 
Tipi i bimës: Shkurre shumëvjeçare 
Lartësia: 30-40cm deri 1m 
Forma e bimëve: E drejtë, bronkiale 
Trupi: Fillimisht i gjelbër, pastaj me pjekjen bëhet dru, shumë i degëzuar dhe mund të 
arrijë deri në një metër lartësi.  
Gjethet: Fillimisht të vogla, të shkurtra, janë ovale,me një ngjyrë të bukur gri-
jeshile.Janë të pasura me vajra esenciale që i japin aromë karakteristike. 
Lulet: Lulet, ngjyrë vjollcë, vendosen në pjesën e  sipërme në 2-4 degëzime vertikale 
dhe celin në qershor-korrik.  
o Përbërësit bimor 
Bima e sherbelës përmban 1-2.8% vaj esencial. Në këtë strukturë, komponenti kryesor 
është tujoni (alfa e beta-thujone) me 35-60%39.  
Natyra e tij toksike kufizon përdorimin e vajit esencial në doza të larta. Pjesa tjetër e 
vajit përbëhet nga substanca të tjera terpenike.  
o Përdorimet 
• Familjare (aromatizues për ushqimet ) 
• Industria farmaceutike (aromatizues për ilaçet ) 
• Industria kozmetike (sapunë, profume, pastë dhëmbësh, deodorante) 
• Industria ushqimore (aperitivë, amare, antiokside. e antimikrobike).  
o Veçoritë kurative të sherbelës40. 
Sherbela, e njohur si bimë mjekësore, përdoret me një veprim mjaft të gjerë kurativ 
kryesisht në rastet e: 
• Problemeve nervore, depresionit, lodhjes nervore dhe tensionit të ulët. Në këtë rast 
stimulon gjëndrën mbiveshkore dhe tonifikon sistemin nervor. 
• Djersitjes së tepërt, si një nga veçoritë tradicionale më të njohura. Aplikimi i garzës së 
lagur me lëng sherbele në zonat e interesuara të djersitjes kuron apo kufizon djersitjen 
e tepërt. 

                                                
38Msc. Refik Shema,Fiziolog i bimëve, “Sherbela e Kultivuar”,Shkoder 2011 
39

Msc. Shema R., QTTB-Shkodër,Ag. Pllumbi M -“Studimi i efektit të dozave të ndryshme të fosforit  
kundrejt nitratit në prodhimin e sherbelës” 
40http://www.agro.al/fileadmin/user_upload/attc/QTTB_Shkoder/Broshura_Sherbela__e_Kultiv
ua. 
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• Inflamacioneve (skuqjet) në fyt, gojë e mishra të dhëmbëve.  
• Temperaturës së lartë. E ul atë.  
• Përhapjes së ekzemës. 
• Anoreksisë. Stimulon të ushqyerit (hap oreksin). 
• Glicemisë. Favorizon zbritjen e glicemisë. 
• Bile-s. Stimulon prodhimin e bile-s.  
• Shqetësimeve digjestive. Favorizon qetësimin e vjelljes, diarresë dhe shqetësimeve të 
barkut.  
o Jetëgjatësia e sherbelës 
Një mbjellje e sherbelës mund të zgjasë deri në 15 vjet, por në këtë rast bimët paraqiten 
me një drunjëzim të theksuar e me humbje të pjesës barishtore. Normalisht sherbela 
shfrytëzohet për rreth 4-5 vjet.  
Kushtet e mira të plehërimit ndikojnë në jetëgjatësinë e bimës dhe bëjnë të mundur që 
ajo të shfrytëzohet edhe për 5-6 vjet. Pas kësaj periudhe sherbela tenton të degradoje 
duke u shoqëruar me rënie të theksuar të prodhimit dhe në këtë mënyrë është e 
nevojshme që pas një periudhe 5 vjeçare të zëvendësohet. 
o Kërkesa në rritje e tregut botëror 
Preferenca për sherbelën shqiptare dhe kërkesat në rritje të industrisë botërore 
farmaceutike e kozmetike nga vende si Franca, Amerika,Gjermania dhe Italia, ka sjellë 
në rritje kërkesën për këtë kulturë duke imponuar në këtë mënyrë tek fermerët e 
rajonit nevojën e sigurimit të kësaj bime përmes kultivimit të saj, si rrugëzgjidhje për 
plotësimin e nevojave të tregut dhe si mundësi fitimi, kryesisht në zonat rurale, ku 
tokat skeletike nuk japin mundësi fitimi me kulturat e tjera41 .  
Tregu i sherbelës është një treg vazhdimisht i ndërkombëtarizuar, me çmime që 
krijohen mbi bazën e kërkesë ofertës nga e gjithë bota, jo transparente dhe me luhatje 
të mëdha nga stina në stinë.  
o Fitimi disa herë më i madh se me kulturat e tjera. 
Pavarësisht se në kushtet e një agroteknike të cunguar (pa përdorimin e plehërimit 
kimik, ujitjes e pesticideve), gjithsesi, rezultatet e para të kultivimit të sherbelës në këtë 
zonë qenë shumë premtuese, gjë që bëri të mundur stimulimin e shumë fermerëve të 
tjerë në ndërmarrjen e këtij aktiviteti prodhues. Nga analiza ekonomike për vitin e dytë 
të prodhimit të sherbelës u konstatua se përkundrejt një shpenzimi mesatarisht vjetor 
prej 91 mijë lek/ha, sigurohet një rendiment mesatarisht vjetor prej rreth 3-4 t, gjë e cila 
siguron të ardhura vjetore 450 mijë deri në 600 mijë lek/ha. Në se do të bënim një 
krahasim me kulturat tradicionale të grurit e misrit të mbjellur në kushtet e 
prodhimeve të larta vlerësohet se, fitimi me kulturën e sherbelës është 3-4 herë më i 
lartë42. 
Struktura e zinxhirit ushqimor është relativisht e thjeshtë: Familjet rurale mbledhin 
bimet medicinale të thata të cilat  blihen nga firmat e vogla mbledhëse.Ne gjithë 
vendin  jane rreth 30-40 firma grumbullimi te bimeve medicinale. Keto firma arrijne ti 
shesin per eksport. 
 
 

                                                
41Msc. Shema R., QTTB-Shkodër,Ag. Pllumbi M -“Studimi i efektit të dozave të ndryshme të 
fosforit  kundrejt nitratit në prodhimin e sherbelës” 
42

http://www.agro.al/qttb/qttb-shkoder/sherbimet-e-ofruara/teknologji/bmedicinale/ 
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Analiza e tregut eksportues te sherbeles ne vite  
Gjate viteve  2008-2009 kemi rritje te eksporteve ne tregun amerikan ndersa ne vitin 
2009-2010 eksportet ne SHBA kane rene,kjo si pasoje e rritjes se eksporteve ne tregun 
europian si Gjermani,France etj. Importet nga Shqipëria u kompensuan  pjesërisht nga 
rritja e importeve nga Turqia dhe Gjermania. Bimët mjekësore shqiptare po hynin ne 
tregun amerikan përmes vendeve të treta (dmth. Turqia).Perseri vitin e shkuar kemi 
nje kerkese shume te larte per bime medicinale e cila arrihet te permbushet  nga  rritja 
e prodhimit vendas.Kjo tendece vazhdon edhe ne vitin aktual43. 
( grafiku. 1)Evolucioni I eksporteve te shebeles ne SHBA dhe ne pjesen tjeter te botes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burimi  INSTAT 
Nuk ka konsensus  mbi shkaqet e ndryshimive  të tilla: disa administrator firmash 
konsiderojnë se zhvendosja e tillë është e lidhur me rritjen e vëmendjes  për sigurinë e 
sherbeles  se thate të importuara në SHBA, që duhet të sterilizohet, për të parandaluar 
rreziqet  (nuk ka objekte për sterilizues te sherbeles në 
Shqipëri,ndersa neTurqi behet sterilizimi I bimeve  dhe  ri-eksportimi I tyre në SHBA 
do të gëzoje  avantazh konkurrues), ndërsa të tjere mendoj se kjo është thjesht për 
shkak të politikës agresive të ekspansionit shqiptar (p.sh  sipërmarrja e përbashkët me 
Grupin turk Kutas), i cili u bë eksportuesi i dytë më i madh në vend. 
Skema 2: Trendi i eksporteve te sherbeles nga Shqiperia  për ne BE-në dhe SHBA (Ton) 
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Burimi: EUROSTAT (European Statistical System) 
Shqipëria është furnizuesi kryesor i sherbele në SHBA, duke filluar nga 50% në 65% të 
totalit të importeve SHBA . 
Turqia është një tjetër furnizues i madh, roli i të cilit është duke u forcuar, ndërsa 
Gjermania ndjek një model më pak të qëndrueshem - megjithatë, duket se të dyja këto 
vende, në vitet e veçanta, kanë qenë  dege aktive në trekëndëshin ndermjet  SHBA-se 
dhe Shqipërisë44. 
Një qasje e tillë është konfirmuar nga korrelacioni negativ midis eksporteve të 
sherbeles në vendet e BE dhe të SHBA-se: kur eksportet direkte në SHBA janë të larta,  
eksportet në BE janë të ulëta dhe anasjelltas. 
Tabela 1. Sasite(ton)Eksportet shqiptare dhe boterore te sherbeles ne SHBA, në vlerë 

Vitet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

World 2,553 2,870 2,710 3,109 2,335 3,010 2,909 2,104 

Albania 1,565 1,611 1,431 2,007 1,365 1,413 1,642 1,150 

Albania/World 61% 56% 53% 65% 58% 47% 56% 55% 

 
Tabela 2. Sasite e eksporteve.Raporti I Shqiperi ndaj totali te importuar nga vendet e 
huaja. 

Vitet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

World 
total 

4,888 5,429 6,414 7,621 6,111 8,160 9,191 7,568 
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Albania 2,480 2,578 2,852 4,297 3,130 3,293 4,763 4,046 

 
Tabela 3.  Cmimi I sherbeles ($/kg) 

Vitet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

World     1.9   1.9   2.4   2.5   2.6   2.7   3.2   3.6 

Albania     1.6   1.6   2.0   2.1   2.3   2.3   2.9   3.5 

Price 
increase W. 

   0%   26%   4%   4%   4%   19%   13% 

Price 
increase AL. 

   0%   25%   5%   10%   0%   26%   21% 

Burimi: USDA(United States Department of Agriculture) 
Duke analizuar evolucionin e çmimeve mesatare të importit te sherbeles në SHBA, del 
se çmimet kanë qenë përgjithësisht në rritje (shih Tabelën 3). Në përpjekje për të 
ruajtur një rrjedhje të qëndrueshme të eksporteve drejt SHBA-ve, operatorët shqiptarë 
ndoqen një politikë të çmimeve relativisht të ulte, për të mbajtur një pozitë 
udhëheqëse në tregun e SHBA-së .  
Vetëm në vitin 2011, kur ka qenë edhe mungesa e furnizimeve në tregun botëror, 
sherbela shqiptare ka arritur të "shënojë" një çmim të lartë në mënyrë të ngjashme si 
pjesa tjetër e botës, duke fituar terren dhe "luajtur" një rol përcaktues në treg. 
Përveç kësaj, ky paradoks (çmime të ulëta - Cilësitë e larta organike) mund ti 
atribuohet pjesërisht  mungesës së qeverisjes  shqiptare në zinxhirin e vlerës . 
 
Kuadri    politik 
Organet kryesore qeveritare të përfshira me biznesin e bimëve mjekësore janë: 
1.Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (MEFWA), e cila është 
përgjegjësepër sektorin e pylltarisë duke përfshirë bimët mjekësore.Roli i MEFWA 
është veçanërisht e rëndësishme, kanë përgjegjësi për ruajtjen e burimeve natyrore të 
vendit. 
2.Qendra Kombëtare e Licencimit, lëshimin e licencave të nevojshme për  mbledhësit, 
përpunuesit, eksportuesit, dyqane  etj) dhe Qendra Kombëtare e Regjistrimit ku të 
gjithë këta operatorë janë të regjistruar si biznese ligjore. 
3.Dogana, të cilat kontrollojnë dhe regjistrojnë rrjedhat ndërkombëtare të bimëve 
medicinale. 
  Në veçanti, sherbela eshte produkt i regjistrimit të detyrueshëm, por ata nuk  
tregohen domosdoshmërisht sipas llojit dhe për këtë arsye regjistrohen zakonisht si 
"bimë medicinale" 
 
Trendet dhe faktorët kryesore te zhvillimit 
Tendencat kryesore të zhvillimit të dala nga analiza e zinxhirit të vlerës gjatë dhjetë 
viteve te fundit. 
Faktorët në zhvillim mund të renditen si më poshtë: 
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1.Tregu botëror i bimëve të egra medicinale është relativisht i parashikueshem,ka një 
tendence rritjeje pozitive dhe roli i aktorëve kryesorë është konsoliduar. 
2. Operatorët shqiptarë kanë përvojë dhe e dine biznesin e tyre. Një numër relativisht i 
lartë i tregtarëve te talentuar dhe me përvojë drejtojne zinxhirin e vlerave.Këta 
operatorë kanë qenë në gjendje për të shfrytëzuar kushtet e favorshme te 
tregut,përvojën, kapitalet dhe lidhjet tregtare. 
4. Përkrahja e vazhdueshme nga projektet e zhvillimit në përmirësimin e segmenteve te 
zinxhirit të vlerës lehtëson tregtine ndërkombëtare.Ndihmë e tillë ( projektet e USAID-
it) është kritikuar shpesh nga shitesit kryesore / tregtarët, por ka luajtur një rol të madh 
në përmirësimin e zinxhirit të vlerave. Në të njëjtën kohë, roli i institucioneve publike, 
si në nivel qendror dhe vendor, ka qenë i papërfillshëm, pavarësisht rëndësisë së 
zinxhirit të vlerës. 
Tendencat kryesore të zhvillimit mund të përmblidhen si më poshtë: 
• Konkurrenca mes tregtarëve me shumicë / eksportuesit, të cilët janë aktorët e 
zinxhirit të vlerës është në rritje dhe bëhet gjithnjë e më i padisiplinuar. 
Kjo është për shkak të rritjes së numrit dhe madhësisë së aktorëve dhe vështirësitë në 
rritje në ruajtjen e furnizimeve ekzistuese.  
• Diversifikimi i produkteve. Tregtarët me shumicë / eksportuesit e kuptoi se 
perspektiva kryesore për zgjerimin e biznesit të tyre konsistojnë në: i) zgjerimin e 
gamës së produkteve që ato ofrojnë, ii) prodhimin e disa vajra esenciale. 
 
Konkluzione 
Bimeve medicinale janë një burim i rëndësishëm i të ardhurave për vendin. 
Perspektivat e biznesit në dhjetë vitet e fundit i dhane operatorëve të sektorit mundësi 
të rriten dhe të konsolidohen.Roli i projekteve të zhvillimit ndërkombëtar kane luajtur 
një rol shumë të rëndësishëm në disa aspekte kryesore, të tilla si lehtësimi i lidhjeve 
tregtare, duke zgjeruar konkurrencën dhe trajnimin e korrësve, një çështje absolutisht 
kyçe, ku askush tjetër nuk investon. 
Disa projekte zhvillimore që kanë të bëjnë me sherbelen jane USAID-it( United States 
Agency for International Development),IFDC( An International Center for Soil Fertility 
and Agricultural Development),EDEM(Enterprise Development and Export Markets 
)dhe aktivitetet e GTZ(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ) për 
zonat malore.Biznesi i bimëve mjekësore dhe vajrave esenciale përfshin nje tregti 
komplekse ndërkombëtare, dinamika globalizimi, konkurrence te fuqishme ndërmjet 
kompanive gjigande multi-nacionale te  produkteve farmaceutike, kozmetike dhe 
industrinë ushqimore dhe agro-mjedisore . 
Biblografia 
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Msc. Shema R., QTTB-Shkodër,Ag. Pllumbi M -“Studimi i efektit të dozave të 
ndryshme të fosforit  kundrejt nitratit në prodhimin e sherbelës” 
Msc. Refik Shema,Fiziolog i bimëve, “Sherbela e Kultivuar”,Shkoder 2011 
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Albana (Kullolli) Kastrati, MK45 Universiteti,,Luigj Gurakuqi,,Shkoder 

Klodiana Biba46 

13.Shkaqet e falimentimit të bizneseve në evropë dhe në Shqipëri 

Hyrje 
Falimentimi  është një objekt studimi interesant. Ai zakonisht perceptohet si një 
ngjarje tronditëse dhe skandaloze, si  një njollosje reputacioni të menaxhimit dhe 
pronarëve të saj, që çon në një “vdekje” të shoqërisë. Përveç këtyre motiveve, kohët e 
fundit një numër i konsiderueshëm studiuesish kanë kontribuar në këtë fushë me 
studimet e tyre. 
Në këtë punim do te trajtohen shkaqet/arsyet e faliemntimit të shoqërive tregtare me 
karaktere të ndryshme në Evropë. Për të analizuar këtë fokusi ynë është vënë në tre 
shtete me karakteristika specifike të ndryshme si Britania e Madhe, Gjermania dhe 
vendi ynë Shqipëria. 
Arsyeja përse ne kemi marrë këto tre shtete në studim, është për krahasuar këtë 
trekëndësh të vendeve me karakteristika specifike të falimentimit. Shqipëria në rrugën 
e  saj, për tu bërë anëtare e BE-së, nga pikëpamja ekonomike (dhe shoqëria në 
përgjithësi) krahasohet me karakteristikat e anëtarëve ekzistues.  
Kemi zgjedhur Gjermaninë, sepse është një nga superfuqitë e BE si dhe ligji shqiptar i 
falimentimit (ligji i paaftësisë paguese) është në pjesën më të madhe korrespondues me 
atë gjerman. Ndërsa Britania e Madhe, edhe pse është pjesë e BE-së, teoria anglo-
saksone legjislative dhe praktike është relativisht e ndryshme nga ato të Evropës 
kontinentale, prandaj u bë tërheqës për krahasim. 
Kështu, në këtë studim, së pari paraqitet shkaku i përgjithshëm I falimentimit dhe 
katër llojet kryesore të rasteve të dështimit. Gjetjet e shkaqeve të  falimentimit janë të 
bazuara në një rast studimi të kompanive të falimentuara belge, por që sipas studiuesve 
(Ooghe dhe të Waeyaert) mund të përgjithësohen si shkaqe universale të falimentimit. 
Ndërsa së dyti janë shqyrtuar modelet specifike të tre shteteve të lartpërmendura 
(Britania e Madhe, Gjermania dhe Shqipëria)  që shkaktojnë paaftësi paguese. 
Shkaku i përgjithshëm I falimentimit  
Bazuar në studime e intervista dhe një mostër të përzgjedhur të 12 kompanive të 
falimentuara belge, të përzgjedhura në bazë të kritereve të moshës, madhësisë dhe të 
industrisë (Ooghe and De Prijcker (2006)) ka katër lloje kryesore të rasteve të 
dështimit.  
Rasti i parë i dështimit ka të bëjë me kompanitë e sapo krijuara, përshkruan 
përkeqësimin e këtyre kompanive udhëhequr nga një keqmenaxhim. 
Rasti I dytë lidhet me dështimin e kompanive ambicioze, të cilat kanë (pas një investim 
të dështuar)  mjete të pamjaftueshme financiare për të rregulluar mënyrën e tyre të të 
bërit biznes me ndryshimet në mjedis. 

                                                
45Pedagoge pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti Luigj Gurakuqi, Proçes Doktorature, 
kullolli_albana@yahoo.com 
46Studente në Masterin Shkencor Kontabilitet, klodianabiba@hotmail.com 
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Rasti i tretë është rasti i kompanive me rritje të mëdha, të udhëhequr nga një 
menaxhim me vetëvlerësim të tepruar pa një pamje realiste mbi situatën financiare të 
kompanisë. 
Së fundi, rasti i katërt i dështimit është përkeqësimi gradual i kompanive të themeluara 
kohë më përpara, ku menaxhimi ka humbur kontaktin me ndryshimet e mjedisit. 
Siç u tha më lart, edhe pse këto katër raste janë tërhequr nga analiza e kompanive të 
Belgjikës, ato reflektojnë parimet e përgjithshme dhe universale që mund t'i atribuohet 
rasteve të dështimit diku tjetër, në të gjitha ekonomitë evropiane, përfshirë Shqipërinë. 
Parashikimet e falimentimit të bisneseve përqendrohet kryesisht në faktorët financiarë 
(p.sh. treguesit, raportet), Në mënyrë që të arrihet një perspektivë më e gjerë studimet 
dallojnë pesë grupe të ndërthurura të shkaqeve të jashtme dhe të brendshme të 
falimentimit. Këto grupe janë: 
Mjedisi i përgjithshëm (ekonomik, teknologjik, faktorët politike dhe sociale apo 
faktorëtnë lidhje me vende të huaja, për shembull - Funksionimi i tregjeve financiare 
dhe Institucioneve,Sjellja e qeverisë), 
.Shkaqet e falimentimit të kompanive të sapo themeluara  
Kyë shtë rasti më I zakonshëm I falimentimit. Shumë kompani dështojnë brenda pesë 
viteve të para të jetës, si pasojë e asnjë rritjeje të ndjeshme dhe pa fitime, shumica nuk 
kanë pothuajse asnjë shans për të mbijetuar. 
Duke përdorur rastet e mëparshme,  shkaqet e falimentimit, kompanitë  të sapo krijuara  
janë: 
Mjedisi i përgjithshëm: 
Recesioni në industri, 
Mjedisi drejtpërdrejtë: 
Mungesa e konsumatorëve / pakënaqësia e konsumatorëve, 
Mosbesim në shumë nivele (bankat, konsumatorët, furnizuesit, ...), 
Karakteristikat e menaxhimit  
Kompetencat dhe aftësitë e pamjaftueshme në shumë fusha, 
Nxitimi, udhëheqja autoritare, 
Politika e korporatave: 
Nuk ka përparime strategjike, 
Shpenzimet kapitale papërshtatshme, 
Planifikimi, pamjaftueshme financiare, 
Gabimet e rënda operative. 
Shkaku më i zakonshëm në këtë rast falimentimi ështëcilësia e menaxhimit, mangësi 
në njohuri dhe përvojë në shumë fusha të biznesit. 
Shkaqet e falimentimit të kompanive ambicioze 
Kompanitë ambicioze janë ato kompani që duan rritje të shpejtë. Këto kompani kanë 
një strukturë të dobët financiare. Prandaj janë më të prekshme për falimentim, sepse 
menaxherët duan të zgjerojnë kompaninë sa më shpejt, por jo gjithmonë ka rezultat 
pozitiv të pritshëm. 
Origjina më e shpeshtë e dështimit në mesin e kompanive ambicioze mund të gjenden 
në këto grupe: 
Mjedisi i përgjithshëm: 
Tregu dobët të aksioneve, 
Rritja e çmimeve të lëndëve të para, 
Mjedisi drejtpërdrejtë: 
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Mungesë e konsumatorëve, 
Mosbesim, 
Karakteristikat e menaxhimit: 
Mbajtëse e gjerë e rrezikut, 
Mbi-optimizmi, 
Politika e korporatave: 
Shpenzimet e tepruara kapitale, 
Shitjet e mbivlerësuar, 
Mungesa e ekspertizës. 
Specifike për këtë rast është mbivlerësimi i madh i kërkesës për produktet e kompanisë 
pavarësisht nga përvoja dhe aftësitë e menaxhimit, si pasojë e optimizmit dhe 
disinformacionit  rreth madhësisë së tregut. 
  Shkaqet e falimentimit të kompanive me rritje të shkëlqyer 
Kompanitë në rritje janë ato që kanë ekzistuar me sukses për disa vite para se të 
merrnin zgjerimin ekstrem dhe kanë strukturë të fortë financiare. Këto kompani 
vendosin një strategji të re që fillimisht është e suksesshme, gjë e cila I bën menaxherët 
jashtëzakonisht optimistë dhe joreale, menaxhimi humbet kontaktin me realitetin. Ky 
është shembulli I rreziqeve të kompanive të shëndetshme kur nuk ka menaxhim 
adekuat. 
Burimet e dështimit të ketyre lloj kompanish janë: 
Mjedisi i përgjithshëm: 
Tregu dobët të aksioneve, 
Recesioni në industri, 
Mjedisi drejtpërdrejtë: 
Mosbesim, 
Konkurrenca e lartë, 
Karakteristikat e menaxhimit apo: 
Shumë optimiste;   
Politika e korporatave: 
Shpenzimet e tepruara kapitale, 
Mbingarkim  
Menaxhimi i parregulluar dhe struktura operacionale. 
 Shkaqet e falimentimit të kompanive të themeluar kohë më parë 
Këto lloje të kompanish kanë ekzistuar për disa vjet dhe janë të dallueshme nga 
mungesa e motivimit dhe angazhimit të drejtuesve të kompanisë, të cilët mbajnë 
besimin në strategjitë që ishin të suksesshëm në të kaluarën. Indiferenca e tyre dhe 
letargjia nuk I vë ata në dijeni të ndryshimeve graduale në mjedisin ku operojnë. 
Më poshtë paraqiten shkaqet e dështimit të kompanive të këtyre grupeve: 

- Mjedisi i përgjithshëm: 

- Ndryshim në legjislacion, 

- Ndryshimet ekonomike në vendet e huaja, 

- Mjedisi drejtpërdrejtë: 

- Konkurrentët me përparësitë strategjike, 

- Karakteristikat e menaxhimit apo sipërmarrës: 

- Motivimi i pamjaftueshëm dhe përkushtim, 
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- Inercia, 

- Politika e korporatave: 

- Nuk ka rregullime për mjedisin në ndryshim, 

- Shpenzimet kapitale parregulluara, 

- Joefikasiteti operative. 

Origjina e shkaqeve të falimentimit më të shpeshta 
Është e qartë se shkaqet më të shpeshta në të gjitha katër rastet e dështimit mund të 
gjenden në fushën e menaxhimit, dhe më pas, politika e korporatave (e cila është 
projektuar dhe zbatuar nga menaxherët).  Mjedisi i drejtpërdrejtë  është gjithashtu I 
prekur nga veprimet e menaxhimit, dhe faktorët e kompanisë (klientët, furnizuesit, 
banka, ...) nuk janë të verbër, as të etur për të mbështetur vendimet e këqija. 
Mbajtja e klientëve ekzistues duke fituar të renj është e vështirë për të gjithë, duke 
përfshirë edhe kompanitë më të mira prandaj është thelbësore për mbijetesën e 
biznesit. 
Nga ana tjetër, arsyetim që përdoret më shpesh nga ana e menaxherëve ( sipas studimit 
të Ooghe dhe De Prijcker) se ambienti i përgjithshëm ndikon tek të katërta llojet e 
kompanive të falimentuara në mënyrë të barabartë dh easnjë kompani nuk ka dështuar 
si rezultat I efeketeve të industrisë. Kjo do të thotë se ndikimet e jashtme të modelit të 
përgjithshme falimentimit janë të vogla në fuqi. 
Shkaqet e falimentimit në Britaninë e Madhe 
Një studim i publikuar nga Shërbimi I Falimentimit të Mbretërisë së Bashkuar (UKIS) 
raporton shkaqet e dështimit në falimentim dhe rastet e detyrueshme të likuidimit në 
Angli dhe Uells, me qëllim të konstatimit  të arsyeve që çojnë në një falimentim apo 
proçedurave të likuidimit të detyrueshëm. 
Një mostër prej 1,000 raporte të kreditorëve nga 4477 gjithsej, (22,3%) është 
përzgjedhur rastësisht, dhe në këtë mostër, në 861 raste (86,1%) ka pasur informacion 
në lidhje me shkaqet e dështimit. 
Sipas Ooghe dhe Waeyaert analiza e 861 dështimet e biznesit në Angli dhe Uells të 
kryera nga UKIS tregon shkaqet kryesore të falimentimit: 

- Mjedisi i përgjithshëm: 

- Nuk ka të dhëna 

- Mjedisi I drejtpërdrejtë: 

- Nuk ka të dhëna 

- Karakteristikat e menaxhimit 

47% e rasteve falimentoi për shkak të "dështimeve menaxhuese të tjera ', 
Politika e korporatave: 
47% e rasteve falimentoi 'për shkak të “humbjes së tregut’, 
28% e rasteve falimentoi për shkak të çështjeve tatimore, 
18% e rasteve falimentoi për shkak të borxheve të këqija. 
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Falimentimi në Britani 

 2009  2008  Ndryshimi % 

Total 177,150 143,509 +23.4 

Kompanitë e mëdha 20,300 16,268 +24.8 

Bizneset private 156,850 127,241 +23.3 
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Shkaqet e falimentimit në Gjermani 
Analiza e shkaqeve të falimentimit në Gjermani është i bazuar në dy studimet e fundit:  
a) Euler Hermes Kreditversicherung dhe Qendra për falimentim dhe Riorganizimin në 
Universitetin e Mannheim (EH & S), dhe  
b) Wieselhuber & Partner (W& P). 
Menaxhimi i keq i kapitalit punues është konsideruar të jetë një nga burimet kryesore 
të falimentimit në Gjermani. 
EH&S 
Për të përmbledhur, sipas EH & S një rast tipik i një kompanie gjermane të falimentuar 
do të shkaktohet nga një përzierje e menaxhimit të keq financiar, kontrolli të dobët dhe 
një stil autoritar lidershipit, jo domosdoshmërisht të krijuar kohët e fundit. 
EH & Zis deklaruan këto si shkaqet kryesore të falimentimit në Gjermani: 
Moskontrolli  (79%), 
Performanca e dobët financiare (76%), 
Menaxhimi I papërshtatshëm/ pa mjaftueshëm (64%),  
Lidershipi autoritar/ I sertë (57%). 
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EH & Zis gjeti se mosha nuk e bën një kompani gjermane më shumë ose më pak të 
prirur për falimentim. Me fjalë të tjera, kompanitë më të reja në Gjermani nuk janë 
veçanërisht të predispozuara për paaftësinë paguese, si një dështim I tillë mund të 
ndodhë me kompanitë e të gjitha moshave: Mosha e një kompanie tipike gjermane 
falimentuar: 
35% - 1 deri në 14 vjeç, 
33% - 15-39,4 vjet, 
29% - 40 vjeç dhe më të vjetër, 
3% - asnjë përgjigje. 
 

 
 
W&P study 
Shkaku më i zakonshëm i falimentimit, sipas studimit W&P, janë humbjet operative që 
nuk mund të financohen më - 94% të rasteve borxhi I lartë-, dhe në 73% paaftësia 
paguese. 
Këto humbje rezultuan si pasojë e refuzimit të bankave për të siguruar burime shtesë, 
në mënyrë që kërkesat ekzistuese financiare . 
Shkaqet që renditen më të lartë: 
57% e rasteve falimentojnë për shkak të gabimeve të bëra nga pronarët e firmës, 
57% e rasteve të dështojnë për shkak të gabimeve të bëra nga menaxherët  
38% e rasteve të dështuar janë si pasojë e aftësisë paguese të pamjaftueshme. 

 
 
Megjithatë, pjesa e kompanive që kanë deklaruar falimentimin thanë që nuk ishte si 
pasojë e gabimeve të bëra nga pronarët e firmës edhe pse ata renditen njësoj (57%), 
gabimet e menaxhimit kanë pasur më shumë ndikim për falimentimin. Shumica e 
ndërmarrjeve të falimentuara tregoi dobësi të qëndrueshme strategjike, të cilat 
reflektohen në strukturën e biznesit dhe pozicionin e tyre në tregt. 
81% të xhiros mesatare është bërë vetëm në një fushë të biznesit, 
60% e ndërmarrjeve ishin aktive vetëm në një fushë të biznesit, 
45% e rasteve të ekzaminuara ishin udhëheqësit e tregut në biznesin e tyre kryesore. 
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Kjo do të thotë se kompanitë e falimentuara nuk shkojnë në falimentim për shkak të 
vendimeve të gabuara në bizneset e tyre të mesme, por për shkak të problemeve të 
përbërjes në biznesin e tyre kryesore, të cilat janë kryesisht: 
Numri i vogël i avantazheve të konkurrencës në biznes kryesor, 
Udhëheqësit e tregut, 
Humbjet nga presionet çmim-sasi,  
Konkluzione  
Në tre vendet specifike të krahasuara me modelin e përgjithshëm konceptual, në 
përgjithësi u gjetën përputhje. 
Të  tre vendet gjithashtu pohojnë se falimentimi i një kompanie është kryesisht si 
pasojë e menaxhimit të dobët. 
Kështu, shkaqet e falimentimit në Evropë janë për pjesën më të madhe të lidhur me 
funksionin e menaxhimit të brendshëm të saj, ose përreth. 
Shkaktarët e jashtëm të falimentimit, edhe në një përpjekje për të transferuar 
përgjegjësinë (ashtu si në vendet e tjera), ekzistojnë në Shqipëri. 
Mjedisi i biznesit shqiptar është ende sfidues dhe kërkon përpjekje shtesë për të 
sidomos për kompanitë e vogla që nuk kanë mjete për të shlyer pagesat. 
Aspektet e tranzicionit ndikojnë në falimentimin e bizneseve. 
Institucionet qeveritare nuk i respektojnë ligjet dhe shpeshherë I detyrojnë 
sipërmarrësit të ndjekin hapat tyre. 
Megjithatë, këto fakte janë të njohura për fushen e biznesit dhe duhet të merret në 
konsideratë kur udhëheq një kompani.  
Si pasojë, në Shqipëri përgjegjësinë më të lartë për sukses edhe për  falimentim, 
shtrihet në fushën e menaxhimit, ashtu si në pjesën tjetër të Evropës. 
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14.Kultura e Markimit: Organizatat Jofitimprurëse në Shqipëri 

Abstract 
The non-profit sector is very important for the whole scheme of a country life. Few 
efforts have been spent on studies in the nonprofit sector, which has been in the rise in 
the last decades and constitutes a remarkable percentage of the economy in many 
developed countries. 
      As nonprofit sector has become more and more competitive in seeking sources of 
revenue and volunteers, it is important to be able to build strong brand identity, image 
and personality in order to differentiate themselves in the growing nonprofit sector.  
      The use of branding in traditional for-profit organizations has led to well 
recognized logos and company names that have become a part of everyday culture. 
Brands become important during 1990 for nonprofit companies too, in order to 
differentiate themselves. As result, nonprofit management has borrowed age-old 
marketing strategies from mainstream corporations to increase awareness and 
effectively compete against all force that seek contributions. So the commercialization 
of non-profit organizations through marketing mechanisms has recently become 
important.  
 So an issue which should be analyzed about nonprofit organizations is the application 
of a significant marketing concept brand orientation. The purpose of this study is to 
demonstrate the use of brand management to create distinction, and the challenges of 
merging branding methodologies into nonprofit organizations, all over the world and 
especially in Albania. 
      The data to conduct this paper were collected from the contemporary literature in 
this field.  
Keywords: Non-Profit Organizations, Branding, Challenge, Marketing.  
HYRJE 
Sektori jo-fitimprurёs ёshtё mjaft i rёndёsishёm pёr mirёqёnien e njё shteti. Gjatё 
kёtyre 20 viteve tё fundit ka pasur njё rritje tё ndjeshme nё numrin e organizatave 
jofitimprurёse nё botё, si rezultat i ndryshimeve tё shpejta nё kushtet ambjentale. Por 
nё realitet jo shumё  pёrpjekje janё realizuar nё studimin e sektorit jofitimprurёs, i cili 
ёshtё nё rritje nё dekadat e fundit dhe pёrbёn njё pёrqindje tё konsiderueshme tё 
ekonomisё tё shumё vendeve nё zhvillim. Organizatat jofitimprurёse janё nё thelb njё 
lloj treguesi, se sa i zhvilluar njё vend ёshtё.  
Ajo qё ёshtё evidente, kemi njё rritje nё konkurrencёn ndёrmjet organizatave qё 
operojnё nё sektorin jofitimprurёs. Ndёrkohё qё organizatat jo-fitimprurёse janё bёrё 
mё shumё konkurruese nё kёrkim tё sigurimit tё burimeve dhe vullnetarёve, 
konsiderohet me shumё rёndёsi pёr ato krijimi i njё indetiteti marke, imazhi dhe 
individualiteti nё mёnyrё qё tё diferencojnё vetvehten nё njё sektor tё tillё nё rritje. 
Njё kuptim mё i mirё se mbi çfarё baze individёt zgjedhin organizatёn jo-fitimprurёse, 



 

 

 

87 

 

 

mund konsiderohet shumё e vlefshme pёr organizatat nё indetifikimin dhe 
komunikimin me tregjet e synuara nё mёnyrё mё efektive. Kёshtu komercializimi i 
organizatave jo-fitimprurёse nёpёrmjet mekanizmit marketing, ёshtё bёrё gjatё kohёve 
tё fundit shumё i rёndёsishёm. 
Njё çёshtje qё duhet tё analizohet rreth organizatave jofitimprurёse ёshtё ai aplikimit 
tё njё koncepti tё rёndёsishёm marketing, orietimi drejt markёs. Ky studim mё shumё 
synon tё vёzhgoi mbi kёrkimet e realizuara deri mё tani pёrsa i pёrket organizatave 
jofitimprurёse nё botё dhe veçanёrisht nё Shqipёri, pёrdorimin e markёs si njё mjet 
marketing nga kёto organizata dhe nёse pёrdorimi i markёs ka siguruar efektivitet dhe 
efiçensё nё aktivitetin e tyre. 
Shumë organizata jofitimprurëse vazhdojnë të përdorin markën si njё mjet marketing 
për të rritur fondet e tyre, por një mumër më i madhë organizatash jofitimprurëse janë 
duke realizuar përpjekje më të gjërë strategjike për të menaxhuar markën e tyre, nё 
mёnyrё qё të krijojnё një impakt më të fortё social. (N. Kylander & Ch. Stone, 2012) 
 “Amnesty International”, “Habitat for Humanity” dhe “World Wildlife” janë disa nga 
nga markat më të njohura në botë, shumë më të besuara nga publiku se sa markat më 
të njohura të organizatave fitimprurëse. Këto organizata jofitimprurëse zotërojnë 
politika të detajuara në menaxhimin e emërit të tyrë, logos dhe gjithashtu organizata të 
vogla jofitimprurëse shpesh eksperimentojnë duke vendosur emërin e tyre në filxhan 
kafeshë, stilolapsa apo bluze. 
Marka në sektorin jofitimprurës duket sikur përbën një pikë ndryshimi për zhvillimin e 
organizatave qё operojnё nё kёtё sektor. Rezultatet nga ky studim demostruan qё 
ekziston njё lidhje pozitive midis pёrdorimit tё markёs nga organizatta jo-fitimprurёse 
dhe performancёs sё tyre.  
 
Pёrkufizime, organizatat jo-fitimprurёse dhe marka   
Duke pasur parasyshё synimin pёr tё ekzaminuar rёndёsinё e markimit tё organizatave 
jofitimprurёse, ёshtё e rёndёsishme tё fillohet me pёrcaktimin se çfarё ne kuptojmё me 
organizata jo-fitimprurёse. Organizatat jo-fitimprurёse mund tё pёrkufizohen si: njё qё 
ekziston pёr tё siguruar mirqёnien e pёrgjithshme tё shoqёrisё, nёpёrmjet grupimit/ 
grumbullimit tё burimeve tё pёrshtatshme ose sigurimi i mallrave fizike dhe tё 
shёrbimeve. Organizata tё tilla nuk ekzistojnё pёr tё siguruar pёrfitime personale ose 
pёr tё shpёrndarё pёrfitime apo teprica ndaj aksionerёve apo anёtarёve. Ato mund tё 
punёsojnё personel apo tё pёrfshihen nё aktivitete tё projektuar nё sigurimin e tё 
ardhurave pёr tё ndihmuar ato nё pёrmbushjen e misionit tё tyre (Sergante, 2009). 
Sipas këndvështrimit ligjorë tё Republikёs sё Shqipёrisё, mungon një përkufizimi të 
organizatave jofitimprurëse, por mund të themi që në kuptimin e ligjit n.8788, 
dt.07.05.2001, këto organizata duhet të kenë tiparet e mëposhtme: 
Nuk janë pjesë e sektorit publik, 
Nuk duhet të kenë qëllime fitimi, 
Në rast se realizojnë fitime ato nuk shpërndahen në formën e një dividenti apo ndonjë 
formë tjetër (pagesë rrogash apo përfitime të tjera), 
Nuk përfshihen në këtë koncept sindikatat, partitë politike, organizatat fetare dhe 
kooperativat që ndjekin interesat e anëtarëve të tyre.  
Duke konkluduar karakteristikat e një organizatë jofitimprurëse janë: 
Fitimi i personalitetit juridik/ ligjor pasi rregjistrohet, 
Duhet të jetë jofitimprurës (ndalohet shpërndarja e fitimeve), 
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Qëllimet e veprimtarisë duhet të jenë për të mirën dhe interesin e publikut, 
Është i pavarur nga organet dhe interesi shtetërorë.  (B. Selenica dhe F. Papajorgji, 
2008. 17) 
Lidhur ngushtё me kuptimin e organizatave jofitimprurëse një rëndësi të vëçantë 
kërkon përcaktimi i konceptit “veprimtari jofitimprurëse” si dhe “veprimateri në të 
mirë dhe interes publik”. Termi “veprimtari jofitimprurëse” përcaktohet nga neni 2, 
pika 4 e ligjit n.8788/ 2001 si: “çdo veprimtari ekonomike ose joekonomike me kusht që 
të ardhurat ose pasuritë e organizatës jofitimprurëse, kur ka të tilla, të përdoren vëtem 
për realizimin e qëllimit të përcaktuar në statutin e organizatës” (Republika e 
Shqipërisë, KUVENDI). Nga forma e formulimit të këtij paragrafi del në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë një prej ndryshimeve të ligjit të ri, e pikërisht fakti që organizata 
jofitimprurëse mund të angazhohet në aktivitete akonomike edhe pse një mundësi e 
tillë është e kushtëzuar nga vetë ligji. Kushti është që të ardhurat dhe pasuritë e tjera të 
fituara nga veprimtaria ekonomike, të përdoret vetëm për realizimin e qëllimeve të 
përcaktuara në statutin e organizatës, pra për realizimin e qëllimeve për të cilat janë 
krijuar.  
Këto fitime nuk mund t’iu shpërndahen anëtarëve të organizatës dhe as mund të 
përdoren për realizimin e ndonjë qëllimi tjetër, nga qëllimi i përcaktuar në statut. 
Sektori jo-fitimprurёs ёshtё duke pёrjetuar njё periudhё tё ndryshimeve rrёnjёsore. Nё 
nivel botёrorё gjatё 30 viteve tё fundit ka pasur njё rritje tё madhe nё numrin e 
organizatave jo-fitimprurёse dhe kjo nё pёrgjigje tё shpejtё tё ndryshimeve nё kushtet 
mjedisore, sociale dhe ekonomike. Kёto kushte pёrfshijnё ndikimin e ndryshimeve 
klimaterike, rritja e borxhit kombёtarё, emergjensa ndaj sёmundjeve tё reja, 
shkatёrrimin e disa strukturave tradicionale politike dhe vazhdimёsia e konflikteve tё 
armatosura. Pothuajse tё gjitha organizatat e bamirёsisё bashkohore pamvarёsisht nёse 
janё universitet, kopёsht zoologjik apo tё shёrbimit social, janё duke pёrjetuar njё 
presion tё madhё politik, social dhe ekonomik. Se si kёto dhe tё tjera çёshtje serioze 
njihen dhe trajtohen, janё vendimtare pёr suksesin e mbi tё gjitha mbijetesen e 
organizatёs (Stubbs 1998, p.17). 
Historikisht organizatat jo-fitimprurёse krenohen nga tё mos qёnurit biznese dhe 
kёshtu i tё qёnurit i lirё nga fryma komerciale, duke e konsideruar atё si qёllimin e 
fundit tё tyre (Drucker 1989). Sidoqoftё pёr tu pёrballur me sfidat me tё cilat po 
ballafaqohen dhe pёr tё rritur shanset e tyre pёr mbijetesё, drejtuesit e organizatave jo-
fitimprurёse janё inkurajuar tё aplikojnё proçesin e menaxhimit strategjik tё biznesit tё 
zhvilluar nga sektori fitimprurёs (Siciliano 1997). Idea prapa kёsaj ёshtё qё menaxhimi i 
biznesit ёshtё “menaxhimi i ndryshimeve” sepse i siguron njё organizate aftёsinё pёr tё 
“udhёhequr dhe kontrolluar ndryshimin” qё ndodhё nё mjedisin e tij (Salipante and 
Golden Biddle 1995). 
Marketingu ёshtё njё element integral i menaxhimit strategjik, konceptet dhe praktikat 
e sё cilёs besohet tё “pёrshtaten mirё” nga sektori fitimprurёs tek ai jo-fitimprurёs 
(Billis 1993; Salipante and Golden_Biddle 1995;  Shapiro 1973).  Ky pёrfundim mund ti 
atribuohet faktit qё organizatat jo-fitimprurёse kanё ndёrmarrё gjithnjё aktivitete 
“marketing”, siç ёshtё sigurimi i fondeve nёpёrmjet pёrdorimit tё postёs direkte apo 
shitjes personale, duke krijuar njoftime rreth shёrbimit publike dhe duke promovuar qё 
tё nxisin mё shumё njёrёz tё pёrdorin shёrbimet e tyre, pamvarsisht se ato kanё 
zgjedhur qё tё mos e njohin atё si aktivitet “marketing” (Kotler and Anderson, 1996). 
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Sidoqoftё miratimi i plotё i pёrpjekjes marketing, siç ёshtё pёrcaktuar nё literaturёn 
akademike rreth marketingut dhe tё aplikuara nga shumё koorporata tё mёdha e tё 
suksesshme, pёrfshinё mё shumё se sa vetёm taktikat e promovimit. Ajo pёrfshinё 
pranimin e disa parimeve kyçe tё biznesit, tё tilla si interesat personale nё transaksion, 
marketingun miks dhe ideja e kompetencave dalluese. Por çfarё ёshtё koncepti 
marketing? 
Marketingu nuk pёrcaktohet mё si sigurimi i tё mirave dhe shёrbimeve tё kёrkuara nё 
kёmbim tё fitimit. 
 Fokusi ka kaluar nё kёnaqjen e dёshirave konsumatore dhe nё mёnyrё mё tё 
pёrgjithshme, tё shёrbyerit nё mёnyrё tё ndjeshme nevojave tё njё shoqёrie tё veçantё. 
Kёshtu qё marketingu ka filluar tё humbas nga lidhja e saj nё kёrkim tё pandёrprerё tё 
fitimit dhe ёshtё zhvilluar si njё pёrpjekje filozofike tё menaxhimit tё njё organizate qё 
ka tё njёjtёn rёndёsi si pёr ato fitimprurёse dhe ato jo-fitimprurёse (A. Sergante, 2009). 
Suksesi i njё organizate varet nga pёrcaktimi i nevojave e dёshirave tё tregjeve tё 
synuara dhe shpёrndarja…kёnaqja e kёtyre tregjeve, nё mёnyrё mё efektive dhe 
efiçente se sa konkurrentёt ( Kotler and Amstrong 1994, p. 13).   
Pamvarsisht pёrfitimeve qё marketingu mund ti siguroi njё organizate jo-fitimprurёse, 
ekzistojnё njё tёrёsi ndryshimesh tё rёndёsishme ndёrmjet aplikimit tё marketingut nё 
kontekstin fitimprurёs dhe atij jo-fitimprurёs, tё tilla si zonat e shumta, objektivat jo-
financiare, shёrbimet e sjelljet sociale e jo mallra fizike, kontradita midis misionit dhe 
kёnaqjes konsumatore, etj (Lovelock and Weinberg, 1990). Nё lidhje me konceptin 
marketing, me e rёndёsishmia e kёtyre dallimeve ёshtё kompleksiteti i madh i 
organizatave jo-fitimprurёse krahasuar me organizatat fitimprurёse. Koncepti 
marketing ёshtё zhvilluar mё shumё pёr biznese tё cilat janё bazuar nё transaksione, 
blerje dhe shitje. 
Naver dhe Slater (1990) nё studimin e tyre gjetёn njё efekt pozitiv tё konsiderueshёm 
tё orientimit tё tregut mbi rentabilitetin nё tё dy bizneset, komerciale dhe jo 
komerciale. Kjo çoj nё konsiderimin qё orientimi marketing ёshtё i rёndёsishёm nё çdo 
mjedis tregu, duke pёrfshirё marketingun social (Kohli, Jaworski and Kumar, 1993). 
Koncepti marketing nuk ka kufij. 
Kotler dhe Leavy (1969) ishin tё parёt qё hapёn diskutimin mbi rёndёsisnё e konceptit 
tё marketingut nё organizatat jo-fitimprurёse. Sipas pikpamjes sё tyre, marketingu ka 
aftёsinё tё rritet pёrtej rolit tё tij si njё aktivitet i ngushtё biznesi dhe pёr tё marrё njё 
kuptim tё gjёrё shoqёrorё. Autorёt e pёrcaktojnё marketingun si “shёrbimi dhe kёnaqja 
e nevojave tё njeriut nё mёnyrё tё ndjeshme”. Shumica e organizatave jo-fitimprurёse, 
sipas pёrkufizimit janё mё pak tё shqetёsuara rreth fitimeve se sa janё nё pёrmbushjen 
e ndonjё nevoje tё veçantё nё shoqёri. Marketingu ne kёtё kontekst ёshtё i shqetёsuar 
nё lehtёsimin e proçesit tё shkёmbimit midis njё organizate dhe publikut tё tij, nё 
mёnyrё qё tё pёrmbushen nevojat shoqёrore.  
Njё mjet i rёndёsishёm marketing ёshtё edhe markimi, tё cilin organizatat jo-
fitimprurёse janё duke e konsideruar fort atё. Koncepti i markimit e pёrballё 
organizatat jofitimprurёse me opurtunitete tё reja pёr tё pёrballur konkurrencёs dhe 
pёr tё rritur kontributet e tё ardhurat e fituara. Marka ka qёnё gjithmonё jetik pёr 
promovimin dhe shitjen e produkteve. Fjala “markё” ёshtё njё emёr, term, simbol ose 
projektim (ose njё kombinim i tyre) i cili ka si qёllim pёr tё indetifikuar produktin apo 
shёrbimin e njё shitёsi apo njё grup shitёsish. Njё emёr marke shёrben pёr tё dalluar 
njё produkt nga konkurrentёt e tij tё shitjes (J. Sutherland and D. Canwell, 2004. P. 42).  
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Njё markё mund tё simbolizoi njё produkt, njё shёrbim, apo vёtё organizatёn 
(Andreasen R. Alan, 2008. 166).  James Twichell krahason markimin me njё tregim dhe 
argumenton qё shumё nga ajo qё njohim rreth vetёvehtes vjen pёrmes markёs (James 
Twicheller, 2004) 
 Doktrina e Strategjisё sё Markёs ёshtё proçesi pёr zhvillimin dhe komunikimin 
e indetitetit tё markёs. Ai pёrbёn njё strategji tё detajuar pёr dizenjim, krijimin dhe 
komunikmin qё synon njё perceptim tё caktuar tё markёs. Pёrveç kёsaj, ai pёrcakton 
karakterin, stilin dhe arkitekturёn kolektive (emёr, pёrfaqёsim grafik, etj) tё markёs. 
Rezultati i kёtij aktiviteti sjell njё seri vlerash tё perceptuara qё organizata dёshiron tё 
arrij dhe tё qёndroi nё syrin e mendjen e konsumatorit. Al Ries and Jack Trout (Ries, 
1994) kanё thёnё se marka e mirё ёshtё-“perceptime, por jo produkt”. Rezultati neto i 
kёtij proçesi siguron qё tё gjithё elementёt mbёshtesin “çfarё marka pёrfaqёson” dhe 
perceptimi i dёshiruar ёshtё arritur.  
 Pamvarёsisht nёse ёshtё njё organizatё e re qё po shkon pёrmes proçesit kritik 
tё finalizmit nё pёrcaktimit tё deklaratёs sё misionit, ose njё organizatё e maturuar qё 
pёrpiqet pёr tё integruar dhe pёr tё ripёrcaktuar imazhin e tij, markimi ёshtё njё pjesё 
e rёndёsishme e indetititetit tё njё organizate jofitimprurёse. 
Siç thuhet nё njё studim  tё Universitetit tё Harvard “Markimi efektiv ёshtё duke u 
bёrё njё shqetёsim qёndrorё pёr liderat nё sektorin jofitimprurёs, meqё shumё 
menaxher tё organizatave jofitimprurёse po ndjejnё konkurrencёn nё rritje nga 
organizata tё tjera jofitimprurёse, bizneset fitimprurёse dhe organizata tё reja qё 
pretendojnё qё ndodhen nё kufijtё midis jofitimprurёsve, fitimprurёs dhe sektorit 
publik (Thomas Remya, 2012). 
 Tregёtarёt e sektorit privat shpenzojnё shuma tё mёdha nё ndёrtimin dhe 
mbrojtjen e markёs sё tyre. Organizatat jofitimprurёse janё duke kuptuar qё ato kanё 
shumё pёr tё mёsuar nga pёrvojat e sektorit privat (Andreasen R. Alan, 2008. 167). 
 Ka shumё çёshtje me tё cilat po pёrballen organizatat jofitimprurёse sot. Siç u 
evidentua nga kёrkimet, organizatat jofitimprurёse pёrballen me shumё çёshtje si 
legjislacioni qeverisёs, konkurrenca, pёrgjegjshmёria, menaxhimi efektiv dhe pёrshtatja 
ndaj tregut nё ndryshim tё donatorëve. Organizatat jofitimprurёse pёrpiqen pёr tё 
balancuar nevojёn pёr tё rritur fondet, sigurimi i kёnaqёsisё donatorёve dhe shёrbimit 
ndaj besimit tё publikut, qё mund tё arrihen mёse miri me teorinё e marketingut 
shoqёrorё. Meqё organizatat jofitimprurёse po pёrballen me kёrcёnime tё reja 
konkurruese, disa çёshtje janё ngritur nё lidhje me qёndrueshmёrinё e qёllimit tё 
organizatёs jofitimprurёse dhe theksimi i vlerave pёr shoqёrinё. Nёse organizatat 
jofitimprurёse heqin rolin e tyre tё natyrshёm pёr t’u kujdesur pёr komunitetin dhe 
fillojnё tё mendojnё me mendjen e njё koorporate, shumё shёrbime jetike dhe 
riinvestimet nё komunitet do tё humbisnin.  
Kёshtu qё jo çdo kush nё sektorin jofitimprurёs mendon se theksimi nё markimin 
organizativ dhe pozicionimi ёshtё njё ide e mirё pёr organizatat jofitimprurёse (Spruill 
Vikkki, 2001. 45-46) 
 Por pamvarёsisht kёsaj, Kevin Lane Keller ( 2003), njё ekspert nё markim, 
shpjegon qё oferta e markuar e njё organizate mud tё shёrbej disa roleve: 
Reflekton njё kontribut tё veçantё social. 
Pёrbёn njё premtim pёr audiencёn e synuar dhe grupet e interesit. 
Reflekton misionin dhe vlerat e organizatёs. 
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Duke indetifikuar markёn e njё organizate jofitimprurёse si ka vlerё tё lartё mund tё 
motivoj grupet e interest tё ndryshme pёr tё kontribuar mё shumё - tё punojnё mё 
shumё, mё shumё vullnetarё, tё dhurojnё mё shumё dhe tё pёrfitojnё njё kёnaqёsi 
personale nga pёrfshirja me njё instutucion kaq tё fuqishёm dhe shumё tё vlerёsuar. 
   
Organizatat jo-fitimprurёse nё Shqipёri 
       Krijimi dhe proçesi i zhvillimit tё organizatave jo-fitimprurёse nё Shqipёri, daton 
qё nё fillimin e demokracisё dhe hapjes ekonomike. Dhe kjo ndodhi me ndihmen e 
siguruar nga organizatat ndёrkombёtare si Banka Botёrore, IMF, Shoqёria e 
Fondacionit Sorors, Program i Zhvillimit tё Kombeve tё Bashkuara, dhe Bashkimi 
Evropian, etj. 
     Sipas Ministrisё sё Financave (Njёsia e Inteligjencёs Financiare) njё total prej 1.651 
organizatash jo-fitimprurёse janё tё rregjistruara aktualisht nga autoritet tatimore nё 
Shqipёri. Nuk ekzistojnё vlerёsime tё besueshme rreth numrit tё organizatave jo-
fitimprurёse nё vitet e kaluara nga qё qeveria nuk ka mbajtur njё rregjistёr tё unifikuar 
dhe tё pёrditёsuar tё organizateve jo-fitimprurёse (NGO Sustainability Index, 2010). 
      Nё mungesё tё donatorёve tё huaj, do tё kishtё qёnё njё numёr shumё i kufizuar i 
organizatave jo-fitimprurёse nё Shqipёri, sepse janё kёto donator qё mbёshtesin 
financiarisht shumicёn e tyre (Picari, 2009).       
     Megjithatё ёshtё krijuar njё varёsi nga donatorёt ndёrkombёtarё, si rrezulat i 
mungesёs sё mbёshtetjes financiare nga qeveria qёndrore dhe lokale pёr shёrbimet e 
ofruara nga OJF-tё (NGO Sustainability Index, 2005).  Pёr kёtё arsye kёto OJF pёr tё 
mbijetuar financiarisht janё tё detyruara tё ndjekin dёshirat dhe projektet e 
pёrgaditura nga donatorёt, si rezultat i mungesёs sё mbёshtetjes financiare nga qeveria 
(Mai, 1999). Kёshtu qё OJF-tё Shqiptare mbesin shumё tё varura nga fondet e huaja. 
     Sektori i organizatave jo-fitimprurёse ka rritur vёmendjen e tyre nё mbledhjen e 
fondeve nё pёrgjigje tё filantropisё sё kufizuar lokale, mbёshtetjeve sporadike 
institucionale dhe tendencёs sё donatorёve pёr financimin e programeve afatshkurtёra. 
Edhe pse njё OJF i ka tё pёrcaktuar qartё misionin, vlerat dhe fushat tematike, axhenda 
e tyre ёshtё e kushtёzuar ndjeshёm nga prioritet e donatorёve.  
Vetёm pak OJF gjatё kohёve tё fundit kanё filluar tё diversifikojnё bazёn e financimit 
tё tyre, me rezultate akoma pёr tu parё (NGO Sustainability Index, 2010). 
      Lind pyetja nёse OJF-tё nё Shqipёri janё mё tё shqetёsuara rreth gjetjes sё fondeve 
se sa janё rreth pёrmbushjes sё ndonjё nevoje tё veçantё tё shoqёrisё? Nёse ato 
pёrdorin marketingun e veçanёrisht markimin, si njё mjet nё lehtёsimin e proçesit tё 
shkёmbimit midis njё organizate dhe publikut tё saj, nevojat shoqёrore mund tё 
pёrmbushen. 
     Vёshtёrsitё qё lindin nga kufizimi i fondeve ka rritur konkurrencёn ndёrmjet 
organizatave tё zhvilluara dhe tё pёrcaktura mirё jo-fitimprurёse, ndёrkohё qё 
organizatat e dobёta pёrballen me sfida qё kёrcёnojnё mbijetesen e tyre. Pёr kёtё arsye 
kёto OJF i japin shumё rёndёsi çёshtjes financiare, por nё tё njёtin kohё ata kanё 
ndёrmarrё aktivitete “marketing”, siç ёshtё mbledhja e fondeve duke pёrdorur postёn 
direkte dhe shitjen personale, duke krijuar njoftime pёr shёrbime publike dhe 
reklamuar pёr tё nxitur mё shumё njerёz pёr pёrdorimin e shёrbimit tё tyre.  
 Markimi si njё mjet marketing mbetet i vёshtirё pёr tu aplikuar nga organizatat 
jofitimprurёse nё Shqipёri. Mjedisi unik dhe vёshtёrsitё e markimit nga sektori 
jofitimprurёs, detyron organziatat jofitimprurёse pёr tё zhvilluar strategji dhe zgjidhje 
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mё kreative. Strategjia e markimit e huazuar nga bizneset fitimprurёse nuk janё 
gjithmonё tё aplikueshme nё sektorin jofitimprurёs nё Shqipёri (A.Hasaj dhe D.Kruja, 
2012) 
 
Konkluzione 
Nga ky studim mund tё konkludohet se: 
Koncepti marketing aplikohet nga sektori jo-fitimprurёse nё Shqipёri. 
Koncepti marketing i aplikuar nё sektorin jo-fitimprurёs nuk mund tё zbatohet 
ekzaktёsisht siç ёshtё konceptuar pёr sektorin fitimprurёs. 
Shumica e organizatave jo-fitimprurёse nё Shqipёri e rёndisin marketingun nё krye tё 
listёs sё prioriteteve pёr tё pёrmirёsuar aftёsitё menaxheriale, ndёrkohё qё shumё prej 
tyre kryejnё aktivitetin me njё personel tё kufizuar nё numёr e pa stukturё 
organizative. 
Orientimi drejt tregut do tё pёrmirёsoj performancёn e organizatave tё bamirёsisё.  
Tregёtarёt e sektorit privat shpenzojnё shuma tё mёdha nё ndёrtimin dhe mbrojtjen e 
markёs sё tyre. Organizatat jofitimprurёse janё duke kuptuar qё ato kanё shumё pёr tё 
mёsuar nga pёrvojat e sektorit privat. 
Markimin e organizatave jofitimprurёse si njё zgjidhje e mundshme pёr tё arritur 
avantazhe konkurruese afatgjata, nё mёnyrё qё tё rrisё shanset e mbijetesёs sё tyre. 
Strategjia e markimit e huazuar nga bizneset fitimprurёse nuk janё gjithmonё tё 
aplikueshme nё sektorin jofitimprurёs nё Shqipёri. 
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Prof. Inordinar, Doktor Alqi Naqellari47 
Msc Guximtar Rushani 

15.Sistemi financiar  dhe ndikimi i tij në ekonominë Shqiptare 

Abstrakt 
Në këtë material kemi marrë përsipër të trajtojmë disa veçori të sistemit financiar dhe 
ndikimin e tij në ekonominë shqiptare. Kemi bërë një ekspoze të zhvillimit të sistemit  
financiar pas viteve ’90, duke dhënë karakteristikat e këtij sistemi dhe dy modelet e tij 
bursë- bankë dhe bankë- burse si dhe kemi përcaktuar mangësitë e modelit të aplikuar 
në Shqipëri.  
Përgjithësisht jemi përqëndruar në  tregun bankar duke analizuar politikat monetare 
në mbështetje të atyre fiskale për vitet 2006-2012, kjo sepse politikat fiskale kanë qënë 
në vijimësi ekspansioniste të shprehura në rritjen e shpenzimeve qeveritare dhe në 
uljen e nivelit të taksave. E përgjithëshmja është se rruga që zgjodhi qeveria teorikisht 
është e drejtë por mjetet që ajo zgjodhi për mendimin tonë janë jo shumë të 
argumentuara teorikisht. Lidhur me to kemi dhënë një pasqyrë me treguesit kryesorë 
makroekonomikë për vitet 2005- 2012.  
Banka e Shqipërisë në hartimin dhe zbatimin e politikave monetare, në mbështetje të 
politikave fiskale, nuk mori në konsideratë veçoritë e ekonomisë shqiptare që ishin: 
mungesa e tregut të tokës, e tregut të banesave, e tregut të kapitaleve dhe kapitalit 
financiar por veproi duke parë si objektiv kryesor të saj vetëm arritjen dhe ruajtjen e 
nivelit të inflacionit.  
Hyrje 
Në këtë material kemi trajtuar probleme të sistemit financiar aktual shqiptar. Kjo sepse 
politikat financiare kanë një rëndësi të veçantë në zhvillimin e ekonomisë së një vendi. 
Më së shumti jemi përqëndruar në sektorin bankar sepse përgjithësisht sektori 
financiar është i modelit lindor ku parësor janë bankat dhe jo perëndimor ku janë 
tregjet e kapitaleve.  
Përmbajtja e materialit 
1. Transformimi i sistemit financiar deri në ditët e sotme 
2. Sektori Bankar 
3. Tregu i Sigurimeve  
4. Tregu i Pensioneve 
5.  Institucionet Financiare të Mikrokreditit  
6. Bursa e Tiranës  
1. Transformimi i sistemit financiar deri në ditët e sotme 
Në Shqipëri sot kemi një sistem financiar bankar dhe jo bankar funksional. Në tregun 
financiar kemi Bankën Qëndrore si dhe  funksionojnë 16 banka të nivelit të dytë, 13 
subjekte financiare jo bankare të specializuara në kredidhënje dhe transferta parash, 2 
unione të kursim kreditit, 221 zyra të këmbimit valutor, shoqëri të kursim-kreditit 135, 
shoqëri sigurimesh 11 dhe fonde të pensioneve 348.  
Nga e kaluara trashëguam një sistem bankar një nivelor. Ndryshimi i sistemit financiar 
filloi pas vitit 1990. Në fund të vitit 1990, ndërrimi i sistemit politik në Shqipëri do të 

                                                
47 U.N.Strugë, U.”I.Qemali” Vlorë, Universiteti Mesdhetar Shqiptar 
48 Doriana Matraku. “Krizat financiare dhe sistemi bankar shqiptar”. faqe 82. 
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pasqyronte ndryshime thelbësore, një prej të cilve ishte kalimi sistemit bankar nga një 
nivelor në një sistem dy nivelor. Për rrjedhim, në 22 prill 1992, u krijua Banka e 
Shqipërisë nëpërmjet miratimit të ligjit nr. 7559, “Për Bankën e Shqipërisë”, i cili u 
rishikua më vonë sipas modeleve të vendeve perëndimore e rekomandimeve të 
organizmave ndërkombëtare49. 
Banka e Shqipërisë është banka qendrore e Republikës së Shqipërisë. Statusi i Bankës së 
Shqipërisë sanksionohet në nenin 161 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjin nr. 8269, 
datë 27.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", i cili përcakton objektivat, detyrat, 
marrëdhëniet me sistemin bankar dhe me shtetin, organizimin dhe drejtimin, 
pronësinë mbi kapitalin, pasqyrat financiare dhe shpërndarjen e fitimit. 
Banka e Shqipërisë është bankë me kapital tërësisht shtetëror dhe përgjigjet përpara 
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ajo drejtohet nga Këshilli Mbikëqyrës, i cili 
përbëhet nga 9 anëtarë, të cilët zgjidhen nga ana e Kuvendit të Shqipërisë për një 
periudhë 7-vjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. 
 Pas 1990 funksiononin dy banka të nivelit të dytë Banka Kombëtare Tregëtare 
dhe Banka Tregëtare Agrare si dhe një agjensi kursimesh më vonë u kthye në Bankën e 
Kursimeve. Të dyja ishin tërësisht me kapital shtetëror. Në vitet në vijim u miratuan një 
sërë ligjesh dhe akte nën ligjore për futjen e kapitalit privat edhe në këtë sektor si dhe 
të fillonte procesi i privatizimit si në të gjithë sektorët e tjerë.  
Që sistemi financiar- bankar i një vëndi të jetë efektiv është e nevojëshme;  
së pari, që të mund të thithi normalisht kursimet e popullatës dhe subjekteve të tjerë 
ekonomikë,  
së dyti, ti shpërndajë këto kursime në drejtime të sigurta kthimi duke parë me 
precedencë sektorin e biznesit dhe  
së treti, të mund të sigurojë kushte dhe mjete të nevojëshme për kontrollin e 
funksionimit të tregut të kapitaleve. Pikërisht kjo u synua edhe në sistemin financiar 
shqiptar. 
Teorikisht njihen dy modele të sistemit financiar.  
Modeli parë-  predominon sistemi bankar  
Modeli i dytë- predominon tregu i kapitaleve. Në Shqipëri ashtu si edhe në shumë 
vende të Europës Lindore predominon modeli i parë, pra predominojnë Bankat ndërsa 
tregu i kapitaleve është pak i zhvilluar. Kjo edhe për faktin se në këtë fushë nuk kishte 
ndonjë eksperiencë konkrete dhe në këtë mënyrë gjithë vëmëndja u përqëndrua në 
sektorin bankar.  
Modeli i dytë është karakteristik për vendet e zhvilluara perëndimore ku bursa është 
një nga furnizueset kryesore të ekonomisë me likujditete, ndërsa bankat vijnë në 
vendin e dytë. Kjo ishte një arritje në atë periudhë kohe në mënyrë që edhe sistemi i 
privatizimit të sistemit bankar, krijimi i marrëdhënieve të reja në këtë sektor të mos 
mbetej mbrapa sektorëve të tjerë të prodhimit dhe të shërbimeve. Por këtu siç tregoi 
koha kemi dy difekte.  
E para, që nuk u la asnjë Bankë e nivelit të Dytë me kapital shtetëror.  
E dyta, që nuk u punua në drejtim të sektorit të tregjeve të kapitalave, në drejtim të 
bursave. 
Këto dy mangësi kanë sjellë edhe pasojat e tyre shumë negative në ecurinë e ekonomisë 
shqiptare. 

                                                
49 Banka e Shqipërisë. Faqja e Bankës së Shqipërisë 
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Në sistemin financiar dallojmë tre segmente të rëndësishme siç janë  
= bankat,  
= tregu i huave të sektorit privat dhe 
= tregu i aksioneve.  
Treguesit që masin performancën e këtyre segmenteve janë:  
= numri bankave,  
= vlera e aktiveve që zënë aktivet e bankave të huaja në totalin e aktiveve gjithsej,  
= vlera e kredive të sektorit privat,  
= huatë e këqia ndaj totalit të huave të dhëna si dhe  
= aksionet në përqindje ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto.  
Pas 20 vitesh shihet që sot në Shqipëri thuajse të gjitha bankat janë me kapital të huaj 
dhe aktivet e tyre zënë pjesën me të madhe ndaj aktiveve gjithsej të sektorit bankar. 
= Vlera e kredisë për sektorin privat është rritur por në një përqindje të ulët si ndaj PBB 
ashtu edhe ndaj totalit të kursimeve. 
= Huatë e këqia prej 2008 që kanë qënë 1.5% ndaj totalit në 2012 kanë zënë 21% të 
totalit të kredive duke u bërë një shqetësim për ekonominë.  
= Të vetmet instrumente financiare përfaqësuese të tregut të kapitaleve në Shqipëri 
janë Bonot e Thesarit, letrat me vlerë të borxhit të qeverisë shqiptare. Në Bursën e 
Tiranës nuk ka asnjë kompani të ketë listuar kapitalet e saj. Në këtë mënyrë i vetmi 
burim ushqimi për ekonominë mbeten bankat, ato kanë luajtur dhe luajnë rolin 
kryesor në rritjen dhe stabilitetin e ekonomisë shqiptare. Aktivet e bankave përbëjnë 
mbi 90% të aktiveve të tregut financiar dhe 60% të Prodhimit të Brendshëm Bruto50.  
2. Sektori Bankar 
Pas vitit 1990 kishim dy banka me kapital tërësisht shtetëror, Bankën Kombëtare 
Tregëtare dhe Bankën Tregëtare Agrare. Në vitin 1992 u licensuan edhe dy banka të 
tjera të huaja por që kishin edhe kapital të qeverisë shqiptare, Banka Arabo-Shqiptare 
Islamike dhe Banka Italo-Shqiptare. Sot në Shqipëri numërohen 16 banka të nivelit të 
dytë. Aktiviteti kryesor i tyre është ajo e ndërmjetësit bankar që do të thotë se ato i 
marrin paratë nga një palë duar që i kanë ato përkohësisht të lira dhe i çojnë në një palë 
duar të tjera që kanë nevojë për to. Dhe këtë e bëjnë konformë normash të caktuara 
interesi. Pra ato janë institucione financiare që marrin hua në formën e depozitave prej 
subjekteve të ndryshme dhe japin hua në formën e kredive subjekteve të ndryshme. Po 
si e kanë realizuar këtë detyrë Bankat e Nivelit të dytë në Shqipëri? Ne do të analizojmë 
shkurt periudhën 2005-2011, kjo për të parë se çfarë qëndrimi kanë mbajtur këto banka 
gjatë kësaj periudhe sepse qëndrimi i tyre është qëndrim ndaj ekonomisë shqiptare si 
burim i vetëm kredie në mungesë të bursave.  
Sistemi financiar ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin e ekonomisë së një vendi. Kjo 
bëhet edhe më specifike kur kemi të bëjmë me ekonomi të vendeve të tilla si Shqipëria, 
Mali i Zi, Maqdonia, Kosova e të tjera. Si të tilla ato paraqesin një sërë veçorish në 
krahasim me vendet e tjera. Është kjo arsye që në analizën e këtyre ekonomive duhet të 
marren parasysh të gjithë faktorët ndikues, të trashëguar apo të fituar gjatë këtyre 
viteve të tranzicionit. 
Ekonomia shqiptare është një ekonomi e vogël e hapur. Si e tillë ajo më së shumti është 
e varur në shumë aspekte ekonomike prej botës, në mënyrë të veçantë kjo përsa i 
përket politikave monetare. Themi të politikave monetare pasi edhe në Shqipëri ashtu 
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si në vendet e tjera të ekonomisë së tregut arritja e treguesve makroekonomik 
realizohet nëpërmjet instrumenteve politikë ku nga më të spikaturit janë instrumentet 
fiskalë dhe instrumentet monetarë.  
Instrumentet fiskalë aplikohen prej qeverisë në mbështetje të instrumenteve të tjera, 
për nxitjen dhe zhvillimin e ekonmisë. Ato përgjithësisht kanë fytyrën e vet me 
imitacione të politikave të vendeve të tjera, në mënyrë të veçantë të atyre vendeve që 
kanë hyrë rishtaz në ekonominë e tregut. Kjo shihet në strukturën e taksave dhe në 
legjislacionin fiskal, në heqjen e taksës progresive dhe vendosjen e taksës së sheshtë, të 
taksave të tjera indirekte apo në sistemin  tarifor doganor.  
Politika e qeverisë shqiptare në përgjithësi është karakterizuar nga një politikë 
ekspansioniste fiskale në të dy krahët si në fushën fiskale ashtu edhe në fushën e 
shpërndarjes së të ardhurave. Qeveria shqiptare përgjithësisht është përqëndruar në 6-
7 vitet e fundit në rritjen e të ardhurave nga taksat nëpërmjet dy rrugëve, e para 
nëpërmjet uljes së taksave dhe rritjes së subjekteve taksapagues dhe e dyta në luftën 
ndaj evazionit fiskal. Rezultatet e këtyre politkave kanë qënë dhe janë të dukëshme në 
treguesit e buxhetit dhe në treguesit makroekonomik. Kështu nga viti 2005 - 2011 
ekonomia shqiptare ka këto tregues kryesorë makroekonomik. 
 
 Tabela Nr. 1 Disa tregues makroekonomik 
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2005 815 5.7 14.2 2 -3.5 57.4 -10 99.9 124.2 2597 

2006 882 5.4 13.9 2.5 -3.3 56.1 -7.3 98.1 123.1 2854 

2007 968 5.9 13.5 3.1 -3.5 53.5 -11.4 90.4 123.6 3394 

2008 1089 7.5 13.2 2.2 -5.5 54.8 -15.8 83.9 122.8 4073 
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2009 1151 3.3 13.6 3.7 -7 59.5 -15.6 95 132.1 3765 

2010 1222 3.8 13.5 3.4 -3.1 59.7 -11.4 103.9 137.8 3682 

2011 

Pritsh 

1340 3.5 13.3 1.68 -3.4 60 -11.7 100.9 140.3 4601 

2012 

(10) 

x 2.7 13.3 2.4 x 60 x 107.78 139.7 x 

Të ardhurat në buxhet nga viti 2006 në vitin 2010 janë rritur me  93.5 miliardë 
lekë(324.7-229.4). Nga 2008 në 2010 me 33.5 miliardë (324.7-291.2). Shpenzimet 
buxhetore nga 2006 në 2010 janë rritur me104 mld/lekë (362.8-258.8) ndërsa nga 2008 
në 2010 janë rritur me 11.3mld/ lekë (362.8-351.5). 
Nga të dhënat e mësipërme shihet se qeveria ka aplikuar politika fiskale ekspansioniste 
aq sa ka mbritur në kufij të pakënaqshëm të borxhit.  
Në 2011 borxhi total ndaj PBB arriti mbi 59.7, pra thuajse 60%. Kjo është një shifër jo 
normale për një ekonomi si ekonomia shqiptare e cila në vitet e fundit ka investuar më 
së shumti në infrastrukturë sesa në sektorët e tjerë rentabël të ekonomisë.  
Qeveria shqiptare, në mënyrë të veçantë pas vitit 2008, vit i cili përkon me acarimin e 
recesionit global aplikoi politika tejet ekspansioniste fiskale. Burimet e keshit në lekë 
dhe valutë u siguruan jo vetëm nëpërmjet të ardhurave nga sistemi tatimor, por edhe 
nga shitja e pasurisë shtetërore dhe nga marrja e borxheve prej bankave të huaja 
brenda dhe jashtë vendit. Qeveria shqiptare tentoi të shiste edhe një Eurobond me 
vlerë 300 milionë euro.  
 Një burim i rëndësishëm i mbulimit të deficiteve periodike u bënë Bonot e Thesarit të 
cilat u përdorën në masë të gjerë. 
Në përgjithësi politikat që ndoqi qeveria në fushën fiskale qenë komplekse, të 
bashkërenduara me situatën e jashtëme dhe atë të brendëshme. Për të rruajtur ritmet e 
rritjes ekonomike qeveria nëpërmjet shpenzimeve stimuloi kërkesën agregate. Rriti 
dukshëm shpenzimet për investime në infrastrukturë por që krahas tyre u rritën edhe 
shpenzimet e tjera operative. Çdo vit është realizuar një rritje pagash e pensionesh nga 
3 deri në 10% sipas kategorive e sektorëve të caktuar. Kështu e përgjithëshmja është se 
rruga që zgjodhi qeveria teorikisht është e drejtë por mjetet që ajo zgjodhi për 
mendimin tonë janë jo shumë të argumentuara teorikisht, pavarësisht se kemi disa 
tregues makroekonomik në rritje. Në këtë pjesë nuk do të bëjmë këtë analizë por do të 
analizojmë krahun tjetër atë të politikave monetare. 
Në kushtet e një recesioni global çdokush do shtronte me të drejtë pyetjet: 
= Kur qeveria aplikoi politika ekspansioniste fiskale po Banka Qëndrore e Republikës 
çfarë politika aplikoi?  
=A i shoqëroi ajo me politikat  e saj monetare politikat fiskale ekspansioniste të 
qeverisë? 
=A i shoqëroi ajo politikat e bankave të tjera qëndrore të huaja, si të BQE, Feed, etj?  
Pikërisht dhënia përgjigje e këtyre pyetjeve është edhe në qendër të analizës sonë. Si 
reagoi pikërisht sistemi bankar, si pjesë e sistemit të përgjithshëm financiar shqiptar 
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ndaj ndikimeve të huaja, për zbutjen e ndikimeve negative të tyre dhe për realizimin e 
treguesve makroekonomikë? 
Për gjykimin tonë sistemi bankar shqiptar dhe në këtë kuadër politikat e Bankës 
Qëndrore kanë qënë jo reaguese në masën që kërkonte ekonomia. Kjo sepse ekonomia 
shqiptare ka një sërë veçorish në krahasim me vendet e Europës Perëndimore që u 
prekën prej recesionit. Ekonomia shqiptare karakterizohet nga një prapambetje në 
strukturën e organizimit mbi faktorët ekonomikë kjo e reflektuar në mungesën e 
tregjeve. 
=Në Shqipëri nuk ekziston mirëfilli tregu i tokës. Akoma edhe sot ka shumë probleme 
pronësie, toka nuk ka shkuar tek pronari. Mungesa e tregut të tokës pengon zhvillimin 
e bizneseve, më së shumti futjen e kapitalit të huaj. 
Në Shqipëri nuk ka treg banesash. Është krijuar një organizëm artificial si ALUIZNI për 
të realizuar privatizimin e banesave të ndërtuara pa leje. Sot sipas të dhënave zyrtare 
ekzistojnë mbi 100 mijë banesa të pa privatizuara me një vlerë rreth 1 miliardë euro. 
Në Shqipëri nuk ka treg kapitalesh, nuk ka bursë për tregëtimin e tyre. Sot në Shqipëri 
ekziston një e ashtuquajtur bursë e cila nuk funksionon. Bonot e Thesarit emetohen 
dhe tregëtohen prej Bankës Qëndrore për llogari të qeverisë. 
Në Shqipëri nuk ka kapital financiar me të cilin kuptojmë kapitalin industrial të shkrirë 
me kapitalin monetar bankar. Sot nuk kemi kompani të mëdha industriale që të kenë 
lidhje unike me Bankat e nivelit të dytë në mënyrë që fenomenet që ndodhin në bankë 
të përcillen në kompani dhe anasjelltas. Pra mungesa e kapitalit financiar izolon 
fenomenin dhe eleminon ose zbut efektin e trasmisionit. Me të tilla tipare ekonomia 
shqiptare ngjason më shumë me një ekonomi të pa zhvilluar të viteve 1850 sesa me një 
ekonomi tregu europiane. 
Duke pasur këto veçori ekonomia shqiptare nuk ka si të ketë të njëjtat tipare me 
ekonomitë e vendeve Europiane dhe të prektet prej të njëjtave fenomene ekonomike që 
preken edhe ato. 
Banka Qëndrore e Shqipërisë, në hartimin dhe aplikimin e politikave monetare 
afatshkurtëra dhe afatgjata duhet të niset pikërisht edhe nga këto veçori të ekonomisë 
shqiptare, nga pozicioni i saj në fluktacionin ekonomik dhe nga ndikimet e mëdha të 
huaja në ekonomi. 
Banka e Shqipërisë ka marrë si shembull Bankën Qëndrore Europiane në strukturën e 
organizimit dhe të funksionimit, dhe jo vetëm aq por ajo ka marrë edhe objektivin e saj 
strategjik të afërm dhe të largët siç është “arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çimeve”. 
Kështu BQ më së shumti në politikat e saj përqëndrohet kryesisht në treguesin e 
inflacionit si tregues bazë duke i anashkaluar treguesit e tjerë. Ajo në mënyrë indirekte 
këta tregues i shikon si objektiv të politikave fiskale, pra të qeverisë dhe jo si tregues të 
pazgjidhshëm me atë të inflacionit. Për gjykimin tonë ky përqëndrim vetëm në këtë 
tregues nuk është i drejtë. Nuk është i drejtë sepse pengon ecurinë dhe zhvillimin e 
ekonomisë, rritjen ekonomike e për pasojë rënien e normës së papunësisë.  
Banka Qëndrore nuk duhej të kishte këtë objektiv, ashtu siç e ka Banka Qëndrore 
Europiane. Pse nuk duhej ta kishte? Vendet e Europës Perëndimore, operojnë thuajse 
në produkt potencial i cili presupozon përdorim të plotë të faktorëve ekonomikë dhe 
normë papunësie natyrore. Pra ato me të drejtë kanë objektiv kryesor inflacionin dhe jo 
rritjen ekonomike apo papunësinë. Nivelin e rritjes ekonomike ato e shikojnë si nivel 
natyror në përputhje me rritjen e popullatës dhe të kërkesave të saj dhe nuk e shikojnë 
siç e shikon ekonomia shqiptare ku norma e papunësisë sot është 13.3. Në kët situatë 
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BQ nuk duhet të ketë vetëm normën e inflacionit por edhe rritjen ekonomike dhe 
rënien e normës së papunësisë.  
Nëse do kishte edhe këto dy objektiva të saj strategjik atëherë ajo do të modifikonte 
politikat e saj fiskale në interes të dukshëm të rritjes ekonomike.  
Banka e Shqipërisë, që në fillesat e recesionit në 2007-2008, atëherë kur u ndie 
dukshëm qëndroi në mbikqyrje të situatave që krijoheshin pa bërë ndonjë reagim me 
idenë se “kriza globale nuk do ndikojë” në ekonominë shqiptare. Në fakt kjo ishte e 
gabuar sepse recesioni global ndikoi, bile fuqishëm edhe në këtë ekonomi. Por ndërsa 
qeveria reagoi dukshëm, këtë politikë të saj nuk e ndoqi edhe Banka Qëndrore. Duke 
mos e ndjekur Banka Qëndrore pasojat e politikave qeveritare janë me afate të 
shkurtëra ndikimi për rritjen e ekonomisë ndërsa politikat monetare janë me ndikime 
afatgjata. Është pikërisht ky sforcim i qeverisë, deri edhe në thellim të borxhit që mbajti 
situatën  eknomike në rritje sepse nëse do aplikonte edhe ajo politika jo ekspansioniste 
atëhere ekonomia shqiptare do kjishte psuar një recession që në vitin 2009. 
Banka Qëndrore duhej të shoqëronte politikat qeveritare ekspansioniste fiskale sepse:  
E para, do diversifikonte paranë në qarkullim, 
E dyta, do ti ulte mundësitë qeverisë të tërhiqte lek kesh nga tregu, 
E treta, do nxiste investimet në sektorët prodhues, 
E katërta, do vinte lekun shqiptar në eficiensë duke i dhënë atij frymëmarje të gjerë 
pasi pjesa më e madhe e kredisë është në valutë sesa në lekë. Leku në përgjithësi është 
tërhequr prej qeverisë nëpërmjet shitjes së bonove të thesarit. Rritja e shitjeve të 
Bonove të thesarit nga 224 miliardë lekë në 2008 në 242 miliardë në 2011 bëri që norma 
e interesit të tyre të kapi shifra tepër të larta, më tepër sesa norma e depozitave. Kështu 
në dhjetor të 2007 norma e Bonove të thesarit, 12 mujore ishte 8.26% në dhjetor 2008, 
ishte 8.56%, në dhjetor 2009 ishte 9.14%, në dhjetor 2010 ishte 7.01% dhe në tetor 2011 
ishte 7.5%. Shumë pak lekë është tërhequr prej biznesit sepse norma e interesave të 
kredive që japin Bankat e nivelit të dytë ka qënë dhe mbetet shumë e lartë në krahasim 
me normat e interesit të kredive në dollarë dhe në euro.  
Mosreagimi i Bankës Qëndrorendaj reagimeve të Bankave Qëndrore Europiane dhe 
Fedit Amerikan bëri që politikat e saj të jenë apatike dhe jome ndikim pozitiv në rritjen 
e ekonomisë shqiptare. 
Banka e Shqipërisë me idenë se duke ulur normën e intersit ashtu siç bënë edhe bankat 
e tjera qendrore ku Fedi e uli deri në 0.2% dhe sot BQE e ka 1.5%, do të rritej inflacioni 
nuk reagoi. Nga 2005 deri në 2007 ajo ka aplikuar politikë rrudhëse fiskale duke e rritur 
normën bazë të interesit nga 5.5 në 6.25. Gjatë gjithë vitit 2008 ka mbajtur normën 
6.25% dhe deri në dhjetor 2009 e ka ulur vetëm me 1% në 5.25%. Deri në korik ka 
mbajtur këtë normë ndërsa pas korrikut e ka ulur në 5%. Në mars e ka rritur përsëri në 
5.25 ndërsa sot e ka ulur në 4.75%. 
Nga të dhënat shikohet se Banka Qëndrore nuk ka reaguar dukshëm ndaj tregut 
gjithnjë me frikën se ulja e normës së interesit do ushtrojë presione inflacioniste në 
ekonomi dhe do frenojë rritjen e saj.  
Pikërisht për gjykimin tonë këtu qëndron edhe një nga vlerësimet jo të sakta që ajo ka 
realizuar. Pse e themi këtë? Këtë e themi sepse dalja e parave jashtë banke më së 
shumti do të ndikojë në treguesin e Çmimit të deflatorit të PBB sesa në treguesin e 
IÇK-së. Në Shqipëri për vetë strukturën e zërave të shportës dhe burimeve të sigurimit 
të tyre kemi më së shumti një model Skandinav të Inflacionit, pra në përgjithësi 
inflacioni në Shqipëri është i importuar.  
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Tabela Nr.2 Norma bazë e intersit dhe norma e inflacionit 

Emertimi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nr.bazë e 
interesit 5.25 5 5.5 6.25 6.25 5.25 5 

4.75 4 

Nrorma  e 
inflacionit 
(fund viti) 2.2 2 2.5 3.1 2.6 3.5 3.4 

1.7 2.4 

  
Grafiku që shpreh lidhjen midis normës bazë të interesit dhe normës së inflacionit. 

 
 
 
Banka Qëndrore duhej të ndiqte shembullin e Bankave të tjera qëndrore si të asaj 
Europiane ashtu edhe të asaj Amerikane. Kjo sepse ne me vendet e Europës realizojmë 
vëllimin më të madh të shkëmbimeve tregëtare dhe të qarkullimit në përgjithësi.  
Mosreagimi i Bankës Qëndrore ndaj normës së interesit ka bërë që norma e interesit të 
lekut shqiptar të jetë e lartë në një kohë që norma e kredive në euro dhe në dollarë të 
jetë shumë më e ulët. Kështuqë depozitat kanë qënë të larta në lekë ndërsa kredia e 
lartë në valutë. Lekun e mbetur stok në bankë që nuk e tërhiqte biznesi për llogari të 
interesave të larta e tërhoqi shteti nëpërmjet Bonove të Thesarit. Kështu Banka 
Qëndrore, me politikat e saj shtrënguese, në vend që të nxirrte lekun në drejtim të 
biznesit stimuloi poadrejtësisht fenomenin e “rrudhjes së investimeve private” ose atë 
të crauding out.  
Tabela Nr.3 Normat e interesave për kredi nga bankat e nivelit të dytë në % 

    Lekë    Euro  Dollarë 
                6m-1vit     1-3vjet       6m-1vit 1-3vjet          6m-1vit 1-3vjet 
2008         11.11     13.29  6.72            7.89 6.98      6.96 
2009         12.04    15.71  8.31             9.24 6.37  9.33 
2010         11.52             15.42              6.18       8.49 6.66 7.84 
2011(10)       11.17   12.16  6.34       8.61  6.88 7.68 

Të dhënat e mësipërme tregojnë se  norma e interesit të kredive në lekë është shumë 
më e lartë se ajo në euro dhe në valutë. Kjo ka bërë që subjektet e konomikë ti 
drejtohen valutës duke e anashkaluar lekun shqiptar. Në këto kushte rëndësi në 
investimet e brendëshme merr valuta në raport me lekun gjë e cila nuk duhej të kishte 
ndodhur dhe nuk duhet të ndodhi as sot. 



 

 

 

101 

 

 

Krahas treguesve të mësipërm kemi edhe një sërë treguesish të tjerë që tregojnë për 
politikat frenuese të Bankës Qëndrore ndaj zhvillimit dhe nxitjes së tregut. Këto shihen 
në treguesit apo agregatët monetarë si para jashtë banke, baza monetare, agregati M1, 
M2 dhe M3. Dinamika e këtyre agregatëve tregon se ata në përgjithësi ose kanë qënë të 
stacionuar ose janë rritur fare pak ose kanë psuar rënie.  
Tabela Nr.4 Agregatët monetarë 

Mesatare ne mld/lekë 2008 2,009 2,010 2011 

Baza monetare 229,108 274,212 205,829 274,889 

Paraja jashtë korporatave 
depozituese 155,631 203,348 194,422 186,744 

Agregati M1 213,146 278,032 269,816 263,945 

Agregat M2 514,802 559,349 584,347 610,058 

Agregat M3 783,743 830,953 837,782 987,225 

Nga treguesit që kemi paraqitur më lartë paraqesim grafikisht treguesin e bazës 
monetare: 

 
 
E vlen të analizohen tre agregatët e parë pasi agregati i fundit kërkon një analizë të 
veçantë ngase ka të bëjë jo vetëm me kredinë në valutë të dhënë brenda vendit por ka 
të bëjë edhe me nxjerrjen e valutës prej Bankave të Nivelit të dytë jashtë Shqipërisë si 
nëpërmjet fitimeve ashtu edhe nëpërmjet investimeve në produkte financiarë. 
Nga të dhënat duket fare qartë se në krahasim me vitin 2009 ose kemi stanjacion të 
treguesve ose kemi rënie të tyre. kjo situatë reflektohet në treguesin e rritjes 
ekonomike. Nuk mund të kemi rritje ekonomike pa rritje të vëllimit të sasisë së parasë 
në qarkullim. Mjafton të kujtojmë ekuacionin monetarist ku V*M = p*PBBr dhe të 
konkludojmë se politikat e Bankës qëndrore të Shqipërisë kanë pasur jo ndikimin e 
kërkuar për rritjen ekonomike dhe sigurimin e treguesve të tjerë makroekonomikë. 
 
3. Tregu i Sigurimeve  
Nga të dhënat aktivet e sektorit bankar kanë ardhur vazhdimisht në rritje por pesha e 
sektorëve të tjerë jo bankar ndaj totalit është tepër e ulët dhe pa ndonjë ndikim të 
shënuar në zhvillimin e stabilizuar të këtij sistemi. Brenda këtij sektori një zhvillim të 
dukshëm kanë marrë kompanitë e sigurimeve nga ku sot numërohen mbi 10 të tilla:  
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“Sigal”, INSIG, ATLANTIC, Albsig, InterAlbanian, SIGMA, SiCRED,  EUROSIG etj që 
realizojnë këto shërbime: siguracion makine, jete,  pasurie, shendeti, per biznese, 
pergjegjisise, garanci bankare dhe  garanci komerciale. Tregu i sigurimeve ka mbetur 
vetëm në një sërë produktesh të njohura ku sigurimi i detyrueshëm i mjeteve motorike 
është  dominant me mbi 53% të totalit.  
Së fundi, ky treg është lidhur edhe me tregje të tjerë si tregu bankar nëpërmjet 
sigurimit të detyrueshëm të objekteve të vendosura në kolateral apo vetë objektin e 
blerjes si dhe jetën e blerësit. Këto risi kanë bërë që të rriten dhe fuqizohen këto 
kompani, por ndërsa të ardhurat nga primet janë rritur dukshëm pagesat për dëmet 
nuk janë shoqëruar me të njëjtin ritëm. Ky tregues është larg tregjeve si motra në 
Europë që këtë shifër e kanë 60-80% më të lartë51. Kjo shifër tregon se vlerësimet edhe 
në këtë sektor nuk janë reale por poshtë dëmeve faktike.  
 
4. Tregu i Pensioneve 
 Është treg i panjohur në Shqipëri. Është kjo arsye që ky treg është në nivele shumë të 
ulta, bazohet kryesisht në pagesat që bën shteti në bazë të Skemës së Pensioneve. Që 
në vitin 1995 është miratuar ligji për pensionet suplementare si dhe për institutet 
private të pensioneve. Aktiviteti i kompanive private të pensioneve ka filluar që në 
2006. Në vitin 2009 u miratua një ligj i ri në fushën e pensioneve “ Për fondet e 
pensionit vullnetar” i cili e përmirëson më shumë bazën ligjore. Numri i personave që 
derdhin kontribute në këto kompani nuk i kalon 5000 vetë. 
Sektori pensioneve ka rritur numrin e shërbimeve të tij por nuk ka arritur akoma të 
bëhet konkurente me bankat. Bankat sot janë predominuese dhe sundojnë tregun 
financiar. 
 
5.  Institucionet Financiare të Mikrokreditit  
Një zhvillim mjaft pozitiv, që vihet re vitet e fundit është dhe prania e institucioneve të 
mikrokreditit që përfaqësohen nga Shoqëritë e Kursim Kreditit (SHKK), të cilat në 
thelb janë kooperativa kredie që mobilizojnë kursimet e anëtarëve dhe u japin kredi 
vetëm atyre. Veprimtaria e këtyre institucioneve bazohet në ligjin “Për Shoqëritë e 
Bashkëpunimit Reciprok” dhe në ligjin “Për Shoqëritë e Kursim Kreditit”. 
Domosdoshmëria e operimit të institucioneve të mikrokredisë lindi si pasojë e 
mosinteresit të bankave për të akorduar mikrokredi për biznesin e vogël në qytet dhe 
për ekonomitë fermere në fshat. Një rol të rëndësishëm në mbështetjen e ngritjes dhe 
të konsolidimit të SHKK-ve po luajnë donatorë të ndryshëm nëpërmjet disa projekteve 
tashmë të njohura. Sot në Shqipëri operojnë 135 SHKK, të cilat janë në fazën e 
konsolidimit të tyre. Ende pjesa e kursimeve të mobilizuara nga antarët e SHKK-ve 
është e ulët, por parë në këndvështrimin psikologjik ky proces duhet vlerësuar si mjaft 
pozitiv52. 
Cilët janë tregjet financiare në Shqipëri? 
Tregu i parasë. Është tregu ku tregëtohen instrumentet e borxhit me afat të shkurtër 
maturimi me risk të ulët dhe likujditet të lartë. Tregu i letrave me vlerë, i Bonove të 
Thesarit të qeverisë është tregu më i zhvilluar sot në Shqipëri. 

                                                
51 Doriana Matraku. “Krizat financiare dhe sistemi bankar shqiptar”. faqe 95. 
52 SISTEMI FINANCIAR NË SHQIPËRI. Fatos Ibrahimi,Zëvendësguvernator i Parë i Bankës së 
Shqipërisë.Drini Salko.Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. faqe 230. 

http://www.sigal.com.al/
http://www.insig.com.al/
http://www.atlantik.com.al/
http://www.albsig.com.al/
http://www.interalbanian.com/
http://www.sigma-al.com/
http://www.sicred.com.al/
http://www.eurosig.al/
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Tregu i kapitaleve. Është ai treg ku tregëtohen letra me vlerë me afat maturimi më të 
gjatë se 1 vit. Kanë risk të lartë dhe likujditet të ulët. Ky treg është tregu më i pa 
zhvilluar sot në Shqipëri. Ky treg përbëhet nga 
 
Konkluzione 
 Nga sa kemi parashtruar më lartë sistemi financiar, si një sistem i modelit të parë i 
bazuar vetëm në banka gjatë kësaj periudhe ka pësuar ndryshime të konsiderueshme 
në aspektin ligjor, kuadrin rregullativ, zgjerimin e rrjetit dhe nivelin e shërbimeve.  
Elementi kryesor i këtij sistemi ka qenë sistemi bankar i cili ka pësuar një sërë 
zhvillimesh në drejtim të: 
a) shtrirjes së tij graduale në të gjithë territorin e vendit; 
b) zgjerimit të gamës së produkteve të ofruara dhe përmirësimit cilësor të nivelit të 
shërbimit në qytetet kryesore të vendit; 
c) uljes së aktivitetit të përqëndruar vetëm në dy banka por që gjithsesi në Shqipëri 
pavarësisht procesit të privatizimit tregu bankar ka mbetur një treg i strukturës 
oligopol me një bankë drejtuese e përcaktuese të çmimeve.  
d) përmirësimi i treguesit të rentabilitetit dhe i atij të mjaftueshmërisë së kapitalit. 
e) niveli i kreditimit nga sektori bankar është ende i ulët duke zënë jo më shumë se 25-
30% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, tregues mjaft i ulët në krahasim me vendet e 
tjera europiane.  
Sistemi Bankar megjithse është sundues ne ekonominë shqiptare nuk ka arritur të 
ndikojë në zhvillimin e tërësishëm të kësaj ekonomie. 
Sistemi i pagesave është përmirësuar dukshëm nëpërmjet futjes së automateve, kartave 
të debitit dhe kartave të kreditit, sistemi RTGS dhe përmirësimi i kleringut të 
zakonshëm, përbëjnë sfidat e periudhës afatshkurtër dhe afatmesme. 
Është rritur auditimi dhe transaprenca veçanërisht në fushën e depozitave dhe më pak 
në atë të kredive. 
Është hartuar Rregjstri i Kredive i cili u ka ardhur në ndihmë bankave të nivelit të dytë 
në raport me klientët e tyre. 
 Kompanitë e Sigurimeve të jetës, pronës etj, janë shtuar në numër duke arritur në 10 
por megjithatë edhe kjo shifër nëse shikojmë madhësinë e tyre mund të themi se 
akoma kemi të bëjmë me një treg oligopoly ku mungon konkurenca e ndershme.  
 Përqëndrimi në këto kompani shfaqet në dy drejtime: 
a) pesha që zë kompania shtetërore INSIG që së bashku me disa të tjera kapin mbi 90 
për qind të totalit të aktiveve; 
b) në strukturën e të ardhurave mbisundojnë të ardhurat që sigurohen prej mjeteve 
motorike dhe të pasurisë, të cilat janë të detyrueshme pavarësisht se në treg janë futur 
edhe produkte të tjera. 
 Është zhvilluar tregu financiar i mikrokredive por që ende është akoma në stadet 
fillestare përsa i përket madhësisë së financuar dhe objekteve të financuara. 
 Në fazat e parë të tij është edhe tregu i pensioneve i cili ende nuk po bëhet konkurues 
me tregjet e tjerë, por që gjithsesi ai është ngritur dhe po funksionon. 
 Stadi aktual i zhvillimit, e bën mëse të domosdoshëm vazhdimin e njëkohshëm të 
reformave në komponentët përbërës të sistemit financiar sidomos në tregun e kapitalit, 
duke përbërë edhe sfidën e së ardhmes së këtij sistemi. 
Sistemi bankar shqiptar nuk u prek shumë prej recesionit global dhe krizës financiare 
për një sërë arsyesh ndër të cilat përmendim: 
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             -Nuk janë vendosur dhe konsoliduar marrëdhëniet kapitaliste në prodhim. 
Ekonomia shqiptare ka ndryshim nga ekonomia perëndimore sepse akoma nuk ka 
mbaruar procesi privatizimit të tokës dhe kapitalit. Mungojnë tregjet e kapitaleve. 
Akoma nuk ekziston në masë tregu banesave pasi me mijra të tilla janë të pa 
legalizuara, etj. 
 -Mungon ligjslacioni përkatës i rregullimit të këtyre marrëdhënieve për të 
thithur investitorët e huaj. 
-Kemi një sistem financiar të prapambetur ku mungon kapitali financiar. Në Shqipëri 
nuk ekziston tregu i kapitaleve, nuk ekziston bursa. Ndërmarjet nuk e kanë kapitalin e 
tyre të listuar në bursë.  
Bursa lëviz ndërmarrjet, lëviz prodhimin, bursa lëviz vetë bankat. Në Shqipëri nuk ka 
çfarë të lëvizi. Edhe Bonot e Thesarit, që janë letra me vlerë, instrumente borxhi, 
tregëtohen prej BSH për llogari të Qeverisë shqiptare.  
Si ka ndikuar recesioni global në ekonominë shqiptare?  
Sipas gjykimit tonë recesioni global në ekonominë shqiptare ka pasur ndikime negative 
por ka pasur edhe ndikime pozitive për arsyet e përmendura në këtë material që më së 
shumti e theksojmë për llogari të prapambetjes së tregjeve dhe të sistemit të pa 
zhvilluar financiar.  
 - Në Shqipëri kemi banka të nivelit të dytë bija, bankat mëma të të cilave u 
prekën pak ose nuk u prekën fare nga kriza financiare. 
 - Kapitalet e tyre në Shqipëri rrgullohen nëpërmjet legjislacionit vendas. 
 - Kreditë që kanë dhënë përgjithësisht kanë qënë në shifra të ulta si në raport 
me depozitat ashtu edhe në raport me PBB-në. 
 - Një pjesë të mirë të të ardhurave e kanë siguruar nëpërmjet investimit në 
produkte pa risk siç janë Bonot e Thesarit. 
 - Kanë rritur të ardhurat jo vetëm prej normave të interesit por më së shumti 
prej burimeve të tjera. 
 - Kreditë që ato kanë dhënë janë në sektorë që përgjithësisht kanë qënë dhe 
janë pa risk.  
- Janë rritur kreditë e këqia. 
 - Nuk kemi kompani të fuqishme që të kenë falimentuar dhe të ndikojnë në 
sistemin bankar, ose nuk kemi ndonjë bankë të falimentuar dhe kjo të ndikojë në 
rënien e aksioneve të ndonjë ekonomie të madhe. 
 - Nuk kemi tregje kapitalesh, tregje tokash dhe tregje banesash, pra në 
përgjithësi në Shqipëri mungojnë ato tregje që provokojnë recesion ose tronditje në një 
sistem financiar modern të tipit europiano-perëndimor. 
- Nëse në Shqipëri nuk kemi një rritje dhe zhvillim ekonomik tërësor të shënuar, ashtu 
si shumë vende të tjera të ngjashme me Shqipërinë, kjo vjen si pasojë e Modelit 
Ekonomik të zbatuar në ekonominë shqiptare, model i cili ka treguar se është bërë 
pengesë për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e përgjithshëm të vendit.  
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16.Investment opportunities in Montenegro 

Abstract 
The third quarter of 2010 was recognized as the period out of the recession in 
Montenegro, while the first half of 2011 marks the slow growth; and despite the 
presence of numerous vulnerabilities, such a high level of liquidity in the real sector, 
disorderly settlement of obligations, the rapid growth of the public debt and 
guarantees, existence of budget deficits and the risk of transmission of negative effects 
from the global market. 
It has not been developed any methods that would completely accurately announced 
the emergence of the crisis, but early warning signs suggest that it could be up to. 
Unlike previous crises, which had its origin in the private sector, new crisis may have 
its source in the public sector. The main directions of economic policy actions should 
relate to the fiscal consolidation, gradual change in the development model, improve 
the competitiveness of the Montenegrin economy, accelerate the conclusion of 
accession negotiations with the WTO, continuation of reforms and privatization, 
adoption of framework laws in accordance with international best practice, continued 
deregulation, removing barriers to business, etc. 
For many years, buying property abroad has been considered the most reliable and 
promising investment. Diversification investment risks, as well as new and additional 
sources of income – is what you get by investing in real estate. Montenegro is the only 
country in Europe that managed to attract Russian investors and buyers from the 
former Soviet Republics (CIS) even in the toughest time of the 2008 economic crisis. 
The number of transactions in 2009 increased by 35% compared to 2008. According to 
forecasts, by the end of 2010 the demand for Montenegrin property by the Russians and 
citizens of CIS countries will be increased by 10%. 
Key worda: real sector, budget, investment 
Jel clasifikacion: E,E2,G,H 
 
Introduction 
It is necessary to reduce the share of public spending in GDP, and the phasing out of 
the budget share of current expenditure in favor of capital expenditure. An important 
prerequisite for the fiscal sustainability of the pension system. 
Given the problems that are present in our environment will surely affect our economy, 
which is extremely vulnerable as a result of the recent crisis, it is necessary to create a 
specific budget reserve that would be used for intervention in the real sector. In 
downturns state must be prepared to intervene in greater than normal operating 
conditions.  
An important course of action is to improve the competitiveness of the economy. 
Although the current account deficit was reduced, he is still very high and is not an 
indicator of improved competitiveness of the Montenegrin economy. What is 
important is the change in the growth model, model of growth that is driven by 
domestic demand to growth model that will drive expansion of exports. Although the 
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change in the growth model requires a longer period of time, it seems that little has 
changed in the last few years. 
Montenegro shall be developed in accordance with the concept of a small and highly 
open economy, which implies that Montenegro should specialize in the production of a 
small number of products and services which can achieve comparative advantage, and 
other products and services have to be imported. Therefore, it must focus scarce 
resources to those sectors that can be identified as strategic priorities, and this, no 
doubt: tourism, energy, some aspects of the food industry, agriculture and others. 
In order to achieve these objectives, Central Bank of Montenegro (hereinafter: CBM), in 
line with its legal obligation, Government of Montenegro proposes a set of 
recommendations on economic policy for 2012. When analyzing selected area provides 
a brief overview of the situation in a given area, analyzed the main risks that may arise 
in the future, strategic directions of motion and operational measures to realize the 
strategic development directions. The recommendations are grouped into the following 
areas:53 
Recommendations in the institutional environment and deregulation; 
Recommendations in the field of agriculture and forestry; 
Recommendations from industry; 
Recommendations in the service sector; 
Recommendations in the field of education and the labor market; 
Recommendations in the area of fiscal policy; 
Recommendations in the area of financial systems; 
Recommendations in the field of international economic relations and international 
integration; 
Recommendations in the field of environment and sustainable development and 
References to other areas. 
 
I. Institutional environment and deregulation 
Important part of the transition process, which also has a key role in developing the 
economy, is stable and stimulating business environment. 
The key of attracting investment, addition of the legislation, is to raise to a higher level 
"business climate" in a given state. So, depending on geographical location and 
demographic environment "interested" territory opportunities for investment that is 
easier ie. 
raising the level of infrastructure, 
create and implement bureaucratic service to provide services as soon as possible, and 
facilitate partnerships ie. better cooperation between the public and private sectors. 
The decision of the European Commission to grant candidate status to Montenegro, 
big boost for Montenegro to continue the path to further growth and development, and 
to further improve and maintain a stable business environment, in order to create a 
favorable business climate for entrepreneurs and investors. 
The business environment in Montenegro has improved significantly over the past few 
years. Numerous projects have been implemented or are in the implementation phase, 
significantly influenced the business environment in Montenegro has improved. Also, 
the improvement of the environment has significantly influenced the EU accession 
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process and a series of laws that are in line with EU regulations. The previous three 
years were marked by continuing of implementation of structural reforms to improve 
the business environment in the areas in which they have identified evident mark 
obstacles for business. Structural reforms started 2010th year, continued in 2011.  
The implementation of relevant policy documents, significant results have been 
achieved in the establishment and implementation of e-government. E-government 
allows citizens and businesses in a quick and easy way to exercise their rights and 
responsibilities in the process of communication with the state administration54. 
Government of Montenegro, through the Council for Regulatory Reform and Business 
Environment Improvement is working on the implementation of the activities 
envisaged by the Action Plan for the reform of the ease of doing business and the 
implementation of the Regulatory Reform Strategy (Guillotine, Doing Business 
Indicators and RIA) and the Action Plan that accompanies it. 
The ultimate goal of regulatory reform, the implementation of policy in accordance 
with the guillotine, is to establish a regulatory system which: 
reduce administrative costs by at least 25% of total costs, up to 2011. 
improve the international standing of Montenegro in terms of business environment, 
which are used in Doing Business and the World Economic Forum; 
accelerate administrative procedures and introduce one-window systems; 
promote economic development and social prosperity; 
supports national competitiveness; 
reduce the level of corruption in the state administration; 
reduced inspection procedures and raised efficiency and administrative infringement of 
administrative agencies; 
despite the significantly improved environment there are still many barriers of doing 
business in the form of slow and lengthy procedures, particularly at the local level. 
A significant problem is the high level of liquidity in the real sector. Although, direct 
indicators of the level of illiquidity are not available on the extent of the problem can 
be judged by the number of accounts and the amount of blocked windows. 
Unfortunately, in the last two years, these two indicators tend to increase, it brings a 
great deal of uncertainty and risk in the economy. 
The main risks 
Inefficiency and slowness of the administration in the implementation of the 
legislation; 
Slow court procedures in resolving commercial disputes; 
Insufficient level of inspection and the presence of shadow economy and corruption 
elements; 
High level of monopolisation market; 
The possibility of occurrence of unfair competition; 
Illiquidity in the market; 
The presence of corrupt elements; 
Barriers at the local level (a number and a high level of utility fees and charges); 
Lack of labor mobility; 
Failure to comply with the legislation. 
 

                                                
54
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II. INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE AGRICULTURE AND FORESTRY 
 
Although services play a dominant role in the formation of GDP and a significant 
strengthening of the role of the sector, such as agriculture and forestry, where 
Montenegro can ask her chance for recovery of production in the future. The fact is 
that small economies, such as Montenegrin, can not develop without the support of a 
manufacturing sector. Agriculture and forestry activities should not be viewed only 
from the perspective of creating GDP, but also in terms of drivers of rural development, 
development of the manufacturing industry, particularly food processing and wood 
processing and reduce regional disparities.  
Although during the past ten years the agriculture sector (namely agriculture, hunting, 
forestry and water) had a decreasing trend of the total GDP, however, nominal and real 
growth in the year "crisis" gives hope for the recovery of the sector. 
The main thrust of agricultural activities in the medium and long term should be to 
raise the volume of agricultural production and create incentives for revitalization. 
Arable land decreased by 0.1 % points on the total agricultural area (period 2007 - 
2009), steadily declining number of employees and administrative sources and ADR 
and (LFS), while earnings over the last ten years at a fairly low level of average earnings 
in Montenegro, except for 2004, 2009 and 2010. These indicators are not encouraging, 
but it is clear that Montenegro has enough resources and good conditions for the 
development of agricultural production and the entire sector.  
In the agricultural sector has made progress in strengthening the legal framework, but 
it is necessary to continue to strengthen the enforcement of regulations, and especially 
emphasize the strengthening of the administrative capacity of competent authorities 
for phytosanitary and food safety policy, which is of particular importance for the EU 
accession.  
As pointed out in the Regional Development Strategy of Montenegro 2010 - 2014, most 
of the development potential located in areas that are less developed. Agriculture, 
especially the production of healthy food, potential will be available forest resources to 
be used and valorized market in the future.  
In order to further strengthen agriculture, it is necessary to use all the resources meant 
for strengthening the various segments of agriculture, from the administrative capacity, 
the production and adoption of standards, Funds are provided to programs and 
projects offered IPA, by the European Commission, the Government of Denmark and 
the like. 
Forests account for more than half of the territory of Montenegro (54%) and make it 
one of the most forested countries in Europe. It is assumed that this figure will be 
slightly higher once the data analysis and the results of the National Forest Inventory. 
Forests are important for the conservation of flora and fauna, Net absorption over large 
amounts of carbon dioxide mitigate the effects of climate change, and to prevent soil 
erosion. However, there are doubts whether the forestry in Montenegro are managed in 
a sustainable development55. 

                                                
55Za više detalja pogledati rad Šume i Šumarstvo, objavljen u okviru studije „Crna Gora u XXI stoljeću u 

eri kompetitivnosti“, koju je uradila CANU.   
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Agriculture can be an important factor in reducing regional disparities, and together 
with forestry could represent a significant segment of the national economy. 
The main risks 
Migration of the rural population and unpopularisation villages; 
Labour shortages and insufficient training; 
Domination extensive production and production on small plots, with inadequate 
equipment; 
Growing inadequate assortment; 
Soil erosion due to excessive deforestation in some locations; 
Excessive logging, inadequate forest management and fire hazard. 
Strategic Directions and Development 
Substitution of imports of agricultural and livestock products through the active role of 
the state in the solution of this problem. 
Appreciation of the concept of sustainable development, to increase agriculture 
production, with special emphasis on the production of organic products and 
promotions specificcharacteristicsofits food. 
Improve agricultural production in the north. 
Encourage investment in rural development, including infrastructure, through various 
subsidies from the state. 
Strengthen the development of crop production in particular fruit and vegetable 
growing and developing good market infrastructure, thereby creating the possibility of 
storing and preserving fresh produce, as well as their placement over a long period of 
time. 
Intensify production in greenhouses (greenhouse) thereby reducing the risks of adverse 
external influences and creates the possibility of expanding production of different 
cultures. 
Raise the level of knowledge among producers about new developments in the market 
by organizing expert visits and visits to trade fairs. 
Livestock and increase the participation of the state in the purchase of cattle. 
Improve the competitiveness of production modernization. 
Encourage the development of production, the family farm. 
In the increasingly valorized in forest resources, and considering the concept of 
sustainable development. 
 
III. Metal industry 
In recent years metal industry in Montenegro faces mounting problems of the activity. 
The obvious problems are not solved, or achieved privatizations, and the global 
economic crisis has only worsened the situation. The physical volume of industrial 
production, which is one of the branches of the hardest hit by the crisis, in 2008. was 
reduced by 2% in 2009. 32.2%. In 2010, however, recorded an increase of 17.5%, mainly 
due to growth in the manufacturing sector of electricity, gas and water by 51.1%. This 
resulted in the change of weighting structure of industry and increase the impact of 
this sector on the overall index of industrial production, from 33.5% in 2009 to 43.1% in 
2010. Manufacturing sector in the last three years significantly reduced the share of 
total industry, mainly due to falling share subsector manufacture of basic metals and 
fabricated metal products industry in total, from 43.4% in 2008. only 21.6% in 2010. 
Decrease is the result of insufficient and unprofitable production in KAP, which were 
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caused by a number of factors (the global crisis, the price of aluminum on the world 
market, redundancy, high cost of production). In order to continue production in the 
KAP became necessary restructuring of the group, as well as undertaking a number of 
measures, with the aim of preserving the metal industry in Montenegro.  
In 2010 and 2011 it has been worked to find ways to stabilize production and 
troubleshooting to long-term sustainability of large systems that have the greatest 
impact on the metal industry in Montenegro: KAP and Bauxite Mines and Niksic 
Steelworks. 
Aluminium Plant is a set of interrelated production unit, connected to a single 
company. However, the alumina plant closings, which eliminates the need for labor 
bauxite mine when it comes to the CAP, then work stoppage processing factory 
(production sheet, strip, profiles, packaging for household), which includes the Al rope 
factory in Kolasin, and finally factories for forging - Forging, KAP is reduced to the 
primary production of aluminum by electrolysis and foundry, as the only two 
remaining plants in operation. 
RBN directly share the fate of KAP, as its dominant consumer. Program restructuring 
PAK inclides the "box", because with them and also manages CEAC En Plus Group. The 
signed settlement agreement states has acquired 31.8% of shares owned by the mine 
and its representative on the Board of Directors. It is possible to finalize the 
restructuring program. It was taken to a social program which was employed 
optimization and significantly downsized. Due to the favorable prices of alumina in the 
market cost of the KAP overburden from Niksic, in 2009. year stopped production of 
bauxite, while in 2010. realized from the export of ore supplies.  
Production was partially launched in early 2011. year from the mine Zagrad, and early 
August on the shields where there was no exploitation of ore since December 2008. 
Renewed the contract with the customer from Hungary on the annual export of 150,000 
tons of bauxite, and retrofitting of old contracts with customers and negotiate the lease 
holes Biočki apartment.  
Steel mills in recent years has faced serious problems in financing and the unfavorable 
situation on the steel market, which resulted in a significant reduction in production 
volume. Government of Montenegro, in the completion of the Restructuring Program, 
provided a guarantee for the loan Steel worth 26.3 million for severance payments to 
employees, modernization and mitigation of technological backwardness of 
production. 
The main risks 
The worsening balance of payments position, and a significant decrease in exports of 
the main export products in the export structure; 
decline in prices of products of metal industry; 
growth in electricity prices; 
a lack of protection in the event of a new crisis strategy and long-term sustainability of 
the metal industry; 
unhappy and unmotivated workers and their level of expertise; 
non-performing partners in new privatizations; 
increased credit risk in the banking sector - were unable to pay current obligations and 
repay its debts to the company level and at the level of employees; 
transfer of risks in the fiscal sphere; 



 

 

 

111 

 

 

the deterioration of the fiscal position due to the rising cost of government in solving 
problems of the sector of metal industry (subsidies, social programs, bank guarantees, 
etc..) 
failure to comply with environmental standards of operation; 
The inadequate structure and enough share of manufacturing industry. 
Strategic directions of development 
To revitalize the metalworking industry. 
Modernization of the metal industry, which will respect modern high environmental 
standards, consistent with the needs of domestic demand and exports, using energy-
efficient production. 
Addressing those present illiquidity and lack of working capital in the long term to 
ensure continuity of production. 
 
IV.ENERGY 
While energy sector was in all plans recognized as a major activity in which to invest 
and look for strategic partners, the import dependence of the energy is high. More than 
30% of the energy needs of the citizens to meet the energy imports. Very high energy 
imports (in this case electricity) contributes to the deterioration of the macro-level, in 
terms of balance of payments position of the country. Although it is a very expensive 
resource, there are huge inadequacies in energy expenditure. 
Development needs at the state level to increase energy, and the production is 
insufficient; thus increasing production and improving the energy balance becomes a 
major strategic objective of development.  
In particular, if we know that the energy sector is a powerful driver of economic growth 
and has a multiplier effect on other activities, such as metal industry, construction, 
environment, tourism. Domestic and foreign investment in this sector significantly 
affect the population through higher employment, higher wages, better living 
standards.  
Strategic Energy Policy document is Montenegro "Energy Development Strategy until 
2025" (which was adopted in December 2007.) and its accompanying implementation 
of the Action Plan 2008-2012. Previous "Energy Development Strategy until 2025. year 
"was to be built another block" Pljevlja ", which has not been realized, but the changes 
to the strategy to be built TE "Maoče", which was not planned. 
The new strategy has been made to a newspaper, such as setting up a plan of the 
underground interconnection cable to Italy, at the end of the construction of 
transmission lines to Albania, and will include construction of transmission lines from 
Pljevlja and Tivat. Strategy for Montenegro, as a member of the European Energy 
Community, has for obligation to comply with the EU Directive, and that 20% of 
energy production is from renewable energy and to reduce the same amount of carbon 
emissions, greenhouse gases and contribute to global warming. Although in line with 
the Action Plan (AP 2008) in the past to work on the revitalization and modernization 
of existing production capacity in TPP "Pljevlja", and although the last 3 years 50 
million euros (boiler, turbine, filtering devices), in 2011 the investment slows down so 
that it remained an important and unresolved problem of sulfur and landfills as well as 
the installation of DESOx system. The TPP "Pljevlja" is scheduled to remain in 
operation strategies by energy development, by 2025 or 2030. Therefore, the same need 
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regular and timely interventions keeping in mind that its sudden cessation had 
significant negative effects (loss of 225 MW if the TPP "Pljevlja" was out of service). 
HP revitalization project "Piva" is defined in the framework of the Action Plan in 2008, 
but privatization of EPCG, slowed down the implementation of this important project.  
 
Tourism 
Tourism is one of the most important components of the overall economy of 
Montenegro. Potential with the disposal of this activity makes it one of the most 
promising and most dynamic in the future economic development. If it is viewed in 
terms of gross value added in total GDP of Montenegro56, tourism with its 
participation in 2009 (the latest official data available) have rose by more than half 
compared to 2000, when the calculation of the order by the SNA and ESA95 
methodology. 
However, a recently completed pilot studies in tourism satellite accounts for 2009 
showed that tourism has a much larger contribution to the overall GDP. Making TSA 
enabled visualization of multiple macroeconomic aggregates (GDP of tourism 
activities, tourism direct gross value added, internal travel expenses and internal 
tourism consumption, etc.), which along with the data obtained on the scope of 
tourism consumption by individual product influence the further development of 
tourism in total and its components (products).  
Investments in infrastructure, adequate promotional campaign, the existence of global 
brands in the market, development of modern nautical tourism, rural tourism, season 
extension and a number of other factors have influenced the positive trends in the 
tourism industry in Montenegro. 
 
CONCLUSION 
When it comes to trends in agriculture, Montenegro has paved its way to the concept 
of sustainable agriculture, where the main objective appreciation of its multifunctional 
role, which can be directly reflected in macroeconomic policy. 
Some of the main recommendations include:  
encourage production of organic products, 
branding, which will operate effectively and to influence the ecological concept of the 
state was more sustainable. 
Therefore, prizes of Montenegrin products at trade shows to promote justify and 
intensify the distribution of specific products (wine, honey) in all markets.  
Prepare rehabilitation plans of the system in the metal industry Montenegro, which 
had a strong reflection of the global economic crisis. Basically, it should be made in the 
form of detailed program of development of production facilities, where they would 
have an equal role with the investment plans of the defense system against possible 
crises.  
Renewable energy sources are a major potential for further development. The main 
source of which is the geographical advantage, hydropower, due to the high altitudes, 
water regime, narrow and deep canyons.  

                                                
56It should be noted that the share of tourism statistics registers only on the basis of the financial 

statements of registered activity in the sector "hotels and restaurants" part of the assessment of non-

observed economy in this sector. 



 

 

 

113 

 

 

Create the conditions for the inclusion and implementation of common European 
energy policy, which could also lead to further sustainable development.  
Mass tourism, although over time spurred development in many areas, that apart from 
the natural beauty had no other development opportunities, This type of tourism 
should gradually change to new forms of tourism. As an alternative to mass tourism, 
there are new forms of tourism such as environmental, sporting, cultural, rural, etc., of 
which a large part, though not entirely, represented in the tourist product of 
Montenegro, but inadequately.  
The tourism industry, which is mainly based on mass (arrivals) should be gradually 
geared to elite tourism, and better-paying guests. Montenegro is a small geographical 
space, as well as, a destination for mass tourism development. Tourism Master Plan 
envisages increasing the quality of, construction of accommodation facilities to enable 
the transition from mass to elite tourism, which can not be achieved in the short term.  
Based on all the above, we can conclude: 
We have all the dissonance as potential beneficiaries of the investment will be 
overcome; what will create more synchronized business environment. Local level will 
be an absolute reflection at the national level. 
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17.Rendesia dhe roli i analizimit te struktures se ofertes ne tregjet 
turistike 

Hyrje 
    Oferta turistike eshte nje fenomen kompleks per shkak te natyres se produktit dhe 
proçesit te dergimit. Kryesisht nuk mund te ruhet, nuk mund te ekzaminohet perpara 
blerjes, eshte e nevojshme te udhetosh qe t’a konsumosh ate, nje lidhje e forte eshte 
vendosur midis burimeve natyrore dhe artificiale dhe nje numer perberesish kerkohen, 
te cilet mund te blihen veç ose se bashku dhe te cilet jane konsumuar ne menyre te 
njepasnjeshme. 
 Eshte nje produkt i perbere qe perfshin;  

- transportin,  

- akomodimin,  

- furnizimin me ushqim,  

- burimet natyrore,  

- argetimet,  

- sherbime te ndryshme,  

- lehtesira te tjera siç jane dyqanet dhe bankat,  

- agjente udhetimesh, 

- guida turistike.  

    Shume biznese i sherbejne gjithashtu sektoreve te tjere industrial dhe kerkesave te 
konsumatoreve, duke ngritur ne kete menyre pyetjen per shtrirjen ndaj se ciles ofruesit 
mund te konsiderohen si furnizuesit kryesore te turizmit. Perberesit e shumte te 
produktit, te ofruara nga nje varietet biznesesh qe operojne ne nje sere tregjesh, 
krijojne probleme ne analizimin e ofertes turistike. Prandaj, eshte e pershtatshme per 
t’a konsideruar ate si nje koleksion industrish dhe tregjesh dhe per ta ekzaminuar ate 
duke perdorur jo vetem shembullin neoklasik por gjithashtu edhe shkolla te tjera 
mendimi. Kjo qasje lejon analizen qe jo vetem te perballet me kompleksitetin e 
produkteve turistike por gjithashtu te marre parasysh zhvillimet ne metodat, teorite 
dhe konceptet ekonomike, veçanerisht ne orientimin e analizes se ofertes drejt analizes 
ekonomike industriale dhe me çeshtjet per te cilat ka qene shqetesuar. Objektivi 
kryesor ne kete artikull eshte te siguroje nje ekspozicion dhe aplikim me te gjere dhe 
me te avancuar te parimeve ekonomike te ofertes turistike se sa eshte trajtuar ne 
ekonomine e turizmit. 
Fillimisht, parimet baze te teorise se shqetesimit te firmes per prodhimin, kostot, 
vendosjen e çmimeve, te ardhurat, perfitimet dhe humbjet jane shpjeguar ne kornizen 
tradicionale analitike te modeleve ekonomike te cilat i konsiderojne strukturat 
kompetitive te tregjeve brenda te cilave konsumatoret dhe prodhuesit bashkeveprojne. 
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Modelet ekonomike te tipeve te ndryshme te struktures se tregjeve sigurojne shpjegime 
te operacioneve (veprimeve) te firmave nen kushte te mire-percaktuara, ku çdo tip 
strukture tregu eshte pa dyshim i identifikueshem.  Megjithate, ne te vertete kushte te 
tilla mund te perafrohen sesa te arrihen, por pavaresisht, modelet jane te rendesishme 
per te shkuar pertej pershkrimeve te thjeshta duke siguruar shpjegime te sjelljes se 
firmave dhe duke parashikuar prodhimet afat-shkurter dhe afat-gjate te situatave te 
ndryshme ne treg. Kjo thjeshton identifikimin e faktoreve qe kane gjasa te jene te 
rendesishem ne oferten turistike, veçanerisht ne lidhje me natyren dhe zgjerimin e 
firmes nga brenda dhe kompeticionin e sektorit te brendshem, dhe implikimet me 
pasoje ne mireqenien e konsumatorit.  Se pari, rasti ekstrem i nje strukture shume 
konkuruese, konkurenca perfekte, eshte ekzaminuar.  
    Disa modifikime per supozimet standarte jane paraqitur duke perdorur konceptin e 
tregjeve kontestuese. Kjo ndiqet nga nje analize monopoli, rasti i kufizuar i nje tregu pa 
konkurence. Diskutimi vazhdon me rastet me pak kufizuese te konkurences 
monopolistike dhe oligopolit qe paraqet me nga afer kushtet e gjetura ne shumicen e 
industrive. Vlera e konstrukteve teorike eshte se ato i japin rreptesi analizes te situatave 
te jetes reale. Karakteristikat e sektoreve dhe tregjeve turistike jane te paraqitura dhe te 
lidhura me teorite ekonomike te konkurences qe jane tashme te ekzaminuara. 
Vemendje i eshte kushtuar veçanerisht tipeve te struktures se tregjeve te cilat aplikojne 
tre perberesit kryesore te ofertes turistike, te quajtura akomodimi, transporti dhe 
ndermjetesuesit (agjente udhetimesh dhe operatore turistik). Nje sere tiparesh kryesore 
te ofertes turistike jane identifikuar, duke reflektuar ceshtje te cilat jane investiguar ne 
ekonomine industriale, dhe gati te gjithe veprojne si indikatore te struktures se tregut. 
Çdo tipar ekzaminohet dhe ilustrohet duke u bazuar ne kushtet e sektoreve dhe 
tregjeve turistike.  
    Zgjerimi ose shtrirja sektoriale dhe territoriale,te ciles i referohen modelet 
ekonomike qe mund te shpjegojne dhe parashikojne veprimet e firmave ne sektore te 
ndryshem turistike, eshte çmuar (vleresuar). Ne artikul, çeshtje te tjera qe lidhen me 
strategjite e tregut dhe ndryshimet strukturore qe ndodhin ne oferten turistike jane 
marre parasysh ne nje kontekst nderkombetar.  
 
Strukturat e Tregut ne Oferten Turistike  
    Nderkohe qe disa referenca per strukturen e tregut turistik jane bere, duke futur ketu 
edhe sektoret e shumte ne oferten turistike, eshte mire te themi se shtrirja me te cilen 
mund te grupohen ato me karakteristika te njejta mund te grupohen ne nje nga format 
e konkurences te shpjeguara me lart.  
Ne menyre qe te bejme nje gje te tille, eshte e nevojshme te identifikojme dhe 
pershkruajme natyren e ofertes. Qasja e adaptuar ne kete seksion eshte te skicojme 
sektoret te cilet jane njohur ne literature turistike. Ata qe shfaqen si perfaqesues te 
strukturave te tregjeve turistike jane pershkruar saktesisht dhe jane te identifikuar 
edhe faktoret kryesore qe tregojne statusin e tyre konkurues, si p.sh. shkalla e 
perqendrimit, kushtet e hyrjes dhe daljes nga tregu, strategjite e venies se çmimit, 
nivelet e fitimit, diferencimi i produktit, strukturat e kostos dhe kapaciteti e 
nderveprimi midis firmave. Problemi i çdo klasifikimi te perbersve te ofertes turistike 
eshte se sa te zgjeruar ose te ngushtuar duhet te jene ata. Kategori te tilla si transporti 
dhe akomodimi jane shume te zgjeruara dhe perfitojne nga ndarja e nentregjeve me 
struktura te ndryshme dhe nga menyrat e veprimit. Diskutimi per oferten turistike 
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eshte kryer jashte analizes ekonomike, me rezultatin qe mbulimi i çeshtjeve ekonomike 
ka qene i pjesshem dhe nuk ka ndonje pikepamje koherente.Ne sektorin e mikepritjes, 
prekim oferten dhe çeshtjet qe e shoqerojne ne diskutimin e strukturave financiare, 
menaxhimit, marketingut, cilesise dhe trainimit. Ne nje nivel shume specifik dhe te 
aplikuar jane ndermarre, studime te planifikimit, zhvillimit, veprimtarise dhe 
performances te ketyre ndermarrjeve si; hotele, shtepive per miq, fshatra turistike, 
resorta per ski, argetimit dhe tema parqesh. Ne nje nivel me te pergjithshem, jane bere 
perpjekje per te modeluar terrenet turistike, per shembull: nga gjeografe qe kane si 
qellim te percaktojne faktoret kryesore te cilet ndikojne ne rritje ose renie.  
 
Sektori Akomodues 
    Inspektimi i percipte i sektorit te akomodimit mund te sugjeroje qe disa zinxhire te 
medhenj dominojne tregun, duke dhene pershtypjen e nje strukture oligopoliste. 
Sidoqofte, sektori i sherbimit te mikpritjes brenda pushimeve turistike eshte me shume 
i ndare ne shume njesi ku zona dhe shperndarja e hapesires se akomodimit jane faktore 
te rendesishem qe percaktojne shkallen e konkurimit.Keto aspekte te sektorit te 
akomodimit jane konsideruar gjate ne tekstet per turizmin. Ne perputhje me rrethanat, 
forma te ndryshme strukturash-konkurence perfekte, konkurence monopolistike, 
oligopoli  dhe madje edhe monopoli-siç tregohet me poshte, mund te reflektojne 
kushtet e elementeve te ndryshem te sektorit, duke filluar me segmentet e vete 
kateringut te sherbyer dhe duke vazhduar tek ata te pasherbyer. Pavaresisht nga 
struktura e vet e komplikuar, disa faktore ekonomike thelbesore karakterizojne 
sektorin e akomodimit. Eshte subjekt i kapacitetit fiks me te gjithe problemet e veta 
shoqeruese ne fytyren e periodizimit, sezonalitetit dhe rrezikshmerise.  Lidhur me kete, 
veçanerisht ne njesi me te medha qe ofrojne nje game te gjere sherbimesh, kostot e 
larta te fiksuara i çojne operatoret te perfitojne norma te larta zoterimi nepermjet 
gjerave te tilla si diferencimi i produktit dhe segmentimi i tregut.  
Keto karakteristika kane tendencen te perfshijne elementet e monopolit dhe oligopolit 
natyral. Per shembull: disa hotele perqendrohen ne segmentin e luksit nderkohe qe te 
tjeret i sherbejne klienteles buxheteliste. Disa grupe akomodimi te medha gjithashtu 
perpiqen te zmadhojne pjesen e tyre te tregut dhe kontrollin jo vetem nga sipermarrjet 
dhe bashkimet e kompanive te ndryshme, por gjithashtu edhe nga kontratat e 
menaxhimit, te leshuara me qera, me te drejta te posaçme dhe marreveshjet 
bashkepunuese. Integrimi ekonomik midis firmave mund te rezultoje ne kosto fikse 
dhe pengesa ne hyrje te reduktuara dhe mund te beje te mundur rritjen e normave te 
zoterimit nepermjet nderhyrjes ne segmentet e reja te tregut. Operatoret e vegjel dhe 
te pavarur ndonjehere perpiqen te luftojne fuqine  e firmave te medha duke formuar 
shoqeri te perbashketa (kooperative) per te ulur shpenzimet, per shembull: duke 
vendosur sistemet referuese dhe rezervuese. Shoqeri te medha hotelesh, qe kryesisht i 
sherbejne udhetareve te biznesit, perpiqen te grumbullohen rreth e rrotull zonave te 
medha urbane, aeroporteve dhe ne rruget transportuese tokesore. Hotelet turistike 
jane me te pavarura dhe me te shperndara, megjithese grumbullimi ndodh perseri, si 
p.sh. resorte ose vende qe jane terheqjet kryesore te turisteve. Ne kete kuptim sektori i 
akomodimit eshte i ngjashem me konkurencen monopolistike ne tregun me pakice, ne 
te cilin jane karakteristika parimet qendrore te pranueshme dhe plotesuese ose 
ekonomia urbane. Teoria urbane ekonomike tregon qe vendodhjet kryesore akordojne 
perfitime te cilat japin nje avantazh komercial dhe ne kete menyre nje qarkullim dhe 
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perfitim me te larte, duke shpjeguar se pse firmat e medha mund te tejkalojne ato me 
te vogla ne zonat me kosto te larte. Ne fakt nje monopol tregu mund te rritet per shkak 
te monopolit zonor te vendodhjeve specifike. Gjithashtu ndihmon ne llogaritjen e 
modelit te akomodimit ne zonat pushuese si rezortet bregdetare ku hotelet e vogla me 
cilesi me te ulet shtyhen per t’u vendosur ne zona dytesore larg nga bregdeti. Kjo 
shpjegohet ne termat e çmimit te qerase, pronesise te vendit qe ndryshojne aty prane, 
per bizneset individuale, zona percaktohet nga kostot e qerase, pronesise qe çdokush 
perballon dhe qe jane diktuar nga ana e kerkeses per vendodhje specifike nga 
aktivitetet konkuruese. Rreth aeroporteve, ne qendrat urbane dhe gjate bregdetit, 
çmimet e tokave jane te larta ndersa pak me larg jane me te uleta nderkohe qe kerkesa 
per vendodhje eshte me e vogel. Prandaj, bizneset me te ardhura dhe perfitime me te 
uleta detyrohen te vendosen ne zona me qera me çmime me te uleta. Sektori i vete 
furnizimit me ushqim eshte nje zone interesante e tregut te akomodimit i cili ka 
treguar norma te larta rritjeje dhe diversitet te madh. Ai ka plotesuar sektorin e 
sherbimit duke siguruar dhoma shtese, klientet e te cilave lejohen te perdorin objektet 
e ofruara dhe gjithashtu eshte perfshire ne qellimin per te ndertuar ose per te 
rizhvilluar qendrat turistike te cilat ofrojne shume atraksione. Ne qendrat e biznesit 
dhe rezorteve, hotelet e medha perjetojne kushtet oligopolistike,por jashte ketyre 
zonave struktura eshte me afer me konkurencen monopolistike. 
 
Sektori i Ndermjetesve 
Tour operatoret dhe agjentet e udhetimeve respektivisht mblidhen dhe kane pushime 
me çmim pakice per nje mase te madhe. Roli i tour operatoreve eshte te ofrojne 
produkte turistike dhe per te lehtesuar lidhjen midis ofruesve te udhetimeve, 
akomodimit, objekteve argetuese dhe sherbimeve, ne vendin e origjines dhe 
destinacione me turistin. Ata prodhojne perberesit e produktit, zakonisht duke 
negociuar çmime te ulura, dhe duke e qarkulluar ate nepermjet agjenteve te 
udhetimeve ose direkt te konsumatori. Veprimet e tour operatoreve jane kryer ne nje 
sere menyrash: nga nje firme e pavarur e specializuar kjo vetem nga marketingu 
turistik; si nje zevendesues e nje biznesi konglomerat me interesa te ndryshme; si nje 
divizion i nje linje ajrore; ose e lidhur me nje agjensi udhetimesh. 
 
Tour Operatoret 
    Larg nga marredhenia kryesore me agjentet, nje çeshtje e nje rendesie ne ekonomine 
industriale eshte struktura e nje tregu ndermjetesues, si shtese e ketij tregu te 
perqendruar, ka gjithashtu integrim te shtuar vertikal ne lidhje me udhetimin, 
akomodimin, agjensite e udhetimeve dhe sherbimet e pushimeve.Perballe zhvillimit 
turistik dhe vazhdimesise se shtrirjes te desinacioneve te mundshme, kapaciteti 
ndonjehere e ka kaluar kerkesen. Per me teper, njesoj si ne tregun e mikpritjes, 
sezonaliteti eshte domethenes. Firmat e medha mbeshteten ne nje volum te larte 
shitjesh me shpenzime te uleta, nje proporcion gjithashtu domethenes i perfitimeve qe 
rrjedhin si pasoje e faturave te investuara nga prenotimet e avancuara. Nje norme e 
larte shitjesh e ben te mundur arritjen e ekonomive te shkalles dhe qellimi thelbesor 
nepermjet efiçiencave operative, nje njohje e gjere e nje shtrirjeje se tregut dhe fuqise 
se tregut per te fituar ulje te medha nga transportuesit dhe hotelieret, ku performanca 
e kaluar eshte kryesorja. Sigurimi i investimit fiks eshte i ulet si ne rastin e TO-ve me te 
vegjel dhe me te specializuar, kthimi i investimit fiks mund te jente relativisht i larte. 
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Megjithate, shume firma vuajne humbjet qe ndodhin me kalimin e viteve dhe kur 
ndodhin fitime ne rrjet ato fitime jane modeste, sepse kthimi eshte afersisht me pak se 
4 per qind ne BE, megjithese ka ndryshueshmeri te konsiderueshme. Ne paketen 
perfshirese te tregut ka konkurence intensive per te siguruar volumin e shitjeve ne 
menyre qe te gjenerohen te ardhura. Si pasoje uljet mund te jene te perhapura ne 
lançimin e paketave sezonale per te inkurajuar prenotime te fillim sezonit. Pritshmeria 
e uljes nga turistet potenciale te cilet vonohen per te bere nje prenotim te sigurte me 
shpejt ne sezon rendon problemet e TO-ve sepse jo vetem qe ata duhet te rregullojne 
pushimet me kosto me te madhe,por gjithashtu edhe cash flow i tyre ndikohet 
negativisht.Strategjite e uljeve jane nje manifestim i fushates per te mbajtur konstante 
ose per te rritur ndarjen e tregut, jane edhe nje reflektim i gjate i kohes drejtuese, 
shpesh deri ne tre vjet qe duhen per te lançuar llojet e reja te pushimeve duke rritur 
gjasat e rritje te vleresimit te kerkeses duke dhene si rezultat rritje te ofertes. Madje 
edhe kompanite e medha i shkojne pas avazit lufterave te çmimeve, drejtuesit e tregut 
shpesh i fillojne keto luftera per te siguruar pozitat e tyre ne treg. Nje sere faktoresh si 
p.sh lehtesimi i hyrjeve dhe daljeve, numri i TO-ve, konkurenca e ashper e çmimeve 
dhe shpesh humbjet domethenese, te gjitha keto te drejtojne ne kushte te 
kontestueshme te tregut me konkurence te larte ne shume vende. Sidoqofte, shkalla e 
perqendrimit e ndarjes se tregut ne segmentin e paketes turistike sygjeron nje 
strukture oligopoliste.   
 
Agjentet e Udhetimit 
    Agjentet e udhetimit funksionojne si broker ne rregullimin e te gjitha aspekteve te 
udhetimit dhe te pushimeve por sillen si agjente ne ate qe ata perfaqesojne, parimet 
nese ata jane TO ose ofruesit e fundit siç jane transportuesit, hotelieret, dhenesit e 
makinave me qera dhe kompanite e sigurimeve. Perberesi i agjensise se udhetimit te 
ofertes turistike eshte perqendruar ne ate qe nje numer i limituar firmash me dalje te 
shumta, disa prej tyre te integruara me TO ose transportues, dominojne tregun. Eshte i 
nevojshem prodhimi i nje qarkullimi te larte perpara kufijve te ulet; mesatarja e 
komisioneve eshte me pak se 10 per qind, te cilet paraqesin kufirin e larte i cili duhet te 
mbuloje te gjitha kostot operative dhe te prodhoje nje rrjet perfitimesh. Ky sektor i 
tregut te ndermjetem ka perjetuar nje rritje te madhe ne numra. Kjo eshte ne 
kundershtim me Europen ku numri i agjenteve me nje zyre nuk eshte me teper se nje e 
treta e gjithe totalit dhe agjentet qe punojne per shume firma (per 100 dege ose me 
shume) kane mbi nje te katerten.Ndryshe nga TO-te, rekordi i normes se daljeve nga 
puna eshte pak me e ulet. Kostot e hyrjeve te uleta kontribuojne ne shpjegimin e 
numrit te madh te agjensive te udhetimit te zoteruara ne menyre te pavarur, por nje 
arsye tjeter eshte qe nje agjensi udhetimesh, si nje aktivitet me pakice normalisht 
perfshin kontaktin balle per balle me klientin ne menyre qe te kete nje sherbim 
personal te jete i mundur.  Agjenti i udhetimit i pavarur i vetem ose zinxhiret lokale te 
vegjel me nje dituri per tregun lokal mund te kene performance me te madhe se sa nje 
dege e nje agjensie te shumefishte, veçanerisht kur kerkohet specializimi ne sherbime  
ose ne tipe te turizmit te caktuara. Ne kete kuptim, shoqerite e medha me nje qasje 
uniforme per te shitur pushime vuajne nga dizekonomite e shkalles. Ne lidhje me 
faktoret hapesinore nje vendodhje me avantazh eshte nje percaktues i suksesit, por ky 
eshte kompensim nga kostot e pozitave te para per shkak te konkurences per t’i 
zaptuar keto jo vetem prej agjenteve te tjere te udhetimit por gjithashtu edhe prej 
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formave te tjera te shitjes me pakice. Keshtu qe, shume aspekte te tregut te 
ndermjetesave jane te interesit momental ne analizen ekonomike, ne veçanti, studimi 
dhe veprimet e strategjive te kompanise ne te cilat duken te jene se bashku ne situate 
oligopolistike dhe konkuruesve. 
 
Transporti ne Turizem  
    Duke patur parasysh gamen e gjere te menyrave transportuese, ku secila menyre ka; 
tiparet e veta te veçanta, karakteristikat dhe strukturen konkuruese, transporti eshte 
ekzaminuar me mire si nje element i nen-tregjeve. Per shembull: menyrat kryesore 
komerciale ajrore: autobus/karroce udhetaresh, trenat dhe tragetet vuajne probleme 
gjithnje e ne rritje nga pandashmeria dhe qe shoqerohen me kapacitetin, kostot e larta 
fikse, sezonalitetin dhe periodicitetin.  
    Megjithate, ka ndryshime te konsiderueshme ne strukturat dhe kushtet respektive te 
tregut te tyre. Rendesia relative e tyre ndryshon gjithashtu per sa i perket; numrit te 
pasagjereve qe mund te mbaje, te ardhurave te perftuara, shkalles se zevendesimit te 
mundshem. Per udhetimet nderkombetare linjat ajrore lene pas linjat e autobuseve, 
trageteve dhe trenave. Udhetimi me linja ajrore ka treguar nje norme ekstremisht te 
larte rritjeje, i cili eshte favorizuar nga ndryshimet teknologjike dhe ka potencial per 
rritje te metejshme ne te ardhmen.  
 Linjat e autobuseve, dhe ai i trenave kane perjetuar nje renie relative ne krahasim me 
rritjen e sporteve automobilistike private. Kushtet konkuruese dhe strukturore te 
transportit per nen-tregjet jane te influencuara fort nga nderlidhja midis disa menyrave 
te caktuara dhe ashpersise se kufizimeve te vendosura nga rregullorja. Gjithashtu ka 
konkurence brenda vete menyrave, si p.sh. ne sektorin e linjave ajrore ku ka nje 
konkurence te ashper ne rruget e shumta me drejtime te gjata dhe te shkurtra. 
Rrethana te ngjashme zbatojne tregun e linjave te autobuseve. Ne tregun e linjave te 
trageteve, rruget me volum te larte perpiqen te jene subjekt ndaj konkurences se 
mprehte. Ka nje lidhje sinjifikante simbiotike te menyrave te ndryshme. Per shembull: 
udhetimi ajror varet nga transporti me autobus dhe nga transporti me tren per te 
transportuar nga aeroporti neper destinacione dhe nga keto te fundit neper aeroporte. 
Dhe gati po ne te njejten menyre udhetimet detare mbeshteten ne transportin rrugor 
dhe ate hekurudhor per nje pjese te madhe te transportit te tyre ndersa tregu i anijeve 
(kroçiera) tani bazohet gjeresisht ne udhetimin ajror qe i duhet per ne piken e nisjes se 
anijes. Nese perfshihet sektori i makinave te marra me qera, eshte e qarte qe varet nga 
linjat ajrore me shume per tregtine e vet, dhe shpesh ka edhe negociata per paketa 
fluturim-dhenies se makines si nje menyre per te rritur biznesin. Kjo plotesueshmeri, 
nderkohe qe eshte nje tipar i rendesishem i tregut te transportit, nuk sygjeron 
konkurence intensive brenda dhe midis menyrave. Per shembull; ne lidhje me 
konkurencen midis menyrave, hapja e Tunelit qe lidh UK dhe Francen ka treguar qe ka 
konkurenca te ashper midis trageteve dhe rrjetit hekurudhore megjithese shkrirja e 
disa veprimtarive te trageteve ngre mundesine e nje strukture tregu oligopolistik.  
    Ne disa vende Europiane, rruget e brendshme rrugore, ajrore dhe hekurodhore jane 
ne konkurence, veçanerisht aty ku sistemet hekurodhore jane rritur nga ana cilesore 
me trena te shpejtesise se larte.  
Udhetimet me autubus dhe ato hekurudhore gjithashtu konkurojne, nga ish oferta e 
kostove te uleta alternative dhe oferten me kohen me te shkurter te udhetimit (rruga). 
Rregullorja e transportit ne BE eshte ndertuar per dy arsye kryesore, siguria dhe ruajtja 
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e nje tregu per nje menyre kombetare ose e zoteruar nga shteti ose nje menyre 
mbeshtetese. Interesi ne impaktin e rregullores eshte perqendruar me shume ne 
çrregullimin me qellimin per te perftuar konkurence me te madhe. Sidoqofte, eshte 
bere e dukshme, ashtu siç do e tregojme, qe nje veprim i tille shpesh ka efekte te 
kunderta dhe te paqellimshme siç eshte manifestuar ne transportin ajror, me autobus 
per konsumatoret. Per me teper, shtrirja e rregullores varion edhe brenda nje menyre 
specifike. Perseri, ne transportin ajror, pjese e tregut eshte kontrolluar ne menyre me 
strikte se pjeset e tjera, duke krijuar variacione te konsiderueshme ne situate 
konkuruese. 
 
Tiparet Kryesore te Ofertes Turistike  
    Analiza e metejshme e struktures se ofertes turistike dhe te shkalles dhe llojit te 
konkurences midis firmave, e cila eshte e pershkruar ne pikepamjet e mesiperme te 
sektorit turistik, eshte ndihmuar duke iu referuar modeleve teorike te prezantuara ne 
fillimin e kapitullit. Modelet identifikuan nje sere kriteresh qe tregonin strukturen 
konkuruese te tregjeve; per shembull: numri dhe madhesia e firmave dhe nivelet e 
barrierave hyrese/dalese tregonin shkallen ne te cilen fuqite oligopolistike ose 
monopolistike mund te ushtroheshin nga firmat turistike. Ne menyre te ngjashme, 
shtrirja e perqendrimit te tregut ose e lidershipit te çmimit nenkupton kufizime 
potenciale ne nivelin e konkurences se firmes. Keto kritere mund te ekzaminohen ne 
kontekstin e sektorit specifik turistik ne vende te ndryshme, dhe sigurojne njohuri ne 
tipet e struktures se tregut qe mbizoteron dhe natyren e konkurences se firmes. Kjo 
eshte e vlefshme per shkak te implikimeve te strukturave te ndryshme te tregut per 
nxjerrjen e perfitimeve mbi nivelin e barabarte dhe me pas per mireqenien e 
konsumatorit.  
    Kriteret kryesore te cilat jane identifikuar ne modelet teorike dhe pikepamjet e 
pergjithshme te sektoreve turistike jane; numri dhe madhesia e firmes, shkalla e 
perqendrimit te tregut dhe niveli i barrierave hyrese dhe dalese, ekonomite dhe 
disekonomite e shkalles dhe ekonomite e qellimit, pandashmerite e kapitalit, kapaciteti 
fiks dhe kostot fikse te veprimtarive, diskriminimi i çmimit dhe diferencimi i produktit, 
politikat e çmimeve – lidershipi, lufterat dhe strategjite e ndarjese se tregut. 
Kater te parat tregojne strukturen e tregut, ndersa dy te fundit gjithashtu lidhen me 
strategjite qe ndjekin firmat ne tregjet e konkurences joperfekte.  
 Konkluzione ( Perfundime) 
    Skicat e struktures se akomodimit, sektoret ndermjetes, ato te transportit dhe 
diskutimet e tipareve kryesore te tyre shfaqin se strukturat kryesore mund te jene krejt 
heterogjene brenda çdo sektori.  
Ata zoterojne karakteristika te tilla si p.sh nje sere formash konkuruese, segmentim te 
tregut turistik,diferencim te produktit turistik, shkalla e larte e hyrjeve dhe daljeve, pak 
ekonomi shkalle, variacione sinjifikante ne shkallen e rregullave.  
    Per me teper, duket te kete ndryshime te konsiderueshme ne strukturen e ofertes 
turistike per sa i perket numrit te firmave, madhesise se tyre dhe ndarjes se tregut, 
veçanerisht ne sektorin ndermjetesues. Keto karakteristika ngrejne dy pyetje.  
Se pari, sa larg shkon teoria neoklasike e firmes dhe strukturat konkuruese dhe ne 
identifikimin e interpretimeve nga çka eshte mbikqyrur ne oferten turistike? Se dyti, a 
sugjeron heterogjeniteti brenda nje sektori te caktuar qe teoria e firmes eshte e 



 

 

 

121 

 

 

papershtatshme ose thjesht a nenkupton qe kategorizimi i sektoreve turistike dhe 
tregjeve te adoptuar eshte shume i gjere aktualisht.  
    Per sa i perket pyetjes se pare, testi i pershtatshmerise se koncepteve teorike eshte 
nese ata mund te shpejgojne strukturat aktuale te tregut dhe te parashikojne rezultatin 
e ndryshimeve qe ndodhin ne industri ose ne tregjet e tij. Duket qarte se ne tre sektoret 
kryesore te marra ne konsiderate, ka elemente te kontestueshem (ku firma te reja ose 
te ngritura mund te angazhohen ne konkurencen e çmimit me firmat ekzistuese) 
pergjate formave te tregut dominues te konkurences monopolistike dhe oligopolit. Ky 
aspekt i kontestueshem nuk eshte perfshire lehtesisht ne teorine konvencionale te 
firmes sepse korniza e ekuilibrit statik analitik te vet nuk eshte pershtatur mire per te 
akomoduar ate çka eshte efektivisht nje situate dinamike. Prandaj, ndersa eshte e 
mundur shpjegimi  i kushteve  te sektoreve te ofertes turistike duke qene ne kete 
menyre tregues te strukturave teorike veçanerisht konkuruese, eshte me e veshtire per 
te parashikuar rezultatin e ndryshimeve te kushteve. Per shembull: ne sektorin 
transportues mundesite e shfrytezimit te ekonomive te shkalles duhet te japin nje rritje 
te perqendrimit te disa firmave, ne kete menyre duke paraqitur nje strukture 
oligopolistike, siç eshte rasti i sektoreve ajrore, automobilistike dhe hekurudhore. Per 
me teper, teoria do te tregoje ne menyre te arsyeshme çmime stabel, duke dhene 
kufizimet qe firmat individuale perballen ne rritjen apo uljen e tyre per shkak te 
reagimeve te mundshme nga rivalet. Sidoqofte, çrregullimi eshte zvogeluar efektivisht 
barrierat hyrese te cilat kane nje impakt qe shkon kunder atij te ekonomive te shkalles.  
 
    Kjo gje ka krijuar nje paqendrueshmeri me te larte per sa i perket çmimeve dhe ka 
çuar ne nje derdhje te zvogelimit te kompanive te vogla dhe konkurences me te madhe 
ne afatin e shkurter. Megjithate, pas kembimit fillestar te suksesshem, ka shenja te 
renies ne numrin e firmave per shkak te deshtimeve te hyrjeve te reja, veçanerisht ne 
sektorin automobilistik, por nuk eshte e qarte nese kjo do ndodhe ne sektorin ajror. 
Prandaj, themi se fuqia parashikuese e terorise konvencionale eshte vene ne pikepyetje. 
 Ne sektorin ndermjetesues, veçanerisht ne tour operacionet, perqendrimi ne rritje 
eshte duke ndodhur ne ate çka teoria konvencionale do te parashtroje, te qenit nje treg 
me konkurence te larte per shkak te barrierave te uleta hyrese/dalese dhe kufizimit te 
ekonomive te shkalles. Ne menyre paradoksale, tour operatoret me te medhenj ne ate 
qe quhet segmenti oligopolistik i tregut turistik ne BE jane angazhuar ne konkurencen 
e ashper te çmimit dhe per shume vjet kufijte dhe perfitimet kane qene te uleta ose 
kane patur humbje te qendrueshme. Anasjelltas, shume prej tour operatoreve te vegjel 
te specializuar kane anashkaluar keto kushte konkuruese. Nje skenar i ngjashem vlen 
edhe per sektorin e agjensise se udhetimeve ne BE.  
    Kerkimi afat gjate i ndarjes se tregut te rritur ne sektorin ndermjetesues shfaqet te 
jete ne kundershtim me teorine qe supozon sjellja e maksimizimit te fitimit. Pyetja e 
dyte ka te beje me heterogjenitetin konkurues te mbikqyrur te shume prej sektoreve te 
ofertes turistike dhe te lidhjes me teorine e problematikes se firmes. Analiza brenda 
kornizes konvencionale perpiqet te ndaje tregjet ne struktura te qarta e te 
mirepercaktuara te konkurences,  dhe rrallehere njeh qe nen-tregjet mund te jene 
subjekte qe i kushtezohen kushteve te ndryshme.  
A ka rendesi kjo?  
A eshte e demtuar teoria nga pranimi qe ne tregje te veçanta bashkekzistojne forma te 
ndryshme konkuruese?  
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    Pergjigja nga ekonomistet kryesore mund te jete se segmente te ndryshme duhen 
trajtuar si tregje te ndara. Sidoqofte, kjo nuk mund te jete e pershtatshme sepse eshte 
demonstruar se ka nje nderlidhje midis ndryshimit te segmenteve konkuruese brenda 
nje sektori te vetem. Per shembull: firmat e medha brenda sektorit te transportit 
reagojne ndaj sjelljes se rivaleve te vegjel dhe atyre me te rinj. Ne perputhje me 
rrethanat, nenndarjet e metejshme te tregjeve turistike per te permbushur kerkesat 
tradicionale analitike mund te mos jene te pershtatshme. Duke pranuar ketu se nuk 
eshte ndermarre nje eksplorim i plote i aplikimit te teorise se firmes, shembujt 
ilustrative tregojne kufizimet e fuqise shpjeguese dhe parashikuese ne kontekstin e 
ofertes turistike. Teoria ndihmon identifikimin e variablave kryesore qe percaktojne 
sjelljen e firmave dhe industrive individuale brenda seciles forme konkuruese dhe 
vepron si nje baze e forte mbi te cilen zhvillohen modele me komplekse dhe me te 
diferencuara.  
    Analiza ekonomike e industrise qe eshte gjithmone e ne rritje po njeh rolin e 
strukturave institucionale dhe zhvillimin e tyre te mundshem, se bashku me nevojen 
per te ekzaminuar natyren dinamike te tregjeve ku paqartesia dhe disponueshmeria e 
informacionit dhe kostot transaksionale jane sinjifikante. Prandaj, vemendja eshte 
drejtuar ndaj nje perspektive sa me shume e orientuar industrial dhe ekonomike ku nje 
sere tiparesh te ofertes turistike, te perceptuara si te rendesishme per strukturen dhe 
veprimtarine e vet jane ekzaminuar dhe identifikuar. 
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18.Projektet e zhvillimit nepermjet mikrofinances: Nje studimempirik i 
faktoreve qe ndikojne ne zhvillimin ekonomik dhe social ne zonat 
turistike malore te Shkrelit dhe Kelmendit. 

 
ABSTRACT 
In this study we investigated potential factors that influence the economic and social 
development of touristic mountain areas of Shkrel and Kelmend. With the purpose of 
measuring  the role of development projects throught microfinance and especially the 
factors that influence the development of mountain areas, randomly 199 people (having 
minimum three – year attachment with the project between VIS (Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo) and Fund Besa (as a microfinance institution), were 
selected from two mountain areas, respectively Shkrel and Kelmend. Based on the 
simple and multiple regression, the findings result that there were strong relationship 
between dependent variable: the influence of loan with the low interest rate on the 
economic and social development of the client’ family and independent variables such 
as liking the loan with low interest rate, thinking the loan as an opportunity for the 
economic and social development of mountain areas, continuing to get loan with low 
interest rate in the future, the average loan size.  
 
Key words: development project, microfinance, average loan size, economic and social 
factor. 
 
Hyrje  
Mikrofinanca eshte menyra me e mire e perdorimit te fondeve te pakta. Nepermjet 
analizes se perfitimeve dhe kostove apo te perfitimeve per output, institucioni 
mikrofinanciar di si ti perdor fondet dhe njekohesisht behet bashkepunues me 
projektet e zhvillimit. Duke ia besuar fondet mikrofinances perfiton gjithe shoqeria dhe 
ne menyre te vecante perfitojne klientet e varfer.  
Sipas Schreiner (1998), performancë do të thotë arritja e një qëllimi. Performanca e një 
institucioni mikrofinanciar matet nga arritja e qëllimit te disa grupeve pjesmarrese: 
shoqëria, klientët ku mund dhe duhet te perfshihen edhe te varfërit, donatorët, 
punonjësit dhe investitorët. Ai shkon me tej duke sugjeruar tregues cilesor në 
përcaktimin e performancës së secilit grup.  
Thelbësore është përcaktimi i performancës nga këndvështrimi i të varfërve. Klientët e 
varfër interesohen nëse përfitojnë më shumë nga një hua apo depozitë në krahasim me 
koston e saj. Nqs ata marrin një hua, ripaguajnë sic kanë premtuar, dhe më pas marrin 
përsëri hua, atëherë përfitimet do t’i kalojnë kostot.  
Donatorët  janë të interesuar të dinë se si institucionet mikrofinanciare mund të 
ndihmojnë të varfërit me shumë se projektet e tjera të zhvillimit. Gjithashtu, ata 
interesohen edhe se çfarë ofron një institucion mikrofinanciar më shumë se një tjetër. 
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Donatorët mendojnë se mënyra më e mirë për t’ia arritur qëllimeve është të financojnë 
institucionet që kanë rritje më të shpejtë dhe që tërheqin fonde nga tregu.  
Kjo gjë mund të kanalizojë fondet drejt  institucioneve mikrofinanciare më të mira, por 
qëllimet e të varfërve do të përmbushen për aq kohë sa ky është projekti më i mirë.  
Donatorët piketojne mjaft fonde për mikrofinancën (Adams and Von Pischke, 1992).  
Prandaj të gjithë pretendentët janë të interesuar të dinë se sa mirë manaxhohen keto 
fonde nga institucioni mikrofinanciar.  
Ky studim nxjerr ne pah rolin e projekteve te zhvillimit nepermjet mikrofinances. 
Konkretisht, permiresimi i kushteve te jeteses ne komunitetet malore te Kelmendit dhe 
Shkrelit, ne Shqiperine e Veriut, perben synimin kryesor te projektit te disa OJQ-ve 
italiane, VIS-Volontariato Internationale per lo Svilupo, Amici dei Popoli dhe COL’OR. 
Ky projekt mbeshtetet edhe nga institucione te tjera si Fondi Besa, TEULEDA, 
Fondacioni “Partneritet per Zhvillim”. 
Infrastruktura hyrese e kesaj zone eshte e varfer dhe si rrjedhoje vendi eshte i izoluar, 
sidomos Kelmendi. Degradimi i vazhdueshem i pasurise pyjore dhe i mjedisit ne 
pergjithesi, rritja e papunesise, dhe renia e aktivitetit bujqesor dhe blegtoral kane 
ndikuar negativisht ne zhvillimin e turizmit ne keto zona. Megjithate, potencialet 
natyrore dhe njerezore mund te rigjallerohen nepermjet projekteve si ai i VIS, qe 
parashikon zhvillimin e aktiviteteve prurese te te ardhurave, te mbeshtetura nga 
mikro-kredite, nderhyrjen ne mbrojtjen e mjedisit per te rimekembur pasurine pyjore 
dhe token nga erozioni. 
Nepermjet analizes empirike ky studim fokusohet ne percaktimin e faktoreve qe 
ndikojne ne zhvillimin ekonomik dhe social te zonave malore te Shkrelit dhe 
Kelmendit nepermjet mikrokredise. Punimi eshte strukturuar ne pjeset e meposhtme: 
nje veshtrim i pergjithshem mbi literaturen e mikrofinances ne bote dhe Shqiperi, 
metodologjia e perdorur dhe analiza e te dhenave qe perbejne edhe pjesen kryesore te 
punimit. Ne fund jane dhene disa konkluzione dhe rekomandime qe mund te 
sherbejne ne te ardhmen. 
 
Background-i teorik 
Mikrofinanca ka treguar se eshte nje menyre e fuqishme per zbutjen e varferise, 
nepermjet ofrimit te kredive te vogla njerezve me te ardhura te uleta (Khan and 
Rahaman, 2007). Te dhenat  flasin per nje rritje domethenese te industrise se 
mikrofinances, sidomos gjate periudhes nga viti 2004 ne 2008. Sipas te dhenave nga 
Microfinance Information Exchange (MIF) mikrofinanca eshte zgjeruar me nje rritje 
historike, me nje rritje prej 39% ne asetet mesatare vjetore, duke akumuluar nje vlere te 
aseteve totale ne mbi 60 bilion $, Dhjetor 2008 (Chen, Stephen and Xavier, 2010). 
Gjithashtu, sipas Sengupta&Aupuchon (2008) 1000 nga 1500 institucione 
mikrofinanciare i kane sherbyer 67.6% te klienteve ne mbare boten. Kjo paraqitje 
globale e mikrofinances tregon se shtrirja e saj ka kontribuar ne zhdukjen e varferise 
(Ahmed 2004). Ndersa per fermeret mikrokredia perben nje mjet per zgjerimin e 
aktivitetin ekonomik te tyre dhe inkurajimin per te dale nga varferia (UNCDF, 2009).  
E pare nga kendveshtrimi social, autore te ndryshem si Otero (1999), Robinson (2001), 
Werhell et al (2002), argumentojne se aksesi ne produktet mikrofinanciare i ndihmon 
te varferit per te rritur dinjitetin, autonomine, vetebesimin dhe motivimin e tyre per te 
qene pjesmarres ne komunitetin ku ato bejne pjese. Por edhe aspekti ekonomik ka nje 
rendesi shume te madhe ne jeten e te varferve dhe Littlefield (2005) raporton se 
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mundesite e krijuara nga mikrokredia i ndihmon njerezit te investojne ne bizneset e 
zoteruar nga vete ato, te edukojne femijet, te kujdesen per shendetin dhe te 
permiresojne mireqenien ne pergjithesi. 
Mikrofinanca ne Shqiperi ka ecur me hapa te shpejte, duke u perpjekur per rezultate 
positive ne perfitueshmeri dhe qendrueshmeri. Institucionet mikrofinanciare qe 
operojne ne Shqiperi perfshijne Unioni i Shoqerive te Kursim Kreditit, Fondi Besa, 
Banka ProCredit, Fondi i Financimit te Zonave Malore, Banka Credins, NOA, Fondi 
Vision.  Sipas MixMarket te dhenat per vitin 2011 jane: portofoli i kredise 919.8 milion 
dollare, numri i huamarresve aktiv 41,546, vlera e depozitave 990.8 milion dollare dhe 
numri i depozitoreve 1,383.  
Pavaresisht rezultateve positive, mikrofinanca ne Shqiperi mbeshtet biznesin e vogel 
dhe te mesem, qe do te thote klientet me te ardhura te mesme dhe te larta, duke u 
larguar nga klientet e varfer (Hashorva, A., Borici, A., Dervishi, D., 2008).    
Sipas Borici, A (2008), pak institucione mikrofinanciare qe operojne ne zonat veriore te 
Shqiperise kane arritur ne zonat rurale (vetem 12%) dhe per me teper tek klientet e 
varfer. Shumica nga klientet e ketyre institucioneve jane me te ardhura mesatare dhe 
nje perqindje shume e vogel jane me te ardhura te uleta (vetem 3%). Sherbimet 
financiare te ofruara fokusohen tek kredia, duke lene menjane kursimet si pjesa 
kryesore qe mbron si klientin ashtu edhe institucionin. Gjithashtu ne kete studim 
theksohet se grate zene nje perqindje te vogel ne marrjen e kredise. 
 
Metodologjia e studimit 
Per të studiuar faktoret qe ndikojne ne zhvillimin ekonomik dhe social te zonave 
malore turistike te Shkrelit dhe Kelmendit, janë kombinuar te dhenat primare me ato 
sekondare. Nepermjet analizes statistikore të ketyre te dhenave iu jemi pergjigjur 
pergjigjur pyetjeve te meposhtme: 
Pyetja 1: A ndryshon mendimi i klienteve te mikrofinances rreth ndikimit te kredise se 
zbutur ne zhvillimin ekonomik dhe social te familjeve te tyre sipas statusit te tyre 
social-demografik? 
Pyetja 2: Cilet faktore social-ekonomik ndikojne ne ate se cfare mendojne klientet e 
mikrofinances per kredine e zbutur?  
Te dhenat primare jane mbledhur nga nje zgjedhje e rastesishme e 199 klienteve nga dy 
zonat turistike, te Kelmendit dhe Shkrelit, komuna keto te Malesise se Madhe. 
 Keto kliente kane nje eksperience te pakten 3 vjecare me projektin e nenshkruar 
ndermjet Fondit Besa dhe VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), prandaj iu 
pergjigjen nje pyetesori te strukturuar, i cili perfshinte dy seksione. Seksioni i pare 
konsistonte ne marrjen e informacionit te pergjithshem social-demografik te klienteve 
te perfshire ne kete projekt rreth moshes, gjinise, arsimit, statusit martesor, llojit te 
aktivitetit dhe kolateralit. Ndersa seksioni i dyte perfshinte mendimin e klienteve rreth 
kredive te dhena nga projekti me norme te zbutur interesi. Te dhenat e mbledhura u 
hodhen dhe u perpunuan ne software SPSS (Versioni 17.0). Variablat cilesore u koduan 
si me poshte: gjinia (0 = femer, 1 = mashkull), statusi martesor (0 = i martuar, 1 = jo i 
martuar), arsimi (0 = me shkolle te larte, 1 = 8 vjecare ose me shkolle te mesme), 
kolaterali (0=hipoteke, 1=peng),  lloji i aktivitetit (1 = bujqesi&blegtori, 2 =tregti , 3 = 
turizem, 4 = te tjera ku perfshihen ndertim, transport). 
Per te pershkruar profilin e instistucioneve mikrofinanciare qe financojne zonat malore 
ne Shqiperi, ne studim jane perdorur edhe shume te dhena sekondare. Te dhenat te 
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tjera sekondare jane marre nga artikuj te ndryshem per mikrofinancen, libra, publikime 
zyrtare te institucioneve mikrofinanciare qe operojne ne Shqiperi, adresa interneti, etj. 
 
Analiza e te dhenave dhe rezultatet 
Analiza e te dhenave fillon me rezultatet e statistikes pershkruese rreth profilit te 
pergjithshem te klienteve te perfshire ne pyetsor dhe vazhdon me shperndarjen e 
variablave te interesit. Per ti dhene pergjigjeve pyetjeve te shtruara per zgjidhje jane 
perdorur shperndarje te ndryshme statistikore, si shperndarja t per krahasimin e dy 
mesatareve, shperndarja F per analizen e variances te krahasimit te me shume se dy 
mesatareve, regresioni i thjeshte dhe regresioni shumes. 
Tablela 1 paraqet profilin social-demografik te klienteve qe i jane pergjigjur 
pyetesorit.Nga 199 pjesmarres ne pyetesor, vetem 19 prej tyre jane femra, ndersa 180 
jane meshkuj. Shumica e klienteve jane te martuar (94.5%) dhe me arsim te ulet apo te 
mesem (71.4%). Vlen te permendet se shumica prej tyre, 88.9%, kredine e kane marre 
me garanci kolaterali peng (orendi shtepiake, automjete, makineri te ndryshme 
bujqesore, etj). Persa i perket llojit te aktivitetit pjesa me e madhe e komunitetit te 
zonave te Kelmendit dhe Shkrelit merren me bujqesi dhe blegtori (48.2%), ndersa me 
tregti 23.1%, dhe 23.1% te tjera ku perfshihen ndertim apo transport. Vetem 5.5% e tyre 
merren me turizem, dhe kjo eshte shume pak nga ajo cfare pretendohet per keto zona 
turistike malore. Por kjo argumentohet me faktin se vecanërisht komuna e Kelmendit 
eshte zone e thelle malore, e izoluar gjate gjithe muajve te dimrit te gjate. 
 
Tabela 1 
Te dhenat demografike te pjesmarresve ne pyetesor (N=199) 

Variabli Denduria Denduria relative (%) 

Gjinia 

   Femer                    

   Mashkull 

 

 19 

180 

 

  9.5 

90.5 

Statusi martesor 

   I martuar 

   I pamartuar 

 

188 

  11 

 

94.5 

  5.5 

 

Arsimi 

   Me arsim te larte 

   Me 9vjecare ose mesme 

 

  57 

142 

 

28.6 

71.4 

Kolaterali   
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   Hipoteke 

   Peng 

  22 

177 

11.1 

88.9 

Lloji i aktivitetit 

   Bujqesi&Blegtori 

   Tregti 

   Turizem 

   Te tjera 

 

96 

46 

11 

46 

 

48.2 

23.1 

  5.5 

23.1 

 

 
Tabela 2 jep nje permbledhje te treguesve kryesor te statistikes pershkruese (mesataret 
(M) dhe devijimet standarte (SD)) per variablat e vazhdueshem. Mosha mesatare e 
klienteve pjesmarres ne pyetesor ishte 46.68 vjec dhe devijimi standart 8.89. Per te 
matur perceptimin e klienteve rreth impaktit qe kishin kredite e ofruara me nje norme 
te ulet interesi ne zhvillimin ekonomik dhe social te zonave Shkrel dhe Kelmend, ne 
perfshime ne pyetesor pohime te tilla si “Une e pelqej kredine e zbutur (dmth me 
norme te ulet interesi)”, “Une mendoj se kredia e zbutur eshte nje mundesi efikase per 
zhvillimin ekonomik dhe social te zonave Shkrel dhe Kelmend”, “Une do te vazhdoj te 
marr kredi nqs ato do te jene me norma te uleta interesi”. Per matjen e ketyre 
pohimeve u perdoren 5 nivelet e shkalles se Likert-it sipas renditjes 1 (aspak dakort) 
deri ne 5 (shume dakort). 
Ne pyetjen rreth numrit te kredive te marra nga Fondi Besa ne kuader te 
bashkepunimit me VIS rezultoi mesatarja 1.08 kredi dhe devijimi standart 0.28. Kjo 
shpjegohet me faktin se kohezgjatja e projektit ishte vetem 3 vjet dhe shumica e 
klienteve kishin marre vetem 1 kredi. 
 Pyetja rreth shumes se marre kredi rezultoi me mesatare 314 773 lek dhe devijimi 
mesatar 252.15, ndersa pyetja rreth kohes se shlyerjes se kredise me vlera nga min 12 
muaj deri max 48 muaj dha nje rezultat mesatar prej 29.09 muaj dhe devijim standart 
8.50. Kjo do te thote qe kredite e disbursuara kishin nje kufizim shume, e shoqeruar kjo 
edhe me nje kufizim ne shlyerjen kohore te tyre.   
 
Tabela 2 
Statistika pershkruese per variablat e vazhdueshem (N=199) 

Variabli M SD 

 

1.Mosha 46.68 8.89 

2. Une e pelqej kredine e zbutur. 2.1 0.80 
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3. Une mendoj se kredia e zbutur eshte nje mundesi 
efikase per zhvillimin ekonomik dhe social te zonave 
Shkrel dhe Kelmend. 

 

3.36 

 

1.26 

4. Une do te vazhdoj te marr kredi nqs ato do te jene me 
norma te uleta interesi. 

1.98 0.71 

5.Sa kredi keni marre nga projekti? 1.08 0.28 

6.Sa ka qene shuma e marre kredi? 314 773 252.15 

7.Sa ka qene koha e shlyerjes se kredise? 29.09 8.50 

8. Sa ka ndikuar kredia e zbutur nga pikepamja 
ekonomike dhe sociale ne familjen tuaj? 

2.33 0.93 

 
Shenim. Pohimet 2, 3, dhe 4 moren vlerat e renditura sipas shkalles se Likert-it nga 
1(aspak dakort) ne 5(shume dakort). Pohimi 8 mori vlera te renditura sipas shkalles se 
Likert-it nga 1 (nuk ka ndikuar aspak) ne 5 (ka ndikuar shume).  
Per me teper, pjesmarresit ne pyetesor i jane pergjigjur nje pyetjeje te rendesishme: “Sa 
ka ndikuar kredia e zbutur nga pikepamja ekonomike dhe sociale ne familjen tuaj? Kjo 
pyetje eshte matur duke perdorur shkallen Likert-it nga 1 (aspak) deri ne 5 (shume) dhe 
rezultatet per mesataren dhe devijimin standart ishin respektivisht 2.33 dhe 0.93. Ne 
analizen e meposhtme statistikore kjo pyetje perben variablin e varur te perfshire ne 
regresionet e thjeshta si dhe regresionin shumes.  
 
Faktoret social-demografik 
Gjate analizes statistikore u bene disa kontrolle hipotezash te dyanshme per 
krahasimin e mesatareve duke perdorur shperndarjen. 
 Duke iu referuar gjinise, klientet meshkuj (M = 2.33, SD = 0.96)  raportuan nje nivel me 
te larte ne ndikimin e kredise se bute nga pikpamja ekonomike dhe sociale e familjes 
(variabli “Ndikimi i Kredise nga ana Ekonomike dhe Sociale e Familjes” eshte shenuar 
me shkronjat NKESF) sesa kliente femra ( M = 2.31, SD = 0.58). Megjithate rezultatet e 
kontrollit te hipotezave treguan qe ky ndryshim nuk ishte statistikisht domethenes, 
t(197) = -0.11, p = 0.90 (kontroll i dyanshem). Edhe kontrollet e dyanshme per 
ndryshimin e NKESF sipas statusit martesor dhe arsimit rezultuan jodomethenese. 
Ndersa rezultatet rreth ndryshimit te NKESF sipas kolateralit treguan se klientet qe 
kishin hipoteke pohonin nje ndikim me te larte te kredise se bute nga pikepamja 
ekonomike dhe sociale ne familjen e tyre sesa ato qe kishin peng dhe mbi te gjitha ky 
ndryshim ishte statistikisht domethenes, t(197) = 3.13, p= 0.004. Kjo shpjegohet me 
faktin se klientet me hipoteke kane marre kredi ne shuma me te medha sesa mesatarja 
e kredise dhe rrjedhimisht ato kane perfituar me shume nga kjo kredi e zbutur. 
Perfitim me i larte do te thote edhe ndikim me i larte ne ekonomine dhe jeten sociale 
te familjave te ketyre klienteve. Tabela 3 paraqet nje permbledhje te rezultateve qe 
lidhen me krahasimin e mesatareve. 
 
 



 

 

 

129 

 

 

Tabela 3 
Krahasimi i mesatareve (N=199) 

Variable M SD T 

Gjinia 

   Femer 

   Mashkull 

 

2.31 

2.33 

 

0.58 

0.96 

-0.11 

Statusi martesor 

   I martuar 

   I pamartuar 

 

2.31 

2.63 

 

0.93 

0.92 

-1.12 

Arsimi 

   Me arsim te larte 

   Me 9vjecare ose mesme 

 

2.35 

2.32 

 

1.07 

0.87 

0.86 

Kolaterali 

   Hipoteke 

   Peng 

 

2.86 

2.26 

 

0.83 

0.92 

3.13*** 

 
Shenim. Variabli i varur ishte ndikimi i kredise se zbutur nga pikepamja ekonomike 
dhe sociale e familjes se klientit dhe vlerat e tij u renditen sipas shkallles se Likert-it 
nga 1 (aspak) deri ne 5 (shume). 
*p˂.10. ** p˂.05. ***p˂.01. 
 
Per te percaktuar nese ka nje ndryshim ne NKESF sipas llojit te aktivitetit, beme 
analizen e variances (ANOVA), e cila tregoi se nuk ka ndryshim statistikisht 
domethenes ne NKESF sipas llojit te aktivitetit, F(3,195) = 0.39, p = 0.75. Se fundi, per te 
treguar nese mosha ndikon ne NKESF, ne perdorem analizen e regresionit te thjeshte 
dhe morem rezultat negative, F(1,197) = 3.12, p = 0.079. 
  
Faktoret social-ekonomik 
Gjate ketij studimi ne perdorem edhe analizen e regresionit per te treguar ndikimin 
edhe te faktoreve te tjere ne variablin e varur NKESF. Njeri nga variablat e perfshire ne 
kete analize ishte “Une e pelqej kredine e zbutur”. Gjetjet rezultuan ne nje regression 
statistikisht domethenes, F(1, 197) = 382.9, p = 0.000. Per me teper, klientet qe e 
pelqenin kredine me norma te uleta interesi, mendonin se kredia kishte nje ndikim nga 
pikepamja ekonomike dhe sociale ne familjen e tyre (β = 0.82), t(197) = 19.57, p = 0.000. 
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Koeficienti i determinacionit R2 = 0.66 dhe R2 i rregulluar = 0.65, qe do te thote se 66% 
e variacionit total te variablit te varur NKESF arrihet te shpjegohet nga kontributi i 
variablit “Une e pelqej kredine e zbutur”.   
Po keshtu, variabli tjeter “Une mendoj se kredia e zbutur eshte nje mundesi efikase per 
zhvillimin ekonomik dhe social te zonave Shkrel dhe Kelmend” arrin te shpjegoje rreth 
66% te variacionit te variablit te varur NKESF.  
Tabela 4 
Analiza e regresionit te thjeshte 

Variabli β ta Fb 

1.Mosha -0.125 -1.76 3.12 

2. Une e pelqej kredine e zbutur 0.82 19.57*** 382.9 

3. Une mendoj se kredia e zbutur eshte 
nje mundesi efikase per zhvillimin 
ekonomik dhe social te zonave Shkrel dhe 
Kelmend 

 

0.81 

 

19.63*** 

 

385.5 

4. Une do te vazhdoj te marr kredi nqs ato 
do te jene me norma te uleta interesi. 

0.66 12.60*** 158.9 

5. Sa kredi keni marre nga projekti? -0.128 -1.81* 3.29 

6. Sa ka qene shuma e marre kredi? 0.325 4.82*** 23.32 

7. Sa ka qene koha e shlyerjes se kredise? 0.191 2.73*** 7.45 

 
Shenim. Variabli i varur ishte ndikimi i kredise se zbutur nga pikepamja ekonomike 
dhe sociale e familjes se klientit dhe vlerat e tij u renditen sipas shkalles se Likert-it nga 
1 (aspak) deri ne 5 (shume). 
*p˂.10. ** p˂.05. ***p˂.01. 
adf = 197 
bdf = 1, 197 
“Une do te vazhdoj te marr kredi nqs ato do te jene me norma te uleta interesi” ishte 
nje variabël tjeter i pavarur i perfshire ne model. Modeli i regresionit te thjeshte 
rezultoi statistikisht domethenes, F(1, 197) = 158.9, p = 0.000. Koeficienti i pjerresise 
ishte pozitiv, qe do te thote se lidhja midis ketyre dy variablabe ishte lidhje e drejte (β = 
0.66), t(197) = 12.60, p = 0.000. Koeficienti i determinacionit R2 = 0.447 dhe R2 i 
rregulluar = 0.444, qe do te thote se rreth 44% e variacionit te variablit te varur arrihet 
te shpjegohet nga modeli i regresionit te thjeshte. 
Shuma e marre kredi eshte nje variabël tjeter i perfshire ne model dhe rezultoi se 
kontribonte rreth 10% ne shpjegimin e variacionit te variablit te varur NKESF. Shenja e 
koeficientit te pjerresise ishte positive dhe ky koeficient rezultoi statistikisht 
domethenes, (β = 0.191), t(197) = 2.73, p = 0.007. Tabela 4 prezanton ne menyre te 
permbledhur rezultatet me siper. 
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Ne kete studim ne perdorem edhe anlizen e regresionit shumes (pasi larguam hap pas 
hapi disa variabla statistikisht jodomethenes) dhe gjetem variablat qe kontribojne se 
bashku ne shpjegimin e variacionit te variablit te varur NKESF te perfshire ne model. 
Keto varibla jane “Une e pelqej kredine e zbutur”, “Une mendoj se kredia e zbutur eshte 
nje mundesi efikase per zhvillimin ekonomik dhe social te zonave Shkrel dhe 
Kelmend”, dhe “Shuma e marre kredi”. Modeli i regresionit rezultoi statistikisht 
domethenes, F(3, 195) = 220.2, p = 0.000. Te tre koeficientat e pjeshem te regresionit 
rezultuan statistikisht domethenes. Gjithashtu ky model shpjegoi rreth 77% te 
variacionit te variablit te varur. Tabela 5 jep te permbledhura keto rezultate. 
 
Tabela 5 
Analiza e regresionit shumes 

Variabli ta P 

E pelqej kredine e zbutur 9.19 0.000 

Une mendoj se kredia e zbutur eshte nje mundesi 
efikase per zhvillimin ekonomik dhe social te zonave 
Shkrel dhe Kelmend. 

 

8.68 

 

0.000 

Shuma e marre kredi 2.97 0.003 

 
Shenim. Variabli i varur ishte ndikimi i kredise se zbutur nga pikepamja ekonomike 
dhe sociale e familjes se klientit dhe vlerat e tij u renditen sipas shkalles se Likert-it nga 
1 (aspak) deri ne 5 (shume).  
*p˂.10. ** p˂.05. ***p˂.01. 
adf = 197  
bdf = 1, 197 
 
Konkluzione dhe rekomandime 
Ky studim analizoi faktoret potencial social-demografik dhe social-ekonomik qe 
ndikojne ne zhvillimin ekonomik dhe social te zonave turistike te Shkrelit dhe 
Kelmendit, nepermjet kredise se zbutur te ofruar nga projekti i VIS-it nepermjet 
institucionit mikrofinanciar Fondi BESA. Sic u paraqit nga analiza statistikore, klientet 
e perfshire ne kete projekt qe mendonin se kredia e zbutur kishte ndikuar nga 
pikepamja e zhvillimit ekonomik dhe social te familjeve te tyre ndryshonin nga variabli 
cilesor “kolaterali” dhe konkretisht kolaterali me hipoteke ka mundesi ne marrjen e 
kredive me shuma me te medha sesa kolaterali me peng. Ndersa variablat e tjere cilesor 
si gjinia, arsimi, statusi martesor, lloji i aktivitetit nuk dhane ndonje ndryshim. Kjo 
vinte si rrjedhoje e nivelit te ulet ekonomik, karakteristike e perbashket e banoreve te 
ketyre zonave shoqeruar kjo me nivelin e ulet arsimor te tyre. E perbashketa kryesore e 
ketyre banoreve ishte dhe mbetet mbijetesa. Bazuar tek faktoret social-ekonomik, gjate 
analizes se regresionit te thjeshte, variablat e pavarur si pelqimi i kredise, mendimi se 
kredia eshte nje mundesi per zhvillimin ekonomik dhe social te zonave malore, 
vazhdimesia ne marrjen e kredise se zbutur, rezultuan te lidhur fortesisht me variablin 
e varur, ndikimi i kredise se zbutur ne zhvillimin ekonomik dhe social te familjes se 
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klientit. Gjithashtu shuma e marre kredi dhe koha e shlyerjes se kredise rezultuan me 
koeficienta statistikisht domethenes, por me vlera te koeficientit te determinacionit 
relativisht te ulet. E gjithe kjo lidhet me domosdoshmerine e vazhdimit te projekteve 
(kujtojme se eshte projekti i pare i ketij lloji ne keto zona) te tjera, qe pelqehen nga 
banoret, i inkurajojne ato dhe shihen si domosdoshmeri per zhvillimin shumeplanesh 
te ketyre zonave malore. Nje projekt me karakteristikat si ky i VIS-it, eshte vetem 
fillimi i nje implementimi, sic duket i suksesshem, por afati 3-vjecar eshte pak. Ai duhet 
te vazhdohet dhe te zgjerohet me vlerat e shumave te marra kredi dhe me afatet e 
shlyerjes. 
Gjate analizes se regresionit shumes (pas largimit hap pas hapi te disa variablave 
jodomethenes) u moren rezultatet rreth kontributit te tre variablave te pavarur ne 
shpjegimin e variacionit te variablit te varur te perfshire ne model. Keto variabla ishin: 
pelqimi i kredise, mendimi se kredia eshte nje menyre e mire per zhvillimin ekonomik 
dhe social te zonave malore dhe shuma e marre kredi. Koeficienti i determinacionit 
rezultoi i larte, rreth 77%. Kjo e perforcon idene se banoret e ketyre zonave e shohin te 
gershetuar nevojen per mjete financiare me zhvillimin e aktiviteteve dhe ekonomive te 
tyre familjare. 
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19.Menaxhimi i hapësirave të punës për të krijuar vlerë 

Hyrje 
 
Është mjaftë më rendësi që ambijenti ku punojmë të jëtë i ndertuar në atë forë që të 
jëtë kreativ dhe i pranushem për punonjësit, nuk mund të kemi suksese në punë nese 
ngatrrojem vendin dhe hapsiren fizike.Pra a është e  mundur që  design-i i brendshem 
të inspiroje për të krijuar dhe për të bashkepunuar? Duke shikuar dhe analizuar 
shembuj të kreativitetit në pune, manaxheret e ndertimeve mund te mesojne menyra 
sesi te nxisin imagjinaten brenda ndertesave te tyre. Ne betejen per te gjetur dhe 
mbajtur punonjes te talentuar dhe te kualifikuar, ambienti i punes eshte duke u bere 
gjithmone dhe me shume nje mjet i rendesishem per rekrutimin dhe mbajtjen e 
punonjesve.  
Menaxheret të cilet e njohin rëndesine janë duke fituar nje avantazh ndaj 
konkurrenteve të  tyre.  Ambienti fizik i punes është  po aq  e rendesishem sa cilesia e 
tij shpesh eshte perdorur si nje mjet rekrutimi madje dhe tek kompanite me te 
sofistikuara teknoligjikisht. 
Relacioni ndermje-kompanë dhe punonjesit, midis strategjise dhe sjelljes, midis 
produktit dhe konsumatorit mund të rikonturohen nën driten e ndermjetesimit 
simbolik te hapesires, si instrument dhe perkthyes i vlerave thelbesore dhe identitetit 
te organizates. 
 
Fjal kyq: Strategji, Pune , cilesi, produktivitet, hapsira, zyre, asete 
 
MENAXHIMI I HAPËSIRAVE TË PUNËS  
“Mendimi pozitiv shikon të padukshmen, ndjen të paprekshmen dhe arrin të 
pamundurën”, (Paul J. Meyer) 
Procesi që shoqëron dhe mbështet vendimin për ndërtimin, ristrukturimin, 
riorganizimin e hapësirave publike ose private, banesa apo ambiente pune, kërkon 
gjithmonë shumë aftësi dhe kapacitet, që në ditët e sotme përballen në evolucion të 
vazhdueshëm, të karakterizuara nga një kompleksitet më i madh dhe një shkallë e 
madhe rreziku. Për t’i bërë ballë këtij skenari dhe procesit të projektimit të vendeve të 
punës dhe hapësirave të ndërmarrjes, ato janë kthyer në objekt të një vëmendjeje të 
veçantë nga akademikët dhe profesionistët, jo vetëm ata teknik ose financiar, por edhe 
ata menaxherialë. Nga njëra anë, kontribute të ndryshme nënvizojnë në të vërtetë 
nevojën nga ana e administratës publike dhe të enteve lokale për një vizion të integruar 
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dhe pjesëmarrës të procesit të projektimit të hapësirave dhe përpunimit të 
instrumenteve të rinj. Këto ndihmojnë të interpretojnë të gjitha variablat e një loje 
gjatë fazave të mëparshme, shoqëruese dhe të mëtejshme të ekzekutimit të projektit. 
Nga ana tjetër, monitorimi i vazhdueshëm i sjelljeve dhe qëndrimeve të 
‘stakeholdersave’ të brendshëm dhe të jashtëm, nga ana e ndërmarrjeve, është duke 
transformuar procesin e vendimmarrjes së investimeve imobiliare në një projektim të 
gjerë dhe të vetëdijshëm që është në gjendje të mbështesë vendimet e menaxhimit.  
Rëndësia rritëse e hapësirës së ndërmarrjes kuptohet si faktor influencues në mënyrë 
negative ose pozitive mbi sjelljet e njerëzve dhe prandaj objekti i projektimit 
organizativ derivon, sipas De Castrit (1994), nga dy arsye kryesore që i atribuojnë 
hapësirës organizative një vlerë funksionale dhe ekspresive: nga njëra anë, në fakt, 
polverizimi i qendrave të vendimeve i ka vënë ndërmarrjet përballë problematikave të 
komunikimit të brendshëm dhe ju ka dhënë mundësinë të konceptojnë hapësirën si një 
mekanizëm të koordinimit të brendshëm. Nga ana tjetër, lindja e perspektivës 
simbolike për studimin e organizatave, ka lejuar që të analizohen strategji shprehimisht 
të dukshme. Një prej këtyre është ambienti dhe hapësira e punës për të mundësuar 
mbledhjen e aksiomave më të thella në bazë të kompanisë.  
Sipas perspektivës së propozuar nga Turid Horgen, projektimi i hapësirës së 
korporatës, duhet të kombinojë aftësi organizative dhe menaxheriale dhe është e 
orientuar nga një vizion holistik i katër departamenteve të ndërmarrjes së ndërvarur që 
janë: departamenti i financës, organizativ, teknologjik dhe ai i planifikimit të hapësirës. 
Edhe në botën e quajtur “Menaxhimi sipas arkitekturës”, idea bazë është bindja për 
nevojën e një vizioni të integruar ndërmjet pozicionit të arkitektit profesionist, të 
ngarkuar me fazën e projektimit të hapësirave të korporatës dhe të objektivave 
strategjike si dhe orientimeve bazë të kordinuar me menaxhimin.  
Në veçanti, Knittël Ammerschuber mbështet se nëpërmjet një teorie të 
crossfertilizimit, ndërlidhja midis arkitekturës dhe menaxhimit mund të pasuronte 
njëlloj të dyja disiplinat, por vetëm në momentin në të cilën secila prej tyre të provonte 
të drejtohej në këndvështrimin e tjetrës. Duke nisur nga konsideratat se kostoja për 
asetet fikse përfaqëson një nga zërat më të mëdhenj për ndërmarrjet, menjëherë më pas 
kostot e përballuara për burimet njerëzore, modeli shtron si objektiv transformimin e 
një kostoje fikse në një instrument apo oportunitet për të krijuar vlerë: për të bërë 
operativ këtë mekanizëm, propozohet të mbahet si bazë për zgjedhjet e menaxhimit 
një logjikë e efiçiencës dhe investimit afatgjatë, duke kërkuar gjithsesi të konceptohet 
struktura jo si një kontenier, por si një element identifikues i ndërmarrjes si për 
publikun e jashtëm, ashtu dhe atë të brendshëm.  
Rëndësia e supozuar e arkitekturës për ndërmarrjen jeton nëpër kthimet që ajo 
prodhon mbi strukturën organizative të brendshme, si për të ashtuquajturit “hard 
factor” ku janë zakonisht proceset dhe teknologjitë e impenjuara, si për ato të quajtura 
“soft”, d.m.th prezenca e hapësirave për ndarjen e njohurive dhe të pjesëmarrjes në 
proceset kolektive.  
Kuadri i hapësirave të ndërmarrjes sipas paradigmës së Knnitël Ammerschuber do të 
reflektonte kulturën organizative dhe stilin menaxherial të përcaktuar nga ndërmarrja, 
prandaj hapësirat e konceptuara dhe të formuluara nisur nga një prapavijë konceptuale 
dhe teorike, bëhen shprehi e identitetit organizativ dhe kryhen përmes formalizmave 
për formimin e imazhit të jashtëm, meqenëse stili i ndërmarrjes duhet të ofrojë një 
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guidë për zhvillimin e një identiteti të korporatës të orientuar drejt ‘stakeholdersave’ të 
jashtëm dhe të një identiteti organizacional drejt ‘stakeholdersave’ të brendshëm.  
 
MARRËDHËNIA HAPËSIRË-ORGANIZATË 
 “Produktiviteti në punë nuk është përgjegjësi e punëtorëve por e menaxherëve”(Peter 
Drucker) 
Përcaktimin e faktorëve që influencojnë sjelljen e personave në ndërmarrje i referohet 
përgjithësisht konceptit të kontekstit: në një kategori të tillë përfshihen teknologjia, 
mekanizmat e funksionimit të grupeve të punës, orientimet strategjike bazë të 
organizatës dhe përgjithësisht të gjithë elementet që përcaktojnë vendimmarrjen e 
aktorëve të ndërmarrjes, vendime që nga ana e tyre janë edhe fryt i mekanizmave të 
mjeteve të brendshme dhe ekskluzive të ndërmarrjes.  
Në dekadën e parë të shekullit të shkuar, trajtimi i menaxhimit shkencor të Frederick 
Taylor ishte baza në përcaktimin e projektimit dhe të drejtimit të ambientit të punës. 
Ky trajtim përdorte metoda të bazuara në studimet e kohës dhe të lëvizjes së kryer nga 
punonjësi për të theksuar efiçensën në zhvillimin e punëve të lidhura me detyrat. Sipas 
përcaktimit të kësaj perspektive, meqenëse punonjësi është konceptuar si një burim 
potencial gabimi, menaxhimi duhet të përqëndrohet mbi minimizimin e probabilitetit 
të gabimit, duke iu drejtuar teknikave të standartizimit të ambientit të punës dhe të 
implementimit të rutinave të punës.  
Në panoramën aktuale ekonomike, kapitali human ka zënë një rëndësi themelore dhe 
ndërmarrjet që synojnë të mbajnë avantazhin konkurues në tregun global, duhet të 
dinë të tërheqin burimet më të mira të disponueshme në treg, t’i formojnë dhe t’i 
mbajnë në ndërmarrje: sa më shumë një individ të identifikohet në një organizatë, aq 
më shumë do të tentojë të mendojë dhe të sillet në funksionin e normave dhe vlerave të 
asaj organizate. Sipas këtyre mendimeve, perspektiva e komfortit të ndërmarrjes e 
aplikuar në projektimin e hapësirave, mund të bëhet një nga çështjet përcaktuese për 
zhvillimin e sjelljeve të reja të grupit dhe të individëve në ndërmarrje, dhe jo vetëm një 
instrument i ri në dispozicion të ndërmarrjes për të rritur identitetin organizativ të 
anëtarëve të saj.  
Aplikimi i SIT ( social theori identity) në studimet e organizimit, falë zhvilllimit të 
Ashforth dhe Mael (1989), i ka hapur rrugën një serie të mëtejshme të studimeve të 
aplikuara në kontekstin organizativ, të lidhura jo vetëm me konceptin e identifikimit 
organizativ, por edhe të angazhimit kundrejt organizimit, shoqërizimit, brendshmërisë 
dhe sjelljeve të qytetarisë organizative.  
Perspektiva simbolike e analizave dhe studimeve të organizatave ka marrë në 
konsideratë forma të reja të shprehjes së kulturës organizative, prej ambientit fizik të 
brendshëm të organizatës, arkitekturës së korporatës, deri te analiza e veshjes së 
personelit për të kuptuar dimensionet më të brendshme dhe të thella të identitetit 
organizativ. Prandaj, në fushën akademike është nënvizuar shpesh fakti se si hapësira 
fizike e punës luan nje rol kyç në kuptimin simbolik.  
Nga publikimi i artikullit të Albert dhe Ëhetten ( 1985), në të vërtetë, tema e identitetit 
organizativ ka fituar një interes në rritje nga ana e studiuesve dhe të kërkuesve të 
disiplinave, madje edhe të ndryshme midis tyre, të cilat i kanë dhënë jetë një sasie të 
konsiderueshme kërkimesh dhe artikujsh mbi këtë ide, përkufizimi i së cilës mbetet 
problematik, pikërisht për shkak të multidisiplinaritetit të ideve që janë zhvilluar. Të 
gjitha organizatat, pavarësisht sektorit industrial të cilit i përkasin, e kanë përqëndruar 
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njëkohësisht dhe gjithnjë e më shumë vëmendjen mbi çështje filozofike, siç janë: “Kush 
jemi ne?” dhe me tej “Kush duam të jemi ne?”  
 
DIZAJNI I ZYRAVE DHE PIRAMIDA E BANIMIT 
Kohët e fundit janë shfaqur teori të reja mbi temën e hapësirave fizike të punës, teori të 
cilat kanë si objektiv sistemimin dhe vendosjen e rregullit në konceptin e projektimit 
arkitektonik: në veçanti, tripalet e office design Vilnai-Yavetz dhe Rafaelit (2005), të 
komfortit dhe të mirëqenies organizative me piramidën e banueshmërisë, Vishcer ( 
2007).  
Zhvillimi dhe shpërbërja e konceptit të ‘office design’ e punuar nga Iris Vilnai-Yavetz 
dhe Anat Rafaeli ( 2005) në tre nivele të analizës ndihmëse, estetike dhe simbolike, 
është ripërpunuar nga Elsbach dhe Bechky ( 2007) dhe mundëson të krijuarit e një ideje 
kryesisht të strukturuar mbi implikimet që hasen në krijimin e një zyre.  
Dimensioni ndihmës ka si qëllim prioritar përmirësimin e performancës, siç tregojnë 
shumë studime mbi kontrollin dhe efiçiencën e outputit, dhe tenton të shfaqë një tjetër 
vlerë, mbi të gjitha vlerën e transformimit dhe ndarjes së informacionit midis 
intelektualëve, në veçanti në marrjen e vendimeve dhe në bashkëpunimin në grup ( si 
psh. Logjika e hot descking dhe e cross pollination of ideas). Dimensioni estetik që 
buron nga kërkime të drejtuara mbi të gjitha në fushën e projektimit të brendshëm dhe 
të psikologjisë ambientale, rilidhet me eksperiencën e individit në brendësinë e 
organizatës, si për sa i përket promovimit të eksperiencës ndjesore, si dhe për lidhjen 
me vendin e punës. Në fund dimensioni simbolik gjen kontributet më të mëdha nga 
perspektiva kulturore, e aplikuar në studimin e organizatave, në veçanti për sa i përket 
zhvillimit të konceptit të kulturës organizative dhe të perspektivës simbolike 
(Gagliardi, 1992; Hatch, 1997, Schein, 1990).  
Midis hapësirave të korporatës dhe të aktivitetit karakteristik të ndërmarrjes, 
psikologjia ambientale e Vischer gjurmon katër tipologji lidhjesh: ekziston një relacion 
vlerash negative për sa kohë që hapësira është një pengesë në zhvillimin e punës; një 
relacion me vlerë neutrale për aq kohë sa hapësira nuk është gjë tjetër veçse një skenar 
pasiv i punës, një relacion me vlerë pozitive për aq kohë sa hapësira lehtëson zhvillimin 
e punës. Përfundimisht, tipologjia e fundit e lidhjeve është kur hapësira i shton vlerë 
aktivitetit të zhvilluar në ndërmarrje, duke u bërë një instrument i vetë punës: është ky 
dimension i fundit, që gjendet në krye të piramidës së banueshmërisë dhe që 
konsiderohet shkalla më e lartë e komfortit të arritshëm në një organizatë.  
Lidhja midis Organizatës dhe Hapësirës ka pësuar me kalimin e viteve një evolucion të 
vazhdueshëm, siç tregon dhe historia e hapësirave të caktuara në punën e zyrës, duke 
nisur që nga zyrat e projektuara nga Vasari në 1560, në grataçielën e parë në Chicago në 
1980, e deri në ditët tona, kanë pësuar ndryshime të thella jo vetëm në termat e pastër 
estetikë-arkitektonikë, por edhe në lidhje me ndryshimet në botën e punës. Piramida e 
banueshmërisë e matshme nëpërmjet metodës së “Building In Use Assessment”, e 
përpunuar nga Vischer, ilustron tre dimensionet e komfortit fizik, funksional dhe 
psikologjik gjatë një vazhdimësie progresive që tregon se produktiviteti i një individi, i 
një grupi dhe i gjithë organizatës është frut edhe i kushteve të favorshme të mjedisit 
dhe mbështetjes për punët që duhen kryer. Aktualisht, rreth të ardhmes së punës dhe 
të zyrës është duke u zhvilluar një debat i flaktë në të gjithë botën.  
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REKOMANDIME PËR NDIKIMIN E DIZAJNIT TË ZYRËS NË PERFORMANCËN E 
BIZNESIT 
Mënyra se si dizajni i zyrës dhe përbërësit e tij ndikojnë biznesin, mund të organizohen 
sipas një strukture të tillë që përfshin tre objektiva, çdo kombinim i të cilit mund të 
përcaktojë prioritetet e biznesit: 
Efiçienca: të bësh përdorimin ekonomik të aseteve fizike dhe zvogëlimin e kostove të 
mbajtjes (të fitosh sa më shumë nga paratë).  
Efektiviteti: përdorimi i hapësirës për të mbështetur mënyrën se si njerëzit punojnë, 
duke përmirësuar outputin dhe cilësinë (duke marrë sa më shumë nga njerëzit).  
Shprehja: komunikimi i mesazheve si tek banuesit e ndërtesës dhe tek ata që e vizitojnë 
atë, të influencojë mënyrën se si ata mendojnë rreth organizatës (të përfitosh sa më 
shumë nga marka).  
 
ANALIZA E PERFORMANCAVE 
.“Produktiviteti nuk eshte asnjehere nje aksident. Ai eshte gjithmone rezultat i 
angazhimit per ekselence, planifikimit  inteligjent dhe perpjekjeve te 
perqendruara.„ (Paul J. Meyer) 
Niveli i parë- vlerësimi i rezultateve të punës për çdo të punësuar duke i krahasuar me 
standardet e vendosura në nivel të ndërmarrjes. 
Niveli i dytë- a është i arsyeshëm dhe efikas angazhimi mjeteve në edukimin e 
punëtorëve?  
Niveli i tretë- duhet të gjejë ndryshimin mes kategorive “nuk mundem” dhe “nuk dua”, 
nën të cilat kushte punëtori do të mundet të kryejë punën e kërkuar nga ai, dhe se sa 
është e nevojshme të intervenohet në edukimin e tyre.  
Niveli i katërt- të caktohen standarde dhe t’u tërhiqet vërejtja për dështimin e tyre. 
Niveli i pestë- të evitohen pengesat. 
Niveli i gjashtë- stërvitja për ngritjen e aftësive, diturive, shkathtësive.  
Niveli i shtatë- për profesionalizëm e rikualifikim, nuk mjaftojnë vetëm ushtrimet. 
Niveli i tetë- ndërrimi i punës me pëlqimin e menaxherit ose ndërprerja e marrëdhënies 
së punës.  
 
AFTËSITË DHE PERFORMANCA 
Një aftësi përfaqëson një karakteristikë të gjerë dhe të qëndrueshme, përgjegjëse për 
performancën maksimale të një personi, si e kundërta e tipikes në detyrat fizike dhe 
mendore.  
Gjithë performanca përcaktohet nga dy tipe të aftësive: 
aftësitë e përgjithshme mendore dhe aftësitë për detyrat aktuale.  
Aftësitë kërkojnë të zhvillohen nëpërmjet formave të ndryshme dhe menaxheri i mirë 
në vetvete duhet të inkorporojë intelektin, përvojën, dituritë, të cilat të gjitha 
bashkarisht përbëjnë performancën e tij.  
Aftësitë mendore të njeriut nuk është lehtë të identifikohen.  
Aftësitë mendore që e përcaktojnë performancën janë: komunikimi dhe të kuptuarit e 
fjalëve(kuptimi verbal), shqiptimi i fjalëve, aftësia numerike, aftësia e memorimit, 
aftësia e perceptimit. 
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MENAXHIMI TOTAL I CILËSISË 
Menaxhimi komplet (total) i cilësisë është i mbështetur në konceptin japonez të cilën 
shumë autorë e konsiderojnë si religjion – Kaizen. Ky koncept pasqyron mënyrat 
afariste të të menduarit, përkundër mendimit afarist, të menduarit dhe të vepruarit 
sipas rezultateve të punës.  
Për këtë arsye, ndërmarrjet tradicionale duhet të ristrukturohen, të decentralizohen 
dhe të krijojnë rrjet duke bërë këto veprime: 
Duke i copëtuar tërësitë e mëdha në të vogla, interaktive, të cilat kujdesen për dijen e 
burimeve njerëzore dhe për trajnimin e tyre; 
Nxitjen e eksperimentimit; 
Ridizajnimin e proceseve afariste dhe të çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me këtë 
proces.  
 
Performancat individuale 
Performanca kryesisht vështrohet si rezultat i interaksionit ndërmjet aftësisë 
individuale dhe motivimit. Organizatat gjithnjë e më shumë po vërejnë se planifikimi 
dhe forcimi i performancës ka një efekt kritik në performancat individuale.  
 
Vështrimi permanent 
Mbikqyrja e pandërprerë është aktivitet i rëndësishëm që u krijon kushte të punësuarve 
që t’i definojnë prioritetet dhe t’i planifikojnë ato. Ndërkaq për menaxherin është e 
rëndësishme që të mbledhë informata dhe të krijojë pasqyrën lidhur me ndryshimet e 
performancave të punëtorit dhe në të njëjtën kohë, duhet të ketë informata lidhur me 
ndryshimet në ndërmarrje, të cilat janë me ndikim në performancën e tij.  
Vlerësimi 
Vlerësimi i individëve bëhet nga njerëz të ndryshëm, duke përfshirë : 
Mbikqyrësin e drejtpërdrejtë – menaxheri përgjegjës;  
Vlerësimin e menaxherit të një niveli nga ana e menaxherit të nivelit tjetër ose të të 
njëjtit rang; 
Anëtarët e departamentit të burimeve njerëzore; 
Vlerësimin e vetvetes (personal) nga dikush i rangut me të ulët. Ndonjëherë, për të 
vlerësuar shfrytëzohen edhe qendrat për vlerësim.  
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20.Menaxhimi i sistemit tatimor mbi pasuritë e paluajtshme si një 
mundësi për të krijuar të ardhura për investime infrastrukturore në 
sektorin e turizmit. 

Abstrakt 
Në kushtet e zhvillimeve aktuale ekonomike vëmendja e të gjithe faktorëve është 
përqendruar në gjetjen e rrugëve dhe mundësive të reja për zhvillimin ekonomik të cdo 
vendi. Aktualisht kjo bëhet dhe më e domosdoshme  duke patur parasysh efektet e 
krizës ekonomike globale dhe ndikimet e saj në rritjen ekonomike, mirëqënien dhe 
faktorët e tjerë të zhvillimeve ekonomike  dhe sociale të cdo vendi të veçantë. Në këto 
kushte gjetja e rrugëve  dhe mundësive për zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë 
,strukturimin dhe bërjen e saj më atraktive, janë prioritete të vazhdueshme  jo vetëm të 
politikbërësve  por edhe  të organizatave  kërkimore shkencore etj. Nga këto objektiva 
nuk përjashtohen dhe organet e qeverisjes vendore të cilat duhet të risin përpjekjet për 
ritjen e të ardhurave me synim ritjen e investimeve që ndikojnë në zhvillimin e 
ekonomisë rajonale.Në materialin e paraqitur jepet konteksti në të cilin është bërë 
studimi .Në pjesën e dytë përshkruhet reforma ligjore mbi taksën e pasurisë së 
paluajtshme në Shqipëri.Në pjesen e tretë analizohen të ardhurat e krijuara nga kjo 
taksë në vendet e Rajonit.Në pjesën e katërt jepet modeli i  menaxhimit të të ardhurave 
te qeverisjes vendore dhe konkretisht të ardhurat nga pasuria e paluajtshme ne 
Gjirokastër dhe Sarandë.Modeli tregon qartë raportet që ka kjo taksë në lidhje me të 
ardhurat e tjera dhe mundësisë së shfrytëzimit të kësaj takse për qëllime turizmi.Në 
pjesën e fundit jepen konkluzione dhe rekomandime. 
Qëllimi i këtij punimi është të analizojë mënyrën e menaxhimit të të ardhurave të 
qeverisjeve vendore, konkretisht të taksës mbi pasuritë e paluajtshme, mbi ndërtesat 
dhe mbi tokën bujqësore, dhe të ardhurat nga transferimi i pronësisë të pasurive të 
paluajtshme, pëdorimi i këtyre të ardhurave në zhvillimin  e turizmit. 
Objekt sudimi kanë qënë dy Bashki në Shqiperi ,Gjirokastra dhe Saranda, dhe Komuna 
Ksamil.Njëra e njohur për turizmin kulturor dhe historik dhe dy të tjerat për turizmin 
bregdetar. 
Metodologjia e përdorur është metoda e analizës kuantitative ,kualitative  dhe e  
krahasimit.  Të dhënat janë marrë pranë zyrave të informacionit të dy Bashkive dhe 
Komunës (Sarandë dhe Gjirokastër, Komuna Ksamil te dhëna nga INSTAT 2012) 
Në fund të këtij studimi arritëm në  konkluzionin se një mënyre efektive dhe eficenete 
e menaxhimit të të ardhurave nga qeverisja vendore në vendet në zhvillim  është 
investimi i tyre në sektorë prioritar për vendin sic janë infrastruktura turistike. Kjo 
mënyrë menaxhimi do të sillte ndikime të shumfishta pozitive në ekonomi. 
Fjalët Kyçe.: turizëm,  taksë pasuritë e  patundshme,  Asetet e prekshme,  sistemi 
tatimor , toka bujqësore, zhvillimi ekonomik, investimet, infrastruktura, qeveria 
vendore. 
“Taksë “ pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e shtetit apo buxhetin e 
organeve të qeverisjes vendore , e vendosur me ligj dhe që paguhet  nga cdo person që 
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ushtron një të drejtë publike  apo përfiton një shërbim publik në territorin  e 
Republikës së Shqipërisë . 
 
1.Hyrje 
Në kushtet e  zhvillimeve aktuale  ekonomike vëmëndja e të gjithëve  është 
përqëndruar në gjetjen e rrugëve dhe mundësive të reja për zhvillimin ekonomik të çdo 
vendi të veçantë. Aktualisht kjo bëhet edhe më e domosdoshme duke patur parasysh 
efektet e krizës ekonomike globale  dhe ndikimet e saj në rritjen ekonomike, 
mirëqënien  dhe faktorë të tjerë të zhvillimeve ekonomike dhë sociale të çdo vendi të 
veçantë. Në këto kushte gjetja e rrugëve dhe mundësive për zhvillimin e mëtejshëm të 
ekonomisë, strukturimin e saj, bërjen e saj më atraktive etj, janë prioritete të 
vazhdueshme  jo vetëm të politikbërësve por edhe të organizatave kërkimore 
shkencore etj të çdo vendi të veçantë. Një nga këto mundësi është edhe zhvillimi i 
mëtejshëm i turizmit. Industria turistike është sot një mundësi e madhe për ti siguruar 
ekonomisë të ardhura të mëdha dhe për të garantuar një zhvillim të shpejtë dhe të 
qëndrueshëm. Me një rëndësi të veçantë  është turizmi për vendet tona  si Shqipëria 
dhe Mali i Zi , të cilat kanë kushte të veçanta për turizmin, si për turizmin e detit dhe të 
rërës, por edhe për turizmin kulturor, historik,agroturizmin etj. 
Padyshim që Mali i Zi dhe vecanërisht Komuna e Ulqinit ka një përvojë të mirë në këtë 
drejtim, por edhe për vendin tonë me më pak traditë në këtë fushë ky problem ka qënë 
në qëndër të politikave të qeverisë veçanërisht këto vitet e fundit. Por megjithë këtë 
mundësitë janë gjithnjë për më shumë.  
Është interesante eksperienca e Greqisë e cila para pak kohësh për ti dhënë  një shtysë 
të re turizmit si një degë e rëndësishme e ekonomisë, përdori edhe informacionin për 
treguesit e krizës  Greke  duke i ftuar turistët që të njiheshin me to. E përmëndëm këtë 
fakt për të treguar që gjithmonë janë mundësitë për të bërë dicka të re për t”i tërhequr 
turistët që të vizitojnë vendet tona ,të qëndrojnë dhe të shpenzojnë në to. Realizimi i 
këtij objektivi kërkon  ndër të tjera krijimin e një infrastrukture  të përshtatshme  e 
moderne për turistët duke shfrytëzuar gjerësisht teknologjinë e informacionit. Kjo 
padyshim që kërkon kryerjen e investimeve në infrastrukturë e që padyshim është e 
lidhur me sigurimin e investimeve për këtë qëllim. 
 Për këtë qëllim egzistojnë mundësi të shumta si nëpërmjet investimeve të brendshme, 
investimeve të huaja direkte, investimeve nëpërmjet sektorit  publik, investime 
nëpërmjet sektorit privat ose  edhe publiko-privat të cilat  me anë të mekanizmave të 
tregut duhet të bëhen aktraktivë për t’u realizuar. Një  nga këto  mundësi është edhe 
kryerja e investimeve publike   nga ana e organeve të pushtetit vendor, të cilat do t’i 
sigurojnë investimet nëpërmjet sistemit të tatimeve dhe taksave. Në këtë aspekt një 
mundësi është edhe menaxhimi i taksës mbi pasuritë e paluajtshme , mbi ndërtesat dhe 
mbi tokën bujqësore  dhë meqënëse është afër tyre  edhe  të ardhurat nga transferimi i 
pasurive të paluajtshme. Nuk pretendojmë që kjo taksë është “shkopi magjik” që 
realizon gjithçkah por e shikojmë si një mundësi  që lidhet edhe me taksapaguesit  dhe 
që  aktualisht administrohet  prej qeverisë vendore. 
Në vitin 2007 kjo taksë në Shqipëri  kontribuoi vetëm në 5% në të ardhurat  e veta  të 
pushtetit vendor të cilat  ishin  ekuivalente  në 3 dollarë amerikanë  për person , ose 
0,1% ë PBB-së(Burimi Shqipëria , Shënim mbi politikat lokale financiare , Banka 
Botërore, Shtator 2008). 
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Administrimi i kësaj takse  është i lidhur me zhvillimet në sektorin e ndërtimit, 
formalizimin e pasurive të paluajtëshme, me deklarimin, mënyrën e taksimit , mënyrën 
e arkëtimit, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve shtetërorë etj ,kuadrin ligjor , të 
cilat janë objekt i këtij punimi , etj. 
Taksimi i pasurive të paluajtëshme nuk është një koncept  dhe praktikë e re.  Ai është 
shumë i  hershëm dhe lidhet ndër të tjera me konceptin e shtetit dhe kryerjen e 
funksioneve të tij. Në shtetin e lashtësisë vendin kryesor  në përbërjen e të ardhurave  
të shtetit  e kanë zënë të hyrat nga prona e  mbretit, që përfaqësoheshin nga prona 
(pasuria) mbi tokën që zotëronte mbreti apo faraoni. Tek Romakët  tatimi mbi tokën 
thirrej  tributum solis. Në shtetin mesjetar ka ekzistuar një shumëllojshmëri 
detyrimesh që i janë përgjigjur edhe tri format e rentës së tokës:  renta me punë angari, 
renta në natyrë dhë renta në para. Në shtetin shqiptar të përiudhës 1925-1939 në të 
hyrat e buxhetit të shtetit vend zinin edhe tatimi mbi ndërtesat ose vergjia. Subjekt i 
këtij tatimi ishin pronarët e ndërtesave dhe trojeve që përdoreshin për banesë apo 
qëllime tregëtare. 
Në vitet 1939 deri në vitin 1944 si periudhë e pushtimit nazi- fashist  ndër tre metodat e 
përdorura  nga shteti për sigurimin e  të ardhurave, njëra ishte edhe ajo e tatimeve. Në 
vitin 1945 deri në vitin 1990 që historikisht njihet si periudha  e ndërtimit të një 
“ekonomie të shtetit socialist” , të çentralizuar tërësisht  ,pati refleksionet e veta  edhe 
në financat e shtetit. Në vitet e para përgjithësisht vazhdoi të  mbetej ajo formë 
klasifikimi  të ardhurash si në periudhat e mëparëshme ndërsa mbas vitevë 1960, ato  u 
hoqën totalisht, tatimet dhe taksat nga individët   gjoja me preteksin se ishte një vend 
pa tatime dhe taksa. Të ardhurat kryesore të buxhetit të shtetit siguroheshin nga  e 
ardhura neto e çentralizuar e shtetit , i ashtuquajtur  si tatimi mbi xhiro dhe nga e 
ardhura neto e ndërmarrjes si i  ashtuquajtur tatimi mbi fitimin etj.Mbas viteve 1991 me 
ndryshimet demokratike në aspektin politik  dhe orjentimin drejtë ekonomisë së tregut  
në aspektin ekonomik ,ndryshime ndodhën edhe në fushën e financave publike duke 
miratuar edhe paketën e parë  fiskale me pesë ligje shumë të rëndësishme  në fushën e 
legjslacionit fiskal. Në përputhje me objektin e artikullit është me interes të ndalemi në 
reformat ligjore për taksën mbi pasuritë e paluajtshme në Shqipëri. 
 
2.Reforma ligjore mbi Taksën  e Pasurisë së Paluajtshme në Shqipëri.  
Aktualisht legjislacioni tatimor  vendor evidenton disa taksa të lidhura drejtpërdrejt 
apo indirekt me pasurinë e paluajtëshme , të cilat në  njësitë e Qeverisjes vendore  kanë 
diskrecion të plotë apo të pjesëshme. Profili i taksës mbi pasuritë e  paluajtshme 
ndërtohet mbi dy komponentë kryesorë ndërtesa edhe tokën bujqësore. Ai mbart në 
vetëvete edhe  disa specifika  të tjera të lidhura me shitblerjën e pasurisë, ndikimin e saj 
në infrastukturë  dhe shumë elementë të tjërë, të cilët trajtohen si komponentë të 
shkëputur nga taksat mbi pasurinë. Shumë probleme të taksës mbi pasuritë e 
paluajtëshme  janë të lidhura ngushtësisht me problemet e menaxhimit të pasurive të 
pajuajtshme. Si të tilla evidentohen legalizimet e ndërtimeve informale, regjistrimin e 
pasurive të paluajtshme nga Zyrat përkatëse, privatizimi i pronës shtetërore, 
bashkëveprimi ndër institucional etj. 
Le të shikojmë si ka lindur dhe është zhvilluar reforma ligjore  në vendin tonë  bazuar 
në njërin prej komponentëve më  të rëndësishëm  të taksës së pasurisë, të taksës së 
ndërtesës. Taksa e pasurisë  së paluajtshme në vendin tonë  i njeh fillesat e veta në vitin 
1994 si rezultat i zhvillimit të reformës së tatimeve në Republikën e Shqipërisë. Ligji i 
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parë i cili sanksionon taksën mbi pasurinë është ligji 7805 datë 16.03.1994 “Për tatimin 
mbi pasurinë në Republikën e Shqipërisë ” i cili  sanksionon tatimin mbi pasurinë në dy 
format e saj : (i) tatimi mbi ndërtesat dhë (ii) tatimi mbi tokën bujqësore. Zbatimi i tij 
filloi në vitin 1995 dhe parashikimi i të ardhurave ishte nën përgjegjësinë e Ministrisë së 
Financave e cila kishte edhe përgjegjësinë e ndarjes së tyrë midis pushtetit Qëndror 40 
% dhe atij vendor në masën 60%. Për herë të parë mbas viteve 1990 tatimi mbi pasurinë 
shprehet në lekë për m2 të sipërfaqes së ndërtimit. Për efekt të tatimit mbi pasurinë ai 
klasifikohej në 5 kategori ndërtesash ku grupimet kryesore  vlerësoheshin në  ndërtesa 
për aktivitet tregëtar me tarifa 210-100 lekë/ m2 në vit, ndërtesa  banimi  me 3-6 lek/m2 
në vit , ndërtesa  me karakter publik me 2 lekë/m2 në vit. Që në ligjin fillestar të cituar 
më lartë për tatimin mbi pasurinë i cili  më poshtë do të quhet taksa mbi pasuritë e 
paluajtëshme në vendin tonë janë ngarkuar njësitë vendore me përgjegjësinë e hartimit 
të dokumentacionit për ndërtesat në juridiksionin e tyre dhe ish ndërmarjet elektrike 
shtetërore u caktuan në rolin e agjentit tatimor duke përfituar 5 % të të ardhurave të 
realizuara. 
Në vitin1998 të ardhurat e përfituara nga arkëtimi i kësaj takse i kaluan  tërësisht në 
administrim të njësive vendore dhe ish ndërmarjet elektrike vazhduan të luajnë rolin e 
agjentit tatimor  përkundrejt përfitimit të 5 % të të ardhurave të realizuara. Në vitin 
2002 me ligjin 8982 datë 12.12.2002 “Për sistemin e taksave vendore”,   ky tatim 
klasifikohet  si taksë vendore me  të njëjtën strukturë duke i dhënë njësive vendore 4 
vjet kohë për të përgatitur administratën dhe infrastrukturën e çdo njësie  për 
menaxhimin cilësor të saj. Më ligjin nr 9632 datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave 
vendore , në nenin 9 pika 2 llojet e taksave  e klasifikon taksën mbi pasuritë e 
paluajtshme  si taksë vendore në dy format e saj : (i)taksat mbi ndërtesat dhe (ii) taksa 
mbi tokën bujqësore me objekt të njëjtë taksë si më sipër, personat fizikë dhe jurdikë 
vendas apo të huaj, pronarë ose përdorues të pasurive të paluajtshme, si detyrim vjetor 
të taksapaguesit. Në ndryshimet që ka pësuar ligji i mësipërm me ligjin nr 10117 datë 
23.04.2009 përcaktohen kategoritë minimale  të bazës së taksës dhe nivelet e treguesve 
të taksës për çdo kategori minimale  të bazës së taksës mbi ndërtesat dhe tokën 
bujqësore. Baza e taksës  mbi pasuritë e paluajtshme  aktualisht është sipërfaqja në m2 
për çdo kat dhe sipërfaqja në ha për tokën bujqësore si dhe mbi dhe nën nivelin  e 
taksës. Niveli i taksës vazhdon të jetë në lekë /m2 në vit, lekë/ha në vit dhe të ardhurat 
nga taksat mbi pasuritë e paluajtshme i takojnë 100%  buxhetit  të njësive vendore. 
 
 
NIVELET TREGUESE TË TAKSËS MBI NDËRTESAT  PËR BASHKITË 

Kategoritë minimale të ndërtesave Zona  I Zona II Zona III 

 Lekë /m2 Lekë/m2 Lekë/m2 

I.Ndërtesa banimi    

-Ndërtuar para vitit 1993 15 10 5 

-Ndërtuar gjatë dhë pas 1993 30 12 6 
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II.Ndërtesa të tjera    

-Për tregti dhe shërbime 200 150 100 

-Të tjera 50 30 20 

    

Shënim : (1)Zona e I Bashkitë  Tiranë dhe Durrës, Zona II Bashkitë  Vlorë, Fier, Sarandë, 
Pogradec, Korcë,Elbasan, Berat, Lushnje, Gjirokastër,Shkodër,Kavajë, dhe Lezhë, Zona 
III Të gjitha bashkitë e tjëra( rrëth 52 bashki të tjera). 
(2)Në zonat rurale (komunat) niveli i taksës për çdo katëgori minimale  të ndërtesës 
është sa një e dyta e nivelit  tregues përkatës të kategorisë minimale të ndërtesës në 
bashkitë qendër rrethi, në të cilat ndodhet komuna. 
Ligji i mësipërm përcakton vetëm kategoritë kryesore  të taksës si dhe nivelet tregues të 
saj, ndërsa Këshillave vendorë ju jepët  kompetencë e plotë për  miratimin e 
nënkategorive të taksës dhe nivelin respektiv të saj, lehtësimin ose përjashtimin nga 
detyrimi për pagesën e taksës për disa kategori taksapaguese,miratimin e këstevë të 
pagesës së taksës si dhë autoritet i plotë në përcaktimin e nivelit të taksës për çdo 
kategori minimale  brënda kufijve të rritjes +10% dhe uljen 30% të nivelit tregues të 
taksës. Për përcaktimin e taksës për tokën bujqësore i gjithë tëritori i Republikës së 
Shqipërisë ndahet në 4 zona dhe  për secilën zonë toka bujqësore klasifikohet në 10 
kategori dhe për secilën kategori vlera e taksës është përcaktuar në lekë për /ha dhe 
brënda kësaj si më sipër këshillat vendorë kanë kompetencë për përcaktimin e masës 
konkrete të taksës për tokën bujqësorë. P sh në zonën e parë ku bën pjësë edhe rrethi i  
Sarandës vlera e taksës  në lekë për ha është për tokën e katëgorisë së I - 5.600 lëkë, të 
kategorisë së  II 4.900 lekë, kategorisë së III- 4.200 lekë, kategorisë së IV -3.600 lekë, 
kategorisë V -3.000 lekë, kategorisë së VI- 2.400 lekë, kategorisë  VII-X- 1.800 lekë. 
Klasifikimi i tokës bujqësorë sipas kategorive bëhet nga strukturat e Ministrisë së 
Bujqësisë dhe të Ushqimit. Me gjithë rritjen e interesit prej njësive vendore për të 
maksimalizuar  të ardhurat prej kësaj takse dhë tendëncat pozitive të saj në 
përgjithësi,konstatohet së përpjëkjet e njësive vendore janë të pamjaftueshme. 
Megjithëese kanë kaluar mbi 20 vjet dhe sistemi ynë ligjor tenton ta vendosë pronën  
në themel të cdo veprimi, nuk mund të thuhet  se asaj i është dhënë vëndi i duhur në 
zhvillimin ekonomik të vendit. Pavarësisht nga problemet që mund të ketë baza ligjore 
për këtë problem ,vetëm duke zbatuar bazën ligjore ekzistuese ka potenciale  të mëdha 
për rritjen e të ardhurave të njësive vendore edhe nga menaxhimi dhe i taksës mbi 
pasuritë ë paluajtshme. 
 
3.Taksa e pasurisë së paluajtshme në disa vende të rajonit. 
Për të krijuar një ide  mbi të ardhurat  e krijuara  prej taksës  së pasurisë  së 
paluajtshme dhe për të përfituar prej eksperiencave më të mira  të tyre po  japim një 
informacion mbi taksën e pasurisë së paluajteshme në disa vende të rajonit.  
 

Vendi Komponentët 
e taksës së 

Përgjegjësia 
administrative 

Autoriteti 
përcaktues 

Sistemi i  
aplikuar 
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pasurisë 

Mali i Zi Subjekt i 
taksës 
janë:toka 
ndërtesat 
qofshin apo jo 
në pronësi dhe 
klasifikohen 
sipas 
destinacionit 
të pronës 
:ndërtesa 
banimi, 
ndërtesa 
biznesi,ndërte
sa për qëllime 
industriale, 
tokë 
bujqësore, 
administrim  
pyjesh 

Bashkitë janë 
përgjegjëse për 
arkëtimin dhe 
administrimin e 
taksës 

Niveli i taksës 
është përcaktuar 
me ligj dhe vetë 
këshillat mund 
të vendosin 
brenda limiteve 
me ligj. 

Metodologjia 
është e 
përcaktuar nga 
MF dhe janë 
regjistruar 45-
50% e 
taksapaguesëve 

Aplikohet mbi  
vlerën e 
pasurisë  dhe 
është 0,08-0,8% 
e saj. 

Kosovë Taksa mbi 
pasurinë: 
ndërtesa me 
qëllim 
banimi,me 
qëllim 
biznesi,indust
rial, toka 
bujqësore dhe 
toka të 
abandonuara. 

Përgjegjësia është 
e qeverisjes 
vendore 

Çdo njësi  
vendore 
përcakton vlerën 
e tregut për 
pasuritë në 
juridiksonin  e 
vet çdo 3-5 vjet. 

Bazohet në 
vlerën e tregut  
të pasurisë në 
përputhje  me 
standartet dhe 
procedurat e 
përcaktuara nga 
Ministria e 
Ekonomisë dhe 
Financave dhe 
norma e taksës 
është 0.5-1 % të 
vlerës së tregut 
të pasurisë. 

Serbi  Tatimi është 
në katër 
kategori: 
a)transferim i 
pasurisë,b) 
mbi 
trashëgiminë 
dhe dhuratat, 
c)pasurinë dhe 

Përgjegjësi e 
qeverisjes 
vendore  
nëpërmjet 
agjensive të saj në 
çdo njësi. 

Tarifa për 
përdorimin e  

Për “a-c” bëhet 
nga qeverisja 
vendore e cila 
më vonë i 
transferon për 
llogari të 
buxheteve 
vendore,”d”bëhe
t nga njësitë 

Taksa e 
Pasurisë 
bazohet në 
vlerën e tregut 
në 31 Dhjetor të 
vitit të  më 
parshëm ku 
vlera e tregut 
është vlersuar 
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d) tarifat për 
përdorim 
trualli urban 

truallit është 
përgjegjësi e 
njësive vendore. 

vendore sipas një 
formule. 

Është nga 0.4-
2% të vlerës së 
pasurisë bazuar 
në 
vetëdeklarim. 

Tarifa e 
përdorimit të 
truallit urban si 
tarifë 
kompensimi 
bazohet në 
sipërfaqen në 
m2 për çdo 
kategori. 

Maqedoni Taksa e 
pasurisë së 
paluajtëshme, 
dhuratave dhe 
trashëgimisë, 
transferimi i 
pasurisë 

Zyra  të 
Ardhurave në 
M.Financave.Njës
itë vendore 
ngrejnë 
komisione 
verifikimi dhe 
Ministria 
kontrollon 
vlerësimin e bërë. 

Nveli minimal/ 
maksimum 
caktohet me 
ligj.Këshillat 
kanë të drejtë të 
miratojnë 
brenda këtij 
niveli si dhe të 
rrisin nivelin për 
disa kategori 
mbi nivelin 
maksimal. 

Aplikohet mbi 
vlerën e tregut 
dhe është 0,1-
0,2%, por për 
ndërtesa banimi 
mund të ulet 
50%.Mbështetet 
në vetëdeklarim 
ose në 
vlerësimin e 
përafërt të 
punonjësve të 
zyrës së 
pasurive të 
ngjashme. 

Kroaci Aplikohet për 
6 taksa të 
ndryshme:a)ta
ksa mbi 
shtëpitë e 
pushimit, 
b)taksa mbi 
tokën 
bujqësore të 
lënë djërrë, 
c)pronat e 
biznesit te 

“a-d”janë taksa 
dhe kanë nivele 
të ndryshme,”e-f” 
vlërësohen si 
tarifa 
komunale.Vilen 
nga administrat 
lokale  ose agjenci 
të kontraktuar. 

Këshilli 
vendor.Koeficen
tët janë 
përcaktuar nga 
niveli qëndror 
dhe këshilli 
miraton nivelin 
përkatës Brënda 
limiteve të 
përcaktuara. 

Vlera për m2 
bazohet në dy 
koefiçientë: 

a)zonën ku 
është ndërtesa 
dhe b) natyrën 
e përdorimit të 
pasurisë. 
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pashfytëzuara, 

 d)tokë për 
ndërtime e pa 
shfrytëzuar,e)t
aksa mbi 
banesat 
f)taksë mbi 
ndërtesa 
biznesi, 
garazhe. 

Rumani  Taksë 
ndërtese për 
ndërtesa 
banimi, 
tregëtare, 
industriale,sht
ëpi pushimi, 
garazhe etj. 

Qeverisja vendore Këshilli vendor 
përcakton 
nivelin e taksës 
Brënda një kufiri 
maksimum të 
vendosur me ligj 

Baza  e taksës 
është sipërfaqe 
në m2 ose 
bazuar në 
vlerën e 
ndërtesës midis 
limiteve 1-1,5% 

Hungari a)taksa mbi 
ndërtesën dhe 
b)taksa mbi 
truallin urban 

Administrata 
lokale ose agjenci 
e kontraktuar 

Këshilli vendor 
përcakton 
nivelin dhe 
mënyrën e 
pagesës. 

a)sipërfaqe në 
m2 e 
ndërtesës/truall
it, 

b)rregulluar 
mbi vlerën  e 
tregut të 
ndërtesës/truall
it(  3% e vlerës 
së tregut por jo 
më shumë se  
një maksimumi 
dhe një 
minimum). 

Slloveni Objekt i ligjit 
janë toka  dhe 
ndërtesat në 
të duke 
përcaktuar 9 
modele 
specifike të 
pasurisë si dhe 
tarifat e 
përdorimit të 

Autoritetin për 
administrimnin e 
taksës e kanë  
njësitë vendore. 

Limitet janë 
përcaktuar me 
ligj por ato 
ndryshojnë nga 
një bashki në 
tjetrën. 

Bazohet në 
vlërën e pronës  
dhe 
destinacionin e 
përdorimit të 
pronës: 

a)banesa 0,1-1% 

b)shtëpi 
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tokës për 
përdorim. 

pushimi 0,2-
1,5% 

c)ndërtesa 
biznesi 0,15-
1,25% 

Armeni Taksa  e 
pasurisë së 
paluajtshme 
dhe taksa e 
tokës 

Qeverisja 
Qëndrore 

Administrimi i 
taksës bëhët  
nga Agjencia 
Shtetërore e 
Taksave 

Bazohet në 
vlerën e tregut 
të pasurisë: 

a)ndërtesa për 
qëllime publike 
dhe industriale 
0,6% 

b)Vila dhe 
garazhe  0,2% 

c)ndërtesat e 
banimit 0,1-
0,8% të vlerës. 

Bullgaria: Sistemi i aplikuar për taksim është me përqindje mbi vlerën e ndërtesave. 
Ndërtesat e reja rezidenciale taksohen me 0,2%, bizneset , industrialet dhe ndërtesat e 
tjera jo rezidenaciale taksohen me 0,4%, ndërsa shtëpitë e pushimit taksohen me 0,6% 
të vlerës së tyre. Për ndërtesat me madhësi të madhe egziston një normë taksimi 
shtesë. Ndërtesat e reja rezidenciale në zotërim të njerëzve të thjeshtë(çfarë do të 
kuptojmë më njerëz të thjeshtë) janë të përjashtuara për një periudhë 5-vjecare.  
Burimi: USAID “ Taksa mbi pasuritë e paluajtshme-instrument inovativ për rritjen e të 
ardhurave” Tetor 2010. 
Nga  analiza  e  informacionit të mësipërm konstatohet se në përgjithësi ( vende të 
veçanta kanë edhe specifika të veçanta) në kategorinë  e taksës mbi pasuritë e 
paluajtshme përfshihen ndërtesat e të gjitha destinacioneve dhe toka bujqësore, 
përgjegjësia administrative është e pushtetit vendor,autoriteti përcaktues është po 
pushteti vendor dhe sistemi i aplikuar është kryesisht  me % mbi vlerën e pasurisë. 
Këtu bën përjashtim Shqipëria e cila e llogarit madhësinë e taksës në lekë për /m2. 
Aktualisht mendojmë se kjo mënyrë është më e arsyeshme  duke patur parasysh kohën 
e zbatimit, (18 vjet), përvojën dhe konsolidimin e administrimit tatimorë etj. 
4. Mbi menaxhimin e taksës së pasurive të paluajtshme  në bashkitë  Gjirokastër 
e Sarandë dhe komunën Ksamil ( në rajonin jugor të Shqipërisë). 
Studimin tonë e kemi përqëndruar në mënyrën e menaxhimit të sistemit tatimor të 
pasurive të paluajtshme si një mundësi për të krijuar të ardhura për investime 
infrastrukturore në sektorin e turizmit. Këtë studim e kemi realizuar në bashkëpunim 
me tre njësi të pushtetit vendor në rajonin Jugor të Shqipërisë,në Bashkinë Gjirokastër 
pjesë e UNESKOS e dalluar për turizmin historik dhe kulturor dhe në Bashkinë Sarandë 
dhe Komunën Ksamil të dalluara për turizmin bregdetar dhe antik sepse ndodhen 
pranë Parkut 
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Arkiologjik të Butrintit. 
Ashtu si dhe taksat e tjera vendore, taksa mbi pasurinë e paluajtshme rrit nivelin e 
përgjegjshmërisë së drejtuesve vendorë për shkak se ajo krijon një lidhje të 
drejtëpërdrejtë midis pagesës  së taksës dhe shërbimeve që sigurohen prej njësisë 
vendorë dhe që lidhen me pasuritë e paluajtshme. 
Parakusht për çdo rritje domethënëse në vlerën e taksës së pasurive të paluajtshme  
dhe konkretisht të Taksës së ndërtesës është përmirësimi në mënyrën sa më të drejtë 
për ndarjen e barës së taksës. Aktualisht bara e taksës bie  mbi ata taksapagues  të cilët 
deklarojnë pronën e tyre,raportojnë karakteristikat e saj dhe paguajnë detyrimin e tyre. 
Ata zotërues të pasurive të paluajtshme që nuk deklarojnë dhe për rrjedhojë edhe nuk 
paguajnë këtë taksë përbën një problem në shpërndarjen e barës së kësaj takse duke 
patur parasysh karakterin masiv të pagimit të saj. Përmirësimet në lidhje me drejtësinë 
në ndarjen e barës së taksës kërkojnë rregullime  në mbulimin, vlerën dhe efiçencën e 
grumbullimit të saj. 
Zgjerimi i bazës së taksueshme dhe taksimi mbi vlerën e tregut mund të rrisin 
potencialin e taksës,por jo domosdoshmërisht të risin grumbullimin e të ardhurave e 
cila është produkt i një sërë faktorësh ndër të cilët mund të rendisim: 1)Numuri i 
pasurive të listuara në regjistrat e pasurive 2)Vlerësimi për çdo pasuri.3)Tarifa e 
taksës.4)Niveli i grumbullimit etj. 
Taksat mbi pasuritë e paluajtshme dhe konkretisht ajo mbi pasuritë ndërtesë banimi 
janë politikisht të ndjeshme në varësi të masës dhe  vlerës me të cilën ato rriten. Kjo 
është arsyeja kryesore pse qeveritë vendore, me frikën e implikimeve politike,hezitojnë 
në adoptimet e sistemit dhe rezultatet e sistemit tatimor shpesh luhaten gjatë viteve 
elektorale. Le të shikojmë si paraqitet situata në të trija njësitë vendore të mara në 
shqyrtim.  
Për të treja njësitë vendore kemi marë në shqyrtim një përiudhë 5-vjeçare 2008-2012. 
4.1 Bashkia Gjirokastër :  Ka një sipërfaqe urbane  prej 3810 ha ,  me një  popullsi rreth  
37.600 banorë, ka 5.200 shtëpi banimi. 350 shtëpi janë të  reja  dhe të  papërfshira në 
regjistrimin e pasurive të paluajtshme.Nga totali i banesave  3701 shtëpi janë  të 
qytetarëve të emigruar. (1 Burimi të dhënave Bashkia Gjirokastër). 
Në vitin 2012 Bashkia Gjirokastër ka arkëtuar  134.309 mijë lekë të ardhura gjithësej, ose 
mesatarisht 3.572 lekë / banor. Në periudhën 5vjeçare të marrë në analizë ato janë me 
ulje dhe në vitin 2012 kemi 2046 mijë lekë më pak se në vitin 2008 dhe 20.862 mijë lekë 
më pak se në vitin 2011, ose në këtë vit janë realizar të ardhura sa 86,56% të të 
ardhurave të vitit 2011. 
Në vitin 2012 të ardhurat tatimore gjithësej përfaqësojnë 54,57% të të ardhurave 
gjithësej , ndërsa ato jo tatimore përfaqësojnë 45,43% të të ardhurave gjithësej. 
Duke patur parasysh objektin e studimit, taksën mbi pasuritë e paluajtshme nga 
ndërtesat dhe toka bujqësore konstatojmë se në vitin 2012 të ardhurat nga kjo taksë 
janë 17.061 mijë lekë e cila përfaqëson 12,69 % të të ardhurave gjithësej dhe 23,27% të të 
ardhurave tatimore. E gjithë taksa e arkëtuar i përket asaj të ndërtesave pasi nuk ka 
ardhur nga taksa mbi tokën bujqësore. Kjo tregon se pesha specifike e saj  është për t’u 
vlërësuar dhe mendojmë se menaxhimi i saj është një instrument inovativ ndër të tjera, 
për të rritur të ardhurat e njësive vendore si një mundësi për më shumë shpenzime e 
vecanërisht për më shumë investime në infrastrukturë në favor të komunitetit që e 
paguan atë. 
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Taksa mbi pasuritë e paluajtshme  për periudhën e marrë ne analizë ka ardhur në rritje 
dhe në vitin 2012 janë arkëtuar 1.969 mijë lekë më tepër se në vitin 2011 me një 
përqindje ndryshimi 13,05%. Në krahasim me vitin 2008 janë realizar më tepër 2,951 
mijë lekë me një përqindje ndryshimi 20,91%.  
Taksa mbi pasuritë e paluajtshme  në total përbëhet nga taksa mbi ndërtesat e banimit 
dhe nga taksat mbi ndërtesat e biznesit. Në vitin 2012 taksa e arkëtuar nga ndërtesat 
është 7,058 mijë lekë ose 41,37% ndaj totalit , ndërsa ajo nga ndërtesat e biznesit është 
10.003 mijë lekë  ose 58.63 % ndaj totalit. Për të dhënë një información më të plotë për 
këtë problem është ndërtuar tabela nr 1. 
Tabela 1.  Na jep informacion për nivelin e të ardhurave të grumbulluara nga taksat në 
tërësi dhe nga taksa që ne po marim në shqyrtim, në Bashkinë Gjirokastër. Peshën   
specifikë në % të taksës së pasurive të paluajtshme kundrejt të ardhurave totole të 
grumbulluara dhe kundrejt të ardhurave tatimore,ndryshimin në % të taksës duke 
marrë si vit bazë vitin 2008. 
TABELA 1  REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË GJIROKASTËR   
                                           PERIUDHA 2008 = 2012 
000/LEKË                                                                                                                                                                                                

Emërtimi i të ardhurave 2008 2009 2010 2011 2012 

Totali i të ardhurave 136 355 133 881 143 948 155 171 134 309 

Të ardhura jo tatimore 66 092 65 550 66 884 63 592 61 016 

Të ardhurat tatimore pa taksën e 
ndërtesës(pasurisë së 
paluajtshme) 56 153 55 206 60 872 76488 56232 

Totali taksë ndërtese(pasurisë së 
paluajtshme) 14110 13 125 16 192 15 091 17 061 

Totali i të ardhurave  tatimore  70 263 68 331 77 064 91 579 73 293 

Pesha në % e të ardhurave 
tatimore pa taksën e  pasurisë së 
paluajtshme kundrejt  totalit të 
të ardhurave. 41.18% 41.23% 42.28% 49.29% 41.86% 

Ndryshimi në % i të  ardhurave 
tatimore. 

                        
o% -2,70% 9,60% 30,33% 4,30% 

Taksë ndërtese banimi  4 550 3 125 5 192 6 077 7 058 

Taksë ndërtese biznesi 9 560  10 000 11 000 9 014 10 003 

Ndryshimi në % i taksës së 
pasurive të paluajtshme 0% -6,90% 14,70% 6,90% 20,90% 

Pesha në % e taksës së 20% 19% 21% 16,47% 23,27% 
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pasurive të paluajtëshme 
kundrejt të ardhurave 
tatimore 

Pesha në % ë taksës së 
pasurive të paluajtshme  
kundrejt të ardhurave totale 10,34% 9,79% 11,24% 9,71% 12,69% 

Burimi: Bashkia Gjirokastër Zyra  Tatimore Mars 2013. 
Të ardhurat  nga taksa e pasurive të paluajtshme janë të kushtëzuara edhe nga  niveli i 
tarifës së taksës në lekë /m2 si për ndërtesat e banimit ashtu edhe për ato për qëllime 
ekonomike. Duke patur parasysh kompetencat ligjore të pushtetit vendor për nivelin e 
takskës në lekë/m2 më poshtë po japim  në një tabelë(Tabela 2) të përmbledhur nivelin 
e tarifës  të zbatuar nga kjo Bashki për periudhën 2008-2012. 
TABELA 2  NIVELI I TARIFËS SË TAKSËS  SË PASURIVE TË PALUAJTSHME PËR 
PËRIUDHËN 2008-2012     BASHKIA  GJIROKASTËR              

 Përshkrimi i tarifës 2008 2009 2010 2011 2012 

Tarifa   taksë ndërtese 
shtëpi 

 banimi lekë/m2 

Zona A 50  50 10 10 10 

Zona B 50 50 10 10 10 

Zona C 50 50 10 10 10 

 Tarifa Taksë  ndërtesë 
biznesi    Lekë/m2 

Zona A 180 180 180 165 165 

Zona B 150 105 105 105 150 

Zona C 105 105 105 105 150 

Tarifë taksë ndërtesë për biznese 
prodhuese  Lekë/m2 

    30 

Burimi: Bashkia Gjirokastër Zyra Tatimore Mars 2013 
Bashkia është e ndarë në tre zona A, B, C. Zona A përfaqëson qëndrën më të zhvilluar 
të qytetit, zona B periferinë e qytetit dhe zona C pjesën më pak të zhvilluar të 
qytetit.Tarifa e taksës së pasurive të paluajtshme (Taksë ndërtese) është e ndryshme në 
zona të ndryshme të qytetit.                         Taksa e  ndërtimit llogaritet nga prodhimi i 
sipërfaqes së ndërtimit për çdo kat me tarifën e zonës përkatëse. Taksa e ndërtesës  për 
ndërtesat e banimit llogaritet si produkti i tarifës së taksës me sipërfaqen prej 100 m2 
për të gjitha ndërtesat e banimit panvarësisht sipërfaqes reale të tyre. Mendojmë që kjo 
është një mangësi ndikuar dhe nga mungesa e bashkëveprimit të institucionit të 
Bashkisë me Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, dhe të tjera Agjenci 
Shtetërore që kanë të bëjnë me legalizimin e pasurive të paluajtshme.                                                                                                                                               
Nga studimi i taksës së pasurive të pa luajtshme vumë re që kjo taksë ka një peshë prej 
rreth 20% ndaj të ardhurave tatimore dhe 11% ndaj të ardhurave totale. Mendojmë se 
pesha ndaj të ardhurave totale është e ulët dhe fsheh në vetvete rezerva. Nga studimi 
dhe krahasimi i vlerave të tarifave të  taksës për ndërtesë  shtëpi  banimi dhe ndërtesë 
biznësi vumë re se dhe kur kjo tarifë  është ulur,të ardhurat nga taksa e pasurive të 
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paluajtshme kanë ardhur duke u rritur dhe kjo për disa arsye nga të cilat përmendim: 
është rritur numri i banesave të regjistruara si dhe është përmirësuar mënyra e 
grumbullimit të kësaj takse. 
Taksa e pasurive të paluajtshme grumbullohet nga struktura e zyrës tatimore të 
bashkisë dhe nga agjentët tatimorë që për vitët 2008-2009 ka qënë Posta Shqiptare, 
duke përfituar 5% të të ardhurave të grumbulluara, dhe për vitet 2010 -2012 si agjentë 
tatimorë ka shërbyer ndërmarja e Ujësjellës  Kanalizime  me një përfitim prej 7% të të  
ardhurave të grumbulluara. Vumë re që ndryshimi i agjentit tatimor  të grumbullimit të  
taksës ka bërë që të rriten ndjeshëm të ardhurat nga kjo taksë edhe pse tarifa e taksës  
ka patur  rënie  të dukshme. Pra menaxhimi më i mirë  i strukturës së grumbullimit të 
taksave në Bashki ka sjellë dhe rritjen e të ardhurave totale të grumbulluara nga 
institucioni i Bashkisë. Ndikim mendojmë se ka patur dhe legalizimi i ndërtimëve.  
Taksa mbi tokën bujqësore është një zë i munguar në Bashkinë e Gjirokastrës,me 
përjashtim të vitit 2012 që është mbledhur në një sasi të pa përfillshme.Mendojmë së 
një formë e aplikimit të saj mund të ishtë taksa në dru frutorë ose dhe taksa në 
sipërfaqen e pa ndërtuar(truall). 
 
Grafiku Nr.1 Ndryshimi i të ardhurave totale,të ardhurave tatimore dhe  të ardhurat nga  
Pasuria e paluajtshme për periudhën 2008-2012 Gjirokastër 
 

 
 
4.2.Bashkia Sarandë,   me një sipërfaqe urbane  prej 700 ha me një popullsi prej 
rreth 40.000 banorë, me rreth 10.000 banesa. 
Ne vitin 2012 të ardhurat tatimore gjithsejt përfaqesojnë 85,94 % të të ardhurave 
gjithsej , ndërsa ato jo tatimore përfaqesojnë 14,06 % të të ardhurave gjithsej. Duke 
patur parasysh objektin e studimit, taksën mbi pasuritë e paluajtshme nga ndërtesat 
dhe toka bujqësore konstatojmë se në vitin 2012 të ardhurat nga kjo taksë janë 17.308 
mijë lekë e cila përfaqeson 5,62 % të të ardhurave gjithsej dhe 6,54 % të të ardhurave 
tatimore.Taksa e arkëtuar nga ndërtesat është 15,248 mijë lekë(ose 88,10%) ndërsa të 
ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore është 2,060 mijë lekë ose(11,9%) . Kjo tregon se 
pesha specifike e saj  është për t’u vlerësuar dhe mendojmë se menaxhimi i saj është një 
instrument inovativ ndër të tjera, për të rritur të ardhurat e njësive vendore si një 
mundësi për më shumë shpenzime e veçanërisht për më shumë investime në 
infrastrukturën në favor të komunitetit që e paguan atë. 
Taksa mbi pasurite e paluajtshme  për periudhën e marrë në analizë ka ardhur në rritje 
dhe në vitin 2012 janë arkëtuar 843 mijë lekë më tepër se në vitin 2011 me një përqindje 
ndryshimi 5.1%. Në krahasim me vitin 2008 janë realizuar më tepër 3.331 mijë lekë me 
një përqindje ndryshimi 23.8%. Taksa mbi pasuritë e paluajtshme  në total përbëhet 
nga taksa mbi ndërtesat e banimit dhe nga taksat mbi ndërtesat e biznesit. Ne vitin 
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2012 taksa e arkëtuar nga ndërtesat e banimit është 1.777 mijë lekë ose 11.65% ndaj 
totalit , ndërsa ajo nga ndërtesat e biznesit është 13.471 mijë lekë  ose 88.35 % ndaj 
totalit. Për të dhënë një información më të plotë për këtë problem është ndërtuar 
tabela Nr 3.   Kjo tabelë  jep informacion për nivelin e të ardhurave të grumbulluara nga 
taksat në tërësi dhe nga taksa qe ne po marim në shqyrtim, në Bashkinë Sarandë. 
Peshën në % të taksës së pasurive të paluajtshme kundrejt të ardhurave totole të 
grumbulluara dhe kundrejt të ardhurave tatimore. Nryshimin ne % të takses duke marë 
si vit bazë vitin 2008.Bashkia është e ndarë në dy  zona A, B. Zona A përfaqëson 
qëndrën më të zhvilluar të qytetit, zona B periferinë e qytetit dhe  pjesën më pak te 
zhvilluar te qytetit. Tarifa e taksës së pasurive te paluajtshme(Taksë ndërtese) është e 
ndryshme në zona të ndryshme të qytetit.  Taksa e ndërtimit llogaritet nga prodhimi i 
sipërfaqes së ndërtimit me tarifën e e zonës përkatëse. Taksa e ndërtesës llogaritet si 
produkti i tarifës së taksës me sipërfaqen prej 70 m2 për të gjitha ndërtesat e banimit 
panvarësisht sipërfaqes reale të tyre. 
Tabela 3.  Na jep informacion për nivelin e të ardhurave të grumbulluara nga taksat në 
tërësi dhe nga taksa që ne po marim në shqyrtim, në Bashkinë Sarandë. Peshën   
specifikë në % të taksës së pasurive të paluajtshme kundrejt të ardhurave totole të 
grumbulluara dhe kundrejt të ardhurave tatimore,ndryshimin në % të taksës duke 
marë si vit bazë vitin 2008. 
TABELA  3    REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË SARANDË   
                                           PERIUDHA   2008-2012                                       000/LEKË                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Emërtimi i të ardhurave 2008 2009 2010 2011 2012 

Totali i të ardhurave 156224 283420 224023 356479 308042 

Të ardhura jo tatimore 58647 100858 52260 73751 43309 

Të ardhurat tatimore pa 
taksën e pasurive të 
paluajtshme 

83600 169717 157400 266263 247425 

Totali taksë ndërtese 12907 11898 18999 14731 15248 

Taksë mbi tokën bujqësore 1070 947 1364 1734 2060 

Totali i të ardhurave 
tatimore  

97577 182562 171763 282728 264733 

Totali i taksës mbi pasuritë e 
paluajtshme. 

13977 12845 20363 16465 17308 

Ndryshimi në % i të  
ardhurave tatimore 

0% 87% 76.02% 189.7% 171.3% 

Taksë ndërtese banimi 1987 2574 2648 2625 1777 

Takse ndërtese biznesi 10920 9324 10351 12106 13471 
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Ndryshimi ne % i taksës së 
pasurive të paluajtshme 

0% -8% 45.68% 17.8% 23.83% 

Pesha ne % e taksës së 
pasurive te paluajtshme 
kundrejt të ardhurave 
tatimore 

14.32% 7.03% 11.85% 5.82% 6.53% 

Pesha ne % e taksës së 
pasurive te paluajtshme 
kundrejt të ardhurave totale 

8.94% 4.5% 9.08% 4.61% 5.61% 

Burimi: Bashkia Sarandë Zyra  Tatimore Mars 2013 
Mendojmë që kjo është një mangësi, për dy arsye, për arsyen se sipërfaqja mesatare për 
familje nuk është ajo e shumë viteve më parë, ajo është rritur,dhe arsyeja tjetër është 
dhe  mungesa e bashkëveprimit të institucionit të Bashkisë me Zyrën e regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme,kjo e fundit është e detyruar në bazë të ligjit një herë në tre 
muaj të informojë Bashkinë per ndryshimet e ndodhura në listën e pronave. 
Nga studimi i taksës së pasurive të pa luajtshme vume re që kjo taksë ka një peshë prej 
rreth 9.11% ndaj të ardhurave tatimore dhe 6.54% ndaj të ardhrave totale. Mendojmë se 
që të dy këta tregues janë të ulët dhe mbajnë ne vetëvete rezerva. Nga studimi dhe 
krahasimi i vlerave vumë re se trendi i ndryshimit të të ardhura tatimore nuk 
shoqërohet me të njëjtin trend te taksa e pasurive te paluajtshme. 
Problem për këtë njësi vendore ngelet numuri i madh i ndërtesave të banimit pronarët 
e të cilave janë për një kohë të gjatë në emigracion dhe bashkia nuk ka mundësi për 
vjeljen e taksës. Në asnjë rast nuk janë ndërmarë sanksione për këtë shkelje. Një 
bashkërendim dhe bashkëveprim të punës me zyrën e regjistrimit të pasurive ky 
handikap mund të zgjidhet në momentin e kalimit të pronësisë së bashku me 
sanksionin. Rezerva të mëdha kjo taksë mendojmë se fsheh dhe nga mungesa e 
legalizimit të një numri të madh ndërtesash banimi. 
Tabela 4  Na jep informacion për nivelin e tarifave të taksës së pasurive të paluajtshme, 
tarifës së tokës bujqësore për periudhen 2008 – 2012, në bashkinë Sarandë. 
TABELA.4  NIVELI I TARIFËS SË TAKSËS  SË PASURIVE TË PALUAJTSHME 
                    PËR PERIUDHËN 2008-2012     BASHKIA  SARANDË             

Përshkrimi i tarifës 2008 2009 2010 2011 2012 

Tarifa   taksë ndërtimi 
shtëpi 

 banimi lekë/m2 

Zona A 10 10 10 10 10 

Zona B 10 10 10 10 10 

 Tarifa Taksë  ndërtese 
biznesi    Lekë/m2 

Zona A 180 150 150 150 160 

Zona B 105 105 105 105 115 

Burimi : Bashkia Sarandë Zyra  Tatimore  Mars 2013 
Tregu i pasurive të paluajtshme për momentin është në vështirësi nga efektet e krizës 
të cilat kanë  sjellë mungesa të shitjeve duke rritur vështirësitë për mbledhjen e taksës 
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sepse ndërtimet janë të paformalizuara. Një pjesë e ndërtimeve janë akoma të pa 
legalizuara ose në proçes legalizimi duke bërë të pa mundur mbledhjen e taksës.   
Taksa e pasurive të paluajtshme grumbullohet nga struktura e zyrës tatimore të 
bashkisë dhe nga agjentët tatimore që për vitet 2008-2009 ka qënë KESH-i, duke 
përfituar 5% të të ardhurave të grumbulluara, dhe për vitet 2010 -2012  
si agjentë tatimorë ka shërbyer ndërmarja e Ujësjelles  Kanalizimeve  me një përfitim 
prej 7% të të  ardhurave të grumbulluara. Vumë re që ndryshimi i agjentit tatimor  të 
grumbullimit të  taksës ka bërë që grumbullimi i taksës së ndërtesës për shtëpite e 
banimit të ulet si pasojë e keqmenaxhimit të ndërmarjes së ujësjellësit që shërbente si 
agjent tatimor,ndërkohe që është rritur niveli i grumbullimit të taksës së ndërtesës për 
bisneset.                                                                                    
 
5. Konkluzione dhe rekomandime. 
5.1 Konkluzione. 
Te ardhurat nga taksa e pasurive të paluajtshme përbën një të ardhur të buxhetit 
vendor  dhe analiza tregon se ato përbejnë nje instrument inovativ per rritjen e tyre në 
të ardhmen. 
Të dhënat e marra nga bashkia Gjirokastër dhe bashkia Sarandë si dhe nga komuna 
Ksamil    tregoje se tendenca për grumbullimin e kësaj takse është gjithmonë në rritje, 
por niveli i grumbullimit të saj nuk i kalon 50-60% te parashikimit. 
Grumbullimi i taksës mbi pasuritë e paluajtshme sic tregon edhe përvoja e vendit tonë  
në përgjithësi shoqërohet  me një ndjeshmëri të lartë politike. Duke qënë se kjo taksë 
paguhet nga të gjithë qytetarët që zoterojnë pasuri të paluajtshme në formën e 
ndërtesës ose të tokës bujqësore ajo karakterizohet nga një bazë e gjerë. Të dhënat 
tregojnë se tendenca është për të realizuar sa më shumë taksën nga pasuritë nga 
“bizneset”, te cilat janë të paktë në numër por edhe më të kontrolluar nga administrat 
fiskale e cila e ka më të lehtë të ushtrojë”një farë presioni mbi ta”. Për sa i përket taksës 
së pasurive të paluajtshme nga  masa e gjerë e qytetarëve politika i ruhet përballjes 
politike dhe humbjes së votave, ajo nuk tregohet shumë këmbëngulëse në 
grumbullimin e saj nëpërmjet zbatimit të ligjit. Kjo dukuri argumentohet edhe me 
uljen e tarifave për njësi në  maksimumin e mundshëm nga ana e këshillave të njësive 
vendore ndërkohë që tarifat në përgjithësi janë relativisht të ulëta dhe” presioni fiskal 
mbi të ardhurat e tyre është relativisht i ulët”. 
Grumbullimi i takses nga pasuritë e paluajtshme në tëresinë e saj   është i lidhur me 
përcaktimin  e taksës, identifikimin e saj dhe vlerësimin e bazes së taksës. Mendojmë se 
egzistojne akoma shumë probleme dhe pak përpjekje bëhen për krijimin e “ një data 
base” te dhënash  për përcaktimin dhe identifikimin  e saj. Duhet krijuar një regjistër i 
besueshëm dhe i perditësuar për të gjithë taksapaguesit. Në regjistër duhet të jenë të 
saktësuara të gjitha karakteristikat e pronës të cilat mundësojnë përcaktimin e taksës. 
Cdo njësi e pushtetit vendor duhet të ketë një bazë hartografike të dhënash dhe 
mundësisht ato të jenë të verifikueshme edhe nga burime të ndryshme.  Përdorimi i 
teknologjisë së informacionit (IT)  në dhe per këtë problem sot nuk është më luks por 
është domosdoshmëri.  
Bashkëpunimi ndër institucional midis Bashkive, Zyrave të Regjistrimit të Pasurive dhe 
Agjencive të tjera shtetërore që kane të bëjnë me problemet e pronave duhet të jenë të 
institucionalizuara me ligj dhe jo të ndërvarura dhe të lidhura me politikën. Në rastin e 
mungesës së dokumentacionit  për arsye të mos legalizimit të tyre njësitë e pushtetit 
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vendor mund të përdorin sistemin e vetëdeklarimit, të cilat do të jenë të përkohëshme. 
Në këtë mënyrë duhet të veprohet edhe për banesat e individëve që janë në  
emigracion. 
Përsa i përket nivelit të taksës mendojmë se ato duhen studjuar me më shumë kujdes 
se deri tani duke shmangur ndjeshmërinë e madhe politike. 
Në lidhje me këtë taksë administrata tatimore e pushtetit vendor  duhet të ketë 
objektivat për grumbullimin e të ardhurave të pritshme dhe tregues të grumbullimit të 
saj të jenë  pse jo edhe indikator  për vlerësimin e performancës së saj. 
 Edhe për një periudhe 10-15 vjecare mund të zbatohet vlerësimi i saj me lekë/ m2 
sipërfaqe ndërtimi ose lekë/ ha , ndërsa më vonë mund të kalohet tek mënyra e 
përcaktimit të taksës me % mbi vlerën e saj siç e ka në përgjithësi gjithë rajoni. Kjo do 
të bëhet kur të jenë krijuar edhe institucionet për vlerësimin e saj e cila mund të varjojë  
prej 0.2 në 1% të vlerës së pasurisë ( burimi :”Taksa mbi pasuritë e paluajtshme , 
instrumenti për rritjen e të ardhurave dhe zbatimin e politikave  urbane në nivel 
vendor” me autor  Gjika A. dhe Shutina D, Tetor 2010).“ 
E rëndësishme për të rritur të ardhurat nga grumbullimi i taksës mbi pasuritë e 
paluajtshme është komunikimi me publikun dhe vecanërisht transparenca e njësive të 
pushtetit vendor me qytetarët e tyre. Duke qenë se kjo taksë ka nje bazë të gjerë ajo 
mund të përdoret e specifikuar per infrastrukturë, rruge , parqe, ndricim, muze te 
ndryshme,kënde lojrash etj, sipas specifikave qe ka cdo njësi e pushtetit vendor me 
qëllim që” përdorimi  i saj të jetë i prekshëm nga paguesit e saj”. 
Taksa e pasurive të paluajtshme nga toka bujqësore është shumë e ulët dhe larg 
potencialit  që ajo mbart .Të ardhurat e grumbulluara nga kjo taksë në bashkinë e 
Sarandës dhe vecanërisht në komunën e Kasmilit e tregojnë më së miri këtë dukuri. 
Nuk bëhet fjalë për taksën mbi pemët frutore ose ullinjtë etj.Duke patur parasysh 
faktin që vecanërisht në bashkinë e Sarandës dhe në komunën e Kasmilit zgjerimi i tyre 
vazhdon  dhe padyshim që do të ketë edhe probleme të infrastrukturës , vlerësimi i 
problemeve që kanë të bëjnë me taksën mbi pasuritë e paluajtshme  në funksion të 
rritjes së të  ardhurave si mundësi për invenstime duhet të vlerësohet më mirë se deri 
më sot. Rritja e të ardhurave nga kjo taksë duhet të realizohet përmes një strategjie jo 
vetëm afatshkurtër por edhe afatgjatë. Në këtë kuadër mund të shikohet mundësia  për 
të grumbulluar të ardhura nga trojet urbane të pataksuara deri më sot. 
 
5.2 Rekomandime 
1. Njesitë e pushtetit vendor, bashkia Gjirokastër dhe ajo e Sarandës dhe komuna 
Ksamil duhet të kenë një vlerësim më të drejtë për taksën mbi pasuritë e paluajtshme si 
një instrument inovativ për rritjen e të ardhurave. Është e nevojshme që ato mund të 
bëjnë edhe analiza për këtë problem për një vlerësim të ri të potencialit të kësaj takse si 
mundësi për investime në përgjithësi dhe në infrastrukturë në vecanti. Një vlerësim më 
i drejtë duhet të tregohet për taksën mbi tokën bujqësore. 
2. Duke zbatuar me rigorozitet kuadrin ligjor vëmendja e administratës tatimore duhet 
të përqëndrohet tek grumbullimi i taksës mbi pasuritë e paluajtshme të “individëve”, pa 
nënvleftësuar ato të “bizneseve”.  Në performancën e punës së administratës tatimore 
të njësive vendore duhet të përfshihen tregues edhe për grumbullimin e kësaj takse. 
Duhet t’i jepet fund përcaktimit të taksës mbi tregues të siperfaqes mesatare duke e 
berë llogaritjen mbi sipërfaqen reale të banimit. 
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3. Duhet që në mënyrë urgjente të krijohet regjistri i taksapaguesave të pasurive të 
paluajtshme me një hartë të madhe te dhënash të nevojshme për identifikimin 
,përcaktimin e saktë të saj, për faturimin e taksës,dhe për përmiresimin e grumbullimit. 
Rritja e bashkëpunimit dhe e përgjegjësive të agjentëve tatimorë është një punë në 
vazhdimësi. Përdorimi i teknologjisë së informacionit  (IT) në funksion të ketij 
problemi duhet të jetë pjesë e planeve afatshkurtra. Fillimisht një pjesë e kësaj takse 
mund të invenstohet në këtë drejtim. Krijimi i  një “data base” me të dhënat e 
nevojshme duhet të perfundoje per një periudhe të shkurtër kohe. 
4. Duhet të kryhet më mirë se deri sot bashkëveprimi ndërinstitucional midis njësive 
vendore, Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Agjencive të tjera  
Shtetërore për pronën, Gjendjen Civile,Regjistrimet nga INSTAT, OSSH, ALUIZNI-in 
etj. Ky bashkëveprim të jetë ligjor dhe nëqoftëse duhen rregullime ligjore ato mund t’ju 
propozohen politikbërësve. 
5. Niveli i tarifave duhet riparë me përgjegjësi dhe jo në frymën e ndikimeve politike, 
por në frymën e përgjegjësive qytetare, ku në raste specifike  mund të gjenden edhe 
instrumenta për mbrojtjen e shtresave në nevojë. 
6. Njesitë e qeverisjes vendore duhet të shikojnë mundësinë e taksimit të truallit urban, 
të pemëve frutore, ullinjve , agrumeve etj. 
7. Te shikohet mundësia që gradualisht të përgatiten kushtet për të kaluar në 
vlerësimin e taksës së pasurive të paluajtshme mbi bazën e vlerës , si një mënyre më e 
drejtë në shpërndarjen e barës fiskale , më e saktë , më reale  dhe në konformitet me të 
gjitha vendet e rajonit. Kjo është padyshim e lidhur me mënyrën e përcaktimit të vlerës 
së pasurive të paluajtshme  dhe me përqindjen më të arsyeshme të taksimit e cila në 
përgjithesi mund të luhatet midis  0.2-1%. 
8.Është shumë e rëndësishme rritja e transparencës me publikun në lidhje me 
grumbullimin e kësaj takse por veçanërisht për përdorimin e saj. Duke patur parasysh 
bazën e gjerë të saj mundet që destinimi i përdorimit të saj  veçanërisht  për 
infrastrukturë të jetë  një  specifikim i veçantë . 
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21.Si lidhet HDI me GDP për Frymë: Një rast studimi për Shqipërinë 

 
How HDI relates to GDP per capita: A case study of Albania 
 
Abstract  
The Gross Domestic Product (GDP) is an indicator that expresses the economic 
progress of a country. It measures the amount of good and services produced in a 
country in a given time period, usually a year. GDP growth represents only economic 
growth, and does not necessarily represent development of a country and social welfare 
for its residents. Many researchers, in order to avoid this discordance, have tried to 
create an index that is multi-dimensional and can measure development and welfare, 
beside the economical element. 
Objective: This paper will analyze the relation that exists between Gross Domestic 
Product per capita and HDI in Albania. 
Design and settings: Pearson correlation coefficient is used to measure this relation. 
Linear regression is used to measure the association between Gross Domestic Product 
per capita and HDI in Albania. 
Data sources: The data are retrived from the United Nations Development Program 
and Word Bank, for the period 1990-2011. 
Results: In Albania, HDI is depended on GDP per capita (β1 = 1.576E-005, p = 0.022), 
Pearson correlation demonstrate a positive moderate correlation between GDP per 
capita and HDI (ρ = .486, p = 0.022). 
Conclusion: Economic growth is a necessary but not sufficient condition for achieving 
human development in a country. Critical role, in the development process, play the 
institutions that affect the design and implementation of the policies, and the creation 
of equal opportunities. 
Key words: Gross Domestic Product ( GDP) , Human Development Index (HDI), 
Developent, Social Welfare, Correlation 
 
Kritikat ndaj GDP 
Përdorimi i GDP dhe GDP për frymë, si tregues të mirëqenies të një vendi, ka hasur 
shumë kritika, për më tepër këto kritika janë bërë nga disa prej ekonomistëve më të 
vlerësuar të shekullit të njëzetë si: William Nordhause dhe James Tobin (1972), Simon 
Kuznets (1942), (Thomson et al., Talberth 2007). Sen (1976, 1979) etj. 
GDP nuk ndan përfitimet nga kostot.“Asnjë nuk do të shikojë vetëm të ardhurat e një 
kompanie për të vlerësuar performancën e saj. Shumë i rëndësishëm është bilanci i saj, 
i cili pasqyron aktivet dhe detyrimet. E njëjta gjë vlen dhe për një shtet.”, Stigliz (2005). 
Sipas Mishan (1967) dhe Toby (1977), GDP duhet te vlerësohet si vlera totale e kostove 
të aktivitetit ekonomik të një vendi. Ekonomistet William Nordhause dhe James Tobin 
(1972) shkruajnë se: ”GDP nuk është një matës i mirëqënies”.  
Sen (1976,1979) konsideron se shpërndarja e të ardhurave është kundërshtimi kryesor 
ndaj GDP si matës i mirëqenies. GDP për frymë thekson të ardhurat mesatare. Një 
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shpërndarje jo e barabartë e të ardhurave do të thotë mundësi të pabarabarta për 
mirëqenie.“Mirëqenia e një vendi zorrë se mund të matet nga të ardhurat kombëtare”, 
shih Simon Kuznets 1942( një nga arkitektët e GDP).   
Në përgjithësi GDP pasqyron vetëm transaksionet që kanë një çmim në treg dhe 
neglizhon të gjitha transaksionet informale, që mund të realizohen jashtë tregjeve 
formale. Ekzistenca e ekonomisë informale e vështirëson akoma më shumë matjen e 
mirëqenies së një vendi nëpërmjet GDP. Me kalimin e kohës, raportet dhe vlerat që zë 
ekonomia informale, në një vend, ndryshon në krahasim me atë formale. Në një 
periudhë kohe të caktuar, rritja ekonomike mund të mos përkojë me rritjen e 
mirëqenies, kjo mund të ndodhë si pasojë e kthimit te aktiviteteve informale (p.sh 
puna në të zezë) në aktivitete formale, Mishan and Daly( 1967). Gjithashtu GDP nuk 
merr në konsideratë punët vullnetare, punët e shtëpisë kujdesin për fëmijët etj. 
GDP tregon zhvillimin sasior të një vendi dhe jo cilësinë e zhvillimit, pasi nuk pasqyron 
kostot si pasoje e dëmtimit të mjedisit dhe për më tepër pasqyron si te ardhura 
shterimin e stokut te burimeve natyrore (Thomson et al., Talberth 2007). Në rastin kur 
burimet natyrore dëmtohen ose ndoten nuk merren parasysh nga GDP, por në rastin 
kur do të shpenzojmë për të rigjeneruar këto burime do të kemi rritje të GDP, si 
rezultat ne do te rezultojmë më të “pasur” nga ç’jemi në të vërtetë (Atkinson et. al., 
1997) 
Për arsyet e lartpërmendura lindi dhe nevoja për krijimin e parametrave të tjerë të 
ndryshëm nga GDP, në mënyrë që të perfshijnë në përllogaritjet e tyre aspektet 
mjedisore dhe sociale. Tregues që mund të përcaktojnë jo vetëm mirëqenien e 
zhvillimit të një vendi, por gjithashtu të jenë në gjendje të përcaktojnë 
qëndrueshmërinë e këtij zhvillimi. Këta parametra, duke qenë shumë dimensional, na 
japin më tepër informacion në lidhje me performancën e ekonomisë së një vendi dhe 
na ndihmojnë në përzgjedhjen dhe hartimin e politikave më të përshtatshme 
ekonomike dhe sociale drejt zhvillimit të qëndrueshëm. 
 
INDEKSI I ZHVILLIMIT NJERËZOR (HDI) 
Në të gjitha nivelet e zhvillimit, tre komponentët kryesor të zhvillimit njerëzor të një 
vendi kanë të bëjnë me mundësitë e njerëzve të kenë një jetë të gjatë dhe të 
shëndetshme, të kenë njohuri dhe të kenë një standard jetese të kënaqshëm 
(UNDP,1999)  
HDI është një mënyrë e re e përllogaritjes së mirëqenies së një vendi. HDI fokusohet në 
tre elementë kyç : në jetën e gjatë dhe të shëndetshme, arsimimin si dhe mundësinë 
për të pasur akses në burime, që të sigurojnë një standard te mirë jetese. HDI është një 
tregues statistikor, i cili përpiqet të përfshijë në përllogaritje dimensionin social dhe 
ekonomik të zhvillimit (UNDP). Ky indeks është krijuar nga ekonomisti Mahbub ul 
Haq,(1990) më pas u përpunua nga Nobelisti Amartya Sen (1990) dhe u publikua nga 
UNDP. HDI përcakton kufijtë më të ulët (0) dhe më të lartë (1) të zhvillimit, si dhe 
tregon pozicionin e një vendi midis këtyre dy kufijve. Zhvillimi i një vendi klasifikohet i 
lartë kur HDI merr vlera mbi 0,800, mesatar në intervalin midis 0.500-0.800 dhe i ulët 
nën 0.500 ( United Nations Development Programme) 
 
Përllogaritja e HDI 
Deri më 2011, në përllogaritjen e HDI merrej në konsideratë: 
Life Expentancy, si një përfaqësues i shëndetit dhe i jetëgjatësisë.  
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Njohuritë dhe edukimi, një kombinim i:  
Adult Literacy me rëndësi dy të tretat (aftësia e një personi të lexojë, shkruaj dhe të 
mendojë në mënyrë kritike) 
Gross Enrollment Index (përfshirja e studentëve në nivele të ndryshme shkollore) me 
rëndësi një të tretat.  
Standardet e jetesës, të matura në bazë të  logaritmit të GDP-së për frymë.  
Tabela 1: Treguesit dhe Dimensionet e HDI 

Dimensionet Treguesit Indeksi 

Income /Standardët e 
jetesës 

GNI/frymë 

HDI 

(Human Development 
Index) 

Education/Arsimimi 

MYS: vitet arsimore që një 
25 vjeçar ka kryer në shkollë 

EYS: vitet arsimore që pritet 
të kryej një 5 vjeçar 

Life Expentancy/ Shëndeti Jetëgjatësia 

 
Indekset që përdoren në përllogaritjen e HDI  maten nga agjenci ndërkombëtare me 
njohuri speciale në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave siç janë: United Nations 
Population Division për përllogaritjen e indeksit të jetëgjatësisë; United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) për përllogaritjen e 
indeksit të edukimit; Banka Botërore për përllogaritjen e GDP për frymë. 
Tashmë përllogaritja e këtij indeksi ka ndryshuar lehtësisht dhe bëhet si më poshtë: 
(I life 1/3. I education 1/3 .I Income 1/3) 

Index of life expectancy at birth: LEI life=  
(max = 83,2 min = 20 )58 

Mean years of schooling index: MYSI=  
(max = 13, 2 min= 0)59 

Expected years of schooling index: EYS =  
(max = 20,6 min = 0)60 

Education index :    

                                                
58Vlera mesatare te perllogaritura nga UNDP pas vezhgimeve dhe matjeve per peridhen 1980-

2010 
59

Vlera mesatare te perllogaritura nga UNDP pas vezhgimeve dhe matjeve per peridhen 1980-

2010 
60Vlera mesatare te perllogaritura nga UNDP pas vezhgimeve dhe matjeve per peridhen 1980-

2010 
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Income index:    II =  

Human Development Index:  HDI=  
(Burimi: UNDP) 
HDI është kritikuar për disa arsye kryesore: Në radhë të parë kritikat i drejtohen 
mënyrës së përzgjedhjes së variablave, duke lënë jashtë dimensione të tjerë të cilët janë 
tregues të mirëqenies si barazia, të drejtat politike, të drejtat njerëzore etj. Hermele 
Keneth (2006). Sagar dhe Najam (1998) theksuan se: “HDI paraqet një pikturë të 
shkatërruar të botës” Gjithashtu, qëndrime kritike ka pasur dhe ndaj metodave 
statistikore të përdorura për të llogaritur HDI. (Kelley, 1991, Srinivasan, 1994, Ravallion, 
1997) kanë shprehur kritikat për mënyrën e përzgjedhjes së variablave dhe peshës 
specifike që zë secila prej tyre për përllogaritjen e HDI 
 
KORRELACIONI MIDS GDP për frymë DHE HDI 
Në këtë studim koeficienti i korrelacionit të Pearsonit është përdorur për të matur 
lidhjen midis HDI dhe GDP për frymë, kurse regresioni i thjeshtë linear për të studiuar 
lidhjen mes këtyre dy variablave. Te dhënat për Produktin e Brendshëm Bruto për 
Frymë janë marë nga Banka Botërore, kurse për HDI nga UNDP, për periudhën kohore 
1990-2011, shih Tabelën 2. Shënojmë : 
Produkti i Brendshëm Bruto për frymë (etiketuar GDPc) - variabëli numerik i pavarur 
(X) 
HDI (etiketuar HDI) – variabëli numerik i varur (Y) 

Model Summary 

Model R 
R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 
Change 

1 .486a .237 .198 .03843 .237 6.196 1 20 .022 

a. Predictors: (Constant), GDPc 
Koeficienti i korrelacionit te Pearson ρ = .486 tregon qe korrelacioni midis HDI dhe 
GDPc, në Shqipëri, është i drejtë dhe mesatar. Për testimin e rëndësisë se koeficientit se 
korrelacionit, ne përdorim testin e studentit t. Siç shohim p. vlera është (p = 0.022) <(α 
= 0,05) thekson se ne kemi fituar një koeficient korrelacioni të rëndësishëm për një 
prag prej 0,022, kështu që janë më pak se 5% shans të gabimit në qoftë se ne themi se 
mes dy variablave ky është një korrelacion domethënës. 
Koeficienti i Përcaktueshmërisë R2 = 0.237 tregon qe 23.7% e HDI mund te shpjegohet 
nga vlera e Produktit te Brendshëm Bruto për Frymë ne Shqipëri, gjate periudhës 1990-
2011. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .687 .014  49.102 .000 

GDPc 1.576E-005 .000 .486 2.489 .022 

a. Dependent Variable: HDI 

 
Ekuacioni i vlerësuar i regresionit është HDI = .687 + 1.576E-005*GDPc 
Koeficienti  β1= 1.576E-005 tregon se ka një lidhje të drejtpërdrejtë (pozitive) mes 
variablave te trajtuar. Një rritje e GDPc me një njësi përcakton një rritje të HDI, 
mesatarisht me 1.576E-0.05 njësi, në Shqipëri.  
Për te testuar parametrat e modelit te regresionit, përdorim testin e studentit. Vlera (p 
= 0.022) <(α = 0,05) tregon qe β1 (slope) korrespondon me një lidhje te rëndësishme 
midis dy variablave.  
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Përmbledhje 
Produkti i Brendshëm Bruto (GDP) është një tregues i rritjes ekonomike të një vendi, i 
cili mat sasinë e mallrave dhe shërbimeve të prodhuara në një vend të caktuar, për një 
periudhë kohe të caktuar, zakonisht një vit. Rritja e Produktit te Brendshëm Bruto të 
një vendi tregon vetëm rritjen ekonomike të tij dhe nuk presupozon 
domosdoshmërisht  zhvillim dhe cilësi jetese më të mirë për banorët e tij. 
 Nisur nga pamjaftueshmëria e GDP për të matur zhvillim, ekonomistë të ndryshëm 
kanë krijuar indekse të tjerë shumëdimensional, të cilët përpiqen të masin zhvillimin 
dhe mirëqenien e një vendi. 
Objektivi: Në këtë artikull do të analizojmë lidhjen që ekziston midis Produktit te 
Brendshëm Bruto për Frymë dhe HDI (Indeksi i Zhvillimit Njerëzor), në Shqipëri 
Metodologjia: Matja e korrelacionit mes Produktit të Brendshëm Bruto për frymë me 
HDI, në Shqipëri. Këtë marrëdhënie do ta studiojmë duke llogaritur koeficientin e 
korrelacionit të Pearsonit. Regresioni i thjeshtë linear është përdorur, për të treguar 
lidhjen midis HDI dhe GDP për frymë. 
Burimet e të dhënave: Të dhënat e përdorura janë marrë nga Programi për Zhvillimin e 
Kombeve të Bashkuara (PNUD) dhe Banka Botërore, për periudhën 1990-2011. 
Rezultatet: Në Shqipëri, HDI është e varur nga GDP për frymë (β1 = 1.576E-005,p = 
0.022), kurse korrelacioni i Pearsonit tregon një lidhje mesatare-pozitive (ρ = .486, p = 
0.022). 
Përfundime: Rritja ekonomike është kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm për të 
arritur zhvillimin njerëzor në një vend. Institucionet luajnë një rol kritik në procesin e 
zhvillimit, sepse ndikojnë në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe në krijimin e 
mundësive të barabarta për të gjithë.  
Fjalët kyçe: Produkti i Brendshëm Bruto ( GDP) , Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI), 
Zhvillim, Mirëqenie sociale, Korrelacion. 
HYRJE 
Produkti i Brendshëm Bruto (GDP) është vlera monetare e të gjitha të mirave dhe 
shërbimeve të prodhuara në një vend, për një periudhë kohore një vjeçare. GDP për 
frymë është përdorur gjerësisht për të përcaktuar pozicionin ekonomik të një vendi 
krahasuar me vendet e tjera. Informacioni që merret nga GDP ka një ndikim të madh 
në krijimin e pritshmërive në një vend dhe në marrjen e vendimeve nga agjentët publik 
dhe ata privat. Mbi bazën e këtyre të dhënave hartohen politikat dhe merren vendimet 
nga aktorë të ndryshëm ekonomik dhe politikë. GDP është konsideruar si një sinonim i 
mirëqenies sociale, dhe për më tepër vlerat e rritjes ekonomike përshkruhen si rritje e 
mirëqenies së një vendi.  
Kritikat ndaj GDP dhe GDP për frymë, si tregues te mirëqenies dhe të progresit 
ekonomik, kanë ardhur duke u rritur vazhdimisht. Ekonomistët kanë filluar ti 
kushtojnë rëndësi jo vetëm ritmeve të zhvillimit ekonomik, por dhe cilësisë së 
zhvillimit të tij (Baumol W., Oates W.998). Nisur nga ky fakt, ekonomistë të ndyshëm 
janë duke krijuar parametra të tjerë alternativë për të përllogaritur zhvillimin 
ekonomik dhe social. Një indeks i tillë është edhe HDI (Indeksi i Zhvillimit Njerëzor), i 
cili jep një pasqyrë më të plotë në lidhje me nivelin e zhvillimit të një vendi dhe 
ndihmon në hartimin e politikave më të drejta, të cilat kanë si synim jo vetëm rritjen 
ekonomike të tij, por edhe rritjen e mirëqenies së një vendi. 
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Lidhja që eksizton midis rritjes ekonomike dhe rritjes së mirëqenies së një vendi është 
një çështje, që është marrë në konsideratë nga ekonomistë të ndryshëm si : Sadequl 
Islam(2010), i cili analizon lidhjen që ekziston midis GDP për frymë dhe HDI në vendet 
me zhvillim të ulët, mesatar dhe të lartë. Një marrëdhënie “U e përmbysur” duket të 
jetë e vlefshme midis GDP për frymë dhe HDI, për vende me zhvillim mesatar. Swaha 
Shome dhe Sarika Tondon (2010) kanë analizuar korrelacionin që ekziston midis rritjes 
ekonomike dhe HDI për ASIAN 5 (pesë vendet e Azisë së Jugut), i cili rezulton pozitiv 
por i dobët. Akbar Khodabakhshi (2011) analizon lidhjen që ekziston në Indi midis GDP 
dhe HDI, sipas tij ndikimi i GDP në rritjen e HDI është pozitiv, por shumë i vogël. 
Pjesa tjetër e këtij punimi është organizuar si më poshtë: Seksioni 2 paraqet kritikat 
ndaj GDP dhe arsyet pse ky indeks nuk është i mjaftueshëm për të matur mirëqenien e 
një vendi. Në seksionin e tretë do të analizojmë HDI, parametrat përbërës të tij dhe 
ndryshimin e këtij indeksi në kohë. Ne seksionin e katërt do të analizojmë 
korrelacionin që ekziston midis HDI dhe GDP për frymë. Konkluzionet do të jepen në 
seksionin e pestë. 
 
 
KONKLUZIONE 
Nga analiza e korrelacionit të Pearsonit rezulton se midis  rritjes së Produktit të 
Brendshëm Bruto për frymë dhe Indeksit të Zhvillimit Njerëzor, në ekonominë e 
Shqipërisë, ka një lidhje të drejtë dhe mesatare, një ndryshim në GDP për frymë nuk 
sjell ndikime shumë të larta në vlerat e HDI. Ky fakt tregon se një rritje në vlerat 
ekonomike nuk presupozon edhe një rritje në mirëqënien e përgjithshme të popullsisë, 
përkundrazi në rastin e Shqipërisë trendi i rritjes së HDI  ka ardhur duke u zvogëluar, 
ndërsa trendi i rritjes së GDP për frymë ka ardhur duke u rritur. 
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22.Percaktimi i qëllimit, dhe  limiteve  te  analizës ekonomike të 
turizmi 

 Hyrje 
Qëllimi i këtij materiali është të demonstroje se turizmi preket nga analiza ekonomike 
ndaj një zgjerimi më të madh se ç’është sugjeruar nga literaturat e deri tanishme duke 
përdorur konceptet ekonomike për te siguruar një shikim dhe vlerësim kritik të 
literaturës në një amplitudë të gjerë të aspekteve të ekonomike të drejtimit të turizmit 
dhe për të dhënë direksione të nevojshme për kërkime të ardhshme. Prandaj, materiali 
nuk është konceptua si thjesht një material që ka për qellim të paraqesë konceptet bazë 
ekonomike dhe teoritë për specialistet e këtij drejtimi. Ky material përpiqet të shkojë 
më tej duke demonstruar aftësinë e subjektit për të përforcuar  themelet teorike për më 
shumë kërkime përshkruese, difuze dhe pragmatike ndaj turizmit dhe duke treguar 
potencialin ekonomik për të shpjeguar dhe parashikuar fenomenin e turizmit. Duke 
ekzaminuar turizmin, duke përdorur metodologjitë nga burimet kryesore dhe shkollat 
alternative të analizave ekonomike, ai gjithashtu kontribuon me materiale të reja rreth 
një aktiviteti të një rëndësie madhore ekonomike në rritje, që  deri më tani është 
neglizhuar nga literatura e analizës ekonomike të studimit të turizmit.  
 
Analiza e Ekonomike e Turizmit 
     Literatura në analizën ekonomike të drejtimit të turizmit është në mënyrë kurioze jo 
e balancuar në shumë studime  ku janë marrë disa tema sidomos, mbi kërkesën, 
parashikimin dhe studime të shumta të impaktit të turizmit, ndërkohë që një vëmendje 
e vogël i kushtohet  koncepteve të tjera. Kërkesa dhe shpenzimet në turizëm janë 
hetuar dhe investiguar për një varietet të gjerë të origjinave ndërkombëtare dhe 
destinacioneve. Investigimi i kërkesës ka përfshirë përgjithësisht vlerësimin e 
variablave të veçanta relativisht të rëndësishme që përcaktojnë nivelin e modelit të 
shpenzimit të pushimeve, siç janë të ardhurat, çmimet relative, kurset e këmbimit dhe 
kostot e transportit. Studimet e shumta për kërkesën e turizmit në vende të ndryshme 
dhe periudhave kohore kanë ekzaminuar qasje të parashikimit të kërkesës turistike. 
Megjithatë, shumë prej studimeve të kërkesës turistike të cilat janë ndërmarrë, deri më 
sot u mungon një themel teorik i qartë. Në kontrast me literaturën për kërkesën, 
ofertën është një boshllëk i rëndësishëm në studimet ekonomike të turizmit.  
    Sidoqoftë, meqenëse nuk ka asnjë teori koherente të ofertës së turizmit dhe 
praktikisht asnjë kërkim sasior në përcaktuesit e vet, reagimin e vet për ndryshime në 
to ose në plotësime ose zëvendësueshmërinë e kapitalit, punën dhe inputet mjedisore 
të përdorura në prodhim. Në përputhje me rrethanat, investigimet kanë shkuar më tej 
sesa përshkrimi. Një zonë e lidhur në të cilën analiza është skematike shqetëson 



 

 

 

165 

 

 

vendosjen e çmimeve, ndonëse modelet e çmimeve hedonike janë përpjekur të marrin 
vlerësimin e kompleksitetit të turizmit, si një produkt i përbërë, në konkurrencën e 
çmimeve të paketave turistike. Organizatat zyrtare interesohen për zhvillimin 
ekonomik, si p.sh. Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP), i cili është 
interesuar për aftësinë e turizmit për të prodhuar të ardhura dhe punësim në vendet në 
zhvillim dhe kanë mishëruar gjetjet nga një numër studimesh të cilat kanë përdorur 
modelin e shumëfishte në vlerësimin e tyre të rekomandimeve të politikave të duhura 
për zonat që janë marrë në konsideratë.  
    Një model ekuilibri i përgjithshëm teorik i efekteve të turizmit është zhvilluar më pas 
dhe vlerësuar një ekuilibër i përgjithshëm llogaritjeje (CGE) një model që tregon një 
jehonë strukturore të zgjerimit të turizmit. Në 2007 është vlerësuar impakti ekonomik i 
turizmit në Hawai duke përdorur CGE dhe analizën e input-outputeve. Aspektet 
ndërkombëtare të turizmit, dhe forma të tjera siç janë roli i korporatave multinacionale 
dhe formave të tjera të lidhjeve ndërkufitare  midis firmave, kushtet e tregtisë, 
mungesa e stabilitetit të fitimeve dhe monedhës së huaj nga turizmi dhe marrëdhënia 
midis turizmit dhe zhvillimit ekonomik  kanë pasur vëmendje. Një fokus kryesor i 
kërkimeve ka qenë kontributi i turizmit ndaj fitimeve të monedhës së huaj dhe bilancit 
të pagesave dhe nevoja për statistika më të sakta dhe prandaj, më shumë balance të 
llogarive të pagesave dhe pak vëmendje i është kushtuar shpjegimit te flukseve të 
turizmit kombëtar duke përdorur teorinë ndërkombëtare të tregtisë.  
    Aspekte të tjera të turizmit në të cilat ekonomia e turizmit ka filluar të përfshihet me 
vështirësi kanë të bëjnë me mjedisin, politikat fiskale dhe rregullat. Ka një literaturë në 
rritje në lidhje me turizmin dhe mjedisin por shumicës së studimeve i mungon një bazë 
e fortë e analizës ekonomike, duke u përqendruar në kulturën, aspektet fizike dhe 
sociale ose në iniciativat e biznesit që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë. Ekonomistët 
kanë tentuar ta drejtojnë vëmendjen e tyre ndaj pushimit dhe rikrijimit, që burojnë nga 
puna kërkimore, sidomos problem i vlerësimit të shërbimeve dhe mallrave. Numri i 
limituar i studimeve që fokusohen në mënyrë eksplicite në turizëm janë fokusuar në 
çështje të veçanta; për shembull: Ekzaminimi i mundësive të shpenzimeve për të 
zvogëluar mbipopullimin e tërheqjeve popullore dhe pak më vonë vlerësimi i kostove 
burimore të turizmit. Zhvillimet në ekonominë mjedisore për sa i përket ndotjes, 
burimeve të shteruara, degradimit natyror dhe ndërtimit e mjediseve dhe 
qëndrueshmërinë që kanë bërë përgjithësisht kalim reference ndaj sektorëve të 
shërbimit siç është turizmi.  
    Vëmendja është përqendruar në vlerësimin e fitimeve natyrale dhe burimet artificiale 
duke rezultuar në një literaturë të gjerë në metodat më të përshtatshme, siç janë 
vlerësimi i kontingjentit, çmimet hedonike dhe modelet e kostove të udhëtimeve.  
Sektori publik ka injoruar në mënyrë virtuale impaktin e turizmit në ekonomitë lokale 
dhe kombëtare dhe potencialin për politikat financiare publike lokale dhe kombëtare 
për të zbutur efektet e dëmshme në mjedis ose për të financuar infrastrukturën dhe 
shërbimet e kërkuara. Sidoqoftë, ka disa shembuj të kërkimeve në format e 
realizueshme të taksimit. Ka pasur kontribute në taksat e akomodimeve, tipet e 
taksave, efektet e kapitalit dhe zënie të dhomave të hotelit, taksa e (shitjes) akcizës dhe 
argëtimit. Ideja e taksave të diferencuara brenda kombëtare është investiguar siç janë 
investiguar aplikimet në nivel kombëtar.  Ndërsa taksat rrisin kostot e turizmit, 
subvencionet dhe grandet mund të përdoren për të stimuluar furnizimet; në këtë 
kontekst është ekzaminuar roli e grandeve kapitale, subvencionet operacionale të 
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vazhdueshme dhe lehtësimi i taksave. Rregullorja është gjithashtu një mënyrë për 
ndryshimin e zmbrapsjes së turizmit. Për shembull: efektet e negative të turizmit në 
mjedis mund të jenë të rëndësishme dhe kërkimet janë bërë në fushën e mjedisit në 
lidhje me rregulloren midis mënyrave që kanë të bëjnë me të. Sidoqoftë, studimet janë 
përqendruar në prodhim dhe në efektivitetin e rregullores në krahasim me 
instrumentet e çmimit bazë për shembull Tietenberg gjatë fillimeve të viteve ’80, 
rishikuan kontributin e ekonomisë në analizën e turizmit dhe identifikimin e 
limitimeve kryesore të qasjes metodologjike, siç është nevoja për ekzaminim kritik e 
periodik të hipotezave dhe supozimeve ekonomike, dobësinë e tij teorike në kontekst 
kohor dhe nevojën për kërkime për të qenë më sistematike. Është argumentuar 
gjithashtu se përdorimi i gjerë turistik i burimeve natyrore dhe shërbimeve publike, 
sikurse ndryshimet kohore të kërkesës, ngritën pyetje për efikasitetin e metodave të 
ekonomiksit. Një pamje e përgjithshme e mëtejshme e temave në kërkimet turistike u 
kryen nga Aisabie (1988b), i cili u përqendrua kryesisht në turizëm dhe zhvillimine 
ekonomiksit, impaktin e tij në komunitete, ambient dhe implikimet e lidhura për 
politikat publike.  
    U identifikuan të metat kryesore të kërkesës turistike si mungesë e thellësie dhe 
gjithashtu u argumentuan se ka një lidhje të pamjaftueshme të propozimeve të testuara 
dhe pranuara për të lejuar përgjithësimet që duhen bërë. Duke u konsideruar një 
numër çështjesh si qendrore (të rëndësishme) për kontributet  e ekonomiksit të 
drejtimit ndaj analizës turistike, domethënë organizimin e prodhimin, përputhjen e 
kërkesës dhe ofertës nëpërmjet tregut, formimi të çmimit, metodologjisë së impaktit, 
përhapjes së turizmit në vendet e zhvilluara. Sidoqoftë, u zbrit në aspekte specifike të 
cilat pengojnë kuptimin e turizmit, siç janë vështirësitë e krijuara nga mungesa e 
definicionit të qartë i komplikuar nga statistika të pasakta, kompleksiteti i 
karakteristikave të produktit, kërkesa e pastabilizuar, kapaciteti i tejkaluar, si problemi 
kryesor i ngarkesës, çmimi dhe marketingu, në kontekstin e informacionit të paplotë.  
    Në këtë moment u  bë me dije se turizmi është i karakterizuar nga një strukturë 
tregu i cili është i veçantë për të dhe i cili paraqet vështirësi akute analitike, duke 
treguar se megjithëse këto çështje janë në dukje të përshtatshme ndaj analizës 
konvencionale, kërkimet kanë dështuar në bërjen e një përparimi sinjifikant në këtë 
fushë. Pak ka ndryshuar nga vitet ’1990-2000. Megjithëse janë publikuar libra për 
ekonominë e drejtimit të turizmit, ku nuk pohohen aplikime të thella të principeve 
konvencionale të ekonomis së turizmit.  
 
Konkulzione dhe Përfundime 
    Ky artikull reflektoi dhe analizoi dy çështje themelore, ekonominë dhe turizmin. 
Qasja është ta konsiderojë kërkesën dhe ofertën e turizmit duke përdorur korniza 
alternative analitike përpara se të bëhet ekzaminimi i turizmit në një kontekst 
ndërkombëtar dhe mjedisor. Konteksti social i turistit si vendimmarrës duhet të 
hetohet gjithashtu, duhet të hetohen dhe zhvillimet jashtë teorisë kryesore, si p.sh. 
ekzaminohen në një kërkim motivimi për të marrë pushime nga psikologjia 
ekonomike. Modelet që duhet të përdoren për të vlerësuar përgjegjësinë e kërkesës në 
ndryshimet në të ardhura, çmimet relative, kursin e këmbimit dhe një event siç është 
eksporti duhet të shpjegohen dhe ekzaminohen në mënyrë kritike nga studime të 
mëtejshme.  
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    Sugjerime se duhen bërë kërkime të mëtejshme, veçanërisht në nivelin 
mikroekonomik, për të analizuar ofertën e turizmit, duke njohur gjithë veçoritë si një 
aktivitet i sektorit të shërbimit, një aspekt oferte që ka tendencën të neglizhohet në 
ekonominë e drejtimit të turizmit. Ky diskutim paraqet kompleksitete shtesë në analizë 
duke mos e parë më turizmin si një komoditet agregat dhe në vend të kësaj 
ekzaminimin e disa komponentëve të tjerë si akomodimi dhe transporti. Sektorët e 
mëdhenj të akomodimit, ndërmjetësuesit (agjencitë e udhëtimit dhe tour operatoret) 
dhe transporti sugjerojmë se duhen ekzaminuar dhe identifikuar një numër tiparesh që 
karakterizojnë ofertën e turizmit. Është argumentuar se këto tipare dhe struktura 
komplekse të tregut turistik kërkojnë shpjegime të cilat u shtohen atyre të dhëna nga 
analiza konvencionale. Gjykojmë se studimet mbi ekonominë e turizmit duhen thelluar 
dhe zgjeruar për të konsideruar kërkesën dhe ofertën turistike në arenën 
ndërkombëtarene raport me një vend. Lidhja e kërkesës për vargje sasish të produkteve 
turistike në tregje konkurruese imperfekte, ekonomish shkalle dhe qëllimi, diferencimi 
i produkteve turistike, konkurrenca me mënyra kërkimesh dhe zhvillimi dhe 
ndërvarësia ndërkombëtare të firmave turistike duhet të analizohen në vijim. Duhen 
shpjeguar dominancat gjithnjë e në rritje të firmave të mëdha multinacionale, si p.sh 
zinxhiri ndërkombëtar i hoteleve, nëpërmjet ekzaminimit të  disa nga efekteve 
ekonomike të turizmit ndërkombëtar, duke përfshire këtu të ardhurat, rritjen e 
punësimit, sigurimin dhe rritjen e monedhës së huaj 
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Abstract 
   Asbesti është një mineral silikat me strukturë fijesh të holla. Në përdorimin e 
përditshëm produktet prej asbesti njihen, zakonisht me emrin e përgjithshëm amiant. 
Fijet e asbestit janë të holla, të buta, të përkulshme, zjarrduruese dhe kanë 
përçueshmëri të ulët termike dhe elektrike. Ndërtimi fijor i tij e ka origjinën nga 
kripëra të acidit silicilik. Fijet nuk mund të shihen me sy të  lirë,  ndaj për të dalluar 
ndryshimin e formave,është i nevojshëm një zmadhim rreth 150 herë. 
  Për cilësitë e mira fizike, teknologjike si dhe për  leverdinë ekonomike që 
ofron,përdorimi i asbestit gjeti përhapje në industri, sidomos në  prodhimin e 
mateialeve për  ndërtim, në rrethin shtëpiak dhe në mjetet e transportit. 
     Në Shqipëri amianti u fut në përdorim në të gjitha format pas viteve 1930.Referuar 
dokumentave arshivore të gjetura në Arkivën e Shtetit Shqiptar, importi i  asbestit dhe i 
produkteve  të amianti në vendin tonë  është   rritur ndjeshëm pas vitit 1950. Produktet 
e amiantit gjetën përdorim në të gjitha degët e ekonomisë. 
    Fijet  e amiantit janë të padukshme nga afër,  të lehta dhe sapo lëshohen në 
atmosferë qëndrojnë të depozituara në ajër, për shkak të gravitetit. Këto fije arrijnë të 
kapërcejnë mbrojtjen  natyrale të organizmit të njeriut dhe falë formave të tyre  
aerodinamike  dhe  të përmasave të vogla,  nëpërmjet frymëmarrjes  dhe rrugëve të 
respiratore    depozitohen  në pjesën  e poshtme të mushëkrive të njerëzve të 
ekspozuar. 
   Ekspozimi  ndaj amiantit, është provuar që shkakton  sëmundje të aparatit të 
frymëmarrjes që dalin befasisht,pas shumë vitesh pas  ekspozimit: për 10 apo 15 vjet për 
azbestozën dhe  20 ose 40 vjet për format tumorale (kancerin e mushkërive  dhe 
mesoteliomën). Ekspozimi ndaj asbestit është vlerësuar të shkaktojë rreth 90.000 
vdekje të parandalueshme në mbarë botën çdo vit. 
     Në vendin tonë  zonat e përhapjes  së Amiantit në gjendje të shkriftueshme, që  
është dhe  gjendja më e  rrezikshme e tij  është shumë e madhe. 
     Minimizimi dhe parandalimi i këtij rreziku për popullsinë, arrihet me marrjen e 
masave sensibilizuese për  kategoritë e rrezikuara( punëtorë të industrive,banorë, etj) si 
dhe me hartimin e strategjive kombëtare dhe  lokale në përshtatje me detyrimet  e 
Konventave Ndërkombëtare.  
Fjalë kyçe: asbest, cilësi teknologjike, leverdi ekonomike, ndotje nga asbesti, ekspozim, 
asbetozë, mesoteliomë, kancer i mushkërive,parandali,plan veprimi 
 
Asbesti, tiparet që e bëjnë shumë të përdorur 
   Historia e njohjes dhe e përdorimit të amiantit/asbestit  daton që  nga periudhat e 
hershme. Nga antikiteti deri në epokat moderne, asbesti është përdorur për qëllime  
“magjike” dhe “rituale”,por dhe si një nga produktet  më të leverdisshme. 4   
Karakteristikë strukturore  e fijevetë asbestit,është se ato  ndahen  lehtësisht në  fije e 
këto në fije të tjera ekstremisht më të holla dhe të shkurtra që lëshohen në ajër duke u 
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avulluar me   lehtësi.2 Nga 6-të  tipet e njohura të asbestit, më i përdorshmi është tipi  
serpentin  i quajtur krisotil: ai paraqet karakteristika zjarrduruese, rezistentë ndaj 
goditjeve më mirë se të tjerët,  hyn lehtësisht në reaksion në tretësira acide ose është i 
fortë  me alkalinet. Tregtimi dhe përdorimi i Krizotili zë   rreth 80% të lëndës së parë të  
tregut botëror,   krahasuar me amositet dhe  krocidolitet, për arsye se rezervat e tij si 
mineral janë edhe më të shumta.3   
 Asbesti dallohet  për vetitë e mira teknologjike, për  rezistencë të mirë termike, 
mekanike, rezistencë ndaj  reaksioneve  kimike dhe biologjike, gërryerjes dhe 
konsumimit, përkulueshmëri të mirë, bashkëvepron lehtësisht me materiale ndërtimi, 
ka aftësi  të mira zëthithëse  dhe termoizoluese. Për këto cilësi  si dhe për  leverdinë 
ekonomike që ofron, ai gjendet  në 80%  të  mbulimeve egzistuese në shumë vende të 
botës. Amianti është   tregtuar  si përbërës në mbi 3000 produkte  të ndryshme si : 69% 
eternit dhe panele, 10% materiale për veshje,  7% letrër, kartona, materiale spërkatëse ( 
spruco ), 3% frena dhe freksione, 2% produkte tekstili  dhe një pjesë në materialet  
plastike si përforcuese dhe në përbërje të rrëshirës.5 
 
     Rastet më të mundshme të ekspozimit ndaj asbestit/amiantit 
     Për shkak të përdorimit të gjerë dhe numrit të lartë të nënprodukteve, fijet e 
amiantit në ajër   ndodhen  në të gjitha   ambjentet e urbanizuara me  normë të lartë  
industrializmi. Trafiku automobilistik, dëmtimi i materialeve asbestmbajtëse  të 
ekspozuar  ndaj agjentëve atmosferik, shkarkimet e pakontrolluara të objekteve të 
dëmtuara ose të shkatërruara,  prodhojnë  çlirim të ngadalshëm, por të 
vazhdueshëm   të fibrave   të amiantit/asbestit të shkriftueshëm  në ajër,që është dhe 
forma më e rrezikshme e tij.  
     Ambjentet publike si shkollat, spitalet, kinematë, pishinat,centralet termike, 
ndërtesat për zyra  janë shpesh pjesë e objekteve   të qëndrueshme ose të 
pjesëve strukturore  të produkte të veshura me përmbajtje amianti.  
 Këto vende  me norma të kufizuara mirëmbajtje dhe të  dëmtuara  nga vjetërimi i 
produkteve industriale, prodhojnë  në mënyrë të vazhdueshme  çlirimin e fijeve, kështu 
që  kërkojnë një monitorim periodik. Situata  shëndohet nga përhapja e pajisjeve  
ngrohëse dhe e  kondicionierëve  me ajër të  detyruar,   që e detyrojnë pluhurin të 
shpërndahet  në sipërfaqen e brendshme të ndërtesave duke mbartur përqindje  të lartë 
rrisku.4 

                        Zona             Fibra ( >5µm/l ) 

    Zona rurale  < 0.1 

Fshatra ( çatitë me çimento –amiant ) < 0.1 

Qytete : 

Zona rezidenciale  

Rrugë me trafik të rënduar 

Autostrada   

 

         0.2-11 

          0.9 

          3.3 
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Pranë fabrikave me çimento –amiant            0.6-2.2 

Ambiente  të brendshme  në ndërtesat me 
çimento –amiant 

< 0.1 

Ambiente  të brendshme  në ndërtesat me 
spruco amianti 

           1-40 

Vendi i punës             100-100.000 

 Tab.1  Përqëndrimi i fibrave të amiantit në ajër në  ambiente të ndryshme4                                                       
    Vendet  ku prodhoheshin  produktet  me përmbajtje amianti në Shqipëri, paraqesin 
nevojën për një  vemendje të veçantë. Këto vende janë të braktisura, si pasojë e 
ndërprerjes së prodhimit pas vitit 1990  dhe  ruajnë sasi të konsiderueshme  materialesh 
fijor  të grumbulluara si  stok në magazina ose në impiantet e këmbimit të 
gazeve,furrave,veshje mbrojtëse etj,duke u kthyer në një rrezik potencial për banorë e 
zonave që kanë ndërtuar shtëpi pranë tyre.Ky rrezik i mundshëm infektimi bazohet në 
sasinë  e madhe të amiantit të përdorur për një kohë disa dhjetëvjeçare, me një shtrirje 
gjeografike  pothuajse në të gjitha zonat e vendit. Në grafikun më poshtë kemi 
paraqitur sasisë së përafërt të azbestit/amiantit të përdorur në Shqipëri nga 1930 -1989. 
Gjatë  viteve 1950 e më pas shteti komunist nisi periudhën e industrializimit të vendit 
duke ndërtuar objekte    industriale e objekte bujqësore në të gjithë territorin e vendit. 
Sasia në rritje e produkteve të amiantit  të përdorura dhe  shpërndarja hapsinore në të 
gjithë vendin,e bëjnë rrezikun e ndotjes shumë. 

Sasia e perafert e amiantit ton/vit gjate dhjetevjeçareve 
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Grafiku 1. Sasia e amiantit ton/vit e përdorur gjatë dhjetëvjeçarëve 1930-1989 
 
      Një problem me pasoja janë dhe   ambientet  rrethuese të  po këtyre objekteve  
industriale tw  vlerësuara me  një  normë  e lartë  ndotjeje prej  fijeve të 
amianti/asbestit të shpërndara në ajër.Kjo shton numrin e popullsisë së rrezikuar në 
ambiente shtëpie.  
    Shkarkimet e pakontrolluara të materialeve të ngurta  të ndërtimit  ose  të 
mbeturinave  inerte urbane  janë një tjetër problematikë, pasi   nga  moskokëçarja dhe 
padituria  është lejuar  grumbullimi dhe përpunimi  i  këtyre  sasive të   mbetjeve të   
ndërtimi ose të  elektroshtëpiakeve  që kanë përmbajtje  amianti me mbetjet e tjera 
urbane. Kjo shton normën e ndotjes si në landfilde ashtu dhe  në ambientet  rrethuese 
të  këtyre vendeve janë zona të banuara ose sipërfaqe bujqësore. 
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       Minierat e braktisura të amiantit, në qiell të hapur përbëjnë  një kërcënim të  
vërtetë, për banorët e zonave përreth apo për ata që i përdorin këto  shkëmbinj për 
nevoja ndërtimi.  Duke  parë me kujdes Hartën e Vendburimeve Minerale të Shqipërisë  
dhe   Hartën  Skematike Gjeologjike të Zonës Ofiolite Mirdita  vëmë re se  minerali i 
azbestit me origjinë magmatike është mjaft i përhapur në zonën  lindore  të vendit tonë  
i lidhur me shkëmbinjtë  ultrabazikë të serpentizuar, duke formuar zona të gjëra  
azbestmbajtëse.2 
Grumbullimet më të mëdha të shkëmbinjve azbestmbajtës janë zbuluar në afërsi të 
fshatit Gegaj të Tropojës, në afërsi të Qytetit të Pukës, në Korthpulë dhe Kaftallë  të 
rretheve Pukë-Shkodër të rajonit të Gomsiqes,  në Boboshticë të rrethit të Korçës, në 
Qarrishtë, Lugina e Skënderit të Librazhdit  etj. Në të gjitha këto zona llogaritet se sasia 
e rezervave minerale të asbestit të jetë rreth 100 milion ton.1 
Rreziku në zonat rreth  ish-minierave të  braktisura, vjen nga shplarja e sipërfaqeve  për 
shkak të shirave dhe të erës  që mund të transportojnë ndonjëherë  papushim, sasi të 
mëdha të fijeve  në largësi të konsiderueshme,por dhe nga përdorimi të shkëmbinjve si 
materiale ndërtimi. 
 
       Sëmundjet e shkaktuara nga ekspozimi ndaj asbestit/amiantit. 
    Amianti/asbesti konsiderohet si një nga substancat më të tmerrshme, më 
dëmprurëse në historinë moderne të botës së punës. Ai është i dëmshëm për njeriun 
për shkak të aftësisë që ka për të lëshuar fibra, që potencialisht mund të thithen 
nëpërmjet frymëmarrjes.7 
 
 Tjetër element i rrezikshëm është aftësia e fibrave të amiantit për t`u ricopëzuar në fije 
gjithmonë e më të vogla. Këto fibra, në sajë të strukturës së tyre gjatësore dhe me 
grepçe si  “këmbë insektesh”, kanë aftësi të jashtëzakonshme të fiksohen në paretet 
anësore të organeve të brendshme.Pra,ekspozimi ndaj këtyre fibrave është përgjegjës 
për patologji të rënda dhe të pashërueshme kryesisht të aparatit të frymëmarrjes.7 
Fibrat që mund të kenë veprim patologjik më të theksuar kur  janë  me gjatësi të fijes 
midis 10  dhe 15 mikron, ato depërtojnë  në brendësi të  bronkeve,në  nivelin  e 
mushkërive   të  njohur  si zgjua brenda të njëjtës koshere. Nga këtu, nëpërmjet rrugëve  
limfatike    arrijnë me  gazrat limfatik   në pleurë me një intensitet të lartë, kurse fijet  
më të gjata  ndalojnë në gjëndrat limfatike.7 
Asbesti   shkakton 5 lloje  të ndryshme sëmundjesh  mjekësore të  pllakës së  pleurës, 
trashje të  pleurës, asbestozë, kancer të  mushkërive dhe Mesothelioma.Më poshtë po 
prezantojmë një panoramë të shkurtër të secilës prej tyre.9 
 
    1-Pllaka   të  Pleurës.  Pleura  është një shtresë mbrojtëse rreth  mushkërisë. Pllaka  
të  Pleurës janë   dhëmbëza në pleurë që tregojnë e i sëmuri ka thithur fije asbesti. Ky 
kusht  normalisht nuk shkakton asnjë simptomë dhe shpesh i sëmuri nuk e di se i  ka 
në gjoks këto fije, derisa ai bën një Rreze- x që e provon ekzistencën e tyre.7 
Cipa e pleurit  ka kufij të qartë,  sipërfaqe të lirë ose të  çrregullt  me ngjyrë të bardhë 
në margarit. 8Mjekët  pohohet se cipa e pleurit përfaqëson një tregues në rritje të 
ekspozimit ndaj fibrave të azbestit  me një periudhë monitorimi ( llogaritja e periudhës 
së monitorimit bëhet  nga fillimi deri sa të shfaqen shenjat, pra deri 10 – 20 vjet) për të 
patur efekt në masë të rregullt edhe pse ky fakt nuk shihet njëlloj nga të gjitha 
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opinionet shkencore.7 Cipa e pleurës  shërben edhe si tregues i riskut  për 
mezoteliomën e pleurit dhe për karçiomën polmonare, sipas disa studiuesve.7  
2- Trashja e  Pleurës. Kjo është një gjendje në të cilën pleura bëhet më e trashë  në zona 
të mëdha dhe  humbet aftësinë  për të lejuar mushkëritë të  shtrihen dhe zgjerohen  
gjatë procesit të frymëmarrjes. Kjo shkakton një reduktim të sasisë  së ajrit që mund të 
marrin  mushkëritë. Simptomat paraqiten si gulçim, një ndjenjë  shtrëngese në  të 
gjithë gjoksin si  dhe  dhimbje.4 
  Thithja e fibrave asbest çon  në asbestozë  të  pleurës dhe mushkërive, me progresion 
të mundshme të kancerit të mushkërive dhe Mesotheliomës malinje pleurale ose 
peritoneale.Një shkak  kryesor i trashjes së  pleurës është ekspozimi i zgjatur ndaj 
asbestit  nganjëherë për 10 vjet ose më shumë.  Membrana pleurale  trashet  si rezultat i 
acarim kronik dhe inflamacionit prej  fibrave  të asbestit   në mushkëri.5  
3-Asbestoza4,5. Asbestoza është një lloj i fibrosës  së mushkërive  dhe  i reagimit të  
trupit ndaj asbestit  në mushkëri. Kjo  lloj sëmundje  ka efektin e zvogëlimit të 
hapësirës në mushkëri( ato ende mund të zgjerohen, por kanë më pak hapësirë në të 
cilën mund të thithin ajër).5 
   Fibrat e amiantit  që depërtojnë nëpërmjet ajrit në gojë e hundë, përfundojnë në 
bazën e mushkërive, që provokon një fibrozë ( shënjim ) të testutës pulmonare  të   
ndjekur  nga   ngurtësimi e humbja e aftësisë së funksionimit të saj dhe  vështirësi në  
shkëmbimin midis ajrit të thithur e gjakut.4  
Sëmundja zhvillohet në stade të ndryshme.  
  Faza fillestare karakterizohet nga simptoma si: ndryshime në frymëmarrje, kollë, 
frymëmarrje e  vështirë, gërhitje e  lehtë në zonat bazale e anësore. 
Faza e dytë e sëmundjes është  asbestoza   me të gjitha shenjat karakteristike. Këto 
shenja  janë ndryshime të frymëmarrjes, kollë,   dhimbje të toraksit që bëhen më të 
shpeshta dhe të shpejta. Sëmundja  shfaqet edhe në analizat radiologjike,  me një 
fibrozë të shtrirë dhe të rishfaqur në turma fijesh që  shpërndahen në nivel kapilarësh.4 
Azbestoza pulmonare ka një rrugë natyrale, shumë të ngadaltë dhe zhvillimi i çdo stadi  
varion nga 4 deri në 7 vjet.4 Prognoza e sëmundjes është  vdekjeprurëse.Vdekjet vijnë 
për pamundësi në rrugët kardiorespiratore ose nga krijimi në zemër e një pulmonie  
kronike.5 
4-Kanceri i mushkërive. Ai është një patologji   malinje që në vitet e fundit,  ka 
demonstruar një rritje të dukshme të rasteve, në të gjithë botën.4 
Karcioma pulmonare si të gjitha sëmundjet  neoplasike  ka një kusht në rritje shumë 
dimensionale e shumë faktorësh. Kombinimi  azbest – duhan përveç se është  i tipit të 
shumëfishtë dhe ndikues në tumoret tek duhanpirësit e ekspozuar ndaj përzierjeve të 
krizotilit e krocidoliteve, por  është edhe  80-90 herë më i fuqishëm se tek personat  
joduhanpirës të paekspozuar.4 
  Një diagnostifikim në kohë përmirëson ndjeshmërinë e prognozës.  Simptomat  mund 
të jenë të ndryshme në raport me vendndodhjen e neoplazisë, por në përgjithësi  
zhvillimi karakterizohet nga një progres përkeqësues i kushteve të përgjithshme, nga 
kujdesi për frymëmarrjen e deri tek shqetësimet në organe të tjera me tendencë për 
tumore e metastaza.4  
5-Mesotelioma. Kjo është një formë e rrallë e kancerit të mushkërive dhe është 
pothuajse gjithmonë e shkaktuar nga asbesti/amianti. Tumori zhvillohet nga një (ose 
shumë pak) fibrër  të  vetme  asbesti. Mezotelioma e mushkërisë është një tumor në 
mënyrë të padiskutueshme malinj, me sjellje të  pabesë që mund të jetë lokalizuar në 
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zgavër të mushkërive me frekuencë të vogël, por  edhe në membranën rozë ( 
peritonale,  perikardite, në tubat vaginal të testikujve ).  Gjeneza  njëfaktorëshe për 
mesoteliomën  pulmonare karakterizohet si një specifikë edhe për amiantin, që    
përfaqëson  një  tumor “ sogjëtar( roje ) “. 9 
Patologjia e veçantë e mesoteliomës përputhet me  disa tipa të amfibolit  (krizotili i 
amositit  në më shumë se 90 % të rasteve ). Intervali midis ekspozimit dhe shfaqjes së 
tumoreve është  gjithmonë i gjatë midis 25 dhe 40 vjetësh.4 
    Në ndryshim nga asbestoza, për  të cilën është i nevojshëm një ekspozim intensiv e 
shumë i gjatë, për mesoteliomën nuk është e përcaktuar mundësia e një pragu risku  a 
të një  niveli të ekspozimit ndaj amiantit, kështu  edhe një ekspozim i vogël  është i 
mjaftuehëm  për ta shkatuar.4  
Tre janë simptomat dominuese më të frekuentuara për mesoteliomën: 
dhimbje të kafazit të kraharorit  
vështirësi në frymëmarrje  
rreziqe për gjendjen e përgjithshme dhe humbje e shpejtë në peshë 4 
  Sëmundja mund të fillojë si një e ftohur e parëndësishme, me zhvillimet karakteristike 
të një gjendje zjarrmie të qëndrueshme. Analizat radiologjike, në momentin e 
vëzhgimit jo gjithmonë janë të dobishme për diagnostifikim, ato mund të jenë tregues 
individual të mushkërisë të kalçifikuar, lloje të shoqëruara me amnezi profesionale 
pozitive për asbestin.4 
    Rritja në këto neoplasi është e ngadaltë dhe shfaqet  edhe  pas 40 vjetësh pas 
ekspozimit e me  zhvillime   veçanërisht të shpejta, me një progresion përkeqësimi të 
kushteve të përgjithshme deri në vdekje me më pak se 1 muaj, edhe pse kanë qenë 
përshkruar të mbijetuar deri për 4-5 vjet.4 
    Në periudhën e   sotme  ka terapi individuale efikase dhe terapi  kirurgjikale që aq sa 
munden, përfaqësojnë një ndërhyrje qetësuese të të sëmurët.4 
Sipas  Shoqatës  “Për Politika të Reja të Mjedisit” ANEP  raportohet   se në Shqipëri ka 
çdo vit të paktën 60 raste të reja me mezoteliomë (kancer në mushkëri, e provuar 
shkencërisht si e lidhur 100% me ekspozimin ndaj fijeve të amiantit) dhe mendohet se 
ky numër është i nënraportuar për arsye të ndryshme. Por, tendenca e numrit është në 
rritje të përvitshme.  
 
Parandalimi i  rriskut nëpërmjet hartimit të planeve lokale dhe kombëtare  
Në mbarë botën, 60 vende (përfshirë ato në Bashkimin Evropian) kanë ndaluar 
përdorimin e asbestit, tërësisht ose pjesërisht.  
Republika e Shqipërisë si antare e Konventave Ndërkombëtare është në fazën e 
hartimit të Planeve Lokale dhe Kombëtare për të minmizuar efektet e ndotjes prej 
amiantit dhe për të eleminuar sëmundshmërinë me bazë amianti.10 
Në vendin tonë   fushata e parandalimit të dëmeve mjedisore dhe shëndetësore të 
shkatuara nga amianti, merr vlerë të veçantë.Kjo për faktin  se niveli i informimit të 
aktorëve pjesëmarrës të kësaj fushatë është i ulët.  
    Publiku potencialisht i rrezikuar sipas një ankete të  realizuarnë vitin 2007 me një 
kategori personash të moshave dhe të profesioneve të ndryshme, pranon  në masën 
90% që është direkt i rrezikuar dhe kërkon sa më parë  të ketë informacion mbi 
mënyrat se si duhet të mbrohet nga këto materiale kancerogjene të  rrezikshme, deri në 
ç`masë mund të jetë ndihma e shtetit për këto  kategori të rrezikuara  nga ndotja  prej 
Amiantit. Publiku është i vetëdijshëm se duhen neutralizuar sa më parë burimet 
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mjedisore të rritjes së sëmundshmërisë me bazë amiantin.Kjo sipas tij mund të arrihet 
duke  ngritur një sistem informimi për të shmangur përkeqësimin e situatës,pasi në 
90% të të anketuarve njohuritë e tyre janë minimale për problematikën. 
 
Modeli  i një  plani lokal të mbrojtjes  ndaj rrezikut Amiant  rekomandohet  që të 
ndjekë hapat si më poshtë.Përgatitja e  fushatës    sensibilizuese për publikun 
potencialisht  të  rrezikuar është një hap i parë dhe i rëndësishëm i  planit lokal. 
Ndërgjegjësimi ndaj rriskut   krijon kushte për të reduktuar në mënyrë të 
menjëhershme  dhe për të eleminuar, pavarësisht  kohës që mund të duhet, këtë  burim 
rreziku  të  qëndrueshëm. Fushata duhet të fillojë me zgjedhjen e   logos që përfaqëon 
qëllimin e saj.   Si logo mund të jetë "Stop Amiantit- vrasësit të heshtur! " . Kjo logo 
shoqëron të gjithë aktivitetet e parashikuara pë t`u zhvilluar: 
parapërgatitja e skedave të regjistrimit të banorëve, pjesëmarrës në aktivitete; 
dosje informimi  e  hollësishme  të këtyre banorëve, të   përbëra nga situata  rrezikut  të 
veçanta, ku ata mund të jenë përfshirë,si dhe më  shumë informacion për ata që  kanë 
nevojë;  
postera që  mund të vendosen  në ambientet e  përfshira në regjistrim dhe ku do të 
zhvillohen aktivitetet sensibilizuese; 
Prezantime në monitorë të mëdhenj të  mënyrave të ekspozimit ndaj amiantit dhe 
rrezikut që prqet ky ekspozim; 
 aktivizim i një   faqe interneti; 
prezantime  inisiativsh  në  mjediset e aktivitetit nga specialistë;  
reklamim i botimeve apo  i  artikujve  nga shtypi që bëjnë prezentë problemin në fjalë;  
Asistencë mjeksore për ato kategori që mendojnë se janë ekspozuar ndaj amiantit në 
mjedise të ndryshme; 
   Plani  i bonifikimit të zonave hot-spote,është një tjetër hap i rëndësishëm i planit 
lokal. Bonifikimi është një proces që  duhet të ndalojë përhapjen  e pakontrolluar  të 
fibrave  gjatë fazës   së  analizave paraprake të vendeve dhe mbledhjes së  kampioneve, 
në fazën e lëvizjes ose trajtimit, në fazën e transportit të mbetjeve dhe në fund,  në 
fazën e trajtimit dhe depozitimit përfundimtar në vendshkarkimet  e autorizuara.5Ky 
plan  që  parashikon një tërësi masash të  koordinuara: 
njohje e përgjithshme e rrezikut    amiantit nga kategoria e punëtorëve që do të merren 
me bonifikimin; 
përgatitja  profesionale e personave të përfshirë në rreziqet që  burojnë  nga ekspozimi 
ndaj fijeve të amiantit, gjatë bonifikimit; 
 kontroll i kushteve të  shëndetit mjedisor dhe të sigurisë  së punës; 
kontoll i fazave të tretjes (grumbullimit) finale të mbeturinave;  
mbikqyrja shëndetësore  dhe epidemologjia e personave të ekspozuar hap pas hapi; 
hartimi i databaseve  për ata persona që mund të shfaqin shenja të infektimit; 
  Hartimi i databaseve  për regjistrimin e ndërtesave me materiale amianti është një 
tjetër hap i rëndësishëm i planit lokal që përfshin : 
Të dhëna rreth periudhës se kur është ndërtuar ,sipërfaqes në m² të mbuluar me 
çimento-amiant apo dhe materiale të tjera të përdorura me bazë amianti; 
Numri i banorëve në ndërtesa apo punëtorëve që punojnë në to; 
Vlerësim i llojit ose llojeve  të produkteve të përdorura në ndërtesë; 
Vlerësim i gjendjes së përgjithshme fizike të ndërtesës dhe produkteve me bazë 
amianti; 
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Vlerësimi i shkaqeve të dëmtimit; 
Vlerësimi i rriskut për banorët ose punëtorët; 
Përcaktimi i mënyrës së bonifikimit të produkteve prej amianti; etj 
 
Në kushtet e Shqipërisë nuk është i vështirë procesi i hartimit të legjslacionit, por 
ndërgjegjësimi  shoqërisë për rrezikun potencial, ndërgjegjësimi i institucioneve 
përgjegjëse dhe sidomos situata rëndohet nga  mungesa e inventareve të gjendjes fizike 
të objekteve industriale të braktisuar pas 1990, mungesa e regjistrave për të sëmurët me 
sëmundje profesionale, etj. 
 
Konkluzione 
Amianti ka luajtur një rol të rëndësishëm  si produkt efikas, me kosto të  ulët, i shpejtë 
dhe i lehtë në përdorim. 
 Përdorimi i gjerë i tij ka shkaktuar një gjeogafi të gjerë të sëmundjeve, duke u kthyer 
në një epidemi shumë serioze në periudhën ku ndodhemi,por edhe pë të ardhmen. 
Numri i lartë i sëmundjeve me bazë amiantin dhe mungesa e  regjistrave  të  
evidentimit të rasteve  e ka rritur shumë vështirësinë e vlerësimit të ritmit  të 
sëmundshmërisë. 
Shteti Shqiptar ka nënshkruar dhe ratifikuar shumë konventa ndërkombëtare në lidhje 
me këtë problematikë. Ky proces ka filluar që në vitin 1994 dhe vazhdon edhe 
sot.Hartimi i planeve lokale dhe kombëtare nga organet shtetërore përgjegjëse dhe  
shoqëria civile  është në një fazë të rëndësishme.10  
  Republika e Shqipërisë ka nënshkruar Deklaratën e Parmës të viti 2010, e cila e  
obligon Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit 
të Ujërave, që deri në vitin 2015 të hartojnë Programin Kombëtar për Eliminimin e 
Amiantit dhe sëmundjeve me bazë Amiantin. 
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24.Decentralizimi fiskal dhe sfidat e zhvillimit ekonomik lokal.Rasti 
i komunës Bushat 

Abstrakti 
Ekonomia e sektorit publik  është një pjesë shumë e  rëndësishme e ekonomisë e cila 
bën të mundur harmonizimin e politikave shtetërore dhe marrëdhëniet e ndërsjellta 
me shtetasit me qëllim plotesimin e nevojave publike dhe përballimin e shpenzimeve 
publike.Në përgjithësi është pranuar se menaxhimi i burimeve financiare është i 
vështire për sektorin publik meqënëse të mirat dhe shërbimet publike nuk maten dhe 
materializohen si të mirat private.Për këtë arsye problem i cdo qeverie është 
menaxhimi i burimeve të veta financiare duke synuar maksimizimin e përfitimit me 
burimet e kufizuara. 
Financat publike kanë si qëllim kryesor rishpërndarjen e të ardhurave dhe një pjesë e 
teorive fiskale e trajtojnë shpërndarjen e të ardhurave si funksionin kryesor për arritjen 
e mireqenies sociale. Gjithashtu një fushë e rëndëësishme ku përqendrohen financat 
publike është dhe decentralizimi fiskal. Reformat e decentralizimi fiskal synojnë rritjen 
e delegimit të kompetencave në ato bashki e komuna pa kapacitete të mjaftueshme si 
të burimeve njerëzore ashtu dhe të burimeve financiare që ti  ofrojnë qytetarëve 
shërbime me cilësi më të lartë dhe kosto sa më të ulët .  
Synimi kryesor i ketij punimi është kuptimi i rëndësisë se decentralizimit fiskal dhe 
zhvillimet që karakterizojnë qeverisjen lokale. 
 
PËRSHKRIM TEORIK I DECENTRALIZIMIT FISKAL  
Decentralizim fiskal do te thotë pavarësi më e madhe nga qeveritë lokale për të 
mbledhur tatime dhe taksa duke i përdorur në mënyrë të dëshiruar (për të respektuar 
nevojat dhe preferencat e komunitetit) për sa i takon të mirave publike. Decentralizimi 
fiskal mundëson që shumë vendime të merren nga komunitetet lokale në vend se ato të 
merren nga autoritetet qendrore, me qëllim të avancimit të qeverisjes së mirë, 
zhvillimit ekonomik, efikasitetit të ofrimit të shërbimeve publike si dhe për të kënaqur 
interesat e komuniteteve të ndryshme. Decentralizimi fiskal perkufizohet si transferim 
i përgjegjësive për planifikim, udhëheqje dhe alokim të fondeve  nga qeveritë qëndrore 
në nivele më të ulëta të pushtetit. 
Trajtimi teorik i decentralizimit fiskal filloi të bëhej nga filozofët e shekullit të XVIIte  
dhe XVIIIte si Rousseau ,Mill, Montesquieu dhe Madison. Duke qenë se kishte nje 
mosbesim dhe pakënaqësi  ndaj qeverive të centralizuara, njerëzit po shihnin qeveritë 
demokratike si shpresa e vetme për ruajtjen e lirive dhe të drejtat e qytetarëve.Trajtimi 
modern i qeverive të  decentralizuara sipas Wolman mbështet në 2 aspekte : 

1) Decentralizimi fiskal dhe eficensa  
2) Decentralizimi fiskal dhe vlera qeverisëse   
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Eficensa ështe një vlerë ekonomike që ka të bëjë me maksimizimin e mirëqenies 
shoqërore. Sektori publik nuk ka të njëjtin sistem cmimesh si sektori privat për 
rregullimin e ofertës dhe të kërkesës. Shpërndarja e të mirave dhe sherbimeve në 
sektorin publik është në mënyrë thelbësore politike, megjithëse taksat dhe mbrojtja 
sociale reflektojnë “kërkesën agregate të shoqërisë”. Brenda një juridiksioni politik disa 
njerëz mund të preferojnë më shumë e disa të tjerë më pak shërbimet publike. Këto 
ndryshime në lidhje me preferencat për shërbimet publike janë më të vogla se në 
komunitete të vogla (bashki ose komuna) dhe janë më të mëdha në  komunitete më të  
mëdha (si psh në një shtet). 
Në lidhje me decentralizimin fiskal dhe vlerën qeverisëse, decentralizimi e vendos 
vendimarrjen më afër  njerëzve. Kjo krijon një sens më të madh përgjegjshmërie të 
zyrtarëve lokalë ndaj njerëzve. Kjo ndodh meqenëse është më e mundur që 
vendimmarrësit lokal janë më të informuar për problemet e qytetarëve sec mund të 
jenë të informuar vendimmarresit qëndror. Pra përgjegjshmëria që krijohet nga 
zgjedhjet lokale i drejtohet më shumë shperndarjes lokale të të mirave publike, ndërsa 
ato kombëtare të përgjithshme rrallë i drejtohen shpërndarjes së të mirave në nivel 
lokal.  
Decentralizimi fiskal është një mënyrë për të rritur pjesëmarrjen politike në nivel lokal. 
Ai ka potencialin për të zgjeruar dhe rritur vlerat demokratike dhe stabilitetin 
ekonomik në nivel lokal. Ai siguron një tribunë për debat lokal për prioritetet lokale 
dhe një terren për zhvillimin e lidërve të ardhshem politik (shumë presidentë të SHBA 
kanë qënë më parë guvernatorë shtetesh)   
 
1.1 Decentralizimi fiskal dhe zhvillimi ekonomik   
Ekziston një kontrast mes vendeve të industrializuara dhe atyre në zhvillim në lidhje 
me decentralizimin fiskal. Qeverisja në vendet në zhvillim është shumë më tepër e  
centralizuar (bazuar tek statistikat) sesa në vendet e industrializuara. Sot paraqitet  një 
tendencë e decentralizimit te shtetet më të centralizuara (kryesisht ato që kanë dalë 
nga sistemi i idelogjisë socialiste dhe sistemi njepartiak) por në të njejtën kohë ekziston 
një tendencë e butë  e ngadalësimit të decentralizimit madje në disa shtete me 
decentralizim të theksuar një tendencë e centralizimit të butë. Ku do të takohen këto 
procese? Në një ekulibrim të caktuar ndërmjet këtyre  ekstremeve, në proceset e 
përbashkëta  integruese dhe në një proces te globalizimit gjithjë më intensiv të globit 
botëror. Të dhënat tregojnë se kryesisht  shtetet me vlera të larta civile dhe 
demokratike, atje ku qeverisja lokale paraqitet në qendrat e proceseve demokratike, 
pjesëmarrja e të ardhurave  lokale në krahasim me shpenzimet e përgjithshme publike 
arrin % të lartë madje mbi 30%: 
Vendet me zhvillim të lartë  
Vendet në  tranzicion (në zhvillim) 61 
-Zvicra                     27,9%                                     -Hungaria                14,1%  
-Danimarka             31,28%                                   -Bullgaria               20,0%  
-Finlanda                 29,5%                                     -Polonia                  21,6%  
-SHBA                    32,0%                                       -Rumunia                16,9%  
-Britania e Madhe   25,0%                                     -Shqipëria               17,8%  

                                                
61The financial Resources of Local Authorities in relation to Their Responsibilities, Council of 
Europe, Strasbourg, April 1998 
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Nga këto të dhëna duket qartë se vendet me zhvillim  të lartë kanë shkallë  më te lartë 
të decentralizimit fiskal edhe pse disa prej tyre në dekaden e fundit shënojnë rënie te 
vogël në pjesëmarrjen relative të shpenzimeve  publike në raport me të ardhurat  
lokale. Pra decentralizimi fiskal është i lidhur ngushtë me nivelin e zvillimit ekonomik 
të vendit.Në këtë rast është shumë me interes njohja e kontributit potencial të 
decentralizimit fiskal në zhvillimin ekonomik. Zhvendosja e shumë përgjegjësive tek 
autoritetet vendore  shpesh është parë si një mënyrë për të përmirësuar pushtetin 
qëndror dhe menaxhimin publik. Si liderat politikë të vendeve në zhvillim ashtu edhe 
këshilluesit e huaj kanë mbeshtetur idenë e decentralizimit si një mekanizëm për ta 
bërë politikën më të përgjegjshme ndaj nevojave lokale dhe për të përfshirë popullsine 
lokale në proceset e udhëheqjes demokratike. Bahn dhe Linn(1992) argumentojnë se 
decentralizimi vjen më shumë si rezultat i arritjeve të një shkalle të lartë të zhvillimit 
ekonomik, pra nga kjo perspektivë decentralizimi fiskal është pasojë e zhvillimit 
ekonomik .                                                                                                  
 
1.2 Avantazhet dhe disavantazhet e procesit të decentralizimit fiskal  
Avantazhet  
Ështe një proces thelbësor, do të thote që burimet financiare vendore janë më të  
mëdha sesa ato që vijnë nga burimet kombëtare fiskale të buxhetit te shtetit  
Rrit të ardhurat e pushtetit vendor  
Rrit iniciativën për mbledhjen e të ardhurave vendore  
Rrit përgjegjësinë e perdorimit me efektivitet të fondeve publike  
Rrit bashkepunimin midis administratës tatimore vendore dhe asaj qendrore   
-Disavantazhet  
 
Ndërsa levizja poltike ndërkombëtare drejt decentralizimit është më e madhe, kanë 
dalë dhe disa argumente që kundershtojnë decentralizimin fiscal (Hommes 1996):    
Politikanët vendorë mund  të  jenë më të korruptuar sesa ato qëndrorë  
Tatimpagusit nuk kanë informacion të mjaftueshem dhe as fuqi politike për ti 
imponuar politikë-bërësve vendime eficente në perdorimin e burimeve  
Cilësia e burokracive kombëtare është e mundshme të jetë më e lartë se e atyre lokale 
Teknologjia dhe rritja mobilitetit të stafit mund të zvogëlojë numrin e shërbimeve që  
për natyrë janë lokale   
Qeverive lokale shpesh i mungon sistemi i menaxhimit të mirë të shpenzimeve publike 
për ti asistuar ato në vendimet për taksat, tatimet dhe buxhetin    
 
DECENTRALIZIMI FISKAL NË SHQIPËRI      
Modeli shqiptar i qeverisjes vendore është një model tërësisht demokratik. Kjo shfaqet 
në disa drejtime: 
Në mënyrën e  zgjedhjes së organeve përfaqesuese dhe ekzekutive të pushtetit vendor  
Në mënyrën e ndarjes së pushtetit dhe autoritetit midis aktorëve të ndryshëm të këtij 
pushteti  
Në format e vendimarrjes dhe pjesemarrjes qytetare  
Ecuria e decentralizimit fiskal ndër vite  
Reforma e decentralizimit fiskal në favor të pushtetit vendor përfshin disa aspekte të 
rëndësishme si: 
Forcimin e bazës së të ardhurave të veta të pushtetit vendor   
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Rritjen e autonomisë së pushtetit vendor    
Shpërndarjen e tranfertave shtetërore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara )      
Menaxhimi efektiv i ndërmarrjeve dhe sektorëve publikë në varesi të pushtetit vendor  
Evoluimi i procesit të decentralizimit kalon në disa moment kyçe: 
Periudha 1992-1998  
Legjislacioni i kësaj periudhe ishte i thjeshte dhe jo i kompletuar. Karakteristikë e kësaj  
periudhe ishte përpjekja për të ndarë taksat kombetare nga ato vendore. Me ligjin nr. 
7777 dt.22.12.1993 për “Sistemin e taksave në Republikën e Shqiperisë “ për herë te parë 
kemi ndarjen e sistemit të taksave në taksa nacionale dhe taksa vendore.Taksat 
mblidheshin nga të tretë (agjent tatimorë të përcaktuar me ligj) dhe arkëtoheshin nga 
organi që kryen shërbimin. Periudha 1992-1998 mund te themi qe karakterizohet nga 
taksa dhe tarifa përgjithësisht në nivel mesatar dhe të ulët, të cilat u pershtaten dhe me 
kushtet e zhvillimit ekonomik të vendit. Roli i bashkive dhe komunave ishte ende i 
dobët në vjeljen e taksave. Një pjesë e madhe e tyre vilen nga agjentë tatimorë, gjë që 
çon në një keqmenaxhim të sistemit të vjeljes së taksave, në evasion fiskal, dhe së fundi 
në të ardhura të ulëta për bashkitë dhe komunat. 
 Buxheti i tyre nga grandi i cili akordohet nga pushteti qëndror dhe kap masën në 80% 
dhe vetëm 20% mbulohen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat .  
Periudha 1998-2002  
Viti 1998 shënoi një hap përpara përsa i përket hapësires së taksave vendore. 
Legjislacioni i këtij viti ka shtuar dhe ka hequr taksa të caktuara të cilat duhet të vilen 
nga bashkitë dhe komunat. E veçanta e këtij legjislacioni në ndryshim me ligjin e 
mëparshëm (në të cilin roli i këshillave bashkiakë në vendosjen e tarifave dhe 
përcaktimin e nivelit të taksave ishte i dobët )i  krijon mundësine këshillit të bashkisë 
/komunës të vendosë taksa të përkohshme për shërbime të reja në interes të banorëve 
të territorit që mbulon.Të gjitha të ardhurat që realizohen nga taksat vendore derdhen 
në buxhetin e bashkisë, gjë që do të thotë që bashkia ka më shumë hapesirë për të 
realizuar të ardhura dhe per ti perdorur këto të ardhura  për veten dhe publikun. Pra 
kemi një konsolidim të qeverisjes vendore dhe fuqizim administrativ dhe fiskal. Të 
ardhurat e bashkisë përbëhen nga: të ardhurat vendore dhe të ardhurat nga buxheti i 
shtetit. Tashmë një rol shumë  të rëndësishëm e luajnë bashkitë dhe komunat në 
vjeljen e taksave. 
Periudha 2002 e në vazhdim  
Viti 2002  mund të konsiderohet si viti në të cilin u hodh një hap më përpara në fushën 
e taksave vendore e në të njejtën kohë fillimin e konsolidimit të pjekurisë së 
përgjegjesive politike në mirëmenaxhimin e të ardhurave vendore. Kjo përkon me 
miratimin e ligjit nr.8982 dt.12.12.2002 “Për sistemin e taksave vendore “ ligji nr.8978 
dt.12.12.2002 “Për taksën vendore mbi biznesin e vogël “ dhe “Tatimin e thjeshtësuar 
mbi fitimin”. Për herë të parë kemi vendosjen e taksave dhe tarifave vendore, 
mbledhjen dhe administrimin e tyre nga vetë qeverisja vendore nëpërmjet këshillave 
bashkiakë apo komunave. Paketa fiskale krijoi taksa dhe tarifa të reja dhe riklasifikoi 
taksat e mëparshme ekzistuese. Të  ardhurat  e bashkive dhe të komunave  
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Të ardhurat e njësive vendore klasifikohen në 2 kategori: 
1. Të ardhurat e veta të bashkive dhe të komunave                                                                      
2. Të ardhurat nga burimet kombëtare  
 
Të ardhurat e veta të bashkive dhe të komunave perfshihen : 
Të ardhura nga taksat dhe tatimet  
Të ardhura nga tarifat dhe shërbimet  
Te ardhura nga burime ekonomike dhe joekonomike  
Të ardhura nga donatorët    
 
Të ardhurat nga burimet kombetare  
Të ardhura nga tatimet dhe taksat nacionale  
Të ardhura nga tranfertat e pakushtëzuara që jepen nga shteti në formë grandi për 
financimin e bashkive dhe të komunave   
Të ardhurat në formë të kushtëzuar jepen për financimin për të zgjidhur problemet e 
dhënesit të grantit (arsim, shendetësi, shërbime, sociale) 
Qeveritë vendore në Shqipëri kanë vazhduar të financohen përmes granteve të 
kushtëzuara të posaçme dhe kanë vepruar si agjentë të qeverisë qëndrore për 
realizimin e shërbimeve publike. Shumica e funksioneve ekskluzive që dikur 
financoheshin nga transfertat e kushtëzuara kanë kaluar tashmë në tranferta të 
pakushtëzuara. Më shumë se 70% e granteve të kushtëzuara janë të destinuara për 
arsimin, kujdesin shëndetësor dhe asistencën sociale. 
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2.3 Decentralizimi fiskal dhe sfidat e zhvillimit ekonomik lokal  
Shteti në  mënyrë që të krijojë mundësi sa më të mira në kryerjen e funksioneve  të tij si 
dhe në drejtim të persosjes së funksioneve të menaxhimit të burimeve financiare e 
organizon qeverinë në:  

- Qeveri qëndrore  

- Qeveri lokale 

Kjo bëhet për të siguruar një lidhje më të drejtëpërdrejtë aq sa është e mundur, sipas 
përfituesve dhe njësive përgjegjëse për sigurimin e  shërbimeve publike. Në kuptimin 
fiskal dhe politik mund të themi se kjo ndarje synon në rritjen e efektivitetit, efiçensës 
dhe përgjegjësisë së krryerjes së shpenzimeve. Qeveria lokale ndodhet më afër 
perfituesve të shërbimeve, prandaj përcaktimi i sferës së shërbimeve që ofrohen prej saj 
dhe standartet e kryerjes së tyre kanë qenë problemi kryesor i modeleve të 
decentralizimit të pushteteve lokale dhe qëllimit të decentralizimit fiskal.   
 
 Tri karakteristika kryesore të sistemit shqiptar që janë në themel të vështirësive 
aktuale në zbatimin e programit të decentralizimit:  
1. Ka vështirësi të shkaktuara nga ndryshimet e konsiderueshme demografike të 10-15 
viteve të fundit. 
2. Nuk ka kapacitete të mjaftueshme manaxheriale dhe teknike, në vecanti në nivel 
lokal, (nganjëherë quhet si arsye dhe ndonjëherë si pretekst për vonesat në percaktimin 
e kompetencave dhe në transferimin e funksioneve tek pushtetet vendore).  
3. Disa segmente të burokracisë qëndrore nuk arrijnë ta kuptojnë rolin e tyre të ri në 
një sistem të decentralizuar fiskal dhe për pasojë ende nuk janë shumë të gatshëm të 
kalojnë pushtetin e vendim-marrjes dhe disa kompetenca në nivele më të ulta të 
pushtetit. 
Duke patur parasysh këtë background, u evidentuan cështjet e mëposhtme që lidhen 
direkt me kalimin e përgjegjësive, të cilat duhen trajtuar sa më shpejt të jetë e mundur 
me qëllim që strategjia e decentralizimit të jetë sërish në udhën e duhur.   
Ndarje ende e paqartë e pergjegjësive dhe pushtetit në lidhje me disa kompetenca 
speficike (si për qarqet ashtu edhe për bashkitë dhe komunat), në vecanti në lidhje me 
funksionet e përbashkëta, që mund të cojnë në autoritete të përbashkëta, duplikime, 
apo mungesa në ofrimin e shërbimeve esenciale. Ky konfuzion pushtetesh mund të 
kthehet në një justifikim për mandate të pafinancuara, stimuj të papërshtatshëm për 
pushtetet vendore që shpejt mund të kthehen në kufizime të buta buxhetore. Përsa 
kohë që nuk specifikohen siç duhet kompetencat specifike, do të ketë gjithmonë e më 
shumë probleme në sistemin e ofrimit të shërbimeve, që do të bëhen gjithmonë e më 
pak efikase, duke e ndërlikuar më tej zbatimin e programit të decentralizimit të 
qeverisë. 
Autonomi i pamjaftueshme e shpenzimeve lokale gjë që ka kufizuar aftësinë  
adminsitratës vendore për të prioritizuar siç duhet akordimin e fondeve dhe në 
përputhje me interestat e klientit. 
Ofrim efikas i shërbimeve ndaj qytetarëve, që përbëhet nga dy zhvillime kryesore: 
Prioritizim i dobët i alokimit të fondeve, që shihet në një përzierje të papërshtatshme 
të inputeve të faktorëve në nivel vendor. Përqindja e ulët midis shpenzimeve operative 
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për mirëmbajtje/pagave rrjedh nga fakti që punonjësve publike lokale u janë venë në 
dispozicion fonde të pamjaftueshme (duke perfshirë trainimet dhe pajisjet), si edhe më 
mirëmbajtjen e pajisjeve dhe faciliteteve ekzistuese. Kjo ka sjellë ineficienca, me një 
kosto të lartë të ofrimit të shërbimeve lokale dhe një perkeqësim të shpejtë të kapitalit. 
Lëvizjet e fuqishme migratore, kryesisht nga komunitetet e vogla rurale në veri dhe ne 
jug të vendit drejt qendrave më të mëdha urbane në Shqipërinë e Mesme. Ky faktor 
demografik ka acaruar më tej imbalancat strukutrore të administratës territoriale, që 
nga njëra anë përbëhet nga njësi administrative të fragmentuara që funksionojnë me 
kosto të larta fikse dhe nganjeherë me kapacitet “që rrinë kot” dhe nga ana tjetër me 
disa pak qendra urbane të mbingarkuara me infrastrukturë dhe objekte të shërbimeve 
sociale të mbingarkuara. 
Një ndarje inkonsistente në kalimin e pergjegjësive për shpenzimet kapitale, që ka çuar 
në shpenzime nën-optimalen në lidhje me mirëmbajtjen e objekteve dhe pajisjeve. Kjo 
politike është një stimul i gabuar që ka si tendencë përshpejtimin e mëtejshëm të 
përkeqësimit të stokut të kapitalit, duke përfshirë edhe sektorët socialë. 
Kapacitete të dobëta administrative dhe teknike (sidomos në nivel lokal), të cilat 
nëqoftëse  nuk zgjidhen urgjentisht dhe siç duhet do të vazhdojnë të jenë një arsye që 
do çojnë në vonimin e kalimit të duhur të kompetencave specifike tek pushtetet 
vendore. Mosveprimi në lidhje me ngritjen e kapaciteteve në nivel lokal nxjerr jashtë 
loje administratën dhe autoritetet lokale dhe shërben si pretekst për të vonuar 
zbatimin e decentralizimit. 
Pabarazitë e mëdha në shpenzimet për frymë sipas njësive lokale të vetëqeverisjes, që 
mund të rriten me decentralizimin e pushtetit fiskal, duke përbëre një kanosje për 
parimet e barazisë. Në periudhën afatmesme dhe aftagjatë, kjo tendencë jo vetëm që 
mund të përplaset me objektivat e BE-së për kohezion, por mund të vërë në rrezik 
stabilitetin politiko-shoqëror të vendit. 
Një konflikt midis strategjive sektoriale që hartohen dhe programit të decentralizimit 
të qeverisë, është dhe mungesa e koordinimit  në nivel qëndror, duke krijuar konfuzion 
dhe pasiguri në lidhje me planifikimin dhe buxhetimin në nivel lokal dhe duke përberë 
një risk për lënien jashtë të autoriteteve lokale. Kjo është vënë re edhe në lidhje me 
politikën e privatizimit (p.sh shërbimet utilitare), ku nuk ka ende një politikë të qartë 
në lidhje me fazat.  
gjatë.   
RAST STUDIMOR “KOMUNA BUSHAT” 
Komuna “Bushat” është një ent autonom lokal ,ku është i përfaqësuar sipas parimeve të 
Kushtetutes të Republikës së Shqipërisë. Komuna është person juridik, ky autoritet 
ushtrohet nëpërmjet akteve të këshillit dhe kryetarit të komunës si organe të 
zgjedhura, në përputhje me kompetencat dhe në ushtrimin e funksioneve qeverisëse që 
ato kanë në bazë të ligjit. Komuna nxit zhvillimin dhe përparimin civil, social dhe 
ekonomik të komunitetit nëpërmjet bashkëpunimit me të gjithë përsonat publikë dhe 
privat, duke ndikuar në pjesmarrjen e banorëve dhe të faktorëve social, ekonomik dhe 
sindikalë në administrimin e komunës duke vepruar sipas parimeve.  
Kjo komune ka një strukturë të mirefilltë organizimi, ku çdo gjë ecën me ritme të 
duhura. 
Komuna përbëhet nga një numër i madh zyrash të cilët i vijnë në ndihmë komuntitetit 
të kësaj zone. Kjo komunë përbëhet nga kryetari, zevendës kryetari dhe zyrat të çdo 
dege bashkë me inspektorët e tyre e deri tek punonjësit e thjeshtë të saj. 
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Të ardhurat e komunës  
Në grupin e të ardhurave të komunës përfshihen: 
Të ardhura nga grandi i shtetit (tranfertat e pakushtëzuara) 
Të ardhura nga taksat dhe tatimet vendore (të ardhurat e veta)   
Të ardhura nga donatorët (“MADA” ,“ VERBUN”, Fondacioni “Fëmijët shqiptar“) 
Të ardhura nga FSHZH (të ardhura në formën e transfertave të kushtëzuara) 
Të ardhurat nga taksat dhe tatimet vendore  përfshijnë: 
- taksë  mbi biznesin e vogel                                                                                                                       
- taksë  mbi pasurinë e paluajtshme                                                                                                                          
- taksë mbi tokën                                                                                                                                  
- taksë mbi ndërtesë                                                                                                                             
- taksë e ndikimit në infrastrukturë                                                                                                     
- taksë për zënien e hapësirave publike për qëllime biznesi                                                               
- taksë e tabelës                                                                                                                                     
- taksë e pastrimit                                                                                                                                
- taksë për armë gjahu                                                                                                                          
- taksë reklame                                                                                                                                     
- taksë e përkohshme  
Në tarifat e shërbimit përfshihen: 
tarifë pastrimi për familje   
tarifë për zenie hapësirash publike         
tarifë ndriçimi   
tarifëgjelbërimi                                                                                                                                  
tarifë shërbime arkive  
Një ndër taksat më të rëndësishme është  taksa e biznesit të vogël.  Të gjithë pronarët e 
bizneseve të vogla deklarojnë  qarkullimin vjetor për vitin: psh . për vitin 2010 dhe  mbi 
bazë të kësaj deklarate të  qarkullimit vjetor vendoset norma e taksës  mbi bazë të 
ligjeve . 
 Me mbledhjen e këtyre taksave dhe tarifave, ato  shkojnë në buxhetin e komunës se 
Bushatit. Me vendim te këshillit të komunës vendoset investimi i këtyre të ardhurave 
bashkë  me grandin (fondi që qeveria i akordon komunës” Bushat”).  
Në këtë komunë shumica e financimeve realizohen përmes fondeve të qeverisë. Granti i 
shtetit përben burimin kryesor të  financimeve. Këto transferta përdoren për të 
mbuluar shpenzimet për paga,shpenzimet operative dhe një pjesë të investimeve. 
 
 STRUKTURA E TË ARDHURAVE  PËR KOMUNEN “BUSHAT” 

Financime/viti 2007 2008 2009 2010 

Granti i shtetit  70.4% 62.9% 60.1% 60% 

Taksa& tatime 29.6% 24.2% 26.8% 22.8% 

Donator  0 13.1% 0 13.2% 

Fshzh 0 0 4.8% 4% 

 Totali                            100%           100%                       100%                    100% 
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Autonomia e të ardhurave fiskale vendore mbetet e ulët përkundër ecurisë së 
konsiderueshme me reformen fiskale të vitit 2002. Siç shihet financimet më të mëdha 
janë nëpërmjet tranfertave të pakushtëzuara. 
 
KONKLUZIONET 
1. Decentralizim fiskal do te thotë pavarësi më e madhe nga qeveritë lokale për të 
mbledhur tatime dhe taksa duke i përdorur në mënyrë të dëshiruar (për të respektuar 
nevojat dhe preferencat e komunitetit) për sa i takon të mirave publike. 
2. Bahn dhe Linn(1992) argumentojnë se decentralizimi vjen më shumë si rezultat i 
arritjeve të një shkalle të lartë të zhvillimit ekonomik, pra nga kjo perspektivë 
decentralizimi fiskal është pasojë e zhvillimit ekonomik .     
3.  Reforma e decentralizimit fiskal në favor të pushtetit vendor përfshin disa aspekte të 
rëndësishme si: forcimin e bazës së të ardhurave të veta të pushtetit vendor, rritjen e 
autonomisë së pushtetit vendor, shpërndarjen e tranfertave shtetërore (të kushtëzuara 
dhe të pakushtëzuara), menaxhimi efektiv i ndërmarrjeve dhe sektorëve publikë në 
varesi të pushtetit vendor. 
4. Qeveria lokale ndodhet më afër perfituesve të shërbimeve, prandaj përcaktimi i 
sferës së shërbimeve që ofrohen prej saj dhe standartet e kryerjes së tyre kanë qenë 
problemi kryesor i modeleve të decentralizimit të pushteteve lokale dhe qëllimit të 
decentralizimit fiskal. 
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25.Ballkani drejt bashkimit europian, nga nacionalizmi tek 
europianizmi 

 
Nacionalizmi dhe kuptimi i tij 
Eshtë e vështirë dhe komplekse të trajtosh një tematikë të tillë. Nacionalizmi, si 
koncept, është studjuar dhe analizuar gjithnjë, por, në momentë të caktuara, të duket si 
nevojë, pavarësisht se ideja dhe aspirata e një Europe të Bashkuar, të krijon përshtypjen 
se nacionalizmi dhe nacionalizmat janë zbehur dhe e kanë humbur “shkelqimin” e tyre. 
Nacionalizmi është shumë ngushtë i lidhur me kombin, sidomos që nga shekulli XVIII, 
që është përhapur e përqafuar nga kombet e ndryshme. Nacionalizimi, duke ju referuar 
historisë, si origjinën, edhe ngritjen i ka në Evropë, bashkë me shtetin modern. 
Koncepti i nacionalizmit është para se gjithash dashuri ndaj kombit, dashuri ndaj 
atdheut, ku njerëzit lidhen në mes vete, për mbrojtjen e kombit, shtetit, gjuhës, 
territorit etj.  
Luis Snajder në librin e tij The meaning of nationalism (Kuptimi i nacionalizmit-1954) 
propozon një qasje historiko-kronologjike, duke dalluar katër forma të nacionalizmit, 
që kanë zëvendësuar njëra-tjetrën në kohë: 1. Nacionalizmi Integrues (1815-1871), në të 
cilin përfshihen proceset bashkuese të shteteve, si të Italisë dhe Gjermanisë. 2. 
Nacionalizmi Shpërbërës (1871-1890), që pati për protagonistë pakicat në perandoritë që 
po shpërbëheshin, si ajo austro-hungareze dhe osmane. 3. Nacionalizmi Agresiv (1900-
1945), i cili ishte shkaku i shpërthimit të dy luftrave botërore e për pasojë i ndërthurur 
me imperializmin. 4. Nacionalizmi bashkëkohor (1945 e në vijim), që karakterizohet 
nga sforcimet për ekspansion ekonomik e neoimperialiste të të dy aktorëve kryesorë të 
Luftës së Ftohtë, SHBA e BRSS, dhe për shtytjen që i dha dekolonizimit të Afrikës, 
Lindjes së Mesme dhe Azisë. Këto janë zhvillimet historike të nacionalizmit në nivel 
ndërkombëtar.62 
Nacionalizmi si term përdoret në kontekste të ndryshme, në varësi të situatave dhe 
atyre që thirren në këtë emër. Dikush e interpreton pozitivisht, duke e ngatërruar 
shpesh me patriotizmin dhe kombin, e dikush e cilëson si ide të rrezikshme dhe jo 
adekuate me rrjedhat e kohës.  
Në përgjithësi, nacionalizmi ka një konotacion negativ pasi, pavarësisht se ka lidhje me 
dashurinë për atdheun, kjo dashuri, i kapërcen limitet dhe kalon në mbrojtjen nga 
fqinji, apo në të keqen e rastit edhe në sulm ndaj tij. 
Një gjë është e qartë: nacionalizmi ka lidhje dhe ka ardhur pas krijimit të kombeve. 
Dimë që kombet janë krijuar në shekullin e IX-të dhe janë një kategori shoqërorë e 
grupuar mbi bazën e disa elementeve, si territori, gjuha, feja, kultura, prejardhja. 

                                                
62Roald A. Hysa bwn njw përmbledhje tw shkurtër dhe një vështrim krahasues mbi nacionalizmin 
në botën perëndimore dhe atë shqiptare. Pwr mw shumw, shih http://www.e-
zani.com/2011/11/10/shfaqja-e-nacionalizmit-evropian-dhe-ndikimi-i-tij-te-shqiptaret/ 

http://www.e-zani.com/2011/11/10/shfaqja-e-nacionalizmit-evropian-dhe-ndikimi-i-tij-te-shqiptaret/
http://www.e-zani.com/2011/11/10/shfaqja-e-nacionalizmit-evropian-dhe-ndikimi-i-tij-te-shqiptaret/
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Kur tek një popull mungon aspekti shpirtëror dhe mungesa e trajtimit të duhur të 
besimeve të ndryshme, atëherë në mënyrë të pashmangshme lind nevoja që populli 
përkatës të ketë diçka në të cilën të mbështetet dhe identifikohet. Dihet botërisht koha 
dhe mënyra e ndarjes se fesë nga shteti, me ç’rast nacionalizmi zuri vendin e besimit 
dhe faktikisht u bë “religjion” në vete. E njëjta ndodhë edhe sot në disa vende, duke 
përfshirë edhe vendin tone, ku nacionalizmi radhitë shtetin, kombin, etninë para 
besimit fetar dhe çdo gjëje tjetër. 
Një tjetër studjuese, termin nacionalizën preferon ta përdorë sipas kuptimit të 
përcaktuar nga Ernest Gellner, i cili thotë se “Nacionalizmi në thelb është një parim 
sipas të cilit njësia politike dhe njësia kombëtare duhet të përputhën”63 
Pavarësisht nga teoritë, apo nga variantet e shumta të dhëna për këtë koncept, një gjë 
është e sigurt: Nacionalizmi ka në epiqendër të tij: kombin. Cdo gjë, lidhet me kombin, 
me dashurinë për të, por me një farë ekstremizmi. Prandaj, duhet që kuptimi dhe 
përcaktimi i këtij koncepti dhe veprimet që lidhen me të, të jenë sa më të qarta, 
sidomos kur bëhet fjalë për kalimin nga patriotizmi në nacionalizëm. 
Nëse duke analizuar të kaluarën, ne kuptojmë të tashmen, do doja të përmend shkurt 
disa nga arsyet e historisë konfliktuale të rajonit tonë. Memorja historike, ose “urrejtjet-
e vjetra” sikurse i quan Keridis64, janë njëri element për të shpjeguar konfliktet, 
përplasjet, destabilitetin dhe tensionet etnike në rajon. Mendoj se ky element, i 
transmetuar nga brezi në brez, mban një peshë të rëndë në situatën e komplikuar të 
Ballkanit. Pa tjetër, ky faktor edhe është manipuluar, në disa raste, ose nga disa faktorë 
të ndryshëm, për interesa të ndryshme. Kështu, etniciteti dhe diversiteti janë politizuar, 
duke nxitur në shumë raste më tepër etnicitet sesa zhvillim demokratik si baza e 
organizimit dhe legjitimitetit të parimit politik të shtetit.  
Ballkani dhe nacionalizmi 
Nëse duke analizuar të kaluarën, ne kuptojmë të tashmen, do doja të përmend shkurt 
disa nga arsyet e historisë konfliktuale të rajonit tonë. Memorja historike, ose “urrejtjet-
e vjetra” sikurse i quan Keridis65, janë njëri element për të shpjeguar konfliktet, 
përplasjet, destabilitetin dhe tensionet etnike në rajon. Mendoj se ky element, i 
transmetuar nga brezi në brez, mban një peshë të rëndë në situatën e komplikuar të 
Ballkanit. Pa tjetër, ky faktor edhe është manipuluar, në disa raste, ose nga disa faktorë 
të ndryshëm, për interesa të ndryshme. Kështu, etniciteti dhe diversiteti janë politizuar, 
duke nxitur në shumë raste më tepër etnicitet sesa zhvillim demokratik si baza e 
organizimit dhe legjitimitetit të parimit politik të shtetit.  
Nuk është e lehtë të flasësh për nacionalizmin në Ballkan, kjo sidomos per një 
ballkanas. Paragjykimet për rajonin tonë janë pa fund, edhe pse në një pjesë të mirë të 
rasteve, ka bazë mbi të cilat janë ngritur këta paragjykimet. “Ballkani prodhon më 
shumë histori sesa është në gjendje të konsumojë”. Këtë shprehje, të njohur, e citon 
Bernard Lory në librin e tij “Europa Ballkanike”.  
Në kohën kur ishte Komisioner i BE-së, Hans Van den Broek, tërhiqte vëmendjen e 
ndërkombëtarëve: “Pothuaj dhjetë vjet pas rënjes së murit të Berlinit, kriza në Kosovë 

                                                
63 Nga diskutimi I znj. Blerina Braho nw Konferencwn “Bashkwjetesa dhe paqja e qwndrueshme nw 
Ballkanin Perwndimor”, mbajtur nw 11.12.2012, Izmir, Turqi. 
64

 Keridis, D., The Balkan crisis: Causes, Consequences, Western Responses & the Way ahead, p. 
220-223 
65 Keridis, D., The Balkan crisis: Causes, Consequences, Western Responses & the Way ahead, p. 
220-223 
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është një kujtesë e përgjakshme e asaj që, në një kontekst tjetër, ne do ta quanim ‘kosto 
e jo-Europës’…disintegrimi në Europën Juglindore gjatë dekadës së kaluar ka sjellë 
varfëri dhe urrejtje ndër-etnike si dhe jetët e mijëra qytetarëve të pafajshëm.”66 Duke 
folur për situatën në Ballkan dhe mënyrat për ta përballuar atë, Misha Glenny e 
krahason me “tumoret, që të mos kthehen në malinj”.67 
Në librin e tij “Historia e Ballkanit”, po ky autor shkruan se armiqësitë në Ballkan qenë 
aq tq kahershme e të fuqishme, saqë ato kishin zënë rrënjë në përbërjen gjenetike të 
banorëve të këtij rajoni. Luftërat e zhvilluara në Ballkan, të nxitura nga hegjemonizmi 
serbomadh si në Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë, i shtyri kombet e këtyre 
vendeve të luftojnë për të mbrojtur identitetin e vet etnik, që këto kombe të luftojnë 
për ta fituar lirinë, shtetin nga pretendimet kolonializuese të shtetit serb. 
Edhe nëkohën tonë, qarqe të caktuara e kanë mbajtur ngrehur ekstremizmin për gjatë 
gjithë ketre viteve në treva të ndryshme të rajonit dhe në shenjester kanë qenë flamujt, 
simbolet dhe teritoret. Një shtet ndihet i fyer kur i preken pikërisht simbolet dhe ne 
aspektin juridik të të drejtës ndërkombëtare është veprimi i parë nxitës që i paraprine 
ekstremizmit për aksione te metejshme. 
Nxitësit  e ekstremizmit janë pikërisht strukturat apo politikanët dhe kjo ndodh 
pikërisht në momentet elektorale, sic pame lidërin ekstremist serb, që deklaron se nuk 
e lëshojmë Kosovën, apo partinë ekstremiste greke që përmend vorio-epirin.  
Çështja nacionale është perceptuar shpesh herë nga perëndimorët si problem kryesor i 
historisë ballkanike. Pavarësisht paragjykimeve dhe etiketimeve pa fund që i janë bërë 
rajonit tonë nga historian të ndryshem, nga politikanë apo analistë, unë do doja ti 
shikoja vendet e Ballkanit dhe zhvillimet që lidhen me këtë rajon nga një optikë 
pozitive, duke e kthyer “Europën Ballkanike” në “Ballkan Europian”. 
 
Procesi i perafrimit te Ballkanit me Bashkimin Europian 
Mbas periudhës së konflikteve në Ballkanin Perëndimor, gjatë viteve 90-të, ndoshta per 
here te pare e ne menyren me serioze, vëmendja e Bashkimin Europian u përqëndrua 
në vendosjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon. Ne kete kontekst, u perpunuan 
disa qasje (approaches), te cilat kishin si qellim  të sillnin paqe, stabilitet, zhvillim 
ekonomik në rajon dhe të krijojë vizionin afatgjatë për anëtarësimin në Bashkimin 
Europian. Dy strategjite kryesore te kesaj periudhe, te cilat perkuan dhe me luften e 
Kosoves, ishin: Procesi i Stabilizim Asociimit (PSA) dhe Pakti i Stabilitetit(PS) per 
European Juglindore. 
Një tjetër iniciativë që u ndërmor në 1996  ishte Procesi Royamont me pjesëmarrjen e 
BE + KE + OSBE + SHBA + Rusi + vende të rajonit  dhe me qëllimin për të sjellë dhe 
krijuar stabilitet dhe prosperitet në rajon dhe që për kohën ofroi pritshmëri të mëdha. 
Deri nga viti 1999, politika integruese europiane në rajon kishte ecur në dy drejtime: Ai 
i Marrëveshjeve të Asocimit, apo Marrëveshjeve Klasike Europiane, ku ishin përfshirë 
dhe Rumania e Bulgaria68, pra praktika tradicionale, si dhe Ai i „Përqasjes Rajonale“, 
specifike për disa vende të Balkanit. Ky koncept i Përqasjes Rajonale përbënte një 

                                                
66http://ww.seerecon.org/RegionalInitiatives/WBRegionalStrategy/chapter1.htm 
67 The Newsletter of the Balkan Reconstruction Observatory, BALKAN eye, vol. 1 No. 1, June 2000 
68

Përmendetshpeshse “ Shqipërisë iikunë 1996 shansiqë mundtë kishteqë të nënshkruanteedheajonjë 
Marrëveshjetë tillë siajoEuropianemevendetqë sotjanë anëtaretë BE-së”, 
ngadiskutimiDitmirBushatinë një SeminarTrajnimi “Integriminë BE” organizuarngaEMA, 04. 02. 
2009 
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kuadër për zhvillimin e Marrëdhënjeve me pesë vende të rajonit të Balkanit, me të cilat 
BE deri në fund të 1996 nuk kishte miratuar direktivat për hapjen e negociatave për 
marrëveshjet e asocimit. Ky fakt është analizuar nga shumë studjues, disa prej të cilëve 
e kanë parë edhe si një mungesë vëmendje dhe angazhimi serioz nga ndërkombëtarët 
për të ndërhyrë në problemet që kishte Ballkani. Pra, si mungesa e një strategjie 
parandaluese të konflikteve, apo edhe mosndërhyrja në kohë për zgjidhjen e tyre kishte 
sjellë përshkallëzimin e tyre deri në atë pikë sa shpesh herë situatat kanë qenë 
problematike (kujtojmë Kosovën 1999, Maqedoninë në 2001), si pasojë e efektit 
“domino”, i cili siç mund të kuptohet edhe nga emri, sjell kalimin e efektit direkt nga 
njëra zonë në tjetrën. Por, nga ana tjetër, studjuesit dhe analistët politikë sjellin në 
vëmendje edhe mangësitë e vetë vendeve të Ballkanit, të cilat nuk kanë ditur të 
përdorin mundësitë e ofruara nga BE dhe organizmat ndërkombëtare, në momente të 
caktuara.69 “Sigurisht, te tjera goditje “skene” janë të mundshme. Shumë dykuptimësi 
peshojnë në sjelljen e Beogradit. Dhe “vrimat e zeza” ballkanike, nga Kosova në Mal të 
Zi, nga Bosnja në Maqedoni, qëndrojnë kërcënuese.  
Por ky është momenti që ti japim një shans Ballkanit”, shkruan Federico Fubini, duke 
komentuar rreth Perëndimit.70 
Tre vjet pas miratimit të Përqasjes Rajonale, nën dritën e zhvillimeve në Kosovë e në 
rajon, BE u bind për nevojën e përcaktimit të një përqasje të re, më dinamike më të 
avancuar. 
Kërcënimet që shqetësojnë politikanët kanë lidhje me mungesën e stabilitetit në 
rajonin tonë. Po kështu, konfliktet e vazhdueshme në ish-Jugosllavi, përshkallëzimi i 
dhunës etnike, kohë pas kohe, përdorimi i forcës ushtarake, spastrimi etnik nga forcat 
qeveritare, kanë afektuar edhe zhvillimin ekonomik të rajonit. 1999 ishte një periudhë 
kur influenca në rënie e superfuqive në Europën Juglindore u shoqërua me rritjen e 
nacionalizmit, rritjen e mundësisë për konflikte rajonale. Përmbajtja e këtyre 
konflikteve ishte një “test pjekurie” për vendet e rajonit. Janë një numër shtetesh që 
nuk kanë kufij të qartë dhe ka krijesa politike që merren me këto çështje të sigurisë e 
që nuk kanë patur sukses, gjë që është dhe karakteristikë e këtyre shteteve. Kështu, 
psh. Bosnje-Herzegovina është akoma jo e stabilizuar në mënyrën e funksionimit, për 
periudhën nuk kishte një status të përcaktuar dhe Mali i Zi, i cili ka patur rrugën e vet 
të vështirë dtejt pavarësisë. Mundësi e madhe për konflike ishte edhe për minoritetet: 
p.sh statusi i minoritetit hungarez në Rumani, ose statusi i minoriteteve në ish-
Jugosllavi, shqetësimi për trajtimin e minoritetit turk në Bullgari, çeshtja e Maqedonisë, 
të cilën Barbara Jelaviç e quan “molla e sherrit” në Ballkan.71 
 
Zhvillimet në Ballkan në pesëmbëdhjetë vitet e fundit janë përcaktuar, në një shkallë të 
gjërë, ndonëse jo në mënyrë ekskluzive dhe në disa raste jo në mënyrë të vendosur, nga 
disintegrimi i ish-Jugosllavisë. Shtetet që dolën duhet të përfundonin procesin e 
ndërtimit të kombit (nation-building). Megjithatë, ndërtimi i kombit nuk është vetëm 
ndërtim i një kombi, por gjithashtu i një shteti dhe sidomos i një shteti legal, një sistem 

                                                
69Po aty. 
70La Serbia serbata, tek I Balkani senza Miloševič, Come cambia la Jugoslavia, I misteri del Kosovo, 
Una chance per l’Italia, RIVISTA ITALIANA DI GEOPOLITICA, LiMes, 5.2000 Gruppo Editoriale 
l’Espresso, 2000 
71 Jelavic, B.(1983): History of the Balkans – Twentieth Century: The immediate postwar 
readjustments, Cambridge University Press. 
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efektiv dhe i përgjegjshëm i përfaqësimit të preferencave politike të qytetarëve të tij. 
Kjo supozohet të zgjidhet brenda kontekstit të shtetit të së drejtës; përndryshe nuk do 
të ketë shtet por vetëm një modus vivendi të brendshëm. Me këto cilësi në mendje, 
mund të besohet se Shqipëria, Rumania, Bulgaria kishin përpara probleme shumë 
serioze në ndërtimin e shtetit. 
Në këtë kontekst, komuniteti ndërkombëtar ka qënë gjithmonë i implikuar me rajonin 
tonë. Bile, në shumë raste, kjo ndërhyrje ka qenë jo e suksesshme, duke konsistuar më 
tepër në kontroll të dëmshëm, sesa në rezultate konkrete pozitive.  
Prandaj, Procesi I Stabilizim Asociimit  është konsideruar si përpjekja e parë dhe 
serioze e komunitetit ndërkombëtar për të zëvendësuar politikën ndërhyrëse reaktive 
të mëparshme në Europën Juglindore me një strategji afat/gjatë dhe konflikt 
parandaluese.  
Bashkimi Europian është inkuadruar në Ballkanin Perëndimor i motivuar nga dëshira 
për siguri dhe rritje të prestigjit të vet, ndërsa si cak të vetin në këtë rajon e ka caktuar 
krijimin e stabilitetit të qëndrueshëm, paqes dhe prosperitetit. Për arritjen e këtyre 
qëllimeve, krahas zhvillimit të demokracisë, është i nevojshëm edhe zhvillimi 
ekonomik. Disa akademikë madje i japin përparësi zhvillimit ekonomik. Woodward-i, 
për shembull, beson se “pa rritje ekonomike nuk ka stabilitet politik… demokracitë 
mund të fillojnë, por nuk mbijetojnë, nuk konsolidohen nëse nuk e kanë një shifër të 
caktuar të prodhimit për kokë banori”. 72 
Bashkimi Europian ka promovuar në gjithë Ballkanin Perëndimor reformat ekonomike 
të cilat i ka promovuar edhe në ish-shtetet komuniste të Europës Qendrore e Lindore. 
Gjithashtu, BE ka mbështetur edhe strategji parandaluese me veprime konkrete, 
konkretisht në lidhje me luftën kundër korrupsionit, duke kërkuar dhe ndihmuar në 
krijimin dhe forcimin e mekanizmave mbrojtës dhe konsolidues të shtetit. 
 
Perspektiva Europiane e Ballkanit 
Ballkani tashmë ka hyrë në një faze krej tjetër nga ajo që jemi mësuar të shohim; popujt 
tanë po bashkëjetijnë me njeri tjetrin dhe kultura, arti, muzika, veshjet, gjuha, kanë 
ndersjellë vlera të përbashkta dhe ngjashmëri të padiskutueshme. Vetëm keta 20 vite 
ballkanasit kanë emigruar në të gjithë botën dhe kryesisht në Europë dhe tashmë ata 
bashkëjetojnë si europianë. Një nga problematikat sociale sot janë dyndjet e ndërsjellta 
në të gjithë botën, falë lirive të individit dhe thyerjen e kufinjve, apo lëvizjes së lirë. 
Edhe Ballkani si më i vonuar në këtë aspek për shkat të luftrave dhe të nacionalizmave 
ekstremist, tashmë po shkëputet nga primitizmi i kufinjve dhe izolimit dhe po lëvizë i 
lirë. Kufinjtë tashmë rrinë vetëm në kuptimin institucional, të sovranitetit teritorial të 
garantuar nga konventat ndërkomtare, por në kuptimin e lëvizjes, tregut dhe 
shkëmbimeve nuk ka më kufinjë. 
Sipas një studjuesi shqiptar, “..gabojnë ata që sovranitetin kombëtar dhe integrimin 
evropian i shohin si alternativa, pikësëpari sepse BE-ja nuk është shuarje e 
sovraniteteve të shteteve anëtare, por bashkë-ushtrim i tyre në sfera ku përfitimi është i 
përbashkët. Pra, BE-ja nuk funksionon sipas logjikës përjashtuese “sovranitet, ose 
integrim”, por sipas logjikës tjetër: “sovranitet edhe integrim”. Projekti i kombit 
shqiptar i kohës së Rilindjes nuk ishte i mbyllur ndaj mundësive të bashkë-ndarjes së 

                                                
72Prof. Dr. Abdulla Aliu, Fakulteti Juridik, UEJL, Tetovë, Proceset e integrimit euroatlantik dhe 
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sovranitetit, qoftë me Perandorinë Osmane, qoftë brenda ndonjë federate ballkanike, 
me kushtin që të respektoheshin të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Prandaj, zbatimi 
sot i trashëgimisë së Rilindjes do të thotë që të përqafohet procesi i integrimit për të 
zgjeruar hapësirat institucionale ku shqiptarët të ushtrojnë vetëvendosjen dhe 
vetëqeverisjen.”73 
Ajo që unë mendoj, nisur nga historia dhe e kaluara, nga e tashmja dhe perspektiva, 
është se Shtetet e Ballkanit, duhet të bashkëveprojnë kundër diskriminimit etnik, racor, 
ekstremizmit, terrorizmit etj., që të ndërtohen raportet e mira etnike, ndërshtetërore 
dhe mos të ketë provokime të dhunshme në këtë rajon të Evropës. 
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26.Berati nje destinacion i rendesishem turistik 

Abstracti 
Më 8 korrik 2008, Berati u regjistrua në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s 
nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore gjatë Konferencës së  radhës të zhvilluar në 
Kanada. Berati u vlerësua si një shembulli i rrallë i arkitekturës karakteristike osmane.  
Sipas vlerësimeve, Berati konsiderohet si një shembull i bashkëjetesës së disa 
komuniteteve fetare dhe kulturore për shekuj të tërë. 
Qyteti i Beratit ndodhet në Shqipërinë Jug-Qëndrore, 120 km  në jug të Tiranës. Ai ka 
një popullsi prej rreth 64.000 banorë. Qëndra Historike e qytetit është përfshirë në 
Listën e Trashëgimisë Botërore të Unesco-s  në 8 Korrik 2008 si ‘’ një shembull i rrallë i 
një karakteri arkitektural tipik i periudhës Otomane ‘’ .Berati është shpallur Qytet 
Muze në vitin 1961 nga Qeveria Shqiptare.  
Kodiku i Purpurt i Beratit  “ (i quajtur Beratinus shek VI )  , në kohën që u   shkruajt ai 
ishte një ndër pesë kodikët ekzistues në gjithë botën. Kodiku i Arte përfaqëson  
kodikun e dytë më të rëndësishëm të Beratit, është një dorëshkrim  i shekullit te IX-të. 
UNESCO ka treguar një interes të madh për ruajtjen e kësaj trashëgimie unike të 
literaturës së vjetër liturgjike të historisë botërore.Kodikët e Beratit janë të përfshirë në 
Rregjistrin e Listës së Trashëgimisë Botërore. 
 
 HYRJE  
Duke patur parasysh tiparet unike të Beratit, ky qytet që nga viti 1961 u shpall qytet-
muze nga qeveria shqiptare. Gjatë periudhës së komunizmit kur udhëtimët në Shqipëri 
në përgjithësi ishin të kufizuara, Berati u vizitua nga të huaj veçanërisht nga ata grupe 
që vizitonin Shqipërinë nga vendet aleate. Gjithashtu grupet e vizitorëve që vinin nga 
Kosova dhe nga rajoni vizitonin Beratin gjatë tureve të organizuara nga shteti.   
Pas rënies së regjimit dhe ngjarjeve të trazirave të vitit 1997 në të gjithë Shqipërinë, 
Berati ka rivensdosur edhe njëherë emrin dhe imazhin e tij të mirë. Numri i vizitorëve 
është rritur, me vizitorë që vijnë nga jashtë vendit, nga qytete të tjera të Shqipërisë, dhe 
nga Kosova. Për qytetarët e Beratit kjo rritje vë në dukje më së miri përdorimin e 
pasurive të qytetit dhe pasqyron traditat e qytetit në mikpritjen e vizitorëve. 
Tradicionalisht në Berat, vizitorët kanë gjetur mikpritjen, përvojën që të ofron një 
mjedisin i qetë dhe çlodhës  si dhe mundësinë për të shijuar kuzhinën tradicionale të 
kombinuar me atë bashkëkohore karakteristike të rajonit, përfshirë ullinjtë me famë,  
mishin e qengjit dhe të gjelit të detit të rritur në zonë dhe verërat e prodhuara nga 
vreshtat përreth qytetit. 
Pas regjistrimit të Beratit në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s në vitin 2008, numri 
i vizitorëve ka qenë gjithnjë e në rritje. Sipas shitjes së biletave në Kështjellën e Beratit 
gjatë vitit 2009, kishte rreth 18,190 vizitorë. Në 2012-ën, kjo shifër është rritur me më 
shumë se 10% deri në 20.823 vizitorë74. 

                                                
74Këto shifra tregojnë rritjen e vizitorëve në qytetin e Beratit. Megjithatë ata janë të kufizuara në 
varësi të  kohës së blerjes së biletës. Numri i saktë i vizitorëve në Berat konsiderohet të jetë shumë 
më i lartë. 
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           Trashëgimia Botërore e UNESCO-s 

Më 8 korrik 2008, Berati u regjistrua në listën e 
Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s nga Komiteti i 
Trashëgimisë Botërore gjatë Konferencës së  radhës 
të zhvilluar në Kanada. Berati u vlerësua si një 
shembulli i rrallë i arkitekturës karakteristike 
osmane.  Sipas vlerësimeve, Berati konsiderohet si 
një shembull i bashkëjetesës së disa komuniteteve 
fetare dhe kulturore për shekuj të tërë. 

Qendrat historike të 
Gjirokastrës dhe Beratit 

N40 4 10 E20 7 60 

Data e regjistrimit: 2005 

Kohëzgjatja : 2008 

Kriteret: (iii)(iv) 

Toka : 59 ha  

Zona e mbrojtur: 136 ha 

Ref: 569bis  
 
Kriteri (iii)që jep arsyet e regjistrimit shpreh se Gjirokastra dhe Berati  (  që të dy të 
regjistruar si dy qytete në seri) shfaqin dëshmi të jashtëzakonshme të larmisë së 
shoqërive urbane në Ballkan, dhe të mënyres të pandryshueshme të jetesës, gjë e cila 
pothuajse është zhdukur në ditët e sotme. Kriteri (iv) konsideron që dy qytetet e 
Gjirokastrës dhe Beratit shfaqin dëshmi të jashtëzakonshme të llojeve të ndryshme të 
monumenteve dhe të banesave urbane të zonës gjatë periudhës klasike otomane, si 
vazhdimësi të kulturave të ndryshme mesjetare që e paraprinë atë. 
Ky është një vlerësim i rëndësishëm për qytetin e Beratit i cili tani renditet si një ndër 
704 qytetet të UNESCO-s si vende me trashëgimi kulturore.  
Përshkrim i përgjithshëm i Qytetit 

 
Qyteti i Beratit ndodhet në Shqipërinë Jug-Qëndrore, 120 km  në jug të Tiranës. Ai ka 
një popullsi prej rreth 64.000 banorë. Qendra Historike e qytetit është përfshirë në 
Listën e Trashëgimisë Botërore të Unesco-s  në 8 Korrik 2008 si ‘’ një shembull i rrallë i 
një karakteri arkitektural tipik i periudhës Otomane ‘’ .Berati është shpallur Qytet 
Muze në vitin 1961 nga Qeveria Shqiptare.  
Qyteti është ndër më të vjetrit në Shqipëri , fillimet e të cilit i gjejmë në një vendbanim 
në formë fortese  -Kalaja ,e cila ka ekzistuar që prej shekullit IV para Krishtit me një 

http://whc.unesco.org/en/criteria/
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jetë të pandërprerë deri në ditët e sotme. Ai ka qenë vendbanim i fisit Ilir të Desaretëve, 
të cilët ishin të parët që ndërtuan fortifikimet në qytet . I njohur si Antipatrea qyteti u 
pushtua prej romakëve në shekullin e II para Krishtit .Tit Livius –një historian Romak i 
famshëm e përshkruan atë si ‘’...një qytet i madh dhe i fortë ,i vendosur në një  rrip toke 
të ngushtë e shkëmbor ‘’.Livius tregon për mizorinë e legjioneve Romake të cilat ‘’ ... 
vranë të gjithë njerëzit mbi 16 vjeç ,shkatërruan muret e qytetit dhe i vunë zjarrin atij’’. 
Romakët e quajtën qytetin Albanorum Oppidum ( Kështjella Shqiptare ). 
Gjatë periudhës Bizantine në shekullin e V qyteti njihet  si Pulcheriopolis, nga Pulheria 
-emri i motrës së Perandorit Bizantin Teodos i cili pushtoi qytetin. Emri Pulcheriopolis 
do të thoshte ‘’qytet i bukur, i pasur, i fuqishem’’ dhe jo rastësisht iu vu qytetit ; ai po 
bëhej një qendër kyçe me rritje të madhe kulturore.    
Në shekullin e VII filluan invazionet Bullgare ,të cilat zgjatën deri në vitin 1018 duke e 
quajtur Beratin si Belgrad – Qyteti i Bardhe .  
Me rënien e Perandorisë Bizantine, Berati u kthye në një nga qendrat më të 
rëndësishme për autoritetet fetare të Epirit. Ai ishte rezidenca e Mikele Angelo 
Komneno despoti i qendrës klerike të Epirit. Në hyrjen e Kalasë në portën e saj jugore, 
gjendet një monogram me gurë ; një kryq me katër shkronja ku është shkruar : 
M.H.L.K. ky është emri i despotit: M (i) .H (a) .L.K. (omneni) .  
Në shekullin e  XIV, qyteti u transformua në kryeqendrën e një principate të madhe 
nën sundimin  e familjes fisnike të Muzakajve. 
Në vitin 1417 Berati u vu nën pushtimin Turk. Gjatë pushtimeve otomane,ai mbeti një 
prej qyteteve më të mëdhenj të Shqipërisë. Deri në fillimin e shekullit XX qyteti kishte 
një infrastrukturë solide, dhe ishte nyje lidhëse drejt Lindjes dhe Kostandinopojës por 
gjithashtu edhe në drejtim të Jugut për në Janinë –Greqi.  
Qyteti është i njohur për trashëgimine e tij kulturore,arkitekturën historike dhe 
bukurinë natyrore dhe njihet si ‘’qyteti i një mbi një dritareve ‘’ për shkak të numrit të 
madh të dritareve të shtëpive të vjetra që shikojnë mbi qytet.  
Është një qytet i mrekullueshëm skenik me ndërtesa të bukura shumë interesante nga 
pikëpamja arkitektonike  dhe historike. Qyteti ka një reliev malor dhe kodrinor me 
majat më të larta Malin e Tomorrit ( 2.416 m ) dhe Malin e Shpiragut ( 1.218 m) të cilët 
të kombinuar me luginën e Osumit krijojnë një peisazh të bukur në qytet . 
Berati mbart dëshminë e bashkëjetesës së feve të ndryshme dhe komuniteteve të 
shumta kulturore përgjatë shekujve. Pjesa e vjetër historike përbëhet nga tre lagje të 
ndara nga lumi Osum : Kalaja, Gorica dhe Mangalemi. Qyteti ka gjithashtu Qendrën 
Mesjetare e cila përbëhet nga monumente të vjetra fetare të sektit Bektashi dhe  një 
xhami të shek.XV. 
Kalaja përbën një nga pamjet më të mrekullueshme të qytetit. Ajo ka ruajtur të 
pandryshuar planin e saj original të shekullit IV para Krishtit. Me kalimin e kohërave 
ajo ka pësuar disa ndryshime gjatë shekujve VI, VIII, XV dhe XIX .  
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                                                      Pamje hyrese  e Kalase 
Ajo nuk është vetëm një nga Kështjellat më të mëdha të banuara ,por një arkiv në gurë 
,e cila ofron një varietet stilesh dhe kontribute të epokave të ndryshme : Romako-
Bizantine, Shqiptare dhe Otomane.  
Ndërtesat brenda Kalasë janë ndërtuar gjatë shekullit të XIII dhe për shkak të 
arkitekturës së tyre karakteristike janë ruajtur si monumente kulture. Kalaja ka shumë 
kisha Bizantine si dhe disa xhami të ndërtuara gjatë epokës Otomane e cila filloi në 
vitin 1417 . Kalaja e Goricës ka qënë një tjetër kala në qytet e cila i përket së njëjtës 
periudhe ( IV para Krishtit ) , e pozicionuar në kodrën  përballë. Sot ekzistojnë vetëm 
rrënojat e kësaj kalaje. 
Lagjet e vjetra të Mangalemit dhe Goricës pergjatë lumit , të lidhura me njera-tjetrën 
me Urën e Goricës ,janë zona të ruajtura mirë me ndërtesa me arkitekturë 
karakteristike me një numër të madh dritaresh , rrugica plot sharm dhe objekte 
religjioze.  

 
Lagjja Mangalem 

TURIZMI KULTUROR 
Berati ka një trashëgimi të pasur kulturore.Pjesë e trashëgimisë së tij janë monumentet 
e kultures ku përfshihen ndërtimet fetare, banesat popullore dhe ndërtimet 
fortifikuese.Pjesa e vjetër historike përbëhet nga tre lagje të ndara nga lumi Osum te 
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cilat perbejne Qendren Historike: Kalaja , Gorica dhe Mangalemi. Qyteti ka gjithashtu 
Qendrën Mesjetare e cila përbëhet nga monumente të vjetra fetare të sektit Bektashi . 
Qyteti ka një histori të lashtë dhe të pandërprerë. Ka 107 monumente te kategorise se 
pare dhe 383 te kategorise se dyte. Kalaja e Beratit perben nje nga Kështjellat më të 
mëdha të banuara ,e cila ofron një varietet stilesh dhe kontribute të epokave të 
ndryshme : Romako-Bizantine, Shqiptare dhe Otomane.  
Objektet e kultit kristian dhe atij mysliman jane te ruajtura mire dhe i perkasin  
periudhave  te ndryshme historike . Dikur në Kala kanë ekzistuar 42 kisha ndërsa sot 
ruhen vetëm 8.Më të hershmet i përkasin kryesisht shekujve të 13 dhe 14.Ndërsa 
banesat në përgjithësi i përkasin shekujve të 18 dhe 19.Ato banohen nga banorët edhe 
në ditët e sotme. Berati u shpall pjesë e Listës së Trashëgimisë Botërore te UNESCO-s 
ne 8 Korrik 2008. Berati mbart dëshminë e bashkëjetesës së feve të ndryshme dhe 
komuniteteve të shumta kulturore përgjatë shekujve.  
 

Kodikët e Beratit 

 
Kodiku i Purpurt i Beratit  “ (i quajtur Beratinus shek VI )  , në kohën që u   shkruajt ai 
ishte një ndër pesë kodikët ekzistues në gjithë botën. Kodiku i Arte përfaqëson  
kodikun e dytë më të rëndësishëm të Beratit, është një dorëshkrim  i shekullit te IX-të. 
UNESCO ka treguar një interes të madh për ruajtjen e kësaj trashëgimie unike të 
literaturës së vjetër liturgjike të historisë botërore.Kodikët e Beratit janë të përfshirë në 
Rregjistrin e Listës së Trashëgimisë Botërore.           
 
  KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 
Kryerja e një sondazhi të operatorëve turistikë të brendshëm dhe të jashtëm dhe 
analizimi i prirjeve të turistëve të pavarur për të identifikuar produktet natyrore që 
kërkohen nga turistët. 
Përgatitja e një plani për zhvillimin e ndjeshëm të objekteve turistike sipas kërkesave të 
turistëve dhe nga aktivitetet në malet përreth Beratit 
Akomodimi (p.sh. Eko-qendrat e pushimit, kampingjet, shtëpizat e gjuetisë, qëndrimet 
në ferma, strehët rurale) 
Rrugët me rëndësi historike (p.sh. nga Berati në Korçë) 
Aktivitete të sporteve (p.sh., rafting, kanotazh, hiking, dhe çiklizëm ) 
Zhvillimi dhe promovimi i SME-ve në agrobiznes dhe agroturizëm  
Përgatitja dhe lehtësimi i logjistikës për operatorët turistikë dhe vizitorët. 
 Zhvillimi i disa aktiviteteve gjatë vitit në interes të qytetarëve Beratas, dhe turistëve 
vendas dhe të huaj.  
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Ilir Rexhepi – Managing Director at Kosovo Management Institute (KMI)/ 
Kosovo 
Dr.Ermira Qosja- Lecture at European University of Tirana (EUT)/ Albania 
 
27.Total Quality Management and Open Innovation Model in the sector 
of Tourism” (Case of Albania& Montenegro0 
 
Abstract  
Zhvillimi i ngadaltë ekonomik, strukturat sociale jo plotësisht të konsoliduara, 
institucione publike jo shumë koshiente për rolin që duhet të luajnë në komunitet, 
kompanitë private të prirura shpeshherë drejtë planeve dhe përfitimeve afatshkurtra 
dhe afatmesme...këto dhe shumë fenomene të tjera të ngjashmë vendosnin jo rrallë 
pikëpyetje mbi imazhin e Shqipërisë në sytë e vizitorëve të huaj, deri para 10 vitesh. 
Nga ana tjetër, Mali i Zi duket se ka patur gjithnjë një imazh disi më pozitiv, më të 
qendrueshëm por sërish të pakrahasueshëm me imazhin e vendeve të tilla si Italia, 
Greqia (pavarësisht situatës aktuale të krizës financiare që po kalon), Turqia, sa i përket 
këndvështrimit turistik. Duke qënë se zhvillimi i turizmit mund të konsiderohet si për 
Shqipërinë, ashtu edhe për Malin e Zi, si një prej gjeneruesve të rritjes ekonomike në të 
ardhmen, atëherë lind pyetja se si mund të ndërmerren hapa pozitiv në këtë drejtim. 
Në këtë artikull do të analizohet rëndësia pozitive që mund të ketë implementimi i 
‘Modelit të sistemit të inovacionit i bazuar tek atraktori’, si një mundësi shumë e mirë 
për përmirësimin e cilësisë së turizmit në Shqipëri dhe Mal të Zi, dhe për rrjedhojë 
rritjen e %-jes së këtij sektori në GDP-të respektive në të ardhmen.  
 
Hyrje 
Turizmi ka një rol të padiskutueshëm në rritjen ekonomike të çdo vendi. Në varësi të 
llojit të turizmit që një vend ka potencialet për të zhvilluar, si për shembull, turizëm 
bregdetar, i gjelber etj, mund të përllogaritet edhe impakti i tij real në GDP-në e atij 
vendi. Organizata Botërore e Turizmit e Kombeve të Bashkuara (UNWTO) lidhur me 
kontributin e turizmit në GDP pohon se ky kontribut është i ndryshëm në vende të 
ndryshme, në varësi të fazës së zhvillimit ekonomik në të cilën ndodhet secili prej tyre.  
 
Në këtë punimi fokusi do të jetë kryesisht në zhvillimin e turizmit bregdetar duke qënë 
se si për Shqipërinë, ashtu edhe për Malin e Zi, pozita gjeografike shumë e favorshme u 
krijon mundësinë këtyre dy vendeve për të patur një progres të vazhdueshëm në këtë 
drejtim. Në pjesën e parë të punimit parashtrohet roli i turizmit në ekonominë e një 
vendi. Më pas, analizohet në mënyrë konkrete roli i turizmit në ekonominë e 
Shqipërisë dhe atë të Malit të Zi. Në pjesën e tretë analizohet Modeli i sistemit të 
inovacionit i bazuar tek atraktori’, i ideuar nga autorët Jan Mattsson, Jon Sundbo & 
Christjan Fussing‐Jensen në vitin 2006. Qellimi kryesor i këtij punimi është të 
propozojë një model të ri për zhvillimi e turizmit, sidomos atij bregdetar në Shqipëri 
dhe Mal të Zi, si dhe forcimin e raporteve bashkëpunuese ndërmjet dy vendeve në këtë 
sektor. Hipoteza bazë e punimit është se sa më shumë të tentohet implementimi i 
‘Modelit të sistemit të inovacionit të bazuar tek atraktori’, aq më i lartë do të jetë numri 
i vizitorëve në vend, dhe për rrjedhojë, aq më e lartë do të jetë rritja ekonomike. 
Punimi ka karakter krahasues dhe synon të analizojë avantazhet e implementimit të 
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modelit të mësipërm, në kontekstin shqiptar dhe ata malazez, si një mundësi e mirë 
për të përmirësuar në të ardhmen, të ardhurat nga turizimi në këto dy vende.      
Turizmi dhe roli i tij në rritjen ekonomikeoli i turizmit në ekonomi shfaqet në mënyrë 
të drejtperdrejtë ose të tërthortë në disa drejtime. Së pari, zhvillimi i turizmit rrit të 
ardhurat në GDP, duke reduktuar në mënyrë direkte dhe indirekte varfërinë në vend. 
Së dyti, një turizëm i zhvilluar do të thotë mundësi më të mëdha punësimi dhë për 
rrjedhojë zvogëlimin e numrit të papunësisë në vend. Së treti, vizitorët e huaj që 
shkojnë si turist në një vend të caktuar mund të jenë transmetues shumë të mirë të 
imazhit pozitiv ose negativ jasht këtij vendit që ata sapo kanë vizituar. Një imazh 
pozitiv do të thotë potenciale të reja për të patur turist të rinj por edhe investitor të 
huaj. Por që sektori i turizmit të kthehet në një motor zhvillimi ekonomik, qoft edhe në 

terma afatshkurtër apo 
afatmesëm, janë një sërë 
komponentësh që duhen 
plotësuar në vend, në mënyrë 
që ky sektor të funksionojë 
dhe të pësojë progres të 
vazhdueshëm.  
Zhvillimi i turizmit kërkon një 
infrastrukturë të zhvilluar dhe 
mbi të gjitha një staf të 
kualifikuar dhe cilësor në 

shërbimet që ofron.   
Zhvillimi i turizmit në Shqipëri dhe Mal të Zi: Nje vështrim krahasues 
Shqipëria dhe Mali i Zi gjëndën sot përballë faktit që vende me pasuri natyrore të 
ngjashmë, kanë një turizëm më të zhvilluar dhe më cilësor se vet ato. Sidoqoftë, 
turizmi në Mal të Zi e ka zanafillën më të hershme se turizmi në Shqipëri. Edhe pse 
Shqipëria gjatë këtyre 5-6 viteve të fundit ka patur një strategji shumë të qartë dhe të 
detajuar për zhvillimin e turizmit ‘Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007-2013’, diferencat 
në zhvillimin e turizmit në këto dy vende janë të hershme. Edhe pse të dyja 
përfaqësojnë dy ish-vende të centarlizuara, Mali i Zi ka investuar në sektorin e turizmit 
që prej viteve 1960 e në vijim. Turizmi bregdetar ka qënë dhe vazhdon të jetë lloji 
dominues i turizmit në të dyja vendet. ‘Plani Hapësinor i Ulqinit deri në vitin 2020’ 
paraqet gjithashtu një strategji të qartë të zhvillimit të sektorit të turizmit në këtë vend, 
duke dëshmuar në këtë mënyrë që ky sektor do të avzhdojë të jetë një nga sektorët më 
dominues në ekonominë malazezë të pakten edhe për 6-7 vitet në vijim.  
Grafik nr.1: Numri i Turistëve në Mal të Zi 2008-2012 
            Burimi: Zyra e Statistikave te Malit të Zi (2012)  
Sektori i turizmit në Shqipëri ka marrë goditje të herëpashershme, duke filluar që nga 
fakti që zhvillimi i tij filloi vetem pas viteve 90’, e për të vazhduar më tej me ngjarje të 
ndryshme politiko-ekonomike si kriza e 97’-es, ngjarjet e viteve 99’ në Kosovë, 
tranzicioni i tejzgjatur në vend etj. Mali i Zi ka perjetuar gjithashtu situata të cilat e 
kanë lëkundur imazhin e tij në sytë e turistëve të huaj edhe pse jo në nivelet e 
Shqipërisë.  
Turizmi është një sektor i pëlqyer për investitorët pasi ka një ritëm kthimi të të 
ardhurave, relativisht të shpejt. Megjithatë, cdo investitor kërkon një siguri nga 
pikëpamja ligjore, e lidhur kjo sidomos me çështjen e pronësisë. Ky është një nga 
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problemet kryesore ende të pazgjidhura në rastin e Shqipërisë, dhe deri diku i zgjidhur, 
por sërish problematik në rastin e Malit të Zi.  
Edhe pse pjesa dominuese e hoteleve në Mal të Zi është me 2** dhe me 3*** (Ivanovic, 
2010), është pozitiv fakti që të paktën tursitët që vendosin të shkojnë në Mal të Zi, e 
kanë një pikë orientimi lidhur me zgjedhjen që do të bëjnë, dhe për rrjedhojë gjasat për 
t’u zhgënjyer janë më të vogla. Në të kundërt, në Shqipëri, as renditja e hoteleve sipas 
yjeve nuk është e realizuar plotësisht. Për rrjedhojë, çdo turist është i detyruar që ta 
marë si të mirëqënë informacionin që mund të lexojë në web-sitet zyrtare për çdo 
hotel, pavarësisht shkallës së vërtetësisë së tyre. Edhe pse vendosja e yjeve në mënyrë 
subjektive nga ana e pronarëve të këtyre hoteleve, është një shkelje ligjore, ky fenomen 
deri muajt e fundit ka qënë shumë i përhapur në vend. Një fenomen i tillë, përvec se 
mungesë serioziteti në sytë e turistëve, tregon dhe një mungesë profesionalizmi në 
mënyrën e të zhvilluarit të sektorit të turizmit në Shqipëri.  
Vetem në vitin 2012, falë bashkëpunimit të Shoqatës shqiptare të Turizmit dhe 
Ministrisë së Kulturës me programin e USAID kanë bërë të mundur vendosjen e yjeve 
të hoteleve, pas kontrolleve dhe inspektimeve për kriteret e plotësuara. Këto 
inspektime janë realizuar në 100 hotele deri tani, nga ekspertë të pavarur, të trajnuar 
nga ekspertë ndërkombëtarë mbi sistemin e markës dhe cilësisë. Nga ky klasifikim 
hotelet shqiptare janë vlerësuar mesatarisht me katër yje. Rezultatet e bashkëpunimit 
tregojnë hotelet që kanë marrë Markën e Cilësisë, yjet e vendosura dhe klasifikimi sipas 
renditjes: Ar, Argjend dhe Bronz (Authentic Albania, 2013).  
.  
Tabela nr. 1 : Të dhëna per turizmin sipas qyteteve në Mal të Zi 2012 

  Tourist arrivals Overnight stays 

 
Forei
gn 

Domes
tic 

Total 
Struct
ure 

Forei
gn 

Domes
tic 

Total 
Struct
ure 

  -1 -2 
(3)=(1)+
(2) 

(3) in 
% 

-1 -2 
(3)=(1)+
(2) 

(3) in 
% 

City                 

Total 
1 264 
163 

175 337 
1 439 
500 

100.0 
8 143 
007 

1 008 
229 

9 151 
236 

100.0 

Budva 
634 
024 

57 630 691 65 48.0 
3 894 
306 

304 
467 

4 198 
773 

45.9 

Herceg 
Novi 

187 
546 

41 517 229 063 15.9 
1 474 
370 

343 
064 

1 817 
434 

19.9 

Bar 
143 
161 

12 609 155 770 10.8 
1 162 
514 

63 496 
1 226 
010 

13.4 

Ulcinj 103 20 645 124 562 8.7 757 164 930 921 949 10.1 



200 

 

 

917 019 

Tivat 
38 
033 

6 012 44 045 3.1 
371 
373 

18 439 389 812 4.3 

Kotor 
52 
058 

3 993 56 051 3.9 
284 
901 

18 999 303 900 3.3 

Podgoric
a 

47 
695 

5 194 52 889 3.7 
89 
539 

13 336 102 875 1.1 

Zabljak 16 312 8 788 25 100 1.7 30 156 25 542 55 698 0.6 

Kolasin 16 361 5 341 21 702 1.5 31 432 11 416 42 848 0.5 

Cetinje 6 337 4 600 10 937 0.8 10 182 24 707 34 889 0.4 

Niksic 6 047 2 092 8 139 0.6 13 887 4 392 18 279 0.2 

Bijelo 
Polje 

1 927 1 812 3 739 0.3 3 911 5 698 9 609 0.1 

Pljevlja 2 016 1 192 3 208 0.2 4 082 2 592 6 674 0.1 

Rozaje 1 038 605 1 643 0.1 3 214 2 230 5 444 0.1 

Mojkova
c 

2 181 622 2 803 0.2 2 884 1 098 3 982 0.0 

Danilovg
rad 

1 769 158 1 927 0.1 3 745 216 3 961 0.0 

Pluzine 1 545 368 1 913 0.1 2 607 858 3 465 0.0 

Berane 992 1 218 2 210 0.2 1 386 1 531 2 917 0.0 

Plav 843 806 1 649 0.1 1 063 1 059 2 122 0.0 

Andrijevi
ca 

361 135 496 0.0 436 159 595 0.0 

Burimi: Zyra e Statistikave të Malit të Zi (2012) 
Problematika të tilla si të drejtat e paqarta mbi pronat, menaxhimi i dobët i territorit 
urban, lëvizjet demografike dhe urbanizimi i shpejtë, financimi i pamjaftueshëm për 
mbrojtjen dhe mirëmbajtjen kanë qënë dhe vazhdojnë të jenë disa nga pengesat 
kryesore të zhvillimit të suksesshëm të sektorit të turizmit në Shqipëri (Noti, 2009).  
Që prej viti 2005 sektori i turizmit në Shqipëri renditet tek prioritetet e qeverisë në 
vend. Përgjegjësia e kësaj të fundit lidhet kryesisht me hartimin e kornizave ligjore të 
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përshtatshme për zhvillimin e turizmit siç është ndërtimi i një infrastrukture të 
përshtatshme, për shembull infrastruktura rrugore. Megjithatë, suksesi i punës së 
qeverisë është i lidhur ngusht më nivelin e bashkëpunimit që arrin të realizojë me 
sektorin privat. Kontributi i këtij sektori lidhet me garantimin e hoteleve cilësore, 
shërbimeve të përshtatshme, përmbushjen e shijes së klientëve etj. 
Grafik nr. 2: Vizitorët e huaj në Shqipëri: 2007-2011 

 
 
Burimi: Ministria e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve (MKTRS)  
Duke qënë se si Shqipëria, ashtu edhe Mali i Zi, si destinacione turistik, posedojnë 
mjedise natyrore shumë tërheqëse për vizitorët e huaj, të tilla si pozicioni gjeografik, 
klima,  malet e shumta, liqenet etj, dhe duke qënë se problematika të tilla si 
infarstruktura rrugore, rregullimi i pronësisë etj, edhe pse kërkojnë kryesisht 
angazhimin shtetëror për t’i dhënë zgjidhje, serish nuk janë problematika të 
pazgjidhshme, atëherë pikëpyetja vihet tek fakti se si mund t’i promovojmë këto 
hapsira turistike tek të tjerët dhe mbi të gjitha si të ruajmë një iamzh pozitiv të këtyre 
hapsirave turistike në afat të gjatë? Koncepti i inovacionit në këtë rast, dhe sidomos 
modeli i inovacionit të hapur, kthehen në domosdoshmëri.   
 
Inovacioni në sektorin e turizmit   
Në kohën kur progresi teknologjik shpërndahet me një shpejtësi të jashtzakonshme në 
të katër anët e botës, të njejta produkte/shërbime mund të gjenden në marketet e 
metropoleve më të mëdha në botë, ekonomia e dijes dhe njerëzit e arsimuar lëvizin 
lirshëm dhe punësohen aty ku plotësohen më mirë pritshmëritë e tyre, cilësia e 
shërbimeve po kthehet çdo ditë e më tepër në faktor diferencues, duke u konsideruar 
edhe si një strategji e sukseshme e krijimit të avantazhit konkurrues në tregun global. 
Kur flasim për cilësinë e shërbimeve, i referohemi kryesisht elementëve të mëposhtëm : 
Paisje moderne 
Mjedisi 
Infarstruktura/Ndërtesa bashkëkohore 
Kompjuterizimi i sistemit 
Personeli/trajnimi/komunikimi/gadishmëria për t’i shërbyer klientëve 
Shpejtësia e shërbimit/xhentilesa 
Shpejtësia e zgjidhjes së problemeve/menaxhimi i situatave të ndryshme 
(Bazini&Elmazi, 2009).  
Leiper (1999) ka pohuar se industria e turizimit është tërësia e të gjitha firmave, 
organizatave dhe fasiliteteve mbështetëse të cilat kanë si qellimi të tyre t’u shërbejnë 
nevojave specifike dhe dëshirave të turistëve’ (f. 400). Inovacioni mund të çojë në 
rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorin e turizmit dhe këtu me inovacion kuptojmë 
një ‘ide, praktikë apo objekt, që perceptohet si diçka e re nga adaptuesit e saj’ (Rogers 
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2003). Megjithatë, inovacioni në sektorin e sherbimeve ka pak ose aspak karakter 
kerkim&zhvillimi, pasi fokusi i tij është tek ekperiencat dhe përvojat praktike. Në 
mënyrë më konkrete, inovacioni në sektorin e sherbimeve konsiderohet si pjesa ‘soft’ e 
zhvillimit të inovacionit, duke patur në fokus aftësitë dhe praktikat bashkëpunuese 
ndër-organizacionale (Tether, 2005).  
Nga ana tjetër, po t’i referohemi Raportit të Komisionit Europian (2004) inovacioni 
mbulon një gamë të gjërë aktivitetesh që ndihmojnë në përmirësimin e performancës 
së firmave, duke përfshirë implementimin e produkteve, sherbimeve, proceseve, 
sistemeve dhe modeleve të reja organizacionale, me qellim krijimin e vlerave të reja për 
konsumatorin dhe rritjen e përfitimeve financiare për firmën. Sigurisht, studimet 
lidhur me impkatin e inovacionit në sektorin e turizmit janë relativisht modeste (Peters 
& Pikkemaat 2006).  
Zhvillimi i produkteve dhe inovacioni, potencialisht janë gjënërues shumë të mirë të 
krijimit të vlerës së shtuar për konsumatorët, por e lidhur kjo me një sektor shërbimesh 
siç është rasti i turizmit, përmban në vetvete edhe një nivel të lartë kompleksiteti. Disa 
nga idetë inovatore më bashkëkohore në fushën e turizmit do të jenë pjesë e analizës së 
mëposhtme. Disa prej tyre mund të mos gjejnë aplikueshmëri në kontekstin shqiptar 
dhe atë malazez, por disa të tjera edhe mund të përshtaten gradualisht me këtë 
kontekst.  
    Ideja e parë lidhet me forcimin e bashkëpunimit ndërmjet shërbimeve sociale dhe 
turizmit, duke u konsideruar ky bashkëpunim si një mundësi e mirë për nxitjen e 
inovacionit në sektorin e turizmit. Shërbimet sociale lidhen kryesisht me kapitalin 
human, mbrojtjen e mjedisit, dekurajimin e sjelljeve shkatërruese ndaj mjedisit, 
elaborimin e konceptit ‘punë për të gjithë’, sherbimin shëndetësor etj., (Hjalager 2006). 
Një këndvështrim i dytë është dhënë më pas nga Weiermair, i cili e analizon konceptin 
e inovacionit në turizëm parë nga këndvështrimi i ofertës. Sipas tij, inovacioni në 
sektorin e turizmit do të realizohet vetem në rastet kur ka të ardhura të larta në 
dispozicion, të cilat janë në gjendje të përballojnë riskun dhe kostot që mbart në 
vetvete një process inovacioni në fushën e turizmit. Faktor të tillë si madhësia e firmës, 
progresi teknologjik etj, janë domosdoshërisht të lidhur me këtë proces (Weiermair 
2004).   
Një tjetër ide është hedhur rreth raporteve ndërmjet konceptit të lidershipit nga njëra 
anë dhe proceseve të inovacionit nga ana tjetër, me fokus në përmirësimin e cilësisë së 
shërbimeve me destinacion turizmin. Procesi i inovacionit konsiderohet në këtë rast si 
një proces rrjeti network-u ndër-organizacional, koncept i ngjashëm ky me modelin e 
inovacionit të hapur (Chesbrough 2006). Ideja është për të minimizuar barrierat e 
kooperimit dhe për të iniciuar aktivitete me mundësi të gjëra network-u, të cilat direkt 
ose indirekt do të shërbejnë si rrjete që do të nxisin kooperimin e mëtejshëm dhe 
inovacionin (Pechlaner, Fischer & Hammann 2006).  
 
Si mund të rriten të ardhurat nga turistët përmes Modelit të Sistemit të Inovacionit të 
bazuar tek Atraktori (Attractor-Based Innovation System)?  
Ky model është ideuar në vitin 2006 nga autorët Jan Mattsson, Jon Sundbo dhe 
Christjan Fussing‐Jensen. Presupozimi kryesor i këtij modeli është se zhvillimi i 
turizmit në një zonë të caktuar nuk varet nga inovacioni i një organizate/firme të 
vetme turistike por nga bashkëveprimi i gjërë ndërmjet tyre, duke i konsideruar ato si 
network dhe jo si sistem i mbyllur. Nga ana tjetër, kjo nuk nënkupton që të gjitha 
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kompanitë turistike të një zonë të caktuar të jenë patjetër pjesë e këtij sistemi 
ndërveprimi. Që ky model të rezultojë i suksesshëm kërkon të ketë ndërthurje të 
inovacionit me sipërmarrjen. Sipërmarrësit krijojnë terrenin e nevojshëm për lindjen e 
inovacionit, sepse ata mund të jetë shumë të aftë në krijimin e network-eve sociale të 
nevojshme, prandaj dhe sipërmarrja konsiderohet në këtë rast parakusht për lindjen e 
ideve inovative. 
Në këtë lloj sistemi, inovacionet nuk janë produkt i njëanshëm por rezultat i 
ndërveprimit disa nivelësh të firmave dhe organizatave të ndryshme brenda një rajoni 
të caktuar turistik, në shumicën e rasteve të lidhura me konceptin e ‘atraktorit’, 
koncept i cili do të shtjellohet në vijim. Elementët përbërës të këtij modeli janë: 
atraktori, skena, skenë-bërësi, skenë-mbajtësi, network-u: turist-firmë turistike-
organizata lokale. Në këtë rast, ‘atraktori’ mund të jetë një organizim, event, aktivitet 
që tërheq vëmendjen fillestare dhe pjesmarrjen e shumë njerëzve. Një konferencë 
shkencore për shembull luan shumë mirë rolin e një atraktori/tërheqësi. Reagimi 
pozitiv i njerëzve kundrejt këtij atraksioni e shndërron këtë të fundit nga atraktor të 
thjeshtë në skenë të mirëfilltë takimi mes njerëzve të ndryshme në një zonë turistike të 
caktuar, qellimi fillestar i të cilëve nuk ka qënë turizmi.  
Atraktori 
Skena 
Skenë-bërësi 
Skenë-mbajtësi 
Netëorku turist-firma turistike-organizata lokale 
Attractor-Based Innovation System (Mattsson et al 2006) 
Megjithatë, vetem ekzistenca e kësaj ‘skene’ nuk mjafton për tërheqjen e një numri më 
të madh vizitorësh në të ardhmen. Ajo çfarë është e nevojshme lidhet me faktin që kjo 
‘skenë’ apo ky kontekts i ri i krijuar duhet të ofrojë shumë mundësi dhe role angazhimi 
për firmat, organizatat dhe individët lokal, në mënyrë që ata të zgjerojnë sa më shumë 
network-un e tyre dhe njëkohësisht të ofrojnë një diversitet informacioni për 
pjesmarrësit në eventin që zhvillohet, pjesa më e madhe e të cilëve mund të jenë për 
herë të parë në atë vend. Skenë-bërësi është përsoni/firma turistike/ organizata 
joturistike, apo grupi i individëve që në mënyrë strategjike analizon të gjitha mundësitë 
e shfrytëzimit të ‘atraksionit’ për të tërhequr sa më shumë vizitorë në vend. Skenë-
bërësi në këtë rast është inovatori pasi ai e krijon dhe e konceptualizon skenën.   
Skena e krijuar duhet të mirëmbahet përmes marketingut sistematik dhe profesional si 
dhe përmes përfshirjes të sa më shumë bashkëpunëtorëve në ‘lojë’. Në këtë moment 
kalohet nga faza e skenë-bërësit tek ajo e skenë-mbajtësit, që mund të jetë 
individ/firmë/organizatë në vend. Kjo e fundit ka karakter sipërmarrës, edhe pse nuk 
është e thënë të jetë ideatori (inovuesi) i këtij kontektsi të ri të krijuar. Firmat e 
ndryshme turistike në vend mund të përfitojnë nga aktivitetet e skenë-mbajtësit, duke i 
patur të gjitha shanset për të qënë pjesë e bashkëpunëtorëve dhe network-ut të skenë-
mbajtësit. 
 Inovacioni kthehet në domosdoshmëri për ta rinovuar këtë ‘skenë’ herë pas here në 
mënyrë që të jetë gjithnjë interesante për vizitorët e saj. Në rast se askush nuk kujdeset 
ta mbajë aktive këtë skenë/kontekst të krijuar, ajo nuk do të arrijë të ketë asnjë lloj 
efekti në turizmin lokal të asaj zone apo rajoni në të ardhmen.  
Rezultatet e studimit të Mattsson et al (2006) tregojnë se numri i skenë-krijuesve është 
i lartë por numri i skenë-mbajtësve është shumë i ulët, dhe për këtë arsye, kontributi i 
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eventeve të tilla nuk përkthetet automatikisht në numër vizitorësh. Sipas modelit në 
fjalë, në rast se firmat turistike qendrojnë konservatore dhe nuk bashkëpunojnë me 
organizatat/firmat e tjera joturistike në vend, për ta mbajtur aktiv kontekstin e krijuar, 
e gjithë tentativa për tërheqjen e vizitorëve të huaj në vend dështon. 
Second-hand books (Atraktori) 
Qyteti i Librit (Skena) 
Librashitwsi (Skenë-bërësi) 
brashitesi + Komuniteti (Skenë-mbajtësi) 
Hotele+biznese+qeveria lokale+zyra konsulence turistike+turiste  
(Networku turist-firma turistike-organizata lokale) 
Attractor-Based Innovation System/ Shembull 
Autorët e këtij modeli kanë arritur në disa rezultate të rëndësishme, të cilat shërbejnë 
edhe si parakushte për funksionimin me sukses të modelit në fjalë. Së pari, të gjithë 
komponentët e këtij modeli duhet të jenë prezent dhe funksional, në mënyrë që modeli 
të funksionojë. Së dyti, hallka bazë e këtij modeli është skenë-mbajtësi sepse ai 
garanton jetëgjatësi të këtij proçesi. Skena në vetvete duhet të jetë ideuar dhe krijuar 
përara tranzicionit nga skenë-bërësi tek skenë-mbajtësi. Gjithashtu, në qoftë se skenë-
mbajtësi është prezent, firmat me karakter turistik do të kënë më tëpër përfitime në 
rast se bëjnë një përpjekje të vazhdueshme për ta mbajtur funksional kontekstin e 
krijuar. Efektet pozitive të atraktorit në rritjen e numrit të turistëve, dhe për rrjedhojë 
në rritjen ekonomike në vend, kërkojnë inovacion të fuqishëm nga ana e firmave 
turistike. Kjo kërkon gjithashtu edhe një rrjet bashkëpunimi të fortë ndërmjet këtyre 
firmave me karakter turistik.  
Në rast se ky model merret seriozisht nga palët e interesuar, si në Shqipëri, ashtu edhe 
në Malin e Zi, përfitimet mund të jenë të shpejta dhe të menjëhershme. Ajo çfarë 
modeli i mësipërm nuk e përmend por mund të shtohet është se ndërveprimi nuk 
mund të ngushtohet vetem brenda një territori të caktuar. Përkundrazi, mund të ketë 
kooperime shumë të suksesshme ndërmjet dy vendeve fqinje, dhe sidomos kur distanca 
gjeografike është pothuajse e pakonsiderueshme, qoftë në vijë ajrore, ashtu edhe 
bregdetare. Në secilën prej hallkave të modelit të mësipërm, kontribuesit mund të jenë 
të përbashkët nga të dyja vendet. Kuptohet, të ashtuquajturit ‘skenë-mbajtësit’ duhet të 
jenë ndoshta fizikisht më të angazhuar, duke qënë se do jenë vazhdimisht brenda 
kontekstit të krijuar, por bashkëpunim dhe mbështetja mund të jetë shumë më e gjërë 
se kufijt kombëtar të vendit në të cilin realizohet sherbimi turistik.  
 
 
Konkluzione 
Shqipëria dhe Mali i Zi janë dy vende të pasura nga pikpamja e bukurive natyrore, 
pozita e favorshme gjeografike, klima e qendrueshme etj. Të gjithë këta faktor të bëjnë 
të mendosh që sektori i turizmit në këto dy vende duhet të jetë njëri prej kontribuesve 
më të lartë të GDP-së së secilit vend. Aktualisht, kontributi real i turizmit në GDP-të 
respektive gjendet në nivele të moderuara, si për Malin e Zi, ashtu edhe për Shqipërinë. 
Implementimi i Modelit të Sistemit të Inovacionit të bazuar tek Atraktori, mund të 
ndikojë pozitivisht për një shfrytëzim maksimal të këtyre pozitave të favorshme të 
këtyre dy vendeve. Efektet pozitive të atraktorit në këtë model, në rritjen e numrit të 
turistëve, dhe për rrjedhojë rritjen ekonomike në vend, kërkojnë inovacion të hapur 
dhe të fuqishëm nga ana e firmave turistike. Kjo në vetvete nënkupton ngritjen e një 
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rrjeti bashkëpunimi të fortë dhe të konsoliduar ndërmjet këtyre firmave me karakter 
turistik, faktorëve qeveritar, organizatave joturistike, dhe bashkëpunëtorëve të tjerë 
jasht kufijve kombëtar. 
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28.Investimet e Huaja në Shqipëri. Aspekte ligjore dhe  morale, në 
kuadër të Qeverisjes së Korporatave 

 Vshtrim i shkurtër  filozofik mbi ligjin  
 
Konceptet për ligjin dhe moralin variojnë në shoqëri të ndryshme, e filozofë të 
ndryshëm ndërkohë që kanë deklaruar mendimet e tyre janë ndikuar në mënyë të 
pashmangshme nga ligji dhe morali i shoqërisë që i “prodhoi”. Lon Fuller75 pwrcaktoi 
disa parime të cilat duhen mbajtur parasysh kur hartohen ligjet, ndër to theksojmë 
njwrin, që ka të bëjë me faktin se rregullat nuk duhet të ndryshojnë në mënyrë të 
shpeshtë pasi kjo më tepër çorienton se sa rregullon jetën e njerëzve. Radbruh76 
deklaroi se parimet e moralit njerëzor janë pjesë e konceptit të së drejtës, dhe asnjë ligj 
nuk është i vlefshëm nëse nuk respekton parimet e moralit. Kelzen shprehej se e drejta, 
norma ose ligji rregullon dhe përcakton krijimin e saj, në kuptimin se ato e marrin 
vlefshëmrinë e tyre nga ligjet paraardhëse, në formën e një zinxhiri vlefshëmërie77. Pra, 
ai arriti në përfundimin se ekzistenca e vetë normës do të thotë vlefshmëri në kuadër të 
ekzistencës së saj brenda një sistemi.   
Procedura dhe mënyra e prodhimit të ligjeve është një ndër kriteret që e bëjnë një ligj 
të drejtë, por kjo nuk mjafton, është një tërësi faktorësh dhe rrethanash që i japin ligjit 
vlerë dhe për më tepër e motivojnë  një shoqëri të caktuar për ta zbatuar atë. Sipas 
Webber, sistemi ligjor është racional nga pikëpamja substanciale në qoftë se përveç së 
drejtës udhëhiqet edhe nga një sistem ideologjik si psh feja ose ideali i drejtësisë. 
Sistemi ligjor, si një i tërë dhe i plotë fiton racionalitet logjik kur rregullat tij shprehen 
dhe konceptohen nga shoqëria. Sisteme të tilla i gjen në shoqëritë perëndimore ku në 
zhvillimin dhe racionalizimin e së drejtës luan rol e drejta natyrore78. 
 
Aspekte teorike bashkëkohore rreth së drejtës tregtare dhe implikime morale 
Termi përgjegjësi sociale e korporatave zbatohet kryesisht nga kompani ose korporata 
të mëdha, megjithëse praktika të tilla ekzistojnë në të gjitha tipet e ndërmarrjeve, 
publike dhe private, duke përfshirë edhe shoqëritë e vogla dhe të mesme. Bashkimi 
Europian trajton këtë temë si një kontribut pozitiv për  qëllimin strategjik të vendosur 
në Lisbonë: “për t’u shndërruar ekonomia më konkurruese dhe dinamike, e aftë për 
rritje të qëndrueshme, me nivel punësimi më të lartë dhe efficient, shoqëruar me 
kohezion social, ajo sugjeron një qasje të bazuar në thellimin e bashkëpunimit, ku të 
gjithë subjektet pjesmarrëse kanë një rol aktiv”. (COM 2001) 
Në saktësimin e qëllimit të teorisë së grupeve të interesit, Freeman, (1994) parashtron 
ide mjaft interesante, duke hedhur poshtë zërat për një paradoks rreth kësaj teme, që 
është ndërtuar në bazë të Tezës së Ndarjes, e ashtuquajtura Separation Thesis. Ai 
mbështetet në argumentet Kenneth GoodPaster, i cili analizon teorinë e grupeve të 
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interesit në dy këndvështrime. Interpretimi i parë është ai Strategjik dhe thotë se 
menaxhimi i grupeve të interesit është një mjet i thjeshtë drejt qëllimit kryesor të 
fitimit maksimal të ekzekutivëve apo pronarëve. Nga ana tjetër, interpretimi i 
Besnikërisë së Shumëfishtë përcakton se drejtuesit ose administratorët kanë detyrime 
besnikërie ndaj grupeve të interesit, ku përfshihen aksionerët dhe se administrimi i 
këtyre marrëdhënieve nuk është opsionale por moralisht e detyrueshme. Por, megjithë 
rëndësinë e trajtimit të këtyre grupeve dhe individëve të cilët ndikohen reciprokisht, 
problemi qëndron në përkufizimin e atyre që përbëjnë “grup interesi”.  
Në bazë të idesë së Besnikërisë së Shumëfishtë, ne thjesht po vëmë në pikëpyejte një 
pikëpamje e cila është normale, në /ështjet e biznesit. Kështu,  vihet në diskutim  
parimi  i nënkuptuar, në analizat e autorëve të ndryshëm në literaturën  e së drejtës së 
biznesit, i Ndarjes, të cilën Freeman e përshkruan: “x është një vendim biznesi” nuk ka 
kontekst moral dhe “x është një venim moral” nuk ka kontekst biznesi. Përkundrazi, ka 
gjithmonë një kontekst në teorinë e biznesit dhe ky është kontekst është me natyrë 
morale. Ai bazohet tek Tom Donaldson, Lee Preston dhe Boatright, të cilët përmbyllin 
idenë se duhet ta lidhim teorinë e grupeve të interesit me skemat tradicionale 
normative konceptuale.  
Përmbledhur në terma të thjeshtë, teoria e Freeman mund të shihet në dy versione, ku 
i pari ka si qëllim të shërbejë të gjithë grupeve të interesit, ndërsa versioni i dytë, është 
balancimi i interesave të tyre, /ka duhet më i pranueshëm.  
Sipas tij, ekziton një parim neo-Kantian i cili i trajton grupet e interesit si qëllim më 
vete dhe jo thjesht si mjete. Ideja qëndrore e këtij parimi është se historikisht 
përmendet procesi i krijimit të  vlerave, që duket jo-bindës, kur e përshkruajnë 
shoqërinë tregtare si pronë private të pronarëve; si tërësi marrëdhëniesh që 
maksimizojnë të mirën e një numri sa më të madh njerëzish; ose,  si një rezultat të një 
procesi kontraktues vullnetar; të gjitha shkojnë në mbështetje të Tezës së Ndarjes, për 
të rregulluar disa efekte të shoqërisë mbi grupe të tjera  interesi. Për këtë arsye, ka 
nevojë për mënyra të reja përshkrimi ose narracioni, të cilat në vetvete nuk përmbajnë 
konotacione të kësaj teze.    
Kështu, nëse fillojmë ta kuptojmë aktivvitetin vlera-krijues si një proces kontraktual 
midis palëve të prekura dhe i përshkruajmë ata si financierë, konsumatorë, furnizues, 
punëmarrës dhe komunitet, atëherë ne fillojmë të reflektojmë nocionet liberale të 
autonomisë, solidaritetit dhe drejtësisë, të artikuluara nga John Raëls, Richard Rorty 
dhe shumë të tjerë.  
Argumentin në mbështetje të grupeve të interesit, Freeman e kurorëzon duke thënë 
se «Ripërkufizimi i Korporatave nënkupton rikonceptualizimin e vetvetes dhe  
komunitetit ku jetojmë. Nuk mundet kurrsesi të ndahemi nga ideja e një konteksti 
moral, kur flasim për aktivitetin vlera-krijues të një biznesi. Nëse ndodh kjo, atëherë 
pranojmë Tezën e Ndarjes, e cila për shumë kohë ka mbyllur dyert e debatit dhe ka 
hapur ato të heshtjes. » Friedman (1970)  kundërsshtuesi më i madh i teorisë, 
parashtron se diskutimet  rreth  "përgjegjësisë sociale të korporatave"  ose “mbrojtjes së 
grupeve të interesit” janë të karakterizuar dukshëm  nga mungesa e analizës dhe 
logjikës. Çfarë do të thotë se "korporata" ka përgjegjësi?-ngre pyetjen. Vetëm njerëzit 
mund të kenë përgjegjësi. Një korporatë është  një person artificial dhe në këtë kuptim 
mund të ketë përgjegjësi artificiale, por  mbetet e paqartë. Nëse ekziston vërtet 
“përgjegjësia sociale” ajo i takon individëve dhe jo korporatave. E konsideron teorinë e 
“përgjegjësisë sociale të korporatave” si një doktrinë socialiste dhe paraqet elementin 
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drejtues që nuk duhet të ketë të bëjë fare me këtë përgjegjësi, por se vetëm me detyrën 
për rritjen e përfitimeve të shoqërisë. Por, Berle dhe Means (1968) shpjegojnë 
shpërndarjen e pronësisë në fragmente aq të vogla, sa copëzimi i tyre mund të vërë në 
dyshim nivelin e kontrollit të secilit pronar. Ndaj, struktura e një korporate 
imagjinohet  në formë piramide ku pronarët ose aksionerët janë maja, por, ku baza janë 
grupet e interesit dhe në mes është Bordi Drejtues, i cili ka një rol ndërmjetësues 
themelor. Pra, /farë përfaqëson shoqëria tregtare sot? Ky është objekti i diskursit dhe 
nëse njohim një strukturë të re, rritja e përfitimit për shoqërinë nuk nënkupton 
domosdoshëmrisht rritjen e përfitimit për aksionerët ose pronarët tradicionalë.  
 
Globalizimi i tregjeve dhe efektet e qeverisjs së korporatave në Shqipëri  
Globalizimi i tregjeve përbën një fenomen bashkëkohor, me pasoja pozitive apo 
negative, ky do të përbënte një studim më vete dhe  mbetet për t’u parë, por ajo /ka 
vlen të përmendet është tërreni i gjerë dhe i pakufizuar që hasin shoqëritë tregtare. 
Ndaj, qeverisja e korporatave ka lindur si një pikë ky/e  në debatet për reforma dhe 
politika të reja kudo në botë, duke rikornizuar konceptet e akademikëve, por 
pavarësisht perspektivave teorike dhe diversitetit të praktikave të mirëqeverisjes së 
korporatave në nivel global, të përkufizosh qartë dhe në mënyrë të saktë “qeverisje 
korporatash” mbetet një detyrë sfiduese.79 Definicionet ekzistuese lidhen ngushtë me 
paradigma, ose  mënyra të ndryshme të konceptualizimit të organizimit të një shoqërie.  
Psh, Ekonomistët kanë tendencë ta shohin korporatën si lidhje ose “nexus” të një 
kontrate midis pronarëve, të cilët e drejtojnë firmën në interesin e tyre pa detyrime të 
tjera ndaj komunitetit. ( Ruth V. Aguilera & Gregory Jackson, 2010) 
Qeverisja e korporatave është një temë  që studiohet nga disiplina të shumta, qofshin 
këto ekonomike, sociologjike,antropologjike, ligjore dhe politike. Ajo që na intereson 
në këtë punim janë  pikëpamjet ligjore dhe qasjet krahasuese të autorëve të ndryshëm, 
në këtë aspekt. Por, fokusi në praktikat ligjore shkon përtej analizave, pasi do të thotë 
të kuptosh se si pushteti i aksionerëve është institucionalizuar dhe  se si “transplantet”  
e paketave ligjore për mbrojtjen e tyre, nuk japin domosdoshmërisht  efektet e 
pritshme, por përkundrazi mund të sjellin një tërësi praktikash të padëshirueshme.  
Jensen dhe Meckling (1976) shpjegonin teorinë e shoqërisë tregtare, si një shumatore të 
të drejtave pronësore dhe aspektit financiar, ku përfshihet edhe elementi i 
përfaqësimit. Në përkufizimin e teorisë së tij për shoqërinë tregtare këta dy autorë 
bazohen tek Ronald Coase (1937) dhe Alchian e Demsetz (1972), ku po ashtu shihet 
natyra kontraktuale në embrion të krijimit të marrëdhënieve të aktorëve të një 
shoqërie, jo vetëm me punonjësit por edhe furnizuesit, blerësit, kreditorët, e kështu me 
rradhë. Gjithsesi, në analizën e tyre ata shkojnë më tej, duke ngritur pyetje të tipit: cili 
duhet të jetë funksioni i vërtetë i një shoqërie tregtare?, ose, A ka shoqëria tregtare një 
përgjegjësi sociale? Kështu, vijon përgjigja, se shoqëria tregtare nuk është një individ, 
por një fiksion ligjor, i cili shërben si fokus për një proces të ndërlikuar, ku qëllimet e 
individëve të ndryshëm përplasen me ato të të tjerëve; përplasje të cilat sillen në 
ekuilibër sipas  kornizës së marrëdhënieve kontraktuale. Në këtë mënyrë, sjellja e një 
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firme është e ngjashme me atë të një tregu, produkt injë procesi balancues kompleks. 
(Ruth V. Aguilera & Gregory Jackson, 2010) 80 
 
Investimet e Huaja Direkte dhe efektet e tyre në Shqipëri. 
Investimet e Huaja Direkte janë akti i blerjes së aseteve jashtë vendit të origjinës. Këto 
asete mund të jenë financiare si obligacione, depozita bankare, pasuri e paluajtshme 
dhe kapital korporate, ose mund të përfshijnë pronësinë e mjeteve të prodhimit si 
fabrika apo tokë. Ato janë një fenomen që ndodh kur një firmë investon drejtëpërdrejtë 
në lehtësitë e prodhimit në një shtet dhe mban kontroll mbi atë investim. (Bashari, E, 
2012). Format e shprehjes së IHD-ve janë, nëpërmjet kompanive multinacionale që 
fragmentojnë proçeset e prodhimit geografikisht, apo nëpërmjet prodhimit të 
pothuajse të njëjtave mallra apo shërbime  në shtetin pritës që kompanitë 
multinacionale prodhojnë në shtetet e tyre.  
Sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë “Sistemi ekonomik bazohet në pronën 
private e publike, si dhe në ekonominë e tregut dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike 
(Neni 11/1).  Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara për shtetasit 
shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në territorin e 
Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të 
posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara. Këto 
vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa përputhen me qëllimet e përgjithshme të 
këtyre personave dhe me thelbin e këtyre të drejtave, lirive dhe detyrimeve (Neni 16) 
 
Raporti i Shqipërisë me vendet e rajonit përveç shtrirjes së afërt gjeografike, ngjason në   
elemente të tjerë, si vende ish-socialiste dhe ekonomi në zhvillim. Shqipëria, Bosnje-
Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali I Zi, Serbia dhe Kosova, kanë mundësi dhe 
potenciale për thithjen e investimeve të huaja direkte. Për të dhënë një ide të 
përgjithshme rreth fluksit të tyre, i referohemi tabelave të mëposhtme, të cilat japin 
shifra konkrete.  (Zoto, O, 2012)Tabela nr. 1  Flukset hyrëse të disa vendeve të Europës 
Juglindore në 2005-2010 (Zoto, 2012)  
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Burimi: UNCTAD (2011) (të dhëna në million dollarë) 

 
Ekonomia e tregut  përfshin  një tërësi aktorësh dhe subjektesh private dhe publike  që 
me pjesmarrjen e tyre luajnë një rol të rëndësishëm në formalizimin e saj.  Në këtë 
proces formalizimi elementët thelbësorë si  licensimi, regjistrimi, mënyra e financimit 
të veprimtarisë, janë tregues të qartë të nivelit të ekonomisë. Lidhur me këtë, ne jemi 
referuar të dhënave të Bankës Botërore. Kështu, në raport krahasimor kemi marrë 
Shqipërinë dhe Malin e Zi, si vende fqinje me karakteristika të përafërta historiko-
politike.  
 
Tabela Nr.2. Indikatorw tw vwshtirwsisw nw hapjen e njw biznesi. 

 

  

Treguesit  Shqiperia  Mali I 
Zi 

1 Kosto për të filluar një biznes (% e të të ardhurave 
për frymë) 

22.1 1.6 

2 Kosto për të ndërtuar një magazinë (% e të të 
ardhurave për frymë) 

…. 1169.6 

3 Kosto për të zbatuar një kontratë (% të kërkesës) 35.7 25.7 

4 Kosto për të regjistruar pronën (% e vlerës së 
pasurisë) 

11.4 3.1 

5 Lehtësia e të bërit biznes (1 = e lehtë deri në 185 = 
më e vështirë) 

85 51 
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6 Indeksi per respektimin e   të drejtave te 
aksionarëve (0-10) 

5 6 

7 Të drejtat e punonjësve dhe kontributet  25.3 12.8 

8 Niveli total i tatimit (% e fitimit) 38.7 22.3 

Burimi: Sipas të dhënave të Bankës Botërore, viti 2012. 
 
Disa faktorë kanë një impakt shumë të madh si: mungesa e aksesit në formalizimin e 
sistemit të pronësisë: kjo lidhet me mungesën e të drejtave të qarta të pronësisë, sa i 
përket titujve të pronësisë dhe   paaftësia për të vënë me garanci ose hipotekë asetet. 
Intensiteti i lartë i kërkesave ligjore dhe administrative: sa më i lartë intensiteti i tyre, si 
regjistrimi i  biznesit, licensat dhe kërkesat e ndryshme, masat e tregut të punës, 
barrierat tregtare etj. Mungesa e besimit në institucionet zyrtare dhe niveli i 
korrupsionit; shembuj të tillë përfshijnë sistemin gjyqësor, legjislacionin e paqartë, etj.  
Studimet e fundit të FMN (2009) tregojnë se rregullimi i përshtatshëm  i të drejtave 
pronësore, financiare dhe ligjore kanë efekt në rritjen e nivelit të zhvillimit të biznesit 
në një vend. Sipërmarrjet në Shqipëri deklarojnë paga më të ulëta për të ulur sasinë e 
kontributit në sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, madje e bëjnë në bashkëpunim 
me punonjësit, të cilët preferojnë pagesa në dorë në këmbim të përfitimeve sociale në 
të ardhmen. Kompanitw e huaja investojnw nw Shqipwri, shpesh duke u nisur nga 
niveli i ulwt i kostos sw burimeve njerwzore apo favorizimeve tw shumta ligjore.  
Në bazë të raportit të Bankës Botërore (2011), në Shqipwri, vetëm 1/3 e transaksioneve 
monetare kalojnë nëpërmjet sistemit bankar.  
 
Klauzola e mbrojtjes së posaçme shtetërore për IHD-të.  
Bashari,E (2012) konsideron se kjo klauzolë është disavantazhuese,  duke krijuar një 
disbalancë midis sipërmarrësit të huaj dhe atij vendas. Mbrojtja juridike civile që 
Republika e Shqipërisë, me vendim të Këshillit të Ministrave, u jep investimeve të 
huaja, në përputhje me kushtet dhe rrethanat e përcaktuara në ligjin Ligji Nr. 7764, 
datë 02.11.1993 “Për Investimet e Huaja” me amendimet me Ligjin nr. 10316, datë 
16.9.2010, konsiston në rastet kur, për shkak të konflikteve gjyqësore me palë të treta 
private, pengohet gjyqësisht realizimi i investimit të huaj ose ushtrimi i veprimtarisë 
ekonomike, që buron apo lidhet me të. 
Investimi duhet të jetë në infrastrukturë publike ose turistike, energjetikë apo bujqësi: 
në bazë të një kontrate koncesioni shtetëror, në kuptimin e ligjit nr. 9663, datë 
18.12.2006 "Për koncesionet", të ndryshuar; mbi një pasuri të paluajtshme, të vënë në 
dispozicion të investitorit të huaj nga shteti shqiptar; mbi një pasuri të paluajtshme, 
mbi të cilën investitori i huaj i ka fituar të drejtat, në bazë të dokumenteve apo të 
akteve publike të rregullta, të vlefshme dhe të ligjshme, të lëshuara nga një organ 
kompetent shtetëror apo ent publik, si dhe kryen apo parashikon të kryejë një investim 
për një vlerë jo më pak se 10 milionë euro.  
Procedura nis me kërkesë e investitorit, së bashku me dokumentacionin provues, 
drejtuar Ministrisë që mbulon fushën përkatëse. Ministri shqyrton brenda 30 ditëve 
kërkesën dhe kur është rasti i propozon Këshillit të Ministrave projekt-vendimin, së 
bashku me relacionin e përkatës ku të argumentohet plotësimi i kushteve ligjore dhe 
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interesi publik për dhënien e mbrojtes, si dhe analizën juridike të Avokatit të 
Përgjithshëm të Shtetit. Kur parashikohet marria përsipër e detyrimeve është e 
nevojshme qëndrimi Komisionit të Ndihmës Shtetore. 
Këshilli i Ministrave akordon mbrojtjen e posaçme me vendim, i cili publikohet në 
përputhje me rregullat në fuqi për publikimin e akteve të KM. Në rast se 
projektvendimi nuk miratohet procedura arkivohet dhe mosmiratimi nuk njoftohet 
publikisht.  
Përfundime 
 “Çdo shtet duhet të marrë vendimet e tij nën dritën e interesave dhe nevojave të tij dhe 
në kuadër të objektivave e zhvillimit të tij të gjerë. Gjithashtu ai duhet të jetë i 
vetëdijshëm për- dhe të vlerësojë- interesat e përfshira, nëse lidhen me efikasitetin, 
rritjen e prodhimit, shpërndarjen e të ardhurave, aksesin në tregje apo objektiva të tjerë 
jo-ekonomik” Investimet dhe rritja makroekonomike- ndihmojnë në rritjen e 
prodhimtarisë, progres në teknologji, të ardhura, rritje e eksportit, rritje e punësimit. 
(Sh.Wei (2000:3-6); Bashari. E 2012) 
Gjatë proçesit të industrializimit të vendeve në zhvillim IHD ndihmojnë këta të fundit 
të integrohen në ekonomin globale duke ndikuar në fluksin e tregëtisë së jashtme. 
Investimet dhe zhvillimi i kompanive sjellin ndryshime në menaxhimin dhe qeverisjen 
e kompanive.  Kompanitë multinacionale imponojnë politikat e tyre, sistemet e 
raportimit, parimet e informimit, emërimi i drejtuesve të huaj.  Por, pavarwsisht kwtyre 
efekteve positive, Investimet e huaja ndikojnw nw dëmtimin e konkurrencës, 
nwpwrmjet krijimit tw monopolist tw firmave të fuqishme në dëm të firmave vendase. 
Ndaj, vihet re njw influencë jo e drejtë në hartimin e politikave, duke ndjekur njw 
varësi te lartë ndaj IHD.  
Në vitin 2010 Shqipëria renditet e dyta në rajon pas Serbisë për përthitje të IHD. Lufta 
kundër monopoleve, zhvillimi ekonomik dhe konsolidimi i biznesit kërkojnë 
garantimin e barazisë së hyrjes në treg dhe respektimit të rregullave të “lojës’. Sipas 
raporteve të institucioneve ndërkombëtare, Fondit Monetar Ndwrkombwtar, Banka 
Botwrore dhe OECD, të cilat shërbejnë si bazë në analizën e këtij fenomeni, Shqipëria 
ka një nivel shumë të lartë të ekonomisë informale. Elementët historikë dhe politikë, 
juridikë dhe ekonomikë, ndërthuren ndërmjet tyre duke prodhuar një kontekst aktual 
mjaft problematik, i cili shkakton ulje të besueshmërisë së biznesit shqiptar në 
institucionet shtetërore. Por, paralelisht është krijuar një klimë mirëbesimi dhe 
“tolerance” ndaj bizneseve të huaja, të cilat nëpërmjet shfrytëzimit të hapësirave ligjore, 
krijojnë një terren të ashpër konkurrence, për shoqëritë tregtare shqiptare.  
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Sc. Denis Spahija Kolegji Biznesi, asistent në Universitetin Haxhi Zeka 

29.Burimet njerëzore për marketing në zhvillimin e turizmit 

Abstrakt 
Marketingu në turizëm si lëndë në Universitet të ndryshme, ka mëse një gjysmë 
shekulli që aplikohet, kur për të njejtën kohë mund të them se turizmi është bërë një 
fenomen social i cili karakterozon epokën tonë. Kjo sintezë e këtyre elementeve, jep një 
fushë të gjërë hulumtimi. Rëndësia ekonomike e turizmit dita ditës po rritët, ne duhet 
që sa më mirë ti njofim kërkesat dhe nevojat të konsumatorit, të ju ofrojmë atë që duan 
apo kanë nevoj. Këtë mund ta bëjnë njerëzit, por së pari ne duhet që të largojmë 
mendimet se marketingu ka të bëje vetem me promocionin, i cili është element kyq i 
marketing miksit. Kjo arrihet më së miri me ngritjen e kapacitete njerëzore në rradhë 
të parë të cilat do të ishin në gjendje që ti identifikonin nevojat e turisteve, të gjenin 
rrugën se si ato nevoja do plotësoheshin, cilat do ishin ato çmime të cilat do na bënin 
konkurues, por pa haruar këtu edhe njoftimi i turistëve me ofertën tonë.   
 
Fjalët kyqe: Marketing, Zhvillim, Ekonomi, Turizëm, Burime njerëzore 
 
Hyrje në marketing 
Përgjithësisht, qasjet për marketingun me kohë kanë pësuar ndryshime, ashtu që qasjet 
më moderne i kanë vënë në pikëpyetje qasjet më të vjetra. 
Në literaturë ekzistojnë një varg definicionesh të marketingut të cilat nuk dallojnë 
qenësisht për nga përmbajtja themelore, por që dallojnë në aspektin e përfshirjes dhe 
shpjegimit të hollësishëm të ndonjë elementi të marketingut. Nga fakti se marketingu 
në kuptimin dhe formën  bashkëkohore është lajmëruar në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, nuk gabohemi, nëse nga shumë përkufizime, si më të pranueshëm e 
konsiderojmë definicionin e Asociacionit Amerikan për Marketing sipas të cilit: 
” Marketingu është proces i planifikimit dhe zbatimit të koncepteve të 
çmimit, promocionit dhe distribuimit (shpërndarjes) të ideve, mallrave dhe shërbimeve 
me qëllim të  krijimit të shkëmbimit i cili plotëson nevojat e individëve dhe 
organizatave”81. 
Për të kuptuar më qartë se ç’është marketingu është i nevojshëm prezantimi i 
definicionit të marketingut nga autori shumë i njohur Philip Kotler, i cili thotë: 
”Marketingu është proces shoqëror dhe menaxhues përmes të cilit individët dhe grupet 
përfitojnë atë për çka kanë nevojë dhe çka dëshirojnë përmes krijimit, ofrimit dhe 
këmbimit të produkteve të vlefshme me të tjerët”82. 
Ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimeve produktet dhe shërbimet e tyre i krijojnë 
për treg. Produktet dhe shërbimet mund të shiten nëse janë të levërdishme për 
konsumatorin, si për nga kualiteti, ashtu edhe për nga çmimi. Ndërmarrja nuk duhet të 
nisë krijimin e produktit apo shërbimit pa e ditur çka kërkohet në tregjet e synuara. 
Gjithëherë është e nevojshme që bazuar në aktivitetet për kërkimin, hulumtimin dhe 

                                                
81American Marketing Association, Marketing News, March 1, 1985. 
82Kotler. Ph.Marketing Management, The Millenium Edition, Prentice Hall International, Inc, 
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studimin e tregut të përgatitet oferta e cila do të jetë e pranueshme për konsumatorin 
nga se me te do të përmbushë ndonjë nevojë të vetën. 
Aktivitetet e kërkimit, hulumtimit dhe studimit të tregut, të marrjes së vendimeve për 
cilësinë, sasinë dhe llojet e produkteve, caktimi i çmimit, mënyrave të distribuimit dhe 
komunikimi me konsumatorët janë veprime kryesore të marketingut. 
Marketingu duhet të kuptohet si aktivitet i organizuar, me qëllim të gjetjes të tregut, të 
konsumatorëve, për të përgatitur produkte dhe shërbime me çmime të volitëshme, 
shpërndarje të përshtatshme dhe komunikim të vazhdueshëm me qëllim të 
përmbushjes të nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve dhe për të realizuar fitim për 
ndërmarrjen. 
Me aktivitetet e marketingut merren individët dhe organizatat me qëllim që të 
mundësojnë dhe lehtësojnë shkëmbimin e produkteve dhe shërbimeve. Udhëheqja e 
aktiviteteve të marketingut nënkupton arritjen e kënaqësisë (satisfakcionit) të 
plotësimit të nevojave të konsumatorëve nëpërmes procesit të shkëmbimit. 
Organizatat apo individët që drejtojnë marketingun ekzistojnë ngase ekzistojnë edhe 
nevojat apo kërkesat e pa plotësuara në vendin ku ata zhvillojnë veprimtarinë e tyre. 
Marketingu është hallkë e lidhjes të ndërmarrjeve me mjedisin e tyre në të cilin 
zhvillohet procesi i shkëmbimit në ekonominë moderne. Përmes shkëmbimit individët 
dhe organizatat vijnë deri te ajo që kanë nevojë dhe që dëshirojnë. 
Për një shpjegim më të gjithanshëm të marketingut, është e nevojëshme shkoqitja dhe 
diferencimi i definicionit të marketingut sipas shumë dimenzioneve të cilat e 
identifikojnë ate.  
Nga kjo qasje marketingu mund të vështrohet si: 
proces ekonomik, 
funksion afarist, apo 
diciplinë shkencore. 
Marketingu si proces ekonomik është ndërmjetësues që lidhë prodhimin dhe konsumin 
duke mundësuar që produktet dhe shërbimet t’u destinohen konsumatorëve, ndërsa 
informacionet rreth nevojave dhe kërkesave t’u shkojnë prodhuesve. 
Marketingu si funksion afarist (biznes) pëmbledhë të gjitha aktivitetet më të 
qenësishme që, konsistojnë në identifikimin, akceptimin dhe plotësimin e kërkesave të 
konsumatorëve duke i arrijtë qëllimet afariste. Marketingu është koncept afarist apo 
qëndrim i ndërmarrjeve ndaj rolit të tyre në ekonomi e që nënkupton orientim për 
plotësimin e nevojave të identifikuara në treg, qoftë të konsumatorëve, ekonomisë apo 
edhe mbarë shoqërisë me disa produkte apo shërbime specifike e për të krijuar profit 
për vetë ndërmarrjen. 
Marketingu si diciplinë shkencore mirret me hulumtimin dhe studimin e aktiviteteve 
të cilat mundësojnë efektivitet dhe efikasitet të procesit të shkëmbimit dhe lidhjes të 
atyre që ofrojnë produkte apo shërbime në treg dhe të konsumatorëve që kanë nevoja 
dhe kërkesa për to. 
Bazuar në elaborimin e çështjes se ç’është marketingu si dhe për përkufizimin sa më të 
plotë të termit të marketingut, mund të konkludohet se: 
Marketingu është aktivitet i organizuar për të ndërlidhur ndërmarrjen dhe tregun. 
Marketingu nuk e ka për detyrë vetëm shitjen. 
Marketingu ka të bëjë me hulumtimin, kërkimin dhe studimin e tregut, është 
bashkëpjesëmarrës në marrjen e vendimeve për krijimin e produkteve dhe shërbimeve 
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që janë të pranueshme për treg, merret me distribuimin dhe shitjen e tyre, me ndjekjen 
e nivelit të kënaqësisë gjatë dhe pas përmbushjes të kërkesave dhe nevojave të 
konsumatorëve. 
Marketingu ka ndikimin e vet jo vetëm në sferën e përmbushjes të kërkesave të 
konsumatorëve por gjithësesi edhe në realizimin e objektivave të ndërmarrjes. 
 
Turizmi 
Me falën “turizëm” nënkuptojmë të gjitha aktivitetet njerëzore, të planifikuara dhe të 
organizuara, që kanë për qëllim përmbushjen e kërkesës së individëve për të njohur 
vendin e vet dhe botën e që, në instancë të fundit, zgjerojnë horizontin e dijes së tyre, 
mundësojnë argëtimin, pushimin, shërimin, e në kohë të fundit, ndihmojnë edhe 
biznesin e individëve të caktuar. Për këto qëllime, në botën bashkëkohore veprojnë 
gjithnjë e më shumë organizata, kompani, agjencione të specializuara që, duke 
zhvilluar aktivitetin e tyre, sigurojnë profit, nganjëherë shumë të lartë, për vete dhe 
shtetin.83 
Me fjalën “hoteleri” mund të definojmë aktivitetet njerëzore të planifikuara dhe të 
organizuara që kanë për qëllim përmbushjen e kërkesave të njerëzve, vendas ose të 
huaj e në veçanti të turistëve të organizuar, duke u ofruar atyre prodhime dhe shërbime 
të ndryshme hoteliere e atraktive siç janë: akomodimi, ushqimi, pijet, pushimi, 
argëtimi, shërimi etj. Për këtë qëllim ngritën dhe organizohen kapacitete të ndryshme 
hoteliere që, poashtu, sjellin përfitime të caktuara materiale.84 
Turizmi si fenomen shoqëror daton që nga kohët e vjetra, megjithëse atëbotë nuk kanë 
ekzistuar veprimtari të rregulluara dhe të koordinuara të subjekteve, gjegjësisht të 
bartësve të aktiviteteve të qarkullimit dhe të shërbimit dhe të shërbimeve turistike. Nga 
burimet e ndryshme dhe të shumta historike, mësojmë për një evolucion të bujshëm të 
turizmit gjatë historisë njerëzore. Në kohën e qytetërimeve greke, persiane, fenikas etj, 
motivet e udhëtimeve ishin kryesisht të natyrës kulturore, edukative etj,.  Pas rënjës së 
Perandorisë Romake, në mesjetë, udhëtarët e rrallë dhe tregtarët, gjatë udhëtimeve 
kanë gjetur vend për fjetje nëpër manastire apo bujtina afër qyteteve (hospince)85. 
Gjatë shekullit XV, sidomos gjatë shekullit XVI, udhëtimet ndërmerren gjithnjë e më 
shumë me qëllim të zgjerimit të diturive për vendet e ndryshme por edhe për motive 
tregtare dhe ushtarake. Në vitin 1672, në Francë, për nevoja të vizitorëve vendor jashtë 
vendit, botohet udhëzuesi "le guide didele des etrasigers dans le vojage en France" ku, 
përveç të tjerash, janë dhënë itineraret "short tour"  dhe "long tour" që konsiderohet si 
kohë kur fillon të përdoret fjala turizëm dhe turist deri diku në kuptimin e sotëm. 
Sidoqoftë, deri në fillim të shekullit XIX, gjegjësisht në prag të revolucionit industrial, 
turizmi është aktivitet i një numri të vogël njerëzish, kryesisht aristokratësh, dhe 
zhvillohej me qëllime më shumë kulturore por edhe ushtarake e tregtare.  
Në shekullin e XIX e sidomos në atë XX, përudhë që karakterizohet me një  zhvillim të 
hovshëm shkencor e industrial, turizmi merr tiparet e lëvizjes së masave të njerëzve 
duke e pasur si shkak tani jo vetëm ato që u than më lartë por edhe nevojat për dëfrim 
dhe pushim. Këtë zhvillim e kushtëzuan shumë faktorë ndër të cilët si dominant mund 
të përmendën: zhvillimi dhe modernizimi i mjeteve të transportit (hekurudhor, detar, 
rrugor e ajror) me ndihmën e të cilit shkurtohet koha  e arritjes në vende të largëta; 

                                                
83Krasniqi Mr.A.: E drejta në turizëm dhe hotelieri, UP – SHBU Pejë 2004, fq. 17 
84 Po aty 
85 Dr S.Sušić: “Turističko Pravo”: Šibenik 1985, fq.19 
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masat e shumënduarta të qeverive për favorizimin e turizmit; raportet e ndryshuara në 
mes të shteteve të caktuara etj.86 
Pas luftës së Dytë Botërore, respektivisht në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar (XX), 
turizmi përjeton të ashtuquajtur "bum" në dimensionet e shoqërisë konsumuese të të 
mirave të ofruara në këtë lëmi. Në këtë gjendje kanë ndikuar paqja relative e më vonë 
fundi i luftës së ftohtë pas përfundimit të ndarjes së botës në blloqe, kushtet më të 
favorshme ekonomike të masave më të gjëra të popullsisë, shpenzimet më të ulëta të 
transportit, ekspansioni i industrisë automobilistike etj,.  
Në këtë mënyrë turizmi merr përmasa ndërkombëtare kështu që si i tillë bëhet objekt 
interesimi dhe i institucioneve siç janë Kombet e Bashkuara. Në konferencën e OKB -së 
të organizuar  që në vitin 1963, e që i kushtohet turizmit ndërkombëtar, afirmohet dhe 
konfirmohet rëndësia e turizmit në përmasa jo vetëm nacionale dhe bëhen 
rekomandime që shtetet ta mbështesin turizmin si një fenomen gjithë njerëzor por që, 
në rend të parë, ka rëndësi ta pakontestueshme për rritjen e të ardhurave nacionale, 
afrim në mes të popujve, etj.  
Më publikimet shkencore dhe profesionale të vendeve të zhvilluara turistike, pastaj në 
dispozitat sistemore – ekonomike  të shteteve udhëheqëse, si dhe në dokumentet e 
organizatave të shumta ndërkombëtare (WTO, AIH, OECD, AFEST, AIT etj.) turizmi 
trajtohet (konsiderohet) si industri. Duhet theksuar menjëherë se me këtë nuk 
mendohet në kuptimin klasik të industrisë e cila është veprimtari ekonomike që merret 
me prodhimin e materialit dhe energjisë dhe përpunimin e lëndëve të para me origjinë 
minerale, bimore dhe shtazore. 
Nga kuptimi themelor i përcaktimit dhe prerjes së zhvillimit të deritashëm, vërehet se 
bëhet fjalë për fenomen për të cilin natyrisht se nuk mund të konsiderohet si industri 
klasike. Mjetet të cilat shfrytëzohen, format organizative, teknikat dhe teknologjia e 
procesit të punës si dhe “prodhimi final turistik” në asnjë mënyrë nuk përngjajnë me 
atë që nënkuptohet si industri. Megjithatë, meqë te ne dhe në botë ekziston një pajtim 
i këtillë gjithnjë e me shumë po dominon mendimi se administrimi këtë çështje e 
precizon si industri shërbimesh. Së këndejmi, nisur nga pikëpamja e mësimit mbi 
punëdrejtimin, turizmi mund të konsiderohet si industri moderne ose më mirë e thënë 
– postindustri. Krahas veprimtarisë telekomunikuese dhe informatikës 
transproduktive, turizmi shfaqet si industri e parë e shoqërisë postindustriale. Thjesht, 
këto tri veprimtari globale paraqesin embrionet e industrisë shërbyese e cila, që në start 
të mileniumit të tretë, bëhen dominante të biznesit dhe veprimtarisë komunikuese të 
shoqërisë postindrustriale. 
Drejtimet e zhvillimit të botës bashkëkohore janë të lidhura drejtpërdrejt me 
problematikën e aktiviteteve dhe ekzistencës njerëzore. Kjo nuk është frazë, por 
realitet me të cilin ndeshen njerëzit në gjithë globin, edhe pse jo sipas të njëjtit 
intensitet dhe standard.  
Turizmi është përditshmëria jonë, pjesë e të sotmes për pjesë më të madhe të globit 
dhe, sigurisht ardhmëria e planetit tonë. Derisa të tashmen mund ta njohim dhe 
analizojmë, të ardhmen, në bazë të një projeksioni, mund ta parashikojmë në bazë 
informacioneve dhe të metodave shkencore. Kjo më qëllim të vlerësimit dhe të 
përcaktimit të aksioneve të cilat  do të drejtojnë kah suksesi. Edhe pse relativisht i ri, në 
vetëdijen e njerëzve turizmi, si fenomen në vende ku është zhvilluar deri sot,  ka sjellur 
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efekte pozitive e nganjëherë edhe negative.  Për rëndësinë e këtij fenomeni flitet 
shumë, studiohet si në pikëpamje shkencore – akademike ashtu dhe në përgjithësi në 
bashkësinë njerëzore. Kështu, turizmi shumë herët është faktorizuar dhe prej kohësh 
mësohet dhe ligjërohet në shkolla të mesme dhe studiohet në  fakultete.  
Këto fenomene paraqiten njëherit edhe si faktorë të rëndësishëm të civilizimit dhe 
zhvillimit ekonomik global dhe kombëtar. Nga kjo pikëpamje por edhe nga nevoja e 
zhvillimit të tyre, edhe në vendin tonë kemi bërë përpjekje që, në bazë të literaturës, 
përvojave praktike, të ofrojmë propozime për zhvillime të  mundshme strategjike 
ekonomike.  
 
Kuptimi i turizmit në aspektin ekonomik 
Duhet akcentuar që në fillim se ka dilema relativisht të mëdha rreth përcaktimit të 
kuptimit të turizmit në aspektin ekonomik. Kjo shkallë  mospërputhjesh idesh 
kryesisht bazohet rreth marrëdhënieve në mes të turizmit, pushimeve dhe mikpritjes. 
Të tri këto fenomene janë të ndërlidhura, por në literaturë asnjëherë nuk është arritur 
një nivel i lartë dakordimi dhe saktësie për ndërlidhjen e tyre.87 
Megjithatë, sipas teoricienëve Gorica dhe Kocollari, pedagoge të në Fakultetin 
Ekonomik të Tiranës – Departamenti  për turizëm, definicioni mbi turizmin përmban 
disa komponentë dhe në një aspekt më të përgjithshëm mund të përkufizohet si 
“lëvizje afatshkurtër e njerëzve drejt disa vendeve relativisht të larg vendbanimit të tyre 
normal, për t’u dhënë pas aktiviteteve të ndryshme argëtuese”.88 
Konsiderojmë se një përkufizim duket i thjeshtë në raport me funksionin dhe format 
me të cilat zhvillohet turizmi bashkëkohor, por në fakt duhet të pajtohemi se përfshinë 
fushën fitimprurëse të biznesit turistik, ku shkaku kryesor  është udhëtimi, pushimi, 
rekreacioni, etj,. Nisur nga këto funksione dhe një seri formash të ofruara, me turizëm 
në aspektin ekonomik nënkuptojmë një veprimtari konkrete dhe specifike ekonomike e 
cila zhvillohet në relacione nacionale dhe ndërkombëtare më qëllim të kënaqjes së 
turistëve duke u ofruar atyre produkte dhe shërbime cilësore dhe për realizmin e 
profitit për komunitetin e biznesit në përgjithësi. 
 
Ulqini, burimet njerëzore, marketingu dhe turizmi 
Pak më lartë u munduam që veçmas të flasim për marketingun dhe turizmin që të 
paktën të krijojmë një imazh të qartë për to, kurse në rreshtat në vijim do mundohem 
që këto ti kombinojmë me njerëzit të cilët duhen të kombinojnë këto njohuri me 
pejsazhin piktoresk të Ulqinit. 
Nga t’ja fillojmë shtrohet pyetja, të cilën që sa e sa kohë ja shtroj edhe vetës, por në 
vijim shpresoj që të dal mbanë. 
Edukumi në gjeografi dhe histori për nxënësit e këtij rajoni, që ta njofim sa më mirë si 
gjatë shkollimit në shkollë fillore e po ashtu edhe në të mesmen,  kjo do mishërohej me 
ta dhe do i mësonin si të mirat po ashtu edhe të metat e rajonit, pasi që po i njofem atë 
se çfarë e kemi për të prezentuar edhe para të huajve do e kemi shumë më lehtë edhe ta 
ruajmë traditën, ambientin por edhe do i drejtoheshim tjerëve me krenari kur do 
flisnim për Ulqinin në përgjithësi, duke i rikujtuar plazhat me rërë, plazhat me gurë, 
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ujin e njelmët të detit Adriatik, ujin e ëmbël të liqenit egzotik të Shasit, florën e faunën 
por edhe legjendat dhe historit. 
Identifikimi i prospektit është me një rëndësi të veqant, e kjo arrihet kur ne kemi 
kuadër të shkolluar mirë dhe është i gatshëm që të bëjë hulumtimet e duhura si nga 
aspekti i asaj se kush janë ata klijent që shfrytëzojnë shërbimet që ne kemi mundësi ti 
ofrojmë (kjo na sjellë rikujtonë pikën e parë). 
Hulumtimi i konkurrencës shpesh herë bëhet vetëm në atë se çfarë ofrojnë qytet fqinje 
e më së largu shumë shpesh shkojmë se çfarë e ofrojnë vendet fqinje. Mos të harrojmë 
se bota është shumë e vogël andaj edhe klijent tanë potencial nuk njofin kufinjë në 
kohën tonë kur informatën e merrin shumë shpejt dhe lehtë, pra ne konkurojmë në një 
treg global, të shikojmë se çfarë tjerët i ofrojnë “klijentin” tonë. Kjo do na bënte shumë 
më sy hapur, por edhe do ndikonte shumë në sjelljen tonë ndaj klijentit, e që dihet që 
gjithnjë nuk kanë qenë të kënaqur me atë që kemi ofru në Ulqin dhe rrethinë. 
Çmimi është një faktor kyq, prandaj duhet të kemi kujdes me vendosjen e çmimeve dhe 
të mos e keqpërdorim besimin që klijentet kanë tek ne me rastin e vizitës së vendit 
tonë.  
Mënyra e prezentimit të ofertës po ashtu ka rëndësi të veqant, por kur ne e kemi të 
qartë se kënd e kemi klijent potencial, kur ne e dime se çfarë ofrojmë dhe me çfarë 
çmimi kjo është shumë më e lehtë për njerëzit të cilët duhen vendosin për format e 
prezentimit të ofertës dhe joshjes së klijentëve potencial. 
Po shifet qe faktori njeri është esencial në këtë miks, pra mos të harrohet që të 
investohet në të, si gjatë shkollimit, por edhe me mësim gjatë gjithë jetës, një proverb 
kineze thotë:  
“Kur planifikoni për një vit, mbillni misër. 
Kur planifikoni për një dekadë, mbillni pemë. 
Kur planifikoni për jetën, trajnoni dhe arsimoni njerëzit.” 
Kështu do rekomandoja që përpos investimin e ngritjes së kapaciteteve me kuadro 
vendor, në rast nevoje të angazhohen edhe kuadro tjera profesionale, por gjithsesi që 
kuadrot vendore do mundoheshin më shumë për të bërë pasi që për ta Ulqini dhe 
rrethina saj janë të shenjëta sepse ata aty kanë jetu dem baba dem, por deshirojnë që 
edhe femijët e tyre që të jetojnë aty, prandaj nga ta pritet që investimet ti bëjnë vet, të 
ruajnë ambientin por njëkohësisht edhe të krijonë pasuri të cilën do jua përcjellnin 
edhe fëmijve, nipërve të tyre, kështu që ata do mundohen për më të mirën e vendit, por 
duhet udhëzu dhe mësu se si duhet të veprojnë. 
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30.Zhvillimt strategjik i turizmit në Kosovë konform direktivave të 
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Abstracti 
  Nuk është e lehtë të përcaktohet me saktësi çasti kur filloi të funksionojë bursa e parë 
e letrave me vlerë. Është hedhur supozimi se bursat e para ma sa duket kanë qenë me 
origjinë italiane. Aty rreth vitit 1400, në Venedik bëhej tregtimi i borxheve publike dhe 
hartohej një listë. Në vazhdim, gjenovezët dhe milanezët i dhanë një shtytje të madhe 
panaireve të këmbimit. 
  Ndërkohë, që në vitin 1531, në Anverse (Belgjikë), lindi e para bursë e madhe e letrave 
me vlerë. 
  Por, duhej pritur viti 1785 që bursa e Amsterdamit (Hollandë), tështe e organizuar 
zyrtarisht. 
  Sot, kemi mbërritur në një numër shumë të madh bursash, ku ndër më të 
rëndësishmet mund të përmendim Bursat nacionale, si ajo e NEW Jork-ut (NYSE), atë 
të Tokios (TSE), Bursën e Londrës (LSE), etj. Këto bursa quhen nacionale për shkak të 
numrit të madh të kompanive të listuara, shtrirjes gjeografike të këtyre kompanive, 
klientelës së ndryshme të blerësve dhe shitësve që përdorin tregun etj. 
 
Një përshkrim i përgjithshëm i Bursës së Londres, (LSE) 
      Bursa e Londrës daton që nga viti 1773. Ajo është reformuar vazhdimisht, ndërsa 
reformën e fundit e ka përjetuar në vitin 1986 me Big Bang. Në vitin 1990 në LSE ishin 
1.484 kompani, ndërsa 551 ishin të huaja. LSE liston edhe firmat e huaja, duke ruajtur 
imazhin e qëndres financiare me permasa boterore. Frika nga ikja e investitoreve drejt 
tregjeve më të lira dhe më të mëdha e shtyri LSE-në, që në mesin e viteve 80 të  hapej 
për kapitalin e huaj dhe kështu tu konkurrojë bursave jashte Mbretërisë së Bashkuar. 
Efektet e Big Bangut si proçes reformues ishin të shumëfishta: 
Kompetencë e dyfishtë - firmat anetare ishin të lejuara të veprojnë si krijues  të tregut, 
duke blerë dhe duke shitur aksione në emër të tyre, sikurse brokerat kryejnë 
transaksione për klientet e tyre. Gjithashtu bursa instaloi sistemin e ri të ekranit 
qëndror të quajtur SEAQ (Stock Exchange Automated Quotations), i cili tregonte 
cmimet, madhësine e tregut dhe transaksionet për të cilat raportojnë pjesëmarrësit në 
treg. 
Komisionet - Big Bang preku edhe sistemin e vjetër të komisioneve (provizioneve), i cili 
ra nga 0.5% në vlerën e transaksioneve që ishte para reformës, në 0.25%. 
Anëtarësim i hapur- anëtarësimi në bursë ishte i hapur, u zhbllokua për bankat e 
mëdha britanike sikurse për kompanitë amerikane e japoneze siç janë Merill Lynch e 
Nomura (një nga kompanitë më të fuqishme në Japoni) si dhe për ndërmjetës të tjerë të 
huaj. Aktualisht ekzistojnë më shumë se 550  aksione të kompanive të listuara në LSE. 
Në vitin 1997, LSE aplikoi një sistem të ri të koordinimit të urdhrave në bursë, i quajtur 
SETS (sock exchange trading system). Bleresit dhe shitësit vendosin urdhëresat e tyre 
në sistem, përmes  brokerave nëse ata nuk janë anetarë të bursës ,ndërsa kjo 
harmonizohet nga sistemi kompjuterik SETS. Ky sistem në fillim është futur për 100 top 
aksionet dhe por më vonë është shtrirë në mbi 200 aksione britanike dhe të huaja. 
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Në vitin 2001 Zyra Kliringe e  Londres (London Clearing House) është caktuar si një 
vend plotësues për tregtim  në LSE. Kjo zyrë do të eleminoje rrezikun e transaksioneve, 
sepse të gjitha transaksionet do të pastrohen përmes shtëpisë kliring, e cila garanton 
atë që shitësi do të marrë cashin e tij, kurse blerësi aksionet e tij. 
 
2.Si ka ndikuar bursa e Londrës në ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar? 
      Në vitin 2009, kompanitë në tregun e rritjes AIM të Bursës së Londrës kanë 
kontribuar me një total prej  21 bilion £ në GDP-në e Mbreterisë së bashkuar duke 
mbështetur 570.000 vende pune në mënyrë të drejtpërdrejtë, nëpermjet  zinxhirit të 
furnizimit dhe efektetit shumëzues,por hapësirat e mëdha fiskale dhe më pak kufizime 
janë të nevojshme për të frenuar rrjedhen e kapitalit neto nga “shpenzime” të vogla dhe 
për të rritur përfitimet ekonomike të dorëzuara nga sektori sipas një raporti nga Grant 
Thornton, i porositur nga bursa e Londrës. 
     "Nëse AIM do të vazhdoj si platforma kryesore në botë për kompanitë në tregun e 
rritjes e cila është në kërkim të rritjes së kapitalit, ne duhet që të heqim kufizimet e 
panevojshme në kriteret e investimeve nga një sipërmarrje e kapitalit të shitjeve me 
kredi dhe kundrejt erozionit gradual të stimujve fiskalë," komentoi Stephen Gifford, 
shefi Ekonomist në Grant Thornton LLP në Mbretërinë e Bashkuar. 
  Ndikimet e përgjithshme direkte dhe indirekte të AIM-së janë të 
konsiderueshme. Kompanitë të AIM-së kontribuan drejtpërdrejt rreth 12 bilion £ për 
GDP-në dhe punësuan rreth 250.000 njerëz. Një pjesë tjetër prej 9 bilion £ e GDP-së 
dhe 320.000 vende pune janë të mbështetur në mënyrë indirekte me anë të zinxhirit të 
furnizimit dhe efektit shumezumes. 
     "AIM ka një rekord të madhe në lidhje me rrugëtimin e saj, por tendencat e 
investimeve nga viti 2002 tregojnë dalje në përputhje me kapitalin neto prej sektorit të 
vogël në Mbretërinë e Bashkuar .Me kalimin e viteve, ndryshime të stimujve për 
investitorët në letra me vlerë të AIM-së kanë zvogëluar efikasitetin e tyre dhe kanë 
reduktuar besimin e investitorëve të tjerë, për shembull heqja e aseteve të bizneseve të 
Taper Relief (lehtësie në taksa) dhe kufizimet e vendosura ndonjëherë të forta në 
kriteret e investimit për sipërmarrjen e kapitalit të shitjeve me kredi, "shpjegoi Gifford. 
     Raporti bën thirrje për tre pikat kryesore të veprimit që duhet të ndiqen për të 
mbështetur rritjen e firmave në ngritjen e kapitalit të AIM dhe për të rritur përfitimet 
ekonomike të aksionereve:  
1.Të lejojë pjesëmarrjen nga Venture Captial Trusts (VCT) në tregun sekondar  
2. Për të rritur testimet  bruto të aseteve për VCTs në £ 15 milionë dollarë dhe 250    
punonjës.  
 
3. Për të siguruar një regjim të favorshëm mbi Tatimin mbi fitimim bruto për të 
investuar në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) 
"Kufizimet që do të thotë relativisht pak kompani të AIM janë të përshtatshëm për 
investime nga sipërmarrje e kapitalit të shitjeve me kredi janë padyshim 
kundërproduktive. VCTs janë një katalizator jetike për AIM, shpesh duke vepruar si një 
spirancë investitor që inkurajon fonde të tjera institucionale për të investuar në të 
njëjtën kompani," argumentoi Gifford.  
    Duke komentuar mbi propozimet e raportit, Marcus Stuttard, Shef i AIM, tha: "Ky 
raport nënvizon rëndësinë e AIM, për vende pune në Mbretërinë e Bashkuar dhe të 
ekonomisë në Mbretërinë e Bashkuar. AIM është tashmë një qendër të veprimtarisë 
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sipërmarrëse, por është me rëndësi që në treg mund të tërheqë në mjedisin e biznesit 
kompani të ndryshme duke i  përkrahur sa më shumë që të jetë e mundur në mënyrë 
që ato të arrijnë potencialin e tyre të plotë për të ndihmuar rimëkëmbjen e fuqia së tyre 
ekonomike.  
    Gjetjet dhe propozimet në këtë raport kërkojnë të mbështesin rekomandimet e 
Burses së Londres (London Stock Exchange).  Qeverisa duhet të njohë rëndësinë e një 
pakete masash të nevojshme për të tërhequr investitorë të NVM-ve dhe të lejojnë 
kompanitë që të rrisin kapitalin në një kosto të pranueshme.  
    " Gifford ka rënë dakord, duke përfunduar, "Britania duhet të ushqejë, mbështesi dhe 
të inkurajuar një kulturë të investimeve, risi dhe ndërmarrje, për të ndihmuar 
ribalancuar ekonominë dhe për të ofruar një rritje të qëndrueshme dhe të lartë 
ekonomike gjatë viteve të ardhshme.  AIM luan një rol të rëndësishëm për të siguruar 
që kompanitë e reja të vogla dhe të mesme të kenë mbështetje në financat e jashtme 
për të zgjeruar tregun e tyre. 
      Grant Thornton LLP në Mbretërinë e Bashkuar është një biznes kryesor dhe 
këshilltar financiar me zyra në 28 vende në mbarë vendin.Ata jenë një firmë anëtare 
brenda Grant Thornton International Ltd, një nga organizatat kryesore të botës 
ndërkombëtare të kontabilitetit në pronësi të pavarur dhe të menaxhuar dhe firmat 
konsulente. 
 Klientët e anëtarët dhe korrespondenti i firmave mund të kenë mbështetje në 
njohuritë dhe përvojën e 2600 dhe 30000 partnerëve të punësuar në mbi 100 vende të 
botës dhe të marrin një cilësi të veçantë, të lartë dhe shërbim të personalizuar kudo që 
ata zgjedhin për të bërë biznes.  
     London Stock Exchange Group është biznesi më i larmishëm dhe kryesor i këmbimit 
në Evropë, duke përfshirë Bursën Italiane dhe Bursën e Londrës (London Stock 
Exchange). Me mbi 500 firma anëtare dhe më shumë se 3,000 kompani që marrin pjesë 
nëpër tregjet e saj, Grupi operon në tregjet të mëdha dhe më likuide në Evropë. 
    Bursa e Londrës në vetvete është bursa që ofron këmbimet  ndërkombëtare në botë 
me rreth 600 kompani të huaja nga pothuajse 70 vende. Këto shifra përfshijnë 
kompanitë ndërkombëtare që përfshihen edhe në Tregun e Investimeve Alternative 
(AIM), qe eshte edhe tregu me i zgjeruar i LSE si dhe tregu më i suksesshem në botë . 
3. Ribalancimi i Ekonomisë: Tregtia dhe Investimet 
Roli i Grupit të Bursës së Londrës në Mbretërinë e Bashkuar në tregti dhe investime 
   Grupi i Bursës së Londrës mirëpret fokusin që risitë e  biznesit dhe aftësia 
e  komisionit të zgjedhur të jetë e dhënë me politikën e Britanisë së Madhe dhe 
veprimet e tregtisë dhe investimeve ndërkombëtare. Nëpërmjet aktivitetit 
ndërkombëtar të saj për zhvillimin e biznesit, grupi i Bursës në Londër ka qenë 
jashtëzakonisht i suksesshëm në tërheqjen e kompanive ndërkombëtare në Mbretërinë 
e Bashkuar për të rritur kapitalin nëpër tregjeve të Britanisë. Ato gjithashtu ofrojnë 
biznese në Mbretërinë e Bashkuar, si të mëdha ashtu edhe të vogla, me një platformë 
të njohur globalisht duke i bërë ato të dukshme për investitorët në të gjithë botën. Për 
të ruajtur konkurrencën globale ekonomike të tregjeve të Londrës, ajo është e 
domosdoshme që në Mbretërinë e Bashkuar të dy ruajnë dhe forcojnë vëmendjen e tyre 
në tregtinë dhe investimet ndërkombëtare, veçanërisht si bilancin e lëvizjeve globale 
të fuqisë ekonomike larg nga ekonomia tradicionale perëndimore drejt ekonomisë në 
zhvillim. 
  Mesazhet kyçe të shkëmbimit në Mbretërinë e Bashkuar mbi tregtinë dhe investimet 
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• Bursa është një kampion bote në listimet ndërkombëtare, me trokitje të mëdha 
pozitive në efektet për shërbimet financiare dhe statusin e Britanisë së Madhe në 
Londër, si një qendër globale financiare. LSE është një treg global për listimet 
ndërkombëtare që kërkon ta mbajë këtë status dhe punon me qeverinë për të tërhequr 
më shumë kompani ndërkombëtare në Londër. Bursa tani ka 592 firma të huaja nga 
rreth 70 firma që janë ndërkombëtare ndërsa për shkëmbime të tjera të mëdha (ka 501 
në NYSE (SHBA) dhe 74 në bursën Gjermane. Kjo është jetike për qëndrueshmërinë në 
Londër, si një qendër financiare që ajo mbetet e hapur dhe mikpritëse për kompani 
ndërkombëtare dhe të kapitalit. 
• Një listë në tregjet  e Mbretërisë së Bashkuar u mundëson bizneseve, të mëdha dhe 
atyre të vogla për të përfituar nga grupi më ndërkombëtar i kapitalit në botë. Në vitin 
2009, kompanitë e UK të listuara në tregun e rritjes së mbështetur nga AIM (TIA,tregu i 
investimeve alternative), kanë kontribuar drejtpërdrejtë 12 bilion £ në GDP-në e 
ekonominsë së Mbretërisë së Bashkuar dhe për 570.000 vende të reja pune  . Një listë e 
AIM-së (Alternative Investment Market) u jep kompanive një platformë 
ndërkombëtare, duke i bërë ato të dukshme për investitorët në të gjithë botën. Ka 
shumë studime në rast  se ne mund të ndajmë kompanitë AIM (Alternative Investment 
Market) të Britanisë së Madhe që kanë përfituar direkt nga investimet ndërkombëtare 
përmes AIM-së (Alternative Investment Market) 
• LSE është shumë aktive në promovimin e Londrës, si një vend kapital . Është jetike që 
në Britaninë e Madhe janë të bashkuara departamentet e qeverisë deri në përfshirjen e 
tyre në çështjet e tregtisë, siç ka pasur raste kur në mungesë të një përfshirje të 
tillë  kanë penguar drejtpërsëdrejti marrëdhëniet tregtare me rëndësi jetike me vendet 
e tjera të botës. 
 • Grupi i Bursës në Londër ka një histori  në ndërtimin e partneriteteve të forta me 
ofruesit e tregjeve të kapitalit në mbarë botën, duke përfshirë bursën e Johanesburg, 
Bursa e Tokios me AIM (me treg investimesh alternative) në Tokio dhe Bursën e Oslos. 
Për një afat të gjatë, qëllimi kryesorë është zhvillimi i përbashkët i tregjeve të kapitalit 
global. 
 
 Më poshtë është një përmbledhje e vendeve prioritare për tregjet primare në 2012: 
• India – është parë një issuance (ky vend është në gjendje për të blerë asete nga 
autori) të rëndësishme nga ky rajon që vazhdojnë të nxisin shkëmbimin atje. LSE 
gjithashtu bashkëpunojn me shkëmbime lokale përmes një marrëveshje të MOU 
(A memorandum of understanding, memurandumi i mirëkuptimit, i cili është një 
dokument që përshkruan një marrëveshje njëpalëshe dhe shumëpalëshe midis paleve). 
Listimet e fundit përfshijnë: Essar (është një shoqëri shumëkombëshe konglomerat në 
sektorët e energjisë, fuqisë, komunikimit, si dhe ndërtimit me seli në Mumbai, Indi 
.Pesë kompani indiane i janë bashkuar AIM-së në dhjetë javë, duke ngritur një 
shumë rreth $ 344.400.000 
• Kinë – LSE ka krijuar një bashkëpunim të ngushtë me HMT (HMT, siguron cilësinë e 
produkteve dhe  shërbimeve për kontraktorët dhe përdoruesit përfundimtarë në tregun 
e pjesa më e madhe e magazinimit) dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me 
rregullatorët vendas. Në lidhje me LSE-në , FSA (Financial Services Agency, agjensia e 
sherbimeve financiare)  ka hartuar dy produkte të reja për të lehtësuar më tej kapitalin 
e ndërgjegjësimit në Londër nga emetuesit e Kinës, Amerikës Latine dhe Afrikës. 
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• LSE po shikon një potencial të fortë nga rajoni që do të vazhdojë të rizbatojë praninë e 
tyrë atje. Listemet e fundit përfshijnë: African Barrick Gold (biznesi i minierave të arit 
që veprojnë në Tanzani) (mars 2010) 581,000,000 £ në pranim.  
• Rusia dhe CIS (Commonwealth of Independent States). Ky është një rajon nga i cili 
LSE tashmë ka emëtuar më shumë se çdo shkëmbim tjetër në botë. ajo është duke 
bashkëpunuar ngushtë me shkëmbimet lokale dhe monitorimin e ndonjë  nga 
zhvillimeve rregullative që mund të ndikojnë tek emetuesit nga ai rajon. Listimet e 
fundit përfshijnë: Ukrainen në maj 2010 me 187.500.000 $ në pranim. 
 • Mongolia- Ajo merr pjesë në një tender për të siguruar më tej  ndihmesën në 
shkëmbimet lokale dhe planet e privatizimit  nga qeveria.Millennium IT-Capital 
Markets :Teknologjia e partneriteteveBursa është duke punuar në të gjithë botën për 
zhvillimin e partneriteteve me operatorët e tregjeve të kapitalit në ekonomitë në 
zhvillim. Teknologjia e përparuar është mbështetur në bashkëpunimin më të madh 
global. Blerja e kompanisë teknologjike “Millennium IT” në Srilankë është një shembull 
i kësaj. Nëpërmjet bursës,” Millennium IT” është tani duke siguruar platforma tregtare 
në nivel global dhe teknologjia e tyre është përdorur nga tregjet në Kroaci, Kenia, Indi, 
Srilanka, si dhe shkëmbimet metalike në Londër dhe ICAP (kompani e Mbretërisë së 
Bashkuar bazuar si ndërmjetësi ndërtregtar më i madh në botë që kryen transaksione 
për institucionet financiare dhe jo për individë privatë). Partneritetet  ndërkombëtare  
janë të përpunuara në një numër të madhë mënyrash - informacion, tregti, 
teknologji.Për shembull:  Kjo burse ka një sistem të mbikëqyrjes së tregut dhe të 
partneritetit të biznesit me Egjiptin,  Johanesburgut dhe Norvegjinë .Pra siç e dimë të 
gjithë, ekonomia angleze është një nga ekonomitë më të zhvilluara në botë dhe 
shumica e vendeve në zhvillim e kanë zili dhe e marrin si shëmbull që të ecin në hapat 
e tyre në mënyrë që të kenë një rritje ekonomike. Kompani nga e gjithë bota shkojnë në 
tregjet ku LSE (London Stock Exchange) operon për të mbledhur para që të kenë një 
rritje ekonomike duke përfituar kështu në një nga pishinat ekonomike më të thella dhe 
më të lëngshme të botës kapitaliste kundrejt nje kostoje të ulët.    Bursa e Londrës ka 
një lidhje të fortë me Bursën e Italisë dhe mbi 500 anëtarë të tregtisë nga e gjithë bota 
udhetojnë drejt tregjeve të këtyre dy bursave sepse këto dy sisteme ofrojnë tregti të 
shpejtë dhe efikase kundrejt kostove shume të ulëta. Në këtë mënyrë lejojne 
investitorët dhe institucionet e tjera që të kenë mbështetje në kapital dhe në të 
ardhurat fikse.  Në shërbimin postar të tregtimeve LSE vepron si: një qendër që i 
garanton palës tjetër se pagesat janë bërë dhe janë dërguar me sukses; një qendër e 
sigurtë depozituese dhe operon   në një sistem të sigurtë të letrave me vlerë që japin 
edhe udhezimet përkatëse, duke bërë pagesat aktuale  dhe bën dërgimin e  letrave me 
vlere: paraqitet si  një kujdestar I letrave me vlere. LSE aplikon cilësi të lartë me çmime 
të kohës reale dhe të dhënat mbi tregtinë krijojnë transparencë dhe likuiditet që janë 
edhe vula e tregjeve të LSE. Përveç kësaj këto dy bursa ofrojnë edhe shërbime 
teknologjike për depozituesit, ndërmjetësuesit financiar, këmbimin valuator dhe 
organet rregulluese në Shtetet e Bashkuara, Europe, në rajonin e Azisë së Paqësorit dhe 
në Afrikë.  
 
 
 
 



224 

 

 

Dafina Sylqa Kolegji Evropian Dukagjini, Kosovë 

Donika ElshaniKolegji Evropian Dukagjini,Kosovë 

31.Ndikimi i krizës globale financiare në ekonominë e Kosovës 

Abstrakti 
Kriza financiare globale, që momentalisht ka vërshuar pothuajse gjithë botën, ka 
shokuar disa nga ekonomitë më të fuqishme botërore.  Shumë korporata të mëdha, 
institucione financiare, madje edhe disa shtete, kanë bankrotuar për shkak të efekteve 
që po shkakton kjo krizë. Tani që ky trend po shpërndahet edhe në tregjet evropiane, 
ne po ballafaqohemi me një pyetje: Si po ndikon kjo krizë financiare në Kosovë?   
Krizës, nuk mund t’i shpëtonte as Kosova, nuk mund t’i shmangej ndikimit dhe prekjes 
nga pasojat negative të saj. 
Pra, kriza në Kosovë sipas shumë raporteve ekonomike, që ekzistojnë mbi këtë fakt, del 
se Kosova nuk është prekur direkt dhe në mënyrë të fuqishme si në shtetet e mëdha, 
por ajo që vlen të theksohet është se ne më së shumti jemi prekur lehtë nga kriza 
ekonomike. 
Dihet se Kosova është një vend i vogël dhe me ekonomi që përgjithësisht gjeneron 
shumë pak të ardhura në raport me vendet e tjera, gjithashtu Prodhimi i Brendshëm 
Bruto dhe Exportet nuk janë aq të mëdha si në vendet e tjera të botës së zhvilluar.  
Megjithate është detyrim i Institucioneve Qeveritatre që të merren me të gjitha 
politikat ekonomike që kjo krizë të tejkalohet.  
 
Fjalët kyçe: Kriza, Krizat financiare, Kriza financiare globale, Menaxhimi i krizes, 
Krizat në Kosovë 
 
Hyrje: 
Në këtë parathënie të këtij punimi kryesisht do te flitet për krizat financiare si dhe 
ndikomi i krizës globale financiare ne Kosovë. Siç e dimë krizat financiare nuk janë 
ndonjë dukuri e panjohur.Kriza globale financiare e shek XXI goditi një pjesë të madhe 
të shteteve të botës, ku si pasoj e krizës u shfaq inflacioni, zvoglimi i konsumit, shfaqja 
e varferise, mbyllja e vendeve te punës, shtangimi i investimeve te huaja.  
Kriza financiare e disa shteteve të zhvilluara në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës nëse gjeneron në krizë ekonomike atëherë mund të ketë efekt negativ edhe 
në Kosovë.  
Duhet kuptuar se kriza financiare që po i kaplon shtetet e zhvilluara është vetëm 
financiare dhe nuk është krizë ekonomike. 
Katër vitet e fundit (2008-2011) kanë qenë vitet më të vështirat për ekonominë 
ndërkombëtare dhe atë të Bashkimit Evropian, që nga kriza botërore e vitit 1939, e cila 
njihet në historinë e ekonomisë si kriza e hiperprodhimit. 
Kriza ndërkombëtare e viteve të fundit ka qenë më e theksuar në BE, pasi që Evropa, 
përveç krizës financiare ndërkombëtare, u përball edhe me krizën e deficiteve 
buxhetore të vendeve anëtare, duke filluar nga Greqia, Italia, Irlanda, Portugalia, 
Hungaria, vendet baltike etj. Kriza në BE e ka vënë në pikëpyetje edhe vetë ekzistencën 
e valutës së përbashkët evropiane - euro. 
Por si u bë që kriza në BE, ku është e koncentruar diaspora jonë, të mos ketë efekt në 
reduktimin e dërgesave në Kosovë, që në zhargonin ekonomik njihen si remitenca? 
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Nëse krahas krizës në BE do të reduktoheshin edhe dërgesat e diasporës, atëherë nuk 
do të kishte vend për analizë, pasi që do të ishte e natyrshme që emigrantët tanë, të 
përballur me krizën ekonomike në vendet ku ata jetojnë, t’i zvogëlojnë dërgesat për 
familjarët e tyre. 
Në rastin e Kosovës ndodhi paradoksi, me ardhjen e krizës remitencat u rritën. 
Me përjashtim të vitit 2009, kur remitencat shënuan një rënie simbolike, në vitet e tjera 
dërgesat në Kosovë vazhdimisht kanë shënuar rritje dhe ato silleshin mbi 500 milionë 
euro në vit, të dhëna të konfirmuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Sipas Bankës 
Qendrore të Kosovës, dërgesat e emigrantëve në Kosovë kanë vazhduar të rriten me 
1.2% edhe në gjashtëmujorin e parë të vitit 2011. Edhe në vitin 2010 remitencat në 
Kosovë janë rritur për 1.3%. 
Sipas një studimi të USAID-it, 75% e emigrantëve kosovarë jetojnë në Gjermani, Zvicër, 
Itali dhe Austri. Pjesa tjetër, prej 25%, jetojnë në vendet skandinave, Britani, SHBA, 
Francë etj. 
Edhe pse BE-ja, si tërësi, është përballur me krizën financiare dhe krizën e deficiteve 
buxhetore, vendet ku është e koncentruar diaspora jonë, në Gjermani dhe Zvicër, 
ekonomitë e tyre kanë performuar mirë në këtë kohë krize, madje që të dyja këto vende 
po shënojnë rritje ekonomike. 
Luhatjet në tregjet financiare dhe kriza e deficiteve në BE, nuk kanë ndikuar në 
shkurtimin e vendeve të punës në Gjermani dhe Zvicër, nuk kanë ndikuar në uljen e 
standardit të banorëve të këtyre shteteve dhe për rrjedhojë nuk kanë ndikuar tek 
mërgata jonë dhe të hyrat që ata i gjenerojnë në këto vende. Ky është faktori esencial 
dhe vendimtar, i cili ka ndikuar që dërgesat nga diaspora të qëndrojnë gati në nivelin e 
njëjtë, madje me një rritje simbolike. 
Të dhënat e lartpërmendura dëshmojnë se në dy vendet ku është e koncentruar 
diaspora jonë nuk ka efekte të theksuara të krizës ekonomike dhe ky është faktori 
esencial që ka ndikuar që remitencat në Kosovë të kenë trend rritjeje. 
Një faktor tjetër që mund të konsiderohet i rëndësishëm për nivelin aktual të dërgesave 
të diasporës në Kosovë është i natyrës sociale dhe tradicionale. 
Në mungesë të posedimit të shtetit të tyre, për shekuj me radhë, kosovarët janë shumë 
më solidarë në kohë krizash. Kjo ndodhi edhe në krizën e fundit financiare 
ndërkombëtare.Këto pohime i vërteton edhe një sondazhi të institutit të hulumtimeve 
“Gallup” për emigrimin dhe dërgesat e tyre, të realizuar në 135 vende të botës, i cili 
rezulton se Kosova është ndër vendet me më së shumti dërgesa të pranuara, krahasuar 
me numrin e banorëve. Hulumtimi tregon se 23% e familjeve në Kosovë pranojnë 
dërgesa nga jashtë dhe kjo paraqet përqindjen më të lartë në rajon.  
Dërgesat nga jashtë përbëjnë të ardhurat kryesore për shumë familje kosovare dhe kanë 
një ndikim pozitiv në ekonominë e vendit, me 12% të GDP-së. Dërgesat nga diaspora 
kanë një efekt tjetër, të jashtëzakonshëm, në bilancin e pagesave me botën e jashtme, 
kur dihet se hendeku i importit mbulohet me eksport vetëm në masën prej rreth 
10%.89  
 
Teksti Kryesor  
Krizat financiare – Një histori pa mbarim 

                                                
89http://gazetajnk.com/?cid=1,983,1033 
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Krizat financiare nuk janë një dukuri e re dhe as e panjohur. Gjatë pesë apo gjashtë 
shekuj ato filluan të shfaqen valë valë.  
Kriza e parë financiare e botës modern që lidhet me ekzistencen reale të tregut dhe 
vetë kapitalizmit si sistem është shfaqur në  vitin 1643 në Holandë me emrin dhe cilesin 
e cuditshme : kriza e tulipanave” Iluzioni monetary u perqendrua dhe u barazua me një 
lule që është symbol i vetë Holandës .  
Në katër shekujt e fundit kanë ndodhur mbi 40 kriza financiare duke perfshirë këtu 
edhe krizen e fundit të vitit 2007 -2010 qe tronditi rënde dhe e frikesoi tërë boten per 
pasojat e tmershme që mund te shkaktonte në gjithë ekonomine dhe financat botërore.  
Edhe pse shumë eksperte të ekonomisë  kanë vënë me kohe alarmin për kujdesin që 
duhet patur në raport me iluzionet monetare, spekulimet financiare dhe limitet qe ka 
kreativiteti financiar. Por në këtë  rastë zërata e tyre janë degjuar pak apo aspak.  
Krizat financiare vazhdojne të jenë prezente.90 
Kriza financiare globale 2007 – 2010 – Iluzioni më i madhë në histori  
Kapitalizmi në pikëpyetje  
Kriza e viteve 2007-2010, në plote kuptimin e fjales ishte një  krize globale shume 
dimensionale. 
 
Termi “Krize financiare” u perdor vazhdimishte për të portretizuar një tersi dukurish 
negative financiare dhe ekonomike që  fillonin me krizen e monedhave, krizat bankare, 
krizat e bursave, kirizen e deficiteve buxhetore  dhe borxheve publike etj.  
Gjithqka filloi të shfaqej gjatë vitit 2007, si një krizë financiare që e kishte origjinen nga 
kreditë e keqija në tregun e imobilura amerikan. U shtruan shumë pyetje te cilat 
kërkonin pergjigje, a do te mbetej kjo krizë e lokalizuar vetem ne SHBA? Apo do te 
përhapej edhe ne Europë. Ku gjithashtu do të prekte vendet emergjente dhe ato në 
zhvilm?  
Kjo cështje u trajtua me një delikatese të madhe nga personalitetet më të spikatura 
botërore të politikes siq janë Xhorxh Bush, Dominique Strauss Kahn, Ben Bernanke, 
Nicola Sarcozy, Angela Merkel, etj, Kjo krizë u trajtua me një delikatese të vecantë, e 
cila duhej menaxhuar me kujdes intensitetin dhe përhapjen e saj në Europë dhe në 
vende të tjera të botës. 
Në fillim të vitit 2008 kriza financiare filloi të shfaqej edhe në Europë dhe disa muaj më 
vonë perfshiu pothuajse gjithë botën. Në fillim FMN-ja i vlersonte në rreth 1000 miliard 
dollare humbje nga kjo krizë, ndërkohë që bënte parashikime aspak optimiste për 
nivelin e rritjes ekonomike dhe inflamacionin në ekonomite kryesore të planetit. 
Humbjet globale nga kjo  krizë rezultuan kolosale.  
Ekspertet mendojnë se këtë radhë problemi duhej  vlersuar nga një kendveshtrim tjetër 
shumë  më kompleks. Zgjidhjet e ofruara për daljen nga krizat e mëparshme apo dhe 
gabimet ne menaxhimin e tyre nuk konsiderohen “receta” tëresishte adekuate për 
krizen aktuale. 
Një grup autorësh nënvizon se SHBA-ja ka të bëjë me krizen e një vendi të mbytur në 
borxhe të brendshme dhe të jashtme, në Europe kemi të bëjme me krizen e e një rajoni, 
shtetet antare të të cilit nuk po e zhgjidhnin dotë qeverisjen politike dhe sidomos atë 
ekonomike financiare të BE-së  

                                                
90

Adrian Civici, Iluzionet Monetare - Mashtrimet e mëdha, faqe 11,12,13 
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Në thelbin e kesaj kriza financiare që shpertheu në vitin 2007 e ka origjinen në dy 
evenimente të rendesishme: në “ fllusken imobilare amerikane të viteve 2000” dhe 
humbjet kolosale që institucionet financiare dhe bankat amerikane patën si pasojë  e “ 
krizës së subprimes”.91 
 
Kriza ekonomike në Republikën e Kosovës 
Siq e dimë Republika e Kosoves përballet me shumicën e problemeve të cilat i kanë 
pasur edhe shtetet tjera post komuniste dhe poashtu shtetet të cilat kanë dal nga 
konflikti, ku përfshihet qeverisja jo efektive, gjyqesori i dobët dhe poashtu gjyqesori i 
përhapur. Këtu problemet përkeqesohen me krizën ekonomike globale e cila ka 
ndikuar tek investimet direkte të jashtme dhe remitancat . 
Në vitin 2009 Kosova kishte nivel të varferisë e cila shkonte në 45% me 15% të cilet 
jetonin në varferi ekstereme. Kosova është shteti më i varfër në Europë. Të bësh biznes 
në Kosovë është shumë vështirë. 
Tregi negative i kreditimit ka përcjelle bankat komerciale në vend. Krahas zvoglimit te 
profitit është shtuar edhe perqindja e kredive të keqija apo jo jopërformuese.  
Indikatori kryesor në shtimin e perqindjes se kredive të keqija dhe redukimin e rritjes 
se kreditimit janë krizat ekonomike të cilat kanë ndikuar në fuqinë blerëse.Vlersohet se 
BQK-ja nuk raporton drejt për ndikimin e krizës në sisitemin bankar.  
Krijimi i tregjeve financiare në Kosovë duhet të shikohet në konekst të krijimit të 
tregjeve finaciare të Shqipërise. Kështu që krijimi i bursës dhe strukturës së nevojshme 
për tregjet kapitale duket më i përballueshem dhe poashtu më premtues në rezultatet e 
dëshiruara.  
Kalimi  i recesionit ekonomik mund të ketë ndikime në Kosovë, por ndikimet në 
Kosovë mund të jenë të vonuara sikurse edhe efektet e krizes ekonomike. 
Kosova shihet si potencial për të investuar nga jashtë dhe normalishtë stabiliteti 
ekonomik i Evropës nënkupton edhe stabilitet ekonomik të klimave të cilat janë të 
rëndësishme në treg.  
Mirëpo ekziston shqetësim se sa do te zgjasë kjo periudhe rimëkembje, teksa panunësia 
parashikohet  të rritet. “Recesioni që goditi Evropen preku edhe diasporen kosovare e 
cila çdo viët kërkon remitanca të medha  në Kosovë. Në shumicën e vendeve të 
fuqishme rimëkembja ekonomike vec ka filluar.92 
 
Efektet e Mundshme të Krizës Financiare në Kosovë   
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.Institucionet financiare që operojnë në Kosovë, siç janë Bankat dhe 
institucionet mikro‐financiare bazohen kryesisht në depozita lokale dhe kredi, prandaj 
nuk ka përhapje të madhe nëtregjet financiare ndërkombëtare, që në një formë apo 
tjetrën izolon shtetin tonë nga kjo krizë.  Shumica e bankave përdorin  norma fikse te 
interesave, gjegjësisht është vetëm një bankë që ofron norma interesi duke përdor 
Euriborin, si interes bazë që mund të ketë ndikim nga sjellja e tregjeve financiare 
ndërkombëtare.   

                                                
91

 Adrian Civici, Iluzionet Monetare – Mashtrimet e mëdha, faqe 355 
92 Konferenca e nëntë ndërkombëtare – Biznesi dhe Punësimi, faqe 40,41,42,43 
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Së dyti, efektet e krizës financiare mund të kenë efektet tek parat e dërguara nga 
Kosovarët qëpunojnë e veprojnë në diasporë. Këto para që dërgohen nga diaspora në 
Kosovë për shume familje janë si burim i vetëm i të ardhurave, pasi që papunësia është 
shumë e madhe në Kosovë.Si rezultat i krizës financiare, disa nga Kosovarët që punojnë 
jashtë vendit mund ta humbinpunën, pasi që korporatat e mëdha janë duke zvogëluar, 
në mënyrë që t’i ulin shpenzimet dhe ta mbijetojnë këtë krizë.   
Së treti, Kosova mund të ballafaqohet me efekte negative sa i përket investimeve të 
huaja nështetin tonë, pasi që shumë ekonomi të fuqishme frikësohen të hyjnë në fazën 
e recesionit, si shkak i krizës financiare. 
 Nëse kjo ndodh, ne mund të shohim një rrënje ne investimet e huaja,që edhe janë në 
një përqindje të vogël. Eksperiencat e kaluara tregojnë se pasi që ekonomitë e fuqishme 
kalojnë pikën më të ulët te krizës financiare, ato stabilizohen shpejt, dhe shtetet që më 
së shumti vuajnë nga kjo krizë janë pikërisht shtetet me ekonomi te dobët, siç është 
Kosova, dhe pikërisht kjo duhet të jetë frika jonë më e madhe. Kosova momentalisht ka 
bilancin e tregut në vlerë negative, e cila fatkeqësisht parashihet të rritet në vitet në 
vijim si shkak i krizësfinanciare globale.93   
 
Efektet e krizes financiare globale ne Kosovë dhe preventivat  
Kosova nuk do të jetët imun nga valët e recesionit financiar të cilat po e lëkundin tërë 
ekonominë, sidomos të vendeve më të zhvilluara. Por, duke pasur parasyshë madhësinë 
ekonomike, pastaj nivelin e zhvillimit të saj, shkallën e ulët të integrimit në ekonominë 
dhe proceset ekonomike globale, impaktet , ndikimet do të jenë shumë më të vogla. 
Kosova është në një krizë ekonomike, por jo nga burimet dhe shkaqet e njëjta nga e cila 
u shkaktua recesioni financiar aktual . Rrënjët e krizës së saj janë të hershme, si pasojë 
e erodimit të ekonomisë nga ngjarjet e së kaluarës, si dhe mungesës së strategjisë 
nacionale te zhvillimit. A nuk mund të flitet për një krizë ekonomike nëse kemi 
shkallën më të lartë të varfërisë, si dhe të varfërisë ekstreme në regjion dhe më gjerë, 
kemi shkallën më të lartë të papunësisë, kemi bruto produktin vendor për kokë banori 
më të ulët në regjion, kemi eksportin më të vogël në regjion, kurse importi është 
galopant, nëse kemi deficit me përmasa të larta të bilancit tregtar, nëse mbulesa e 
importit me eksport është skandaloze, nëse kemi hapje më të vogël të vendeve të 
punës, nëse kemi gjendjen më të vështirë sociale dhe standard shumë të ulët të 
popullatës. Kosova në mënyrë të ndjeshme ende nuk është duke i ndier pasojat e krizës 
financiare, por me siguri do të ketë pasoja në ekonominë edhe ashtu të brishtë, të cilat 
do të kenë peshë edhe më të madhe. 
Vendi duhet të përgatitet nga aspekti psikologjik dhe material, kur dihet ekonomia në 
mënyrë ekstreme është e varur nga remitancat, donacionet dhe nga konsumi i 
personelit të vendeve të huaja që punojnë 
në Kosovë. Njëkohësisht, të jemi korrekt se edhe vendet me ekonomi më të fortë nuk e 
kane kuptuar masivitetin e krizës, disi e kanë injoruar dhe kanë reaguar me vonesë. 
Ndoshta qeveria jonë e ka kuptuar që Kosova nuk do të jetë oazë që nuk do të preket 
nga kriza dhe se efektet e saj mund të ngadalësojnë aktivitetet ekonomike, që do të 
reflektohet n mosrealizimin e projeksioneve makroekonomike për vitin 2009, 

                                                
93 http://www.gapinstitute.org 

 



 

 

 

229 

 

 

gjegjësisht në vitin vijues, pasi që disa “eksperte ekonomik vendor” kanë deklaruar se 
kjo krizë nuk do të ketë pasoja për ekonominë e Kosovës.  
Ne gjithsesi nuk mund të udhëheqim dhe orientojmë krizën, por ajo do të udhëheqë 
me ne. Na mbetet që në një periudhë të ardhshëm të adaptohemi me zvogëlimin e 
shpenzimeve publike, me rritjen e investimeve infrastrukturave dhe me ruajtjen e 
vendeve të punës në nivelin sa është e mundur.   
Lehtësimi i ekonomisë nga disa taksa, aty ku është e mundur, duke mos rrezikuar 
aktivitetet dhe efiçiencën e qeverisë me rastin e zvogëlimit të të hyrave në buxhet (p.sh. 
zvogëlimin e TVSH-së për disa produkte ekzistenciale, si buka, mishi, mielli, qumështi, 
vaji dhe produktet e dedikuara për fëmijë dhe tëmoshuar. 
Marrja e masave protekcioniste ndaj disa importeve, edhe pse kjo në ekonominë e 
tregut nuk është masë e popullarizuar, por kështu veprojnë edhe shumë vende që 
kanëekonomi shumë më të zhvilluar.  
Qeveria të reduktoj shpenzimet publike, si karburantet, mëditjet e deputetëve, të 
kursehet në mallra dhe shërbime, por gjithnjë duke pasur parasysh të mos rrezikohen 
aktivitetet normale të funksionimit të saj. Rritja e taksave për produkte që nuk kanë 
ndjeshmëri sociale, si kozmetika, e gjera të tjera të luksit.Në bazë të kritereve të 
përcaktuara të stimuloj eksportin, të shtohen stimulimet në bujqësi e blegtori, në 
gjenerimin e produkteve agro-industriale, duke pasur parasysh efektet që mund të 
arrihen sa i përket punësimit dhe zëvendësimit të artikujve ushqimor nga importi.94  
 
Kosova - Në krizë apo pranë krizës? 
Krizat ekonomike globale në botë si dhe kriza aktuale ekonomike në eurozonë, sipas 
përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe organizatave ekonomike, nuk ka pasur 
ndikim të madh në ekonominë e Kosovës. 
Arsyeja e mos ndikimit të krizës ekonomike të eurozonës në Kosovës, sipas tyre, është 
qasja e kufizuar e Kosovës në tregjet evropiane. 
Gjatë një debati me temën ekspozimi i tregut financiar të Kosovës në tregjet evropiane, 
përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe organizatat ekonomike në vend, theksuan 
se kanalet përmes të cilave pritet të ndikohet Kosova nga kriza në eurozonë është rënia 
e mundshme e remitencave, rritja më e ngadalësuar e eksporteve dhe të hyra më të 
ulëta nga investimet e huaja diskrete. 
Kriza në eurozonë, e njohur si krizë e borxheve, nuk ka prekur Kosovën në masë të 
madhe për faktin se, Kosova e ka borxhin publik më të voglin në rajon dhe ajo është 
vetëm rreth 5.4 për qind e GDP-së. 
Të dhënat aktuale dëshmojnë se Kosova në tërësi ka menaxhuar të mbetet e pandikuar 
nga kriza e cila preku tregjet financiare globale, dhe e cila është përcjellë me kriza 
ekonomike, kryesisht në vendet e zhvilluara gjatë vitit 2009, dhe se tani kjo që e ka 
kapluar vendet e eurozonës e që kryesisht lidhet me borxhin publik.  
Sipas disa eksperteve te ekonomise: Kosova,  çdo herë ka qenë në krizë ekonomike. 
Ekonomia e Kosovës duhet të analizohet nga dy këndvështrime, në aspektin ekstrem 
dhe intern. Në aspektin ekstrem duhet të jemi të vetëdijshëm për të gjitha masat që 
kanë marrë qeveritë e shteteve e evropiane që për vitin 2012 të bëjnë një reduktim të 
investimeve kapitale dhe të kenë një monitorim më radikal, dhe si pasojë e një 
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monitorimi të tillë, pa mëdyshje, do të ketë edhe rënie të rritjes ekonomike, dhe do të 
ketë mundësi më të vogla të importeve. 
 
3 Arsyet e Ndikimit të krizës globale financiare në Kosovë 
 
Kriza në Eurozonë zvogëlon remitencat në Kosovë 
Si element tjetër është ndikimi i sistemit bankar të Kosovës të krizës ekonomike në 
eurozonë. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike Sociale, Ibrahim Rexhepi, 
thotë se sistemi bankar i Kosovës ka qenë i pandikuar nga krizat ekonomike në 
botë.Bankat në Kosovë kanë vazhduar të jenë të qëndrueshme, pavarësisht zhvillimeve 
që kanë ndodhur nga viti 2008 - 2009 e këtej, nuk ka pasur ndonjë shqetësim në 
sistemin bankar, së paku kur ka rritje të depozitave apo kreditimi, që kanë shënuar 
rritje dhe që kanë ndikuar pozitivisht në afarizmin e bankave 
Ndryshe, në raportin e fundit të Bankës Botërore të titulluar “Perspektiva Globale 
Ekonomike për vitin 2012”, ku përfshihet edhe Kosova, thuhet se për shkak të 
problemeve të borxheve në eurozonë, në Kosovë gjatë këtij viti do të ketë rënie të bruto 
prodhimit vendor në 3.9 për qind, nga 6.3 për qind sa ishte në vitin e kaluar. 
Shkalla e lartë e varfërisë dhe e papunësisë në Kosovë ka bërë që një pjesë e madhe e 
qytetarëve kosovarë të varen nga paratë e dërguara nga familjarët e tyre që jetojnë dhe 
punojnë në vende të ndryshme të Evropës. Zvogëlimi i këtyre dërgesave,do të ndikojë 
direkt në gjendjen ekonomike dhe sociale të këtyre familjeve. 
Për familjet sociale dhe të papunët, për familjet që i kanë pasur shpresat e fundit te të 
hyrat nga remitencat, rënia e tyre do të thotë shumë. Për vite të tëra, gjendja e tyre 
ekonomike dhe sociale është varur nga dërgesat nga jashtë.  
Sipas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25 për qind e popullatës ose mbi 500 
mijë emigrantë kosovarë jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas një sondazhi 
të Institutit të Hulumtimeve Gallup, të bërë kohë më parë, pas anketimeve të zhvilluara 
në 135 vende të botës, del se Kosova radhitet lart në listën e vendeve që marrin 
remitenca, me 23 për qind apo me më së shumti në rajon.95 
 
Mungesa e Investimeve te Huaja ne Kosovë 
Ekspert  të ekonomisë vlersojnë se Kosova po ballafaqohet me një problem shumë të 
rëndë dhe me një krizë të thellë ekonomike, me një problem të rëndë social dhe me një 
varfëri shumë të madhe e cila dita-ditës po rritet. Vetë fakti i një gjendje të tillë 
ekonomike, sipas tij tregon se politika ekonomike në Kosovë, nuk ka qenë efikase dhe 
është dështuese. 
Sipas esperteve ekonomik Qeveria e Kosovës, nuk ka krijuar parakushte për tërheqjen e 
investitorëve të huaj dhe as për diasporën shqiptare dhe se korrupsioni është pengesa 
kryesore për tërheqjen e investitorëve të huaj. Korrupsioni tek ne, tashmë bëhet haptas 
dhe se kjo është trishtuese, pasi që po i pengon investimet. Korrupsioni, është në të 
gjitha nivelet institucionale dhe tashmë është kthyer në një kancer në fushën 
ekonomike dhe politike. 
Korrupsioni paraqet një faktor shumë të rëndësishëm ose një pengesë shumë të madhe 
për tërheqjen e investitorëve të huaj. Për arsye se askush nuk e investon kapitalin e 
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tyre, aty ku nuk është i sigurte dhe ku ka korrupsion. Siguria juridike dhe stabiliteti 
janë definitivisht ndër faktorët kryesorë, që investitorët e huaj e marrin parasysh. Dhe 
këtu nuk duhet të kemi iluzione. Kosova duhet të vazhdojë të përmirësojë klimën 
investive dhe të përmirësojë para së gjithash sigurinë juridike, ligjore. Ky është një 
parakusht shumë i rëndësishëm për ardhjen edhe më të shtuar të investitorëve të huaj. 
Aktualishte kemi investime , por ky nuk është nivel i kënaqshëm, sepse e dimë që 
potencialet janë jashtëzakonisht të mëdha dhe nevojat gjithashtu janë shumë të 
mëdha. 
Mirëpo prap se prap rënia e investimeve të huaja në Kosovë, sipas tij, është më e vogël 
sesa rënia e investimeve në Shqipëri apo investimeve të huaja në Maqedoni.  
Gjatë viteve të fundit, investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje, sidomos gjatë 
dy viteve të fundit dhe kjo është një shenjë shumë e mirë. Megjithatë, kjo vlerë e 
investimeve nuk është e mjaftueshme për një vend si Kosova, duke pasur parasysh 
potencialet dhe nevojat e ekonomisë së saj.96 
 
Investimet e Huaja ne Kosove  
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë kishin filluar të bëhen investime ndërkombëtare 
direkte në fusha të ndryshme. Këto investime ishin vlerësuar si mjete të domosdoshme 
për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik në vend. Që nga ajo kohë, institucionet 
kosovare krijuan mekanizma ligjorë dhe agjenci për promovimin e investimeve, ndërsa 
u organizuan konferenca të ndryshme ku iu bëhej thirrje kompanive ndërkombëtare që 
të investojnë në Kosovë. 
Investime të tilla janë bërë që nga paslufta, por mbesin të panjohura detajet për 
shumën e mjeteve të investuara në Kosovë për periudhën ndërmjet viteve 2000-2003. 
Procesi i përpilimit dhe publikimit të statistikave mbi investimet e huaja direkte në 
Kosovës nisi në BQK tek në vitin 2006, duke përfshirë periudhën statistikore 2004 dhe 
2005. 
Përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë (BQK) se që 
nga viti 2000 deri në tre mujorin e parë të vitit 2012 investimet e huaja direkte në 
Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliardë euro. Është fatkeqësi e madhe që të dhënat nuk 
janë të detajuara për investimet e huaja direkte që nga paslufta deri në vitin 2004. 
Përgjegjësinë kryesore, ndër të tjera, rikonstruktimin e infrastrukturës kryesore në 
Kosovë e kishte shtylla e katërt e misionit të Kombeve të Bashkuara në vend. 
Pjesa dërrmuese e investimeve direkte që bëheshin në periudhën e parë katërvjeçare të 
pasluftës thuhet se i janë dedikuar pikërisht këtij sektori të menaxhuar nga UNMIK-
u.97 
 
Shuma e investimeve të huaja direkte nëpër vite: 
2004 -  42.9 milionë euro 
2005 - 107.6 milionë euro 
2006 -  294.8 milionë euro 
2007 -  440.7 milionë euro 
2008 -  366.5 milionë euro 

                                                
96http://www.kosovapress.com/?cid=1,3,150390&app=cms 
97

http://www.kohaditore.com/?page=1,3,117117 

 

http://www.kosovapress.com/?cid=1,3,150390&app=cms
http://www.kohaditore.com/?page=1,3,117117


232 

 

 

2009 -  291.4 milionë euro 
2010-  365.8 milionë euro 
2011 -  394.6 milionë euro 
Derisa në tre mujorin e parë të vitit 2012 investimet e huaja direkte kanë qenë 60.4 
milionë euro. 
Total  2, 364.7 miliardë euro 
 
Përfundimi:  
Kriza globale financiare e shekullit XXI goditi një pjesë të madhe të shteteve të botës. Si 
pasojë e krizës u shfaq inflacioni, zvoglimi i konsumit, shfaqja e varfëris, mbyllja e 
vendeve të punës, stagnimi i investimeve. 
Megjithatë konsiderohet se ende nuk është tejkaluar rreziku i përsëritjes së tronditjeve 
ekonomike financiare. 
Është koha për të rishikuar rregullat e një globalizimi më të ekuilibruar e më të 
besueshëm. 
Mësimi i madh i krizës ka të bëje me faktin se ne jemi të gjithë një.  
Ështe shumë e rëndësishme që kriza financiare të dihet si një mundësi për të kryer 
ndryshimë.  
Tani për tani bota duhet të sigurohet që masat e mara të implementohen më mënyrë të 
shpejtë në nivel rajonal, kombëtar dhe industrial.  
Tejkalimi i krizës se Kosovës në ekonominë e Kosovës duhet të fokusohet në këto 
aktivitete:Të bëhet shfrytëzimi racional i resurseve natyrore si në energjinë energjetike 
ashtu edhe ne industrinë minerale. 
Të shfrytezohen mjetet e remitancave në hapjen e vendeve të reja të punës, sidomos ne 
industrinë prodhuese, bujqësore etj. 
Të inkurajohet zbatimi i politikave dhe strategjive për nxitjen e investimeve të huaja në 
sektorin e prodhimit dhe të turizmit.  
Të bëhen reforma e politikës fiskale, doganare, bankare, financiare, etj. 
Të hartohet një strategji për uljen e shkallës së varfërise sidomos ajo ekstreme.  
Kosova është e pasur me minerale e posaçërishtë me linjit, rezervat e linjitit vlerësohen 
të jenë të mjaftueshme për të furnizuar energjetikën kosovare.  
 
Conclusion: 
The XXI century global financial crisis hit a largst part of world states. As a result of the 
crisis appeared inflation, consumption reduction, the incidence of poverty, the closing 
of jobs, investment stagnation. 
However it is considered that is not exceeded the risk of recurrence of the financial and 
economic shocks.It is time to review the rules of a more balanced globalization and 
more reliable.Great lesson of the crisis has to do with the fact that we are all one.It is 
very important that the financial crisis is known as an opportunity to commit the 
changes.Right now the world must ensure that any measures to be implemented more 
rapidly in the regional, national and industrial.Overcoming the Kosovo crisis in 
Kosovo's economy should focus on the following activities:Rationaly to  use natural 
resources as energy and the energy in the minerals industry.  
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32.Yield management je skup koncepcija i tehnika koje se bave 
maksimizacijom dobiti i prihoda u turizmu. 

Uvod 
Yield menadžment na nivou turističke destinacije  
Yield management je integrisani timski rad  
Yield management je tehnika kontrole izvršenja marketinga a u sebi sadrži i procese 
planiranja i realizacije optimalne profitabilnosti turističkih kapaciteta. 
Ključna sentenca yield managementa vezana za turizam i hotelijerstvo-Prazna soba-
zauvijek propuštena prilika u smislu zauvijek izgubljenog prihoda. 
Cilj yield managementa nije snižavanje cijena već maksimizacija profita.Cilj yield 
managementa je postići potpuno pokriće varijabilnih troškova i ukoliko nije moguće u 
potpunosti bar značajan dio fiksnih troškova. 
Metode koje doprinose optimizaciji profita u okviru yield managementa su:  
STATIČKA METODA:Prati proces rezervacije u stvarnom vremenu i kontroliše stvarnu 
distribuciju pozivajući se na optimalan raspored utvrđen na početku sistema.Sistem ne 
maksimizira ukupan prihod.Vodi računa da broj potvrđenih rezervacija ne prođe 
postavljene limite.  
DINAMIČKA METODA:Otklanja nedostatak statičke metode koja je nefleksibilna u 
kontroli rezervacija.Dinamička metoda pretpostavlja kontrolisanje tražnje za 
određenim uslugama.Modeli za optimiziranjem raspoloživih kapaciteta za prodaju 
funkcionišu na osnovu aktuelnih podataka o turističkim konzumentima.  
Neki osnovni parametri o jediničnoj pokrivenosti troškova jediničnim prihodima su:   
•Prosječno ostvareni prihod od sobe je iznos koji hotelijer dobija po odbitku popusta, 
rabata, doručka i poreza na dodatnu vrijednost,odnosno ARR-average room rate = 
cijena sobe -doručak- pdv-rabati. 
•Prosječan prihod od sobe na dan (engleski ADR = Average daily rate=prihod od gostiju 
koji plaćaju pun iznos – prihod od gostiju sa popustom /broj izdatih soba x 100, zatim 
prihod od grupa – naknadno odobreni rabat za grupe/ broj izdatih soba grupi x 100 
•REVPAR-revenue per available room = ukupan prihod od sobe                                                                          
raspoložive sobe 
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Kriva graničnog yielda reba naglasiti i napraviti distinkciju pri koncipiranju yield 
managementa u manjim i/ili većim turističkim sistemima.Naime, u većim sistemima su 
uglavnom prisutne dvije varijante:  
U prvoj opciji, revenue-yield direktor je u istom hijerarhijskom nivou sa ostalim 
direktorima i vrši reporting direktno ka CEO-u (izvršnom direktoru).  
Pod njim su, u hijerarhijskom smislu revenue manager, koji se bavi direktno 
upravljanjem prihoda, front office manager i reservation manager. 
U drugoj opciji ,revenue direktor se ne nalazi u direktnoj organizacionoj šemi,već je 
prisajedinjen kabinetu CEO-a i takođe je direktno odgovoran CEO-u.Revenue manager 
se nalazi u ovom slučaju u okviru finansijskoj sektora. 
Navedene opcije su karakteristične za kompleksnije organizacije i u oba slučaja revenue 
direktor ima široka ovlašćenja u pogledu definisanja i implementacije revenue 
strategije i taktike. 
U manjim organizacijama revenue direktor i revenue manager je jedna 
funkcija,reporting se vrši direktno ka direktoru prodaje, koji izvještaje proslijeđuje 
direktoru prodaje i marketinga i izvršnom direktoru. 
U ovom slučaju, front office manager i reservation manager izvještavaju revenue 
managera. 
Slijedeća opcija je kada je u top managementu ustanovljena pozicija potpredsjednika za 
distributivne kanale i revenue management.U tom slučaju, postoji više regionalnih 
revenue direktora, koji su podijeljeni po teritorijalnom principu. 

Yield Management

Primjer u SPA segmentu- 100% kapaciteta

Bez Yield Managementa Sa Yield Managementom

Service Service
Price Margin Hours Profit Hours Profit

Aromatherapy Massage $90 $60 5 $300 30 $1,800

Swedish Massage $100 $50 90 $4,500 40 $2,000

Mud Wrap $150 $120 5 $600 30 $3,600

100 $5,400 100 $7,400

37% rast profita

 
 
.Elementi proizvodnih procesa – «organizacijske jedinice» 
 Proizvodni proces – vrijeme trajanja proizvodnog ciklisa kao cjelokupnog procesa 
obrade materijala od ulazne sirovine u krug poduzeća do izlaska (isporuke) finalnog 
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proizvoda – vrijeme provedeno unutar određenog poslovnog sustava- vrijeme obrta 
kapitala u jednom proizvodnom ciklusu. 
  
Postoje tri temeljna oblika tehnoloških procesa: 
  
-         procesi dobivanja materije 
-         proces preobrazbe materije 
-         procesi preoblikovanja materije 
  
Proizvodni proces sastoji se od tehnoloških i pratećih procesa. Dobra organizacija 
proizvodnje (racionalizacija) znači povećanje udjela tehnološkog ili «korisnog» 
vremena nasuprot pomoćnim vremenima. 
 S- kako još poduzeće povećava troškovnu efikasnost???? 
  Tehnološki preces – vrijeme trajanja aktivnosti kojima se mijenjaju svojstva materijala 
u pogledu izgleda, sastava, namjene... 
 
Tehnološki procesi mogu biti: 
  
-         mehaničko – tehnološki (u pravilu diskontinuirani – organizacija fleksibilnija) 
-         kemijsko – tehnološki (prirodno zadani) 
  
Tehnološki proces sastoji se od tehnoloških postupaka  koji se mogu shvatiti kao 
jedinstveni i cjeloviti zadaci (-> zadaci koji služe kao jedinica analize prilikom 
projektiranja, organizacije poslova i delegiranja zadataka) 
Tehnološki procesi sadrže metode rada na radnom mjestu, režime rada, vremena rada. 
Tehnološke procese dalje dijelimo na postupke. Postupci mogu biti postupci izrade i 
montaže ako je riječ o prerađivačkoj industriji. U uslužnom sektoru obično govorimo o 
radnom postupku. 
Tehnološki postupci dijele se na  tehnološke operacije. 
Tehnološke operacije su postupci koji se neprekidno (ciklički) ponavljaju na jednom 
radnom mjestu. 
Operacije se dijele na zahvate i mikrozahvate, a ovi se mogu dijeliti na pokrete i 
mikropokrete. 
  
Prateći procesi – transport, čekanje, pripremno – završna vremena 
 Operacijske strategije u sklopu integralne strategije poduzeća  
Sistem ciljeva i strategija poduzeća 
Misija  
Razvojne strategije 
Funkcijske strategije 
Konkurentske strategije 
 Operacijskom strategijom se relativno trajno predodređuju konkurentske sposobnosti 
poduzeća tako što se, kao posljedica donesenih odluka, u budućnosti ograničava 
manevarski prostor u pogledu vođenja ekonomične politike asortimana, mogućnosti 
uvođenja proizvodnih i tehnoloških inovacija, predodređuju se vjerojatne politike 
kapaciteta, politike zaliha, politike kvalitete... 
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 ELEMENTI PROIZVODNE STRATEGIJE PODUZEĆA 
Odluke o pozicioniranju poslovnog sustava  
odluke o stupnju fokusiranja proizvodnje  
odluke o izboru tehnoloških procesa i tehnologija  
odluke o alokaciji resursa prema strateškim alternativama  
odluke o veličini, lokaciji i rasporedu kapaciteta  
 ad.1. definiranje stupnja standardiziranosti proizvoda i usluga ovisno o 
karakteristikama potražnje (ravnomjerna ili sezonska, trend rasta potražnje, intenzitet 
uvođenja proizvodnih i tehnoloških inovacija) 
 
Alternative: 
veće serije i stabilan proizvodni i tehnološki sustav  
manje serije i širi asortiman 
IZRAŽAVANJE KAPACITETA 
1. ugrađeni kapacitet ( nazivni kapacitet ) = kapacitet s obzirom na ugrađene tehničke  
značajke stroja 
   K = 365 * 8 * 3 = 8760 sati godišnje 
 2. radni kapacitet = stvarno iskoristivo vrijeme 
 Kradni = Kinst – trajanje nužnih prekida 
 nužni prekidi uključuju kvarove, podmazivanje, čišćenje, preventivno održavanje, 
nužno stajanje ( npr. hlađenje ), grla proizvodnje…  
 3. optimalni kapacitet = kombinacija tehničkih i ekonomskih faktora 
      najpovoljniji odnos relativnih fizičkih i tehničkih veličina koje daju najpovoljniji 

financijski učinak 
 brži rad = veća produktivnost i možda bolja iskorištenost kapaciteta, ali i brže trošenje 
alata, više pogrešaka ( škart ), zamor radnika ( preopterećenost ), uz eventualne 
ozljede…   
veća ili manja kvaliteta  
optimalni kapacitet se najčešće ne promatra sa stanovišta jednog stroja ili radnog 
mjesta, nego sa stanovišta ukupne proizvodne linije ili postrojena 
  
MJERENJE KAPACITETA 
 1. u fizikalnim veličinama ( količinski )  
2. u ekonomskim jedinicama ( vrijednosno ) 
 
ad 1. OK za homogen proizvod; za nehomogenu proizvodnju kapacitete moguće 
vrijednosno izražavati u strojnim satima , norma satima… odnosno, kroz uvjetni 
proizvod 
    
EKONOMIKA POSTROJENJA (KAPACITETA) 
  
POSTROJENJA = strojevi i uređaji 
      alati i naprave 
KAPACITETI = proizvodna sposobnost, učinak moguć u jedinici vremena      
ili učinak po jedinici ulaganja 
  
EKONOMIKA POSTROJENJA  racionalno korištenje  
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ovisi o obilježjima postrojenja, odnosno o tipu industrijske proizvodnje koji 
predodređuju inpute  
-         ograničavaju elastičnost u primjene različitih materijala 
-         određuju zahtjeva u pogledu stručnosti različitih materijala 
-         određuju stupanj međuzavisnosti proizvodnih operacija i radnih mjesta 
predodređuju svojstva proizvoda  
-         razinu kvalitete koji je moguće dostići realnim zalaganjem (ulaganjem) 
-         mogućnost inoviranja na postojećim tipovima proizvoda 
-         učestalost promjene asortimana 
-         mogućnost personalizacije proizvoda 
-         fleksibilnost u pogledu veličine serija (relativne gubitke zbog odstupanja od 
optimalne-maksimalne razine iskorištenja kapaciteta) 
predodređuju razini i strukturu cijene korištenja  
-         udio direktnih i indirektnih troškova 
predodređuju ukupnu organizaciju operativnog poslovanja – organizaciju aktivnosti 
podrške  
-         skladište 
-         UT 
-         Sustave planiranja i nadzora 
 SVIM NAVEDENIM – predodređuje se konkurentska sposobnost poduzeća. Počevši od 
fleksibilnosti u rokovima isporuka, preko fleksibilnosti dizajna i izvedbe sve do 
"otpornosti" poduzeća na veće i manje tržišne šokove kroz privremeno ograničavanje 
proizvedenih količina ili kroz prijelaz na druge i drugačije proizvode u razdobljima 
krize. Podjednako značajne za fleksibilnost postrojenja jesu i mogućnosti nadogradnje 
uz relativno niža dodatna ulaganja. 
 OPĆI TREND – neovisno o tipu ind. proizvodnje – sve više stupanj automatizacije, 
robotizacije, kompjutersko integriranje informacijskih resursa, koji zajedno djeluju na 
način da kontinuirano podižu fleksibilnost proizvodnih sustava. 
 Automatizacija – sposobnost da bez ljudske intervencije prelazi iz stanja u stanje 
Robotizacija – upotreba programabilnih mehaničkih uređaja koji zamjenjuju ljudski rad 
(strojeva za manipuliranje, uzimanje ili odlaganje, obradu i slično) 
 OSNOVNI DIJELOVI SUSTAVA KOMPJ. INTEGRIRANE PROIZVODNJE 
Sistem  planiranja i upravljanja 
Kompjutorski podržano projektiranje (CAD) 
Kompjutorski podržano tehnološko planiranje (CAP) 
Kompjutorski podržano izvršenja (CAM) 
Kompjutorski podržano osiguranje kvalitete (CAQ) 
Kompjutorski podržano uredsko poslovanje (CAO) 
 
RAZVOJ TEHNIKA MREŽNOG PLANIRANJA 
 Ganttove karte – PRETHODNICA 
 1901. Henry Gantt – grafički prikazi u dvije dimenzije 
 Popis (pregled aktivnosti u tablici gdje jedna dimenzija predstavlja vrijeme trajanja 
aktivnosti zauzetosti kapaciteta...najčešće zasjenjivanjem polja označava se stupanj 
izvršenja plana) 
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NEDOSTATAKnije moguće utvrditi povezanost aktivnosti, nužnost prethodnog 
dovršenja nekih aktivnosti da bi uslijedile druge; proboj plana traži ponovno crtanje 
gantograma OK kad je riječ o jednostavnijim, kratkoročnijim, ne pre skupim 
projektima 
 PREDNOST preglednost, jednostavnost izrade i razumijevanja 
 TMP 
 1957. Remington Rand i Du Pont razradili tehniku za planiranje radova na održavanju 
kemijskih postrojenja (CPM) 
 istovremeno i PERT – Polaris (atomska podmornica) i interkontinentalni raketni 
sustav prije Rusa 
 Osnovni zahtjev: usklađivanje vremenske dinamike aktivnosti uz minimalan ukupan 
vremenski utrošak- niti jedna aktivnost ne smije  biti previđena... novac sekundaran 
 INFO POTREBE: potpun popis aktivnosti, definirane veze među aktivnostima, 
procjenjeno trajanje pojedinačnih aktivnosti. 
 REZULTAT: pouzdana procjena ukupnog trajanja projekta, mogućnost utvrđivanja 
kritičnih aktivnosti, rezervi vremena; 
 Podloga za reviziju plana, korekcije trajanja pojedinih aktivnosti i traženje troškovno 
prihvatljivih alternativa (redefiniranje načina izvođenja aktivnosti i potrebnih resursa) 

 fleksibilnost, mogućnost dorade sustava 
 Osobito s razvojem kompjuterskih programa našli široku primjenu 
 
 POSTUPAK 
 A)    PLANIRANJE PROJEKTA- pripremna faza: utvrditi sve potrebne aktivnosti i 
odnose međuzavisnosti (redoslijed); prikazati tablicom 
B)     POSTUPAK IZRADE DIJAGRAMA (mrežnog plana) 
  
1. nacrtati dijagram (konvencije u prikazivanju aktivnosti  i događaja) 
2. analizirati trajanje svakog puta i utvrditi kritičan put i ukupno trajanje projekta 
3.  izračunati najranije završno vrijeme za svaku aktivnost 
4. izračunati najkasnije završno vrijeme za svaku aktivnost 
5.  izračunati rezerve vremena za svaku aktivnost 
6. izračunati najranije i najkasnije početno vrijeme za svaku aktivnost 
7. izračunati vjerojatnost izvršenja projekta u očekivanom vremenu (PERT) 
  
C)    PRAĆENJE I REVIZIJA POLAZNOG PLANA 
 Dobivene informacije primjeniti prilikom prilagodbe plana objektivnim okolnostima 
(analiza financijskih tokova, alternativnih tehničkih mogućnosti, preinake na 
postrojenjima: sastavu, rasporedu, funkcijama...)* 
  
PRAVILA GRAFIČKOG PRIKAZIVANJA 
 Kod CPM-a: aktivnosti označene kružićima; 
strelice ukazuju na odnose slijeđenja i prethođejna 
 kod PERT- a: aktivnosti određene početnim i završnim događajem 
optimističko vrijeme, vjerojatno vrijeme, pesimističko vrijeme; 
očekivano trajanje aktivnosti (To + 4Tv + Tp) / 6 
 
 



 

 

 

239 

 

 

OSNOVE YIELD MENADŽMENTA U HOTELIJERSTVU 
Yield menadžment se prvi put pojavio u avio kompanijama tokom osamdesetih godina 
dvadesetog veka. Cilj mu je bio i ostao da maksimalno iskoristi vremenski ograničene 
resurse, odnosno proda što više avio karata po najboljim cenama.Problem predstavlja 
vremensko ograničenje osnovnog resursa. Ukoliko ne prodate avionsku kartu na letu 
danas vi ste tu mogućnost prodaje nepovratno izgubili i taj prihod nećete moći 
nadomestiti. Karta koju niste prodali danas je propušten prihod.Zbog toga je potrebno 
pronaći pravu cenu koja će privući putnika da se odluči za let iako je u vidu imao drugi 
termin. Zbog toga su avio karte jeftinije nekoliko meseci ili sedmica pre leta, nego 
neposredno pre samog poletanja, jer putnik u slučaju dužeg vremenskog perioda ima 
veći vremenski horizont da se odluči za baš taj let sa popustom. 
Osobe koje biraju putovanja vremenski bliže samom letu obično imaju obavezu koju ne 
mogu izbeći i oni predstavljaju sigurnog kupca kome se naplaćuje puna cena. Ovaj 
model preuzeli su hoteli. Svaki hotel ima neku tražnju i shodno tome određuje cene. U 
hotelijestvu se preko funkcije rezervacija (sadašnjih i istorijskih) odvija funkcija yield 
menadžmenta. Na osnovu kompjuterskih podataka daje se predviđanje na rok od 45-90 
dana da bi se odredile cene i predvidela profitabilnost.Jedna od osnovnih razliika 
između hotela i avio kompanije je i mogućnost hotela da prodaje i druge stvari osim 
standardne usluge kao što je noćenje (u slučaju avio kompanije – leta). Hotel prodaje 
hranu i piće, velnes, tako da i ti faktori moraju biti uključeni u odlučivanje. Zbog toga 
potencijal jedne druge koja ima baknet ili druge dodatne usluge može biti veća nego 
potencijal grupe kojoj se naplaćuje viša cena noćenja.Suština yield menadžmenta je da 
maksimizira ukupan profit. Zbog toga se razvijaju matematički modeli koji prate prošle 
prodaje, zahteve, strukturu prihoda,  da bi predložila cene u širem vremenskom 
okviru.Hotelijerima se ne isplati da samostalno razvijaju sisteme za predviđanje yield 
menadžmenta, već se zbog svoje programerske kompleksnosti koriste već gotova 
rešenja. Jedno od rešenja je Microsova Opera. Nakon što se prikupe podaci od 
transakcija, grupnih rezervacija, promena rezervacija, program predlaže cene koje 
koriste agenti prodaje.Osnov posmatranja su dve grupe kupaca - individualni gosti i 
grupe. Te cene uspostavljaju ograničenja koja su velika u vreme veće tražnje, dok su 
niža u slučajevima manje tražnje. Program mora da proceni celokupni promet 
odredjene potencijalne grupe na taj način što uključuje prodaju soba, hrane i pića, 
konferencijskog prostora, zakupa opreme itd. Ovaj prihod se nakon toga poredi sa 
prihodom koji bi se mogao očekivati od prolaznih gostiju, kao i to koliko bi grupa 
uticala na dužinu ostajanja tih gostiju.Parametri koji se uzimaju u obzir su dan dolaska, 
vrsta sobe i cena po kojoj se prodaje, kao i dužina boravka. Jedan od bitnih faktora je i 
broj osoba koji se nalazi u sobi, jer veći broj osoba znači i bolji prihod. Obično su i 
grupe koje druže ostaju profitabnije i poželjnije.Za grupe sistem predlaže najnižu cenu 
koja se isplati uzimajući u obzir očekivanu tražnju. Na prodaji je da oko njih pregovara. 
Cilj prodaje je da izvuče maksimum i u pregovorima ostvari što bliže cene rack rate 
cenama. 
Kod individulanih gostiju mogućnost pregovaranja sa gostom su manje, jer se koriste 
cene koje je sistem predložio. Jedino u slučaju prodaje neposredno pre termina, može 
se individualno odobriti popust, ali on mora slediti odredjenu dugoročnu politiku, da 
ne bi došlo do različitog tretiranja gostiju. 
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Uloga sistema je i da automatski postavi i overbooking da bi ostvario najviši profit, 
imajući u vidu istoriju otkaza.Program je povezan sa PMS - property management 
system i CRS - centralized reservation system čije baze služe za prognozu najbolje cene.  
 
Zaključak 
Yield menadžment je nastao kao odgovor na rast konkurencije među kompanijama 
koje se u poslovanju takmiče i bore za svakog kupca. Prve kompanije koja su uvele yield 
menadžment u svoje poslovanje otkrile su da omogućava veći prihod, ali s druge strane 
je njegovo uvođenje i rad veoma složen i zahtijeva odrijeđena znanja i kontrolu nad 
mnogim veštinama. Osnovna ideja i osnovni cilj kompanije koja primjenjuje yield 
menadžment jeste nivo zarade odnosno profita koji želi da postigne. 
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Dr. MBA. MSc., Enriko Ceko Universiteti Planetar i Tiranës. 

33.Një model ekonomik për zhvillimin e Malit te Zi dhe të komunës 
së Ulqinit 

Abstracti 
Qëllimi i hulumtimit është që të japë një model ekonomik për Malin e Zi dhe komunën 
e Ulqinit, duke u bazuar në burimet e saj njerëzore dhe natyrore, një model i cili 
garanton rritjen ekonomike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe rrugën drejt integrimit të 
vendit në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë. 
Qasja e përdorur është e bazuar në marrëdhëniet midis sektorëve të ekonomisë së 
Malit të Zi dhe Ulqinit dhe marrëdhëniet e ekonomisë së Malit të Zi dhe të ekonomisë 
së Ulqinit me ato të rajoneve përreth brenda vendit dhe me ekonominë e Ballkanit, që 
të synojnë sigurimin e produkteve dhe shërbimeve për konsum vendor, rajonal dhe më 
gjerë, për një ekuilibër më të përshtatshëm midis sektorëve të ekonomisë, si një mjet 
për rritjen e PBB-së. 
Deri tani janë identifikuar shtatë modele zhvillimi. Modeli i cili i përshtatet mirë Malit 
të Zi dhe komunës së Ulqinit nën kushtet aktuale është një zhvillim ekonomik që 
duhet të fokusohet në burimet njerëzore, natyrore dhe financiare për ata sektorë që 
janë premtues. Për të ndërtuar një model të tillë në mes të sektorëve, duhet të 
përcaktohen aktivitetet më të përshtatshme që do të ndiqen. Kjo mund të bëhet me 
metoda që marrin në konsideratë tre variabla: prodhimin, kursimet dhe punën. Sipas 
kushteve të vendit dhe burimet në dispozicion, zhvillimi ekonomik kanë më shumë 
shanse të rrjedhë në rrugën e ekonomisë së tregut në drejtim të zhvillimit të 
qëndrueshëm. Brenda këtij sistemi, ekonomia e Malit të Zi dhe e ekomunës së Ulqinit 
ka shanset të jetë e suksesshme në rrugën e perfeksionimit të modelit anglosaxon, 
brenda këtij modeli, segmenti më i përshtatshëm për kushtet aktuale dhe për të 
ardhmen është: nxjerrja, shfrytëzimi dhe përpunimi i produkteve dhe nënprodukteve 
nga toka dhe nëntoka – produkte të papërpunuara e zhvillim bujqësor e rural - 
agrobiznes – produkte gjusëm të gatshme dhe të përfunduara - përpunim mallrash për 
konsum - ndërtim / materiale ndërtimi – rritje e kapaciteteve energjetike – tregti me 
pakicë e shumicë – zgjerim i kapaciteteve të transportit - zhvillimi i bizneseve të 
relaksit - zhvillim i turizmit - zhvillim i sektorit bankar dhe të sigurimeve – investime 
në IT – përmirësim i shërbimeve shëndetësore - zhvillim i sektorit të konsulencës – 
forcim i sistemit arsimor, etj. 
Rezultati kryesor i studimit është se ky model ekonomik rrit dhe përmirëson shanset 
për përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të Malit të Zi dhe të komunës së Ulqinit 
dhe ndihmon ekonominë vendase për të fituar avantazhe konkurruese drejt rrugës së 
integrimit në Ballkan e më gjerë. 
 
Hyrje 
Me marrjen e rrugës drejt ekonomisë së tregut për qytetarët e Malit të Zi dhe të 
komunës së Ulqinit ka ardhur koha të mendojnë seriozisht se si do të konturohet 
ekonomia për ecurinë e saj afatmesme dhe afatgjatë, në kushtet kur forca kryesore 
lëvizëse në ekonomi dhe shkopi magjik që mund të të bëjë mrekullinë ekonomike është 
vetëm tregu. 
Të dhëna kryesore rreth ekonomisë së Malit të Zi 
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Rritja reale e PBB 2.5% (2011), 
PBB / frymë USD 11,500, 
Përbërja e GDP: bujqësia 1%, industria 11%, shërbimet 88% 
Norma e inflacionit 3% 
Papunësia 11%, 
Fuqia punëtore 252,000, bujqësia 6%, industria 20%, shërbimet 74% 
Produktet bujqësore e blegtorale, duhan, patate, fruta agrume, ullinj, rrush, dele 
Produktet industriale, përpunim metalesh, hekur, çelik, alumini, përpunim produktesh 
bujqësore, prodhim mallrash konsumi, turizëm, etj 
Eksportet 640 milionë USD 
Importet 2.5 miliardë USD (1) 
 
Ekonomia e Ulqinit si e të gjithë Malin e Zi është më së shumti e bazuar te shërbimet 
dhe është në funditn e tranzicionit drejt një ekonomie tregu. 
 
Ekonomia e Malit të Zi 
Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, GDP nominale e Malit të Zi ishte 4.114.000.000 $ 
në vitin 2009. Në vitin 2009 GDP ishte rreth $ 6,590 miliardë, ose 10.527 $ per fryme (2). 
PBB u rrit në me rreth 10.7% në vitin 2007 dhe 7.5% në vitin 2008. Vendi hyri në një 
recesion në vitin 2008 si pjesë e recesionit global, me një kontraktim të PBB me 4%. 
Megjithatë, Mali i Zi mbeti një objektiv për investimet e huaja, i vetmi vend në Ballkan 
ku në vazhdimësi janë rritur investimet e huaja direkte (3), megjithatë, varësia e 
ekonomisë së Malit të Zi ndaj investimeve të huaja direkte varet shumë nga goditjet e 
jashtme dhe deficiti i lartë eksport / import. 
Sektori i shërbimeve përbën mbi 72,4% të PBB-së, ndërsa industria dhe bujqësia zenë 
17.6% dhe 10%, respektivisht (4). Në vend ka rreth 50.000 familje bujqësore që e 
mbështesin jetësën e tyre me bujqësi për të përmbushur buxhetin familjar (5). 
Prodhimi i aluminit dhe çelikut si dhe përpunimi i prpdukteve bujqësore dhe 
blegtorale zenë pjesën më të madhe të prodhimit industrial. 
Turizmi është një kontribues i rëndësishëm për ekonominë malazeze. Rreth një milion 
turistë vizituan Malin e Zi në vitin 2007, duke sjellë rreth 480,000,000 € të të ardhura. 
Turizmi konsiderohet si shtylla kurrizore e rritjes ekonomike në të ardhmen. Mali i Zi 
ka edhe një bregdet piktoresk dhe një rajon malor verior. Vendi ishte i njohur si spot 
turistik që në vitin 1980. Megjithatë, luftërat e viteve “90 e dëmtuan shumë industrinë e 
turizmit dhe imazhin e Malit të Zi si një destinacion turistik. Bregdeti adriatik i Malit të 
Zi është 295 km i gjatë, me 72 km plazhe si dhe me një ruajtje shumë të mirë të 
lashtësisë së qyteteve. National Geographic Traveler e përcakton Malin e Zi në mesin e 
"50 Vendeve të Jetës", dhe bregdeti malazez i zonës Sveti Stefan është përdorur si 
mbulesë për këtë revistë (5). 
Rajoni Bregdeti i Malit të Zi është konsideruar si një nga zbulimet e mëdha, të reja vitet 
e fundit. Në janar 2010, The Neë York Times e rendiste rajonin e Ulqinit të jugut, duke 
përfshirë Velika Plaza, Ada Bojana, dhe Hotel Mediterranea si ndër "31 Top Places në 
vitin 2010", si pjesë e një renditje të destinacioneve turistike në të gjithë botën (6). Mali 
i Zi u rendit edhe në "10 hot spots të vitit 2009", për t‘u vizituar nga Yahoo Travel, duke 
e përshkruar atë si "tregu i dytë me rritjen më të shpejtë të turizmit në botë (pas 
Kinës)". Vendi është e shënuar çdo vit nga udhëzuesit turistikë prestigjiozë si Lonely 
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Planet, etj si një destinacion turistik i rëndësishëm, së bashku me Greqinë, Spanjën e 
vende të tjera të botës turistike (7, 8, 9). 
Qeveria e Malit të Zi e ka vendosur zhvillimin e Malit të Zi si një destinacion turistik 
elitar me një prioritet të lartë. Kjo është një strategji kombëtare për të bërë turizmin një 
kontribues të madh për ekonominë malazeze. Për të tërhequr investitorët e huaj janë 
ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm dhe mjaft projekte të mëdha infrastrukturore janë 
në proces, duke patur parasysh edhe disa pika të reja turistike që mund dhe duhet të 
jenë modele turizmi për të ardhmen në rajon.  
Për shkak të kësaj, shpenzimet qeveritare për përmirësimin e infrastrukturës kanë 
synuar kryesisht drejt këtij qëllimi. Infrastruktura rrugore malazeze ende nuk është në 
standardet e Evropës Perëndimore. Pavarësisht se në vend ka një rrjet rrugor të gjerë, 
rrugët nuk janë ndërtuar me standarde të plota të autostradës. Ndërtimi i autostradave 
të reja është konsideruar si një prioritet kombëtar, pasi ato janë të rëndësishme për 
zhvillimin ekonomik të vendit dhe të rajonit dhe për zhvillimin e Malit të Zi si një 
destinacion turistik tërheqës. Rrugët aktuale evropiane që kalojnë përmes Malit të Zi 
janë të E65 dhe E80. 
Shtylla kurrizore e rrjetit hekurudhor malazeze është hekurudha Beograd - Bar. Kjo 
hekurudhë kryqëzohet me Nikshiq - Tirana (Albania) në Podgoricë, megjithatë, ajo nuk 
është përdorur për shërbimin e pasagjerëve. Mali i Zi ka dy aeroportet ndërkombëtare, 
në Podgoricë dhe Tivat, që  kanë shërbyer më shumë se 1.1 milion pasagjerëve në vitin 
2008. Porti i Barit është porti kryesor i Malit të Zi. Sot, ai është një port me kapacitete 
ku mund të përpunohen më shumë se 5 milion ton mallra në vit. Rindërtimi i 
hekurudhës Beograd-Bar dhe i autostradës Beograd-Bar pritet të sjellë për portin një 
rritje të kapacitetit. 
 
Ekonomia Ulqini, si një pjesë e ekonomisë Mali i Zi 
Ulqini është qendra administrative e Komunës së Ulqinit, e cila ka një popullsi prej 
rreth 20.000 banorësh. Qyteti i Ulqinit vetë ka një popullsi prej rreth 11.000 banorësh. 
Komuna e Ulqinit është qendra e komunitetit shqiptar në Mal të Zi. Kjo është e vetmja 
komunë në Mal të Zi, ku shqiptarët përbëjnë shumicën me 70,66%. 
Ulqini është një destinacion i popullarizuar turistik sidomos gjatë stinës së verës gjatë 
muajve muajve maj dhe shtator. Ai është më i famshëm për plazhet me rërë, të cilat 
konsiderohen më të bukurat në Mal të Zi. Riviera e Ulqinit ka edhe plazhin më të madh 
në Malin e Zi, me një gjatësi prej rreth 12 km (17). 
Shumica e turistëve në Ulqin janë shqiptarët, gjermanët, italianët, dhe evropiano 
lindore. Një numër i madh i amerikanëve, të cilët ose janë me prejardhje malazese ose 
kanë lindur në ose në afërsi të qytetit të Ulqinit shpesh e kthejnë Ulqinin në një 
destinacion të tyre turistik (17). 
Ulqini është i lidhur me pjesën tjetër të Malit të Zi nga një autostradë me dy korsi dhe 
është i lidhur me qytetet e tjera bregdetare nga autostrada Adriatik si dhe ka lidhje me 
rrugë automobilistike me Budvën. Ulqini është vetëm 70 km larg nga aeroportet e 
vendit nga ku ka fluturime direkte në destinacionet e mëdha evropiane gjatë gjithë vitit 
(17). 
Për komunën e Ulqinit dhe për tërë Malin e Zi bujqësia dhe agrobiznesi duhet të jenë 
mbështetësit e sektorit të turizmit. Bujqësia e mbështet turizmit me produkte të 
freskëta dhe nga ana tjetër furnizon edhe agropërpunimin, që vetë si agropërpunim 
duhet të mbështetë turizmin me produkte të përpunuara, frutash, perimesh, mishi dhe 
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qumështi. Nga ana tjetër, kuzhina lokale duhet të konsiderohet si një tërheqje për 
turistët, bashkë tërheqjen e turistëve nëpërmjet florës dhe faunës si dhe pikave 
historike dhe kulturore (17). 
Përveç faktit se në vend ka një interes në rritje dhe përpjekje për të mbajtur nën 
kontroll treguesit kryesorë makroekonomikë, (për vitin 2011 - rritja reale e PBB 2.5%, 
PBB / frymë USD 11,500, papunësia 11%, shkalla e inflacionit 3%, etj) së fundmi 
ekonomia e Malit të Zi dhe ajo e Ulqinit kanë hasur vështirësi, rritja ekonomike është 
ngadalësuar, ekonomia ka ndjerë efektet e krizës ekonomike ndërkombëtare dhe 
remitancat janë pakësuar. Shumica e bizneseve, kryesisht NVM-ve, të cilat janë shpirti i 
ekonomisë lokale, kanë ndjerë vështirësi që vihen re në reduktimin e inventarëve dhe 
në menaxhimin e fluksit të mjeteve monetare, ndërsa sektorët kryesore të cilat vuajnë 
probleme janë, turizmi, bujqësia, tregjet financiare, përpunimi, etj 
Nën kushte të tilla është e nevojshme ndërtimi dhe ndjekja e një modeli të 
përshtatshëm ekonomik. 
 
Diskutim 
Problemet kryesore të ekonomisë Mali i Zi 
Ecuria e ekonomisë në përgjithësi dhe e sektorëve të saj është veçanërisht e 
rëndësishme për të gjithë qytetarët e Malit të Zi dhe atyre të Ulqinit. Një pamje realiste 
e ecurisë së ekonomisë krijohet kur bëhet një analizë e plotë është kryer, dhe kjo në 
fund të fundit ka të bëjë me tri elemente: 
Niveli i prodhimit kombëtar 
Niveli i punësimit 
Niveli i inflacionit 
Këta janë parametrat e përdorur për të analizuar drejtimin e ekonomisë dhe për të bërë 
vlerësimin në lidhje me standardin e jetesës (10). 
Duke marrë një skenar pozitiv supozohet se (a) prodhimi në Mal të Zi në periudhën 
afatmesme dhe afatgjatë do të rritet, (b) niveli i punësimit në periudhën afatmesme 
dhe afatgjatë në Mal të Zi do të rritet dhe ( c) për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë 
inflacioni në Mal të Zi do të mbeten nën kontroll, dhe për më tej, çështjet kryesore për 
t'u zgjidhur mbeten: 
Zhvillimi rudimentar dhe zgjerimi i ngadalshëm i sektorëve ekonomikë 
Mungesa e lidhjeve në mes të sektorëve të ekonomisë 
Niveli i lartë i informalitetit 
Mungesa e depërtimit sasior dhe cilësor në tregjet ndërkombëtare. 
Të katër elementet themelore që duhet të konsiderohen për të përqëndruar burimet 
njerëzore, natyrore dhe financiare për zhvillimin ekonomik janë 
Sistemi ekonomik 
Modeli 
Sektorët 
Metodat (11) 
Çështja e sistemit ekonomik të Malit të Zi është zgjidhur nga tranzicioni drejt një 
sistemi të ekonomisë së tregut. 
Modelet kryesore ekonomike 
Sot në botë njihen shtatë modele ekonomike që mund të identifikohen me lehtësi. Ato 
janë: 
Modeli anglo-sakson (pak rregullime, taksa të ulëta, shërbime për bizneset) 
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Modeli i kapitalizmit shtetëror (monopol shtetëror mbi produktet kryesore, shërbime 
sociale, kuadër ligjor për funksionimin e sektorit privat - Franca, Italia, etj) 
Modeli gjerman (risi, trajnime për punonjësit, lidhje e ngushtë midis sektorit financiar 
dhe industrisë - Gjermania, vendet skandinave etj) 
Modeli Korporate (punësim, shërbime për qytetarët, rritje ekonomike, zhvillim social - 
disa vende aziatike) 
Modeli i Amerikës Latine (mungesë e specializimit të prodhimit, mungesë e 
investimeve, nuk ka diversitet, s‘ka korrelacion ndërmjet sektorëve të ekonomisë, pak 
trajnime, pak lidhje sociale) 
Modeli afrikan (bujqësi e pazhvilluar, ferma të vogla, pronarët e tokës të dobët) 
Modeli kinez (spiunazh industrial, eksport i produkteve gjysmë të përfunduara dhe të 
përfunduara, përdorim masakrues i burimeve natyrore dhe njerëzore, zhvlerësim i 
monedhës lokale për të promovuar eksportet) (11) 
 
Sektorët e ekonomisë 
Për të mbështetur zhvillimin ekonomik në kuadër të modelit të përcaktuar, sektorët që 
do të duhet të jenë të fokusuar në shënjestër, në lidhje me përqendrimin e burimeve 
njerëzore, natyrore dhe financiare janë: 
Sektori primar i ekonomisë - nxjerrje nga toka e nëntoka e materialeve bazë, prodhim i 
materialeve bazë, prodhim i ushqimeve bazë dhe si lëndë të para nga bujqësia, 
minierat, pylltaria, kullotat, gjuetia, peshkimi, nxjerrja e lëndëve të para për ndërtim, 
përpunim dhe paketimin e materialeve të papërpunuara, etj. Në Malin e Zi, ky sektor 
ka filluar të lëvizë në drejtim të tregut dhe në këtë prirje bujqësia është sektor është i 
rëndësishëm. Të gjitha elementet që përbëjnë këtë sektor kërkojnë mbështetje të 
fuqishme sepse kjo krijon parakushtet për një mbështetje në sektorët e tjerë të 
ekonomisë, për rritjen e GDP – së, duke rritur shumë edhe shanset e një depërtimit me 
sukses në tregjet ndërkombëtare me produkte vendore (12, 13). 
Sektori sekondar i ekonomisë - prodhimi i mallrave përfundimtare, përpunim për të 
prodhuar mallra konsumi, ndërtimi, përpunimi i metaleve, prodhimi i makinerive dhe 
pajisjeve, prodhimet tekstile, industria kimike dhe inxhinieritë, kapacitetet energjetike, 
prodhimi i pijeve alkoolike dhe paketimi, etj (12, 13), është një sektor ku pa përjashtim 
të gjithë industritë janë nën një bllokim konceptual, edhe pse ka një rritje në 
prodhimin e mallrave përfundimtare, në rritje në përgjithësi është shoqëruar me 
mungesën e cilësisë dhe / ose uljen e saj. Në këtë sektor të ekonomisë ka mjaft hapësirë 
për hyrje në treg të firmave të reja, si një hapësirë ende e pashkelur. 
Sektori terciar i ekonomisë, kryesisht shërbimet – tregti me shumicë dhe pakicë, 
transport, shpërndarje dhe logjistike, biznese kënaqësie dhe relaksi, bar - restorante, 
shërbime të ndryshme qytetare, media, turizmi, sigurimet, bankat, kujdesi shëndetësor, 
shërbimet ligjore, konsulencë, etj (12, 13). Megjithëse ka një tendencë për të rritur 
gamën dhe furnizimin e shërbimeve, mbetet shumë për të bërë në lidhje me 
fleksibilitetin ndaj konsumatorëve, për t’iu përshtatur sjelljeve të konsumatorëve dhe 
ofrimin e shërbimeve të reja, të panjohura më parë për konsumatorët në vend, duke 
përmendur këtu edhe ekzistencën në një shkallë të lartë të informalitetit dhe 
ekonomisë "gri" që ekziston në këtë sektor. 
Sektori i katërt i ekonomisë - aktivitete intelektuale, vendime qeveritare në nivelet e 
ulëta dhe të mesme, kultura, bibliotekat, kërkimi shkencor, arsimi, teknologjia e 
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informacionit, konsulenca në një nivel më të specializuar, etj (12, 13) është një sektor 
praktikisht i pashkelur në Mal të Zi. 
Sektori i pestë i ekonomisë - nivele të larta të vendimmarrjes, ekzekutimi i vendimeve 
nga ana e burokratëve dhe e zyrtarëve të nivelit të lartë, shkencëtarët e mëdhenj, etj 
(12, 13), është një sektor që kërkon qartësi maksimale në vendim-marrje dhe një 
përshtatje me shpejtësi me kushtet e reja të krijuara në tregjet lokale dhe rajonale, 
shoqëruara me garantimin e parimeve demokratike, me një vizion të qartë, etj 
 
Metodat e zgjedhjes segmente të ekonomisë 
Për të ndërtuar një segment të zhvillimit në mes të këtyre sektorëve, duhet të 
përzgjidhen aktivitetet e duhura dhe kjo bëhet me metoda të ndryshme, ndër të cilat 
më të besueshme kanë rezultuar: 

- Black-Scholes 

- Heckscher-Ohlin 

- Int-Insert 

- IS / LM 

- Mundell-Fleming 

- RBC IS / MP 

- Soloë Groëth 

- Leontief 

- Wonderland 

- Etc 

Të cilat janë të bazuara në tri variabla: 

- Puna 

- Investimet 

- Kursimet (14). 

Duke pasur parasysh kushtet e vendit dhe burimet njerëzore dhe natyrore në 
dispozicion, zhvillimi ekonomik i ka të gjitha shanset për të lëvizur ekonominë e tregut 
drejt zhvillimit të qëndrueshëm. 
Modeli ekonomik, në rastin e Malit të Zi 
Brenda këtij sistemi, ekonomia e Malit të Zi dhe e komunës së Ulqinit ka të ngjarë të 
jetë e suksesshme në rrugën e përsosjes së modelit anglo-sakson (edhe duke kombinuar 
aspektet më të mira të modeleve të tjera), si dhe në kuadër të këtij modeli zgjedhja e 
duhur e segmentit për të tashmen dhe zhvillimin afatgjatë të ekonomisë ka shumë 
gjasa që të jetë: nxjerrje dhe prodhim i lëndëve të para nga toka dhe nëntoka – zhvillim 
i shpejtë i bujqësisë dhe agrobiznesit – prodhim mallrash përfundimtare - përpunim 
për prodhimin e mallrave të konsumit - ndërtim dhe materiale ndërtimi e kapacitete 
energjetike - zhvillim i sektorit të shitjes me shumicë dhe pakicë – zgjerim i kapacitetve 
të transportit - zhvillimi bizneseve të kënaqësive dhe relaksit - zhvillim i turizmit - 
zgjerimi i sektorit bankar dhe të sigurimeve – rritje dhe investime në IT - përmirësimi i 
kujdesit shëndetësor - zhvillim dhe zgjerim i sektorit të konsulencës – forcim i sistemit 
arsimor, etj Në këtë segment, në një moment të dhënë do të jenë prioritet disa 
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aktivitete dhe disa aktivitete të tjerët do të jenë prioritet në një kohë tjetër, në 
përputhje me kushtet e brendshme dhe të jashtme të të bërit biznes, gjë që kërkon 
fleksibilitet, gjetjen dhe përdorimin e avantazheve krahasuese dhe konkurruese, bërjen 
e planeve strategjike alternative manaxhim, etj (15 , 16). 
Ky segment zhvillimi duhet të plotësohet nga aktivitete jo thelbësore të tjera të tilla si 
menaxhimi i pyjeve e kullotave, gjuetia, peshkimi, përpunimi i metaleve, logjistika e 
shpërndarja, shërbimet e ndryshme për qytetarët, media, kërkimi shkencor etj, të cilat 
nuk mund të jenë aktivitetet kryesore, sepse ata kërkojnë mbështetje maksimale, por 
duhet që së bashku me sektorët e tjerë kryesorë të realizojnë një bashkim apo kohezion 
midis tyre. Ky segment me këtë formë dhe përmbajtje i përshtatet më mirë zhvillimit 
aktual duke patur parasysh edhe burimet natyrore dhe njerëzore në dispozicion në 
Malin e Zi dhe specifikisht në komunën e Ulqinit. Ky segment i tregut, i cili ofron 
diversifikim, mund të bëhet konkurrues në rajon dhe më gjerë. Modeli është i thjeshtë, 
bazuar në burimet lokale dhe bashkëpunimin me tregjet ndërkombëtare, lejon 
rigjenerimin e burimeve natyrore dhe mundëson një luftë transparente kundër 
korrupsionit, që është edhe thelbi i dështimit të modeleve ekonomike në vende dhe 
rajone të tjera (15, 16) 
Ky model nxjerr në dukje edhe rolin dhe rëndësinë e avantazheve ekonomike të vendit, 
ku kryesor është avantazhi konkurrues. Për hir të së vërtetës, Mali i Zi dhe komuna e 
Ulqinit nuk kanë avantazhe të jashtëzakonshme ekonomike (njësoj si gjithë të tjerët në 
rajon), por ka parakushte të mjaftueshme për të pasur avantazhe krahasuese 
konkurruese, parakushte që në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme mund të 
organizohen e të menaxhohen për të sjellë avantazhe të vërteta ekonomike, dhe, ky 
model është një model mjaft i përshtatshëm për t‘i përcaktuar dhe shfaqur këto 
avantazhet (15, 16). 
 
Konkluzione dhe Rekomandime: 
Ka ardhur koha të mendohet seriozisht se si ekonomia e Malit të Zi dhe ekonomia e 
komunës së Ulqinit të ecë në periudhën afatmesme dhe afatgjatë në kushtet kur forca 
kryesore lëvizëse në ekonomi dhe shkopi magjik që mund të bëjë mrekulli ekonomike 
është vetëm tregu. Vitet e fundit ekonomia Mali i Zi dhe e komunës së Ulqinit kanë 
hasur vështirësi, rritja ekonomike është ngadalësuar, ekonomia ka ndjerë efektet e 
krizës ndërkombëtare ekonomike dhe dërgesat e emigrantëve janë pakësuar. 
Çështjet kryesore që mbeten për t’u zgjidhur mbeten (a) zhvillimi dhe zgjerimi i 
ngadalshëm i sektorëve të ekonomisë, (b) mungesa e lidhjeve në mes të sektorëve të 
ekonomisë, (c) niveli i lartë i informalitetit dhe (d) mungesa e depërtimit sasior dhe 
cilësor në tregjet ndërkombëtare. Ekonomia dhe Malit të Zi dhe e komunës së Ulqinit 
ka të ngjarë të jenë të suksesshme në rrugën e përsosjes së modelit anglo-sakson (edhe 
duke kombinuar aspektet më të mira të modeleve të tjera), si dhe në kuadër të këtij 
modeli zgjedhjen e duhur të segmentit ekonomik për zhvillimin e tanishme dhe atë 
afatgjatë. 
Segmenti është: nxjerrje dhe prodhim i lëndëve të para nga toka dhe nëntoka – zhvillim 
i shpejtë i bujqësisë dhe agrobiznesit – prodhim mallrash përfundimtare - përpunim 
për prodhimin e mallrave të konsumit - ndërtim dhe materiale ndërtimi e kapacitete 
energjetike - zhvillim i sektorit të shitjes me shumicë dhe pakicë – zgjerim i kapacitetve 
të transportit - zhvillimi bizneseve të kënaqësive dhe relaksit - zhvillim i turizmit - 
zgjerimi i sektorit bankar dhe të sigurimeve – rritje dhe investime në IT - përmirësimi i 
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kujdesit shëndetësor - zhvillim dhe zgjerim i sektorit të konsulencës – forcim i sistemit 
arsimor, etj. 
Ky segment zhvillimi duhet të plotësohet nga aktivitete jo thelbësore të tjera të tilla si 
menaxhimi i pyjeve e kullotave, gjuetia, peshkimi, përpunimi i metaleve, logjistika e 
shpërndarja, shërbimet e ndryshme për qytetarët, media, kërkimi shkencor etj, të cilat 
nuk mund të jenë aktivitetet kryesore, sepse ata kërkojnë mbështetje maksimale, por 
duhet që së bashku me sektorët e tjerë kryesorë të realizojnë një bashkim apo kohezion 
midis tyre. 
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34.Logika i logičke osnove metoda naučnog rada i istraživanja 

Abstract 
Sve u prirodi, naime, kako u neživome tako i živome svijetu, dešava se po pravilima, 
iako mi ta pravila uvijek ne poznajemo. Riba u vodi, ptica u vazduhu, kreće se po 
pravilima. Cijela priroda nije ništa drugo nego neka povezanost pojava po pravilima. 
Kao sve naše moći tako je  i razum pri svojim operacijama privržen pravilima, koja 
možemo da istražujemo. Postavlja se pitanje, dakle, ako je razum izvor pravila, po 
kojim pravilima on sam postupa?  
U nauci postoji više usmjerenja i sistema logike. Jedan od bitnih osnova podjele su 
modaliteti istine, (kao oblici postojanja) i valencije istine koje izražavaju suštinu logike 
time što sadrže izvjesne bitne osobine logičkih aksioma i logičke aksiomatike kao 
suštine logičkog sistema. 
U najopštijem smislu, pod metodom se uglavnom podrazumijeva način na koji se 
dolazi do saznanja o predmetu koji određena nauka proučava. 
U ovom radu autor se bavi filozofskim i naučnim određenjem logičkog metoda u 
istraživanju naučnih fenomena i problema.  
Ključne riječi: naučni metod, logika, istraživanje, filozofija, rješavanje problema. 
 
UVOD 
Informacije iz potencijala akumuliranog znanja struje prema praksi. S druge strane, 
praktične potrebe društva zahtijevaju od nauke rješenja određenih problema koji se 
povratnom spregom saopštavaju nauci. Tako dolazi do razvoja nauke preko 
primjenjenog istraživanja, čiji se rezultati neposredno koriste za unapređenje prakse. 
Primjenjeno istraživanje i razvoj, predstavljaju osnovnu karakteristiku za prijem 
informacija i osnovni uslov za mogućnost korišćenja informacija. 
Za istraživanje je potrebno imati ideju. Nadahnuće gotovo nikada ne kuca na vrata 
onoga koji ne radi. Neprekidna aktivnost duha, koju karakteriše saznanje i uočavanje 
problema, uz prisustvo intuicije najbolja su garancija da će do ideje doći.98 
Fundamentalna istraživanja se preduzimaju radi sticanja novih znanja i proširivanja 
granica postojećeg sistema znanja o nekoj predmetnoj oblasti. Primjenjena istraživanja 
se preduzimaju radi sticanja novih znanja i informacija neophodnih za rješavanje 
određenih praktičnih problema u nekoj oblasti. 
Primjenjena istraživanja imaju neposrednu praktičnu usmjerenost, a fundamentalna 
nemaju, ali to ne znači da je praktična primjenljivost nalaza stečenih fundamentalnim 
istraživanjima manja od nalaza primjenjenih istraživanja. Ishodi fundamentalnih 
istraživanja su mnogo neizvjesniji od ishoda primjenjenih istraživanja, jer se odnose na 
znanja veće opštosti. Napredak postignut fundamentalnim istraživanjima obično biva 
praćen napretkom primjenjenih istraživanja. 

                                                
98 Metodologija naučno-istraživačkog rada, Prof.dr Asib Alihodžić, Prof.dr Perica Gojković, Mr 
Almir Alihodžić, Najim Nalić, dipl.ing, Travnik, 2009. 
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Istorija nauke svedoči o slučajevima u kojima je primjenjeno istraživanje neočekivano 
urodilo plodovima koji su usmjeravali fundamentalna istraživanja i proširili njegove 
granice. 
 
1. LOGIKA 
Nauka koja se tiče cjelokupnog mišljenja uopšte, bez obzira na objekte kao na materiju 
mišljenja, jeste logika.  
Može da se smatra osnovom svih drugih nauka i propedeutikom čitave upotrebe 
razuma. Ali isto tako, upravo zato što se u potpunosti apstrahuje od svih objekata. 
Ona ne može da bude nikakav organon nauka. Pod nekim organonom mi, 
podrazumevamo neko uputstvo kako treba da se postigne neko izvjesno saznanje. Kao 
neka nauka o nužnim zakonima mišljenja, bez kojih se ne javlja čak nikakva upotreba 
razuma i uma, i koji (zakoni) su, sledstveno tome, uslovi pod kojima razum jedino 
može i treba da se slaže sa samim sobom, nužni zakoni i uslovi njegove ispravne 
upotrebe – logika je pak neki kanon. Ona, kao neki kanon razuma i uma, ne smije ni 
pozajmljivati nikakve principe iz bilo koje nauke niti iskustva; ona mora sadržavati 
čiste a priori zakone, koji su nužni i tiču se razuma uopšte.99 
Logika je dakle, više nego puka kritika. Ona je neki kanon koji kasnije služi kritici, to 
jest principu procjenjivanja upotrebe razuma uopšte, premda samo njegovoj tačnosti u 
pogledu čiste forme, pošto ona nije nikakav organon, kao ni opšta gramatika. 
Logika je dakle, neka umna (racionalna nauka i to ne po materiji, već po samoj formi; 
neka a priori nauka o nužnim zakonima mišljenja, ali ne u pogledu posebnih predmeta, 
već svih predmeta uopšte; dakle neka nauka o ispravnoj upotrebi razuma i uma uopšte, 
ali ne subjektivno, to jest ne prema empirijskim (psihološkim) principima, kako razum 
misli, već objektivno, to jest po a priori principima, kako on treba da misli.  
 
2. METOD ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA 
Pod metodom se uglavnom podrazumeva način na koji se dolazi do saznanja o 
predmetu koji određena nauka proučava. Metodologija zasnovana na dijalektici pod 
naučnim metodom podrazumeva dijalektičko jedinstvo:100 
logičkih načela i pravila,  
teorijskih saznanja o stvarnosti, i  
praktičnih radnji i tehničkih sredstava koja se   primjenjuju u istraživačkoj delatnosti.  
Prvi, logički dio, obuhvata logička pravila i na njima zasnovane misaone radnje koje se 
koriste u postupku naučnog saznanja. Ovaj dio metoda je univerzalan, jer se postupak 
naučnog saznanja u svim naukama vrši po ustaljenim fazama i logičkim pravilima. 
Drugi, teorijsko-epistemološki dio, koji se često naziva opštim teorijsko-metodološkim 
pristupom, obuhvata prethodna teorijska saznanja (teorijske paradigme) o predmetu 
koji se istražuje, kao i osnovna saznajna načela koja služe kao orijentir i opšti putokaz u 
istraživanju. To nisu konačna, već prijethodna saznanja koja pomažu da se dođe do 
novih, egzaktnijih i plodonosnijih saznanja. Pored ovog, ovaj dio sadrži i opštenaučne 
metode.   
Treći dio naučnog metoda, koji se često naziva tehnikom istraživanja čine metode i 
tehnike koje se koriste u istraživačkoj praksi. Tu spadaju, u prvom redu, metode, 

                                                
99Logika, Imanuel Kant, Beograd, 2008. 
100crnarupa.singidunum.ac.rs/ARHIVA/Master/.../Nauka.doc 
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postupci i instrumenti kojima se vrši prikupljanje iskustvene građe, njeno sređivanje, 
upoređivanje, a dijelom i eksplikacija. Neki od tih metoda i postupaka su univerzalni, 
primenjuju se u svim naukama, dok su drugi specifični, saobraženi specifičnosti pojava 
koje se istražuju. Društvene nauke u svojoj istraživačkoj praksi često koriste naučne 
metode koje se primjenjuju i u prirodnim naukama, kao što su, na primjer, 
posmatranje, eksperimentisanje, mjerenje, i dr.  
U ovom radu, akcenat je stavljen na logički dio, koji ćemo posebno komentarisati. 
Logički dio metoda 
Prema savremenim teorijsko-empirijskim iskustvima u procesu istraživanja koriste se 
raznovrsne metode. Metode naučnog rada se mogu klasifikovati i klasifikuju se 
primenom raznih kriterijuma. Jedan od kriterijuma je njihovo mesto i uloga u 
saznavanju pouzdanosti informacija o stvarnosti, odnosno njihova osnovnost i opštost. 
Prema kriterijumu osnovnosti i opštosti postoje osnovne metode koje se istovremeno i 
opšte. 
Osnovne metode su sastavni deo svakog logičkog mišljenja i u osnovi su svih metoda 
naučnog rada. Njihova osnovnost čini ih opštim. Samim tim što su osnovne metode u 
osnovi svakog logičkog mišljenja, svakog oblika smislenog mišljenja i saznanja, 
uključujući i naučno, one su i opšte metode naučnog rada. 
Iz metodološke lektire proizlazi da se u osnovne metode ubrajaju: analiza i sinteza; 
apstracija (apstrahovanje) i konkretizacija; specijalizacija i generalizacija; dedukcija i 
indukcija. A, neki autori u ove metode ubrajaju i dokazivanje i opovrgavanje. 
Valja ukazati da su u metodološkoj literaturi prisutne nedoslednosti u pripisivanju 
svojstava i naziva ovim metodama. Još uvek, čak kod istih autora, one se čas nazivaju 
osnovnim posebnim metodama, čas metodskim postupcima, čas oblicima mišljenja. Ni 
odnosi među njima nisu do kraja raspravljeni. Tako se jednom govori o svakoj metodi 
kao o posebnoj, drugi put o jednoj (analitičko - sintetičkoj) metodi koja ima više 
metodskih postupaka (pomenute druge osnovne metode), treći put o više metoda koje 
čine polarizovani metodski postupci (na primer analitičko - sintetička metoda; metoda 
apstrakcije - konkretizacije; deduktivno - induktivne metode itd.). 
Prema preovlađujućem mišljenju naziv osnovne metode naučno je osnovan, logički 
konzistentan i odgovara istinskom položaju i ulozi ovih metoda u saznanju uopšte, 
naučnom saznanju i saznanjima nauke. Dodatak "posebne", koji bi mogao izražavati 
njihovu posebnost u odnosu na druge metode i na metodske postupke, kao i u 
međusobnom odnosu, u ovom slučaju, u suprotnosti je sa njihovom bitnom odredbom 
da su, time što su osnovne, nužno i opšte. 
Iz teorijsko-empirijskih nalaza proizlazi da se osnovne metode ne mogu i ne smiju 
određivati samo kao "metodski postupci". Ovo zbog toga što one imaju sve bitne 
činioce i bitna svojstva metoda. Naime, osnovne metode imaju svoju logičku i naučnu 
osnovu, strukturu, predmet, norme i proceduru. Postupak je samo dio jednog 
(metodskog - tehničkog) dijela metoda i prvenstveno se odnosi na izvršavanje 
određenih radnji u toku istraživanja. A, do iskaza da se radi o metodskim postupcima 
dovodi nepreciznost u izražavanju, kao i razlike u konceptualnom pristupu i shvatanju 
ovih metoda. Ilustracije radi, ako se sve ove metode smatraju jednom cjelovitom 
osnovnom metodom, npr. analitičko - sintetičkom, onda se sve osnovne metode, 
posebno uzete, mogu posmatrati kao njeni metodski postupci. Osnov za to su 
međusobni odnosi i karakteristike osnovnih metoda. Naime, jasno se razlikuju osnovne 
metode koje su svojim postupcima bliske analizi (apstrakcija, specifikacija, dedukcija) i 
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one koje su bliske sintezi (konkretizacija, generalizacija, indukcija). Istovremeno 
izrazita je njihova uzajamna prožetost i međusobna uslovljenost. U prilog tome idu i 
shvatanja da su neke od pomenutih metoda u stvari "podmetode" ili metodski postupci 
drugih. Tipičan primer za to je stav da je indukcija postupak generalizacije. Ne ulazeći 
dublje u raspravu o odnosu indukcije i generalizacije, ukazujemo da je indukcija u 
metodološkom smislu početna, polazna, pa, prema tome, najosnovnija metoda 
saznanja, koja omogućuje induktivnu generalizaciju. Budući da se za generalizaciju, ali 
i za proces mišljenja vezuje i poimanje koje se ne kvalifikuje kao metoda, odnosi 
između pojedinih osnovnih metoda su značajni za njihovo određivanje. 
Ono što zadaje dodatne teškoće u shvatanju osnovnih metoda jeste i činjenica da se 
stav, sud i zaključak odnosno obrazovanje pojmova, sudova i zaključivanje poimaju kao 
osnovni oblici mišljenja. Kako je definisanje u naučnom obrazovanju pojmova bitan 
postupak, čak naučna procedura kojom se formira sistem sudova o bitnim odredbama 
predmeta pojma i da su osnovne vrste zaključivanja induktivno i deduktivno 
zaključivanje, stalno se obnavlja pitanje razlikovanja indukcije i dedukcije kao oblika 
mišljenja odnosno procedura zaključivanja, s jedne strane, od indukcije i dedukcije kao 
metoda saznanja i naučnog saznanja. 
Dokazivanje (i opovrgavanje) ne smatramo metodom saznanja. Naime, nesumnjiva je 
posebnost dokazivanja - opovrgavanja kao procedure otkrivanja istinitosti stavova, 
sudova i zaključaka, ali se ne može prevideti da se do stavova, sudova i zaključaka 
dolazi procesom mišljenja, odnosno osnovnim metodama kao što su analiza itd. 
Dokazivanje i opovrgavanje bave se istinitošću stavova, sudova, zaključaka (predmetnih 
itd.), ali ne i pojmova, dok se osnovne metode bave kao svojim predmetima i stvarima, 
pojmovima, stavovima i zaključcima. To je bitan razlog da dokazivanje i opovrgavanje 
ne uvrstimo u red osnovnih metoda naročito nenaučnih metoda, već da ih tretiramo 
kao naročito značajan metodski postupak. Osnovano je stanovište da je dokazivanje (i 
opovrgavanje) procedura koja prožima sve pa i osnovne metode. 
 
METODA  ANALIZE 
Po svoj suštini analiza je rastavljanje predmeta istraživanja na njegove sastavne delove, 
odnosno na činioce strukture, funkcija, veza i odnosa na određenom prostoru u 
određenom vremenu. Rastavljanje može da bude fizičko, duhovno – misaono, i 
kombinovano. U smislu naučnog istraživanja nema čisto fizičkih rastavljanja (dioba) 
predmeta istraživanja,  već je to uvek istovremeno i misaono rastavljanje. 
Opšti predmet analize je uvek složena cjelina. Ta cjelina ne može imati manje od dva 
dijela koja su međusobno povezana i nalaze se u međusobnim odnosima. Cjelina i 
djelovi imaju svoju prostornu i vremensku odredbu, svoje kvalitativne i kvantitativne 
odredbe i svojstva, svoj sastav, svoje spoljašnje i unutrašnje odnose i veze, kretanja, 
promjene, svoj razvoj itd. Složenost opšteg predmeta analize ("složena cjelina") 
omogućava da se predmet istražuje kao cjelina ili da se istražuje samo jedno njegovo 
svojstvo, jedan njegov dio, jedan ili skup odnosa, u jednom momentu (određenom 
odsečku vremena) ili u više vremenskih jedinica, na samo jednom određenom prostoru 
ili na svim prostorima na kojima se javlja itd. 
Prema predmetu istraživanja, tačnije prema obuhvatu predmeta istraživanja, može se 
govoriti o:  
potpunoj ili totalnoj, i  
o parcijalnoj odnosno sekvencijalnoj analizi. 



 

 

 

253 

 

 

Potpuna ili totalna analiza podrazumeva svestranu analizu svih činilaca predmeta, 
njegovih svojstava, internih i eksternih odnosa i funkcija u ukupnom vremenu trajanja i 
ukupnoj rasprostranjenosti tog predmeta. Po pravilu takvi su predmeti veoma rijetki i 
relativno ih je teško drediti. Naročito ih je teško vremenski i prostorno odrediti i još 
teže obuhvatiti analizom. Predmeti potpune (totalne) analize uglavnom su djelovi 
prirodne, društvene, odnosno političke stvarnosti. Potpuna analiza jednog pojma, 
jednog stava, suda ili zaključka, takođe, bi teško bila moguća, jer je veoma teško 
obuhvatiti vremenske i prostorne odredbe. Zbog toga se u praksi, kao i u naučnim 
istraživanjima, vremenske i prostorne odredbe utvrđuju po određenim kriterijumima 
koji dozvoljavaju da se u tako utvrđenim  vremenskim i prostornim odredbama može 
predmet shvatiti kao cjelina. Pitanje utvrđivanja i shvatanja odnosno definisanja cjeline 
i sada je otvoreno zbog opštosti pojma. Ako se celina shvata kao "svako složeno jedno" 
onda se u okviru svake nauke i naučne discipline konvencijom utvrđuju kriterijumi za 
određivanje cjeline i na osnovu njih ono što se smatra celinama. Tako jedna vremenska 
celina može da bude jedan period omeđen određenim svojstvima – kalendarskom 
godinom; u prostornom smislu celina može da bude organizacija ili njen segment, dio, 
itd. Ovo se odnosi na sve organizacione činjenice, na ukupnu organizacionu realnost, 
kao predmeta istraživanja. Sve to važi uglavnom i za pojam, stav, sud i zaključak kao 
predmet analize. 
 
METODA APSTRAKCIJE 
U metodološkoj literaturi postoje znatne razlike u poimanju, objašnjenju i prihvatanju 
apstrakcije. Te razlike se ispoljavajuu:  
shvatanju apstrakcije kao saznajnog procesa;   
shvatanju njenog odnosa – prvenstveno sa konkretizacijom, ali i sa drugim osnovnim 
metodama, i 
shvatanju osnova i postupaka apstrahovanja. 
Shvatanja o apstrakciji kao saznajnom procesu u naučnom radu otvaraju  sledeće 
dileme: da li je apstrakcija samo jedan od mnoštva procesa saznanja među kojima neki 
nisu ni dovoljno određeni ili je to metoda, metodski postupak ili jedan od oblika 
mišljenja. Naime, metodološka proučavanja apstrakcija vode sledećim zaključcima: 
apstrakcija je jedan od osnovnih metoda naučnog saznanja u sistemu tih metoda. Njen 
opšti predmet je jasno određen:  
Opšte u posebnom dovoljne određenosti da se može izdvojiti i istražiti kao izdvojena 
cjelina i posebno u opštem, opet kao moguća izdvojena cjelina.  
U stvarnosti, pa i u društvenim naukama u cjelini, situacije pogodne za apstrakciju 
(apstrahovanje) česte su. Zaista je ne samo moguće već i neophodno apstrahovanje 
opšteg iz posebnih stanovišta, opštih uvjerenja i opredjeljenja iz posebnih, opštih 
svojstava ponašanja iz posebnih.  
Međutim, stanovište o izdvajanju pojedinačnog iz opšteg i opšteg iz pojedinačnog mora 
se primiti s kritičkom rezervom. Naime, konkretno pojedinačno, realno, ne može se 
dobiti izdvajanjem, mada se, recimo, u hemiji izvesnim postupcima faktički hemijsko - 
fizičkim apstrahovanjem mogu dobiti i pojedini sastojci jedinjenja. Međutim, u ovom 
slučaju se prije radi o analizi, o dijeljenju jedne cjeline na sastojke (djelove) nego o 
apstrakciji. I situacija sa izdvajanjem opšteg iz pojedinačnog otvara pitanje o granici 
između indukcije, poimanja i generalizacije s jedne strane i apstrakcije (apstrahovanje 
opšteg ili posebnog iz pojedinačnog). 
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Predmet apstrakcije (istraživanja metodom apstrakcije - apstrahovanjem) su pojmovi, 
stavovi, sudovi, zaključci i drugi cjelovitiji i širi sistemi iskaza mišljenja u kojima   se po 
pravilu primjenjuje misaona apstrakcija (misaono apstrahovanje). 
Osnovna naučna metoda apstrakcije ima utvrđeni metodski postupak - apstrahovanje. 
U procesu naučnog rada postupak apstrahovanja je misaoni postupak, koji je usmeren 
na predmet (opšte i posebno) i koji se odvija po određenim pravilima. Ovaj postupak 
sledi analizu predmeta i otkriva u analizom dobijenim djelovima predmeta odredbe, 
svojstva, sadržaje, oblike, momente itd. određenog stepena opštosti odnosno 
posebnosti. Naravno, ove opštosti ne moraju da budu ni univerzalne, ni apsolutne već 
se mogu ograničavati na grupu procesa i (ili) na određene prostorne i vremenske 
jedinice. 
 
METODA  SPECIJALIZACIJE 
U osnovi specijalizacije, kao analitičke osnovne metode, su, prema rezultatima 
savremenih metodoloških istraživanja, postupci analize odnosno saznavanja posebnog i 
pojedinačnog u opštem pri čemu je opšte shvaćeno kao cjelina sastavljena od delova 
koji su svi međusobno povezani izvesnim zajedničkim svojstvima, ali su među njima 
zadržane evidentne razlike na osnovu kojih se može identifikovati njihova posebnost u 
određenom poretku. Znači, u osnovi specijalizacije nalazi se metoda apstrakcije. 
Najopštiji pojam ili stav koji je predmet raščlanjivanja je apstraktan, tj. do njega se 
došlo apstrahovanjem; članovi su takođe apstrakcije posebnog od (iz) opšteg. 
Među metodolozima ima shvatanja da je specijalizacija zasnovana na analitičko - 
sintetičkoj i apstraktno - konkretizacionoj metodi. Ako je to tako onda to 
podrazumeva: 
konkretizaciju opšteg u posebno; 
apstrakciju posebnog iz opšteg; 
analizu stvarno opšteg. 
Iz istraživačkih generalizacija procesa proizlazi da je specijalizacija shvatanje posebnog 
u opštem preko posebnog, a kao oblici specijalizacije navode se klasifikacija i 
dihotomija. 
Naučno-istraživačka praksa upućuje nas na zaključak da specifikacija zaista jeste 
zasnovana na postupcima rastavljanja, razdvajanja, deobe jedne celine (jednog opšteg) 
na njegove delove i da je to saznanje delova posredstvom celine, ali i saznanje cjeline 
pomoću djelova. Kao i kod analize i u specijalizaciji članovi se saznaju preko cjeline 
deobom na članove, a cjelina i članovi (uzev pojedinačno) preko svih, odnosno ostalih 
članova. Bitna razlika specijalizacije prema analizi i apstrakciji jeste svrstavanje - 
razvrstavanje članova prema određenom principu u osnovan poredak 
 
DEDUKCIJA  
Iz naučne literature koja promišlja, analizira, objašnjava i razumijeva pitanja logike 
proizilazi da je dedukcija shvatana i razmatrana kao oblik zaključivanja, prvenstveno 
silogističkog. Dedukcijom se analitički misaono - logički iz premisa - već formiranih 
zaključaka po utvrđenoj proceduri izvode novi zaključci. Jedino su ovako izvedeni 
zaključci apsolutno (nužno) istiniti jer su analitički. Bitan uslov njihove istinitosti je 
strogi postupak u skladu sa pravilima, dok istinitost premisa nije bitan uslov istinitosti 
zaključka. Vremenom, sa razvojem dijalektičke logike, formiralo se stanovište da je 
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istinitost premisa bitan uslov istinitosti zaključaka, kao što je to i strogo pridržavanje 
procedure zaključivanja. 
U tom smislu, za razliku od indukcije, kao sintetičkog i generalizatorskog 
metodološkog postupka sticanja opštih saznanja iz i na osnovu posebnih i pojedinačnih 
saznanja, dedukcija je analitički i specijalizatorski metodski postupak, kojim se iz i na 
osnovu opšteg zakonskog saznanja stiču posebna saznanja i to sa neuporedivo većim 
stepenom izvjesnosti i pouzdanosti. 
U metodološkoj literaturi postoji izuzetno veliki broj različitih definicija, shvatanja i 
tumačenja dedukcije. Sva se ona mogu, uz neophodna sažimanja i pojednostavljenja, 
svrstati u dvije osnovne grupe. Prvu od njih čine formalno-elementarno logička, a 
drugu dijalektička shvatanja dedukcije. 
Sa stanovišta klasične formalne logike, koja uzima u obzir samo logičku formu 
mišljenja, a ne i njegov predmetni smisao i značenje, dedukcija se poistovećuje sa 
deduktivnim oblikom zaključivanja. Dakle, prema ovom shvatanju, čisto smisaonim - 
logičkim putem se, iz opštih zakonskih stavova (sudova, premisa) izvode novi, manje 
opšti - posebni i pojedinačni stavovi (zaključci). Već u ovoj svojoj odredbi dedukcije 
formalna logika iskazuje svoje jednostranosti i protivreči čak i svojim osnovnim 
logičkim principima. Naime, (a) i pored toga što dedukciju ona definiše samo kao 
formu mišljenja, u svakom pojedinačnom slučaju ona se poziva na realne, konkretne 
sadržinske odredbe, tj. na realne predmete i (b) ona, shvatajući deduktivno 
zaključivanje kao izvođenje posebnog i pojedinačnog stava iz opšteg, htela to ili ne, 
mora da prizna, ili bar da pretpostavi, postojanje dijalektičke povezanosti opšteg, 
posebnog i pojedinačnog. 
Nasuprot tome, a imajući u vidu činjenicu da je logičku formu mišljenja moguće kao 
metodu odrediti samo na osnovu shvatanja predmeta, stvarna dijalektička logika 
prevazilazi jednostranosti i pogreške formalnog pristupa i deduktivnu metodu definiše 
kao način saznavanja posebnog i pojedinačnog predmeta (činioca, dimenzije, aspekta, 
odredbe) na osnovu znanja (poznavanja) o opštem predmetu (tj. o opštim svojstvima 
određene klase ili vrste predmeta, odnosno, u logičkom smislu, kao analitičko 
izvođenje novog stava ili suda iz jednog, ili više datih sudova kao premisa deduktivnog 
zaključka, uz shvatanje realno - objektivno i smisaono - logički nužne veze (jedinstva, 
razlike, suprotnosti) opšteg sa posebnim i pojedinačnim. 
SINTEZA  
Sinteza, po definiciji, jeste spajanje više činilaca u jednu cjelinu. Kao osnovna metoda 
naučnih saznanja sinteza je shvatanje - saznanje složenih cjelina preko njihovih 
pojedinačnih i posebnih djelova, njihovim spajanjem, tj. njihovim stavljanjem u razne 
moguće odnose i veze. Dve su tipične situacije:  
Prva, kada konstatujemo mnogo raznog pojedinačnog, pri čemu ovo pojedinačno, 
razno, koje može da bude i suprotno i protivrečno, spajamo u novu cjelinu. Tako, na 
osnovu saznanja o pojedinačnom, o njihovim funkcijama, odnosima i vezama, o 
njihovim kvalitetima i kvantitetima, obrazujemo novu, do tada nepostojeću cjelinu i o 
njoj stičemo naučna saznanja.  
Druga, kada je jedna celina podvrgnuta analizi kojom su saznati njeni delovi, odnosi i 
veze između njih. Ove delove je moguće ponovo spojiti u cjelinu koja je prijethodno 
postojala, a moguće je, na osnovu saznanja o djelovima, te djelove staviti u drugačije 
odnose i veze, neka njihova svojstva unekoliko izmeniti ili uneti i nove činioce i tako 
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dobiti izmenjenu ili potpuno novu celinu. U ovoj (drugoj) situaciji analiza predmeta 
istraživanja prijethodi sintezi. 
U oba slučaja predmet istraživanja shvata se - saznaje kao složeno jedinstvo koje ima 
sopstvene odredbe. Naravno, stepen tog jedinstva je različit a sinteza se ostvaruje 
raznim postupcima kojima se u većoj ili manjoj mjeri očuvavaju ili ukidaju posebnosti 
delova odnosno izražavanja njihovih posebnosti. 
Prema tome, sinteza može da bude produktivna, što je jasno iz opisa prve situacije i 
reproduktivna, što se vidi iz opisa druge situacije. 
Produktivna sinteza je istovremeno i eksplikativna i genetska, jer pokazuje nastanak 
određene cjeline i omogućava saznanje o pravilnosti i zakonitosti u nastojanju i 
postojanju te cjeline.  
Reproduktivna sinteza je, po pravilu, deskriptivna odnosno pretežno deskriptivna. I 
kada se ponovo sastavlja cjelina koja je prijethodno rastavljena analizom na djelove, 
stiče se i novo saznanje o mogućnostima potpuno iste ili izmenjene reprodukcije 
predmetne celine. 
Predmet sinteze mogu biti pojmovi, stavovi, sudovi, zaključci, društveni i prirodni 
realiteti,  ali ne u istoj mjeri i na isti način. Uopšte uzev, da bi se neki činioci mogli 
spojiti u određene celine, neophodno je da imaju odgovarajuća svojstva. Ne može svako 
pojedinačno da postane neposredno dio bilo koje složenije i opštije celine, već samo 
određene, odgovarajuće. 
Sinteza može da bude misaona i fizička. U tom smislu ona ima svojstva 
eksperimentalne metode, jer se njome proizvode misaone i fizičke tvorevine, čime su 
faktički domontirane mogućnosti sinteze. 
U naučnom radu  sinteza se pretežno koristi u misaonom obliku, ali se u određenim 
slučajevima može koristiti i kao misaono - fizička sinteza (prilikom formiranja 
određenih eksperimentalnih oblika, procedura izvršavanja radnji, komunikacija itd). 
 
KONKRETIZACIJA  
Iz istorije metodologije proizlazi da klasična formalna logika ne poznaje konkretizaciju 
kao metodu. Tek savremena logika i metodologija pokreću i razmatraju svojstva, mesto 
i ulogu konkretizacije u procesu naučnog saznanja. Po njihovim nalazima predmet 
konkretizacije, generalno uzev, jeste odnos opšteg, posebnog i pojedinačnog polazeći 
od opštijeg. Istovremeno njome se saznaju i odnosi apstraktnog i konkretnog. 
 
GENERALIZACIJA  
Generalizacija je sintetička osnovna naučna metoda, sintetička osnovna metoda kojom 
se saznaje opšte na osnovu pojedinačnog. Poređenjem metoda konkretizacije i 
generalizacije možemo konstatovati da se istovremenim postupkom (sistematičkim) 
mogu zasnovati razni predmeti. Dok se konkretizacijom saznaje posebno, pojedinačno 
i konkretno, generalizacijom se, na osnovu pojedinačnog i konkretnog, saznaje opšte. U 
metodološkoj literaturi se nailazi na shvatanje da se generalizacijom formiraju opšti 
stavovi na osnovu pojedinačnih, tj. da se generalizacija ostvaruje uopštavanjem stavova. 
Otuda i stanovišta da je generalizacija misaoni prelaz od saznanja pojedinačnih i 
posebnih svojstava određene grupe predmeta ka saznanju njihovih opštih odredaba. 
Opšte odredbe predmeta, mada su sadržane u svakom pojedinačnom članu grupe 
predmeta, nisu sadržane isto - u istoj mjeri, sa identičnim svojstvima, itd. Njihova 
faktička svojstva ne mogu se "uopštiti", ne može se od njih formirati jedinstveno 
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svojstvo iste kvalitativno - kvantitativne odredbe, ali se može saznati njihovo postojanje 
u svakom ili u određenom broju slučajeva i to saznanje se može generalisati, tj. uopštiti 
kao saznanje koje se odnosi na cijelu grupu. 
 
 INDUKCIJA  
Među metodolozima postoje mnoge nesaglasnosti i nedoumice o svojstvima, naučno 
saznajnim mogućnostima i značaju indukcije. Naime, jedni pod indukcijom 
podrazumijevaju oblik zaključivanja, drugi metodski postupak, treći oblik osnovne 
generalizacije, četvrti metod analize, itd. Pridavana joj je uloga najosnovnije i najopštije 
metode odnosno saznajnog postupka koji je u osnovi celokupnog saznanja, a odricana 
joj je i svaka pouzdanost saznanja. 
Istraživačka praksa ukazuje na sljedeće činjenice: 
Indukcija je osnovna metoda koja jedina omogućava neposredno saznanje o 
empirijskom, realno-konkretnom i raznovrsnom, konstituisanom u pojedinačne celine. 
Uvidom u odredbe pojedinačnih celina, često elementarnih, ona omogućava 
obrazovanje pojmova, stavova, sudova o njima; 
Izvorni stavovi indukcije u okvirima datih poredaka, osnov su za izvođenje 
generalizacije odnosno opštih i najopštijih stavova; 
Stavovi indukcije zasnovani na neposrednom čulnom iskustvu, odnosno na saznajnom 
iskustvu i naučno-istraživačke prakse, omogućavaju pouzdano saznanje koje može biti 
kako partikularno tako i univerzalno, kako verovatne tako i nužne istinitosti odnosno 
apsolutne pouzdanosti o određenoj pojavi, predmetu, procesu, odnosu u određenom 
vremenu i prostoru; 
Indukcija je prelazna metoda od analitičkih ka sintetičkim metodama. U formiranju 
stavova indukcije o pojedinačnom sadržani su i analitički i sintetički momenti 
mišljenja. Kao prelazna pretežno sintetička metoda ona je uslov i prethodi dedukciji i 
omogućava, svojom analitičnošću i sistematičnošću, saznanja koja nije moguće steći 
drugim metodama; 
Indukcija ima obeležje eksperimentalne metode zahvaljujući svojim empirijski 
zasnovanim kvantitativnim numeričkim datama koje je, kao i generalizaciju, čine 
osnovom opšte naučne statističke i hipotetičko - deduktivne metode; 
Mada ima stavova da je generalizacija najopštija metoda, najčešće primenjivana u 
naučnom saznanju i u saznanju uopšte, mirno se može tvrditi da indukcija nije ništa 
ređe korišćena. Štaviše, u svim početnim fazama mišljenja imamo indukciju. Potpuno 
odvajanje poimanja od indukcije je veštačko i gubi iz vida osnovne odredbe mišljenja i 
formiranja stavova, suda i zaključaka; 
I u teorijskom mišljenju indukcija ima veoma značajnu ulogu. Stavovi teorije se 
prilikom istraživanja prvo moraju konstatovati odnosno evidentirati. Konstatovani, oni 
indukuju stavove o sebi, o svojoj formi, sadržaju, predmetu koji obrađuju, na osnovu 
čega se dalje vrše selekcija, klasifikacija ili uopštavanje apstrakcijom ili generalizacijom, 
odnosno uključuje se u dalji postupak. 
Metodološka misao je prebogata definicijama indukcije, definicijama koje u prvi plan, 
uglavnom jednostrano, ističu pojedine njene karakteristike, dimenzije, strane, činioce i 
svojstva. Za naučni rad su značajna i aktuelna dva njena najrasprostranjenija značenja – 
formalno-logičko i dijalektičko.  
Prema formalno-logičkom shvatanju indukcija se svodi na njenu formalno-misaonu 
stranu i određuje se kao izvođenje opšteg stava iz više posebnih stavova. Dakle, prema 
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ovom tumačenju, indukcija je, u najboljem slučaju, samo vrsta ili oblik mišljenja - 
zaključivanja, odnosno samo misaono-logički sadržaj zaključivanja od pojedinačnog i 
posebnog na opšte. 
 
Istraživanje čini naučnim: 
Naučno-istraživački rad je definisan u dokumentima svih institucija koje se bave 
finansiranjem takve djelatnosti. Nama, međutim, takva birokratska odrednica ne bi bila 
od naročite koristi. 
Iako su domeni i ciljevi istraživanja specifični za različite oblasti nauke, u svim 
oblastima se nužno koristi isti naučni metod. 
Naučno relevantna informacija može biti bilo koji skup podataka koji su prošli 
rigoroznu provjeru naučnog metoda. Ta informacija može biti korektan i koncizan opis 
pojava, procesa i sistema interesantnih nauci ili karakteristika modela koji ih 
objašnjava. 
Svako istraživanje mora sadržavati prepostavljeni teorijski model. To ne mora nužno da 
bude teorija. Naš je zadatak da proverimo kako se novi empirijski podaci uklapaju u 
postojeći model i da na taj način i sam model podvrgnemo naučnom sudu. Rušenje 
teorijskih modela, tj. ustanovljavanje njihovih praktičnih ograničenja, zapravo je pravi 
put ka saznanju i konstruisanju boljih modela i teorija. 
Postojanje provjeriljivih hipoteza je osnova istraživačkog rada. Koristeći logiku i 
empirijske podatke u stanju smo da proveravamo hipoteze ispitujući uspešnost 
njihovih predikcija, odnosno kako se predikcije slažu sa novim podacima i modelima. 
Mogućnost testiranja hipoteze je najbitnija karakteristika istraživačkog rada. Hipoteze 
koje se ne mogu testirati nisu predmet bavljenja nauke. 
U ovom tekstu se pominje eksperiment kao neizostavni deo naučnog metoda. Pojam 
eksperimenta bi ovde trebalo uzeti u najširem smislu, tj. kao bilo kakvo kontrolisano 
empirijsko prikupljanje podataka (uzorkovanje, posmatranje, klasični eksperiment, 
anketa, virtuelni i misaoni eksperiment itd.).  
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Dritan Fetahu 

35.Investimet e huaja direkte dhe industria turistike, (me theks te 
vaçant në Republikën e Kosovës). 

Abstracti 
Qëllimet e ketij hulumtimi janë që të përmirësojë nivelin e informimit mbi gjendjen e 
pikërisht lidhur me IHD dhe rendësinë e tyre në Kosovë, të inicojë një debat të gjerë 
dhe të angazhuar mbi problemet me të cilat ndeshen IHD dhe të rekomandojë një 
strategji të politikave dhe aktiviteteve promovuese që do ta bënte Kosovën destinacion 
atraktiv për IHD. 
Derisa Ligjet mbi Investimet e Huaja në Kosovë ofron një kornizë solide moderne për 
IHD, politikat tjera ende nuk janë implementuar. Kosova pas luftës ka nevojë për 
investime substanciale të cilat më së shumti mund të arrihen përmes IHD. Së 
këndejmi, IHD në formë të kapitalit të rrezikuar ka një alternativë për kreditë e 
bankave të cilat ngarkohen me kamatë, dhe kështu IHD do ta plotësonin boshllëkun e 
nevojave për investime në Kosovë. 
Ekzistojnë disa faktorë që ndikojnë në nivelin dhe destinimin e IHD në Kosovë, prej të 
cilëve më I rendësishmi është mungesa e tregut financiar dhe bursës dhe, nevoja për ta 
përkrahur procesin e privatizimit.. 
Sikur edhe në fushat tjera të ekonomisë, mungesa e të dhënave dhe informatave 
paraqet kufizimin kryesor në analizën e vëllimit dhe strukturës së IHD, trendeve dhe 
problemeve që e shoqërojnë dukurinë e IHD në Kosovë.  
Për të fituar të dhëna plotësuese mbi karakteristikat elementare për IHD e tanishme në 
Kosovë, dhe për të matur perceptimin e investitorëve mbi rrethinën afariste, 
ndërmarrje të cilat kanë realizuar investime të huaja në ndonjë formë (investime të 
përbashkëta). Disa prej rezultateve kryesore të këtij hulumtimi janë: 
 
(i) Pjesëmarrja e kapitalit të partnerëve të huaj në form të investimeve të përgjithshme. 
(ii) Kapitali i huaj në ndërmarrjet është në formë të investimeve të përbashkëta dhe 
transferit teknologjik, pastaj vjen forma e investimeve direkte dhe format tjera. 
 
1. HYRJE 
Ky hulumtimt u adresohet çështjeve lidhur me rendësinë dhe promovimin e 
investimeve të jashtme direkte në Kosovë dhe është përgatitir si pjesë Projekti është i 
fokusuar në përparimin e reformës ekonomike perms ngritje së cilësisë dhe nivelit të 
pjesëmarrjes së subjekteve Kosovare në debatimin dhe diskutimin e politikave 
ekonomike. Gjer më tani projekti I investimeve te huaj ka adresuar ka adresuar këto 
aspekte: (i) Privatizimi I ndërmarrjeve shoqërore, (ii) Politika e tatimeve, (iii) Financimi 
dhe zhvillimi i NVM, (iv) Reforma e sistemit të pensioneve, (v) Zhvillimi ekonomik 
lokal dhe (vi) Konferenca ndërkombëtare mbi privatizimit e ndërmarrjeve shoqërore 
dhe reformën e shërbimeve publike.  
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RËNDËSIA E INVESTIMEVE TE JASHTME DIREKTE NË MOMENTIN AKTUAL TË 
ZHVILLIMIT TË KOSOVËS 
Investimet e jashtme direkte (IHD) kanë një rëndësi të pasaçme dhe specifike për 
Kosovën duke pasur parasysh kushtet në të cilat duhet te realizohet zhvillimi 
ekonomik. Situata specifike e Kosovës në këtë aspekt ka të bëjë sidomos me: vështirësi 
për marrjen e huave nga institutcionet financiare ndërkombëtare, 
• Asistenca e jashtme financiare në formë të donacioneve për investimet kapitale 
parashihet të zvogëlohet në mënyrë të ndieshme pas pavarsise, 
• Sistemi i Bankave në Kosovë ende nuk është i aftësuar për livrimin e kredive aftagjate 
dhe në vëllim më të madh për të mbështetur investime me serioze, 
• Mungesa e tregut financiar dhe tregut të letrave me vlerë, 
• Zbatimi i procesit të privatizimit i cili duhet të fillojë në bazë të rregullorës mbi 
AKM synon të tërheq investitor të jashtëm, 
• Dergesat financiare – remitancat, nga emigrantet Kosovar në Europën Perendimore 
dhe SHBA pritet të zvogëlohen në kushtet kur shumë Kosovar po tërheqin familjet e 
tyre në vendet ku janë vendosur, 
• Nevojat e mëdha për investime në infrastrukturën publike dhe në sektoret e tjerë për 
krijimin e vendeve të punës dhe përballimin e problemit të papunësisë, 
• Niveli i papunësisë i lartë. 
Duke pasur parasysh këto fakte është e qartë se Kosova ballfaqohet me burime të 
reduktura për financimin e investimve, në kushtet kur domosdo përballet me presionin 
dhe nevojen imanente 
për të zgjidhur problemin e papaunësisë (norma e vlerësuar e papunësisë 45-50%) dhe 
përmisuar infrastrukturën publike. Gjendja aktuale në sektorin e energjetikës, 
telekomunikimeve dhe transportit rrugor mund të konsiderohet si faktorë limitues në 
zhvillim që tani. Aktiviteti investees i biznese private në periudhen e pasluftës ka 
gjeneruar rritje të konsiderushme ekonomike dhe të punësimit, por që tani vërehen 
shenja të recesionit në kuptim të rënies së vëllimit të qarkullimit mesatare për një 
ndërmarrje dhe rritjes së punësimit  
Në këto kushte, krijuesit e politikave ekonomike sfidohen me nevojen e nxitjes së 
investimeve të reja. Prandej krijimi një ambienti miqësor afarist dhe ambientit adekuat 
institucional për tërheqjen e investimeve të jashtme direkte imponohet si një nga 
prioritetet më të rëndësishme të politikave ekonomike dhe reformës ekonomike. Është 
e kuptueshme se vetëm IHD nuk mund t’i shpejtojnë aktivitetet mëse të domsodoshme 
investuese. Synimi duhet të jetë që ato të bëhen një burim i rëndësishëm dhe 
komplementar me burimet e tjera të financimit. 
Përvoja e zhvillimit ekonomik në dekadat e fundit e sidomos kur është fjala për vendet 
në zhvillim ka vënë në pah se IHD (private), konsiderohen të rendësishme për shkak të 
efekteve të tyre të shumëanshme pozitive e sidomos për shkak se: 
• Është konstatuar një lidhje pozitive midis IHD dhe rritjes së GDP-së (Bruto Produktit 
të Vendit), në saje të rritjes së mundësive eksportuese dhe efekteve stimuluese në 
bizneset lokale dhe përmirësim të konkurrencës,  
• IHD sigurojnë efekte më të mira për zhvillim të qëndrueshem se sa huatë në formë të 
kredive, për shkak të involvimit direkt të investuesit në menaxhmet dhe reduktimit të 
ngarkesës me borgje, 
• Nxitjes së zhvillimit social dhe zhvillimit të kapitalit human në saje të transferit 
teknologjik, dijeve të reja dhe trajnimit, 
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• Efekte pozitive ne buxhet: rritjes së të ardhurave buxhetore që vjen si rezultat i rritjes 
së taksave dhe zvoglimit të nevojes së subvencioneve për shërbimet publike. 
 
Është e qartë së për të gjitha këto arësye, në Kosovë nevojitet një politikë aktive që do 
të përmirësonte promovimin e mundësive të bashkëpunimit me investitorët e jashtëm, 
rritjen e aftësive konkurruese në tregun e IHD dhe, rritjen e aftësive absorbuese për 
partneritet dhe inevstime të përbashkëta. 
 
 
KUFIZIMET DHE PENGESAT PREZENTE PËR INVESTIMET E JASHTME NË 
KOSOVË 
INTESITETI I PENGESAVE 
Hulumtimet në kuader të përgatitjes së këtij Raporti kanë provuar ekzistimin e shumë 
pengesave institucionale dhe administrative për një klimë të favorshme investuese. Per 
të identifikuar intensitetin e pengesave të veçanta nga aspekti i investitorëve të jashtëm 
në anketën apo hulumtimine cekur në vend të parë është identifikuar korrupcioni dhe 
mungesa e garantimit të investimeve. Sipas rezultateve të hulumtimit këto pengesa 
kryesore kanë intensitet më të lartë në realizimin e investimeve të huaja në Kosovë: 
� Korrupcioni, 
� Mungesa e garantimit të investimeve, 
� Tatimet e larta, 
� Tregu i kufizuar, 
� Stabiliteti politik, 
� Telekomunikimet. 
Ndërkaq penegsa me një intensitet më të dobët të ndikimit në realizimin e investimeve 
të huaja mund të merren: 
� Mungesa e përvojës në realizimin e IHD, 
� Mungesa e ligjeve, 
� Lartësia e doganës, 
� Mungesa e përkrahjes promovuese e investimeve. 
 
INVESTIMET NË RAJON (1990-2001) 
(i) IRJM (nga Greqia, Turqia, Kroacia, Bullgaria, “RFJ”, B&H, Shqipëria).____ 34.6% 
(ii) Rumania (nga Turqia, Greqia, “RFJ”, BulLgaria) ______________________8.0% 
(iii) Bullgaria (nga Turqia, Greqia) ____________________________________14.9% 
(iv) Bosnja dhe Hercegovina (nga Kroacia, Turqia) _______________________14.4% 
(v) Shqipëria (nga Greqia, Italia, Bullgaria, Kosova, IRJM)_________________85.6% 
e lartë të Gjermanisë. Pjesëmarrja e investimeve nga SHBA, sidomos është e lartë në 
Kroaci 
(27.5% në investimet e përgjithshme të huaja). 
Prioritetet për permirësimin e bashkëpunimit rajonal në rastin e Kosovës janë: (i) 
zhvillim i infrastrukturës, (ii) përsosja e procedurave doganore, dhe (iii) zhvillimi i 
sistemit bankar. 
Ndërmarrjet e hulumtuara dhe disa prej tyre te anketuara nga të gjitha vendet e kanë 
Kosovën si tregun e tyre kryesor, dhe kjo pasqyron gjendjen e pas luftës në Kosovë që 
karakterizohen me kërkesën e madhe për nevojat e rindërtimit. 
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Niveli i shpenzimeve administrative për formimin e ndërmarrjeve në përgjithësi në 
rajon është i lartë. Ky nivel i këtyre shpenzimeve është në raport pozitiv me nivelin e 
korrupcionit dhe në raport negativ me kualitetin e qeverisjes, shkallën e hapjes së 
ekonomisë dhe nivelin e pagave 
në sektorin publik. 
 
PAKOJA PËR INVESTIME PËR RAJONIN E EJL, NË INTERES PER KOSOVËN 
Qeveritë e vedeve në rajon duhet të bëjnë më shumë për të krijuar kushtet nën të cilat 
sektori privat do të investonte. Me synimin për të themeluar një kornizë uniforme të 
qëndrueshme dhe transparente për investimet e sektorit privat, Qeveritë e vendeve në 
rajon, në bashkëpunim me partnerët e tyre në Paktin e Stabilitetit, vendosën të 
implementojnë Pakon për Reforma, Investime, Integritet dhe Rritje (e cila referohet si 
Pako për Investime). Pakoja për Investime përkufizon një program ambicioz të 
reformave ligjore, rregullative dhe institucionale, qe kanë për qëllim krijimin e një 
trajtimi të drejt dhe jo diskriminues për investitorët e vendit dhe ata të huaj, duke 
përfshirë mbrojtjen e plotë e të drejtave të tyre pronësore jo vetëm përmes ligjit të 
shkruar, por gjithashtu edhe përmes implementimit administrative dhe juridik. Fushat 
specifike të Pakos për Investime përfshijnë: bankat, tregun e kapitalit, qeverisjen me 
korporata, strategjia dhe politika e promovimit të IHD, ligji mbi tregtinë duke përfshirë 
licencimin dhe lejet për fillimin e biznesit, efikasitetin administrativ dhe pengesat 
burokratike për inciativat e sektorit privat, ligji mbi konkurrencën dhe politikat 
ekonomike, luftimi i keqpërdorimeve dhe korrupcionit, sistemi i drejtësisë, mbështetja 
e NVM-ve, privatizimi, reforma e politikës fiskale dhe tatimeve dhe, regjimi dhe 
praktikat e kontabilitetit. 
 
Source: World Bank: The Road to Stability and Prosperity in SEE – Regional Strategy 
Paper, 2002. 
 
POLITIKAT E NXITJES SË IHD 
Situata aktuale e zhvillimit ekonomik në plan të gjerë dhe problemet e përshkruara 
lidhur me IHD shtrojnë nevojën për kompletimin e masave të politikës ekonomike, 
kuadrit ligjor dhe rrthinës institucionale për krijimin e një mjedisi miqësor për 
afarizëm dhe investime. Politkat në të vërtetë duhet tu adresohen njësoj të gjithë 
investitorëve privat, të jashtëm dhe vendor. Në këtë pjesë të raportit do të adresohen 
shkurtimisht disa nga çështjet më relevante për ndërtimin e një rrethine të tillë. 
Si partner tjerë me rëndësi ne qarkullimin tregtare te Kosovës zënë edhe këto vend si:  
Kina me një pjese te konsiderueshme ne eksportet e Kosovës prej 9% me rritje për 
90.8% dhe importe prej 6.8% me rritje për 25.8%.  
Turqia – përmban  2.4% e eksporteve te përgjithshme me një rënie prej 20 % dhe 
importet nga ky vend janë  7.4% nga importet totale  me rritje prej 23%.  
India – një pjesë e konsiderueshme e eksporteve te  Kosovës është e destinuar  ne Indi e 
cila kape shumën prej 13mil/€ ose 4% pjesëmarrje ne eksportin total dhe me një 
pjesëmarrje te vogël ne importe prej 0.33%. 
Burimi: ministria per tregti dhe industry. 
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NDËRTIMI I STABILITETIT MAKROEKONOMIK 
Rivitalizimi i shpjetë i aktiviteteve ekonomike, rrumbullaksimi i fazës emergjente të 
rindërtimit pas luftës dhe asistenca financiare dhe teknike e bashkësisë ndërkombëtare 
kanë ndikuar në rritjen e shpejtë të GDP-së dhe treguesve të tjerë makroekonomik. 
Mirëpo, Brenda përbrenda kësaj rritje kanë mbetur shumë shpërpjestime të mëdha të 
cilat mund ta vështirësojnë ruajtjen e qendrushmërisë së rritës ekonomike dhe 
stabilitetit makroekonomik. 
- raportet midis GDP-së, konsumit, kursimeve dhe investimeve, 
- raporteve midis nevojave për investime kapitale dhe buxhetit, 
- raportit midis importit dhe eksportit, 
- papunësisë dhe investimeve. 
-privatizimi dhe reforma e administrates 
-rregullimi I tregut dhe konkurenca lojale 
-persosmerija e metejme e sistemit tatimor dhe doganor 
-zhvillimi I mëtejme I sistemit financiar dhe atij te kreditimit 
-permisimi dhe pershtatja me sistemet europiane te legjislacionit 
-avancimi I subjektivitetit te kosoves ne mardhenjet ekonomike nedrkombetare 
 
 ELEMENTET E STRATEGJISË SË PROMOVIMIT 
Përveq zhvillimeve në fushën ligjore, fiskale dhe financiare të cilat u prezentuan më 
herët,strategjia e përshtatshme mbi promovimin e rrjedhave të IHD në Kosovë, së pari 
duhet ta marr parasysh nevojën për ta emëruar Kosovën si një destinacion investues. 
(1) Një fushatë institucionale e cila do t’i përkufizonte beneficionet e investimeve që do 
t’i sillnin Kosovës. BE-së, dhe Qeveria e Kosovës duhet të inkuadrohen më shumë në 
këtë fushatë, e cila duhet të jetë e hapur edhe për organizatat donatore. Me 
inkuadrimin dhe promovimin e sektorit privat përmes shtypit ekonomik 
ndërkombëtar, Kosova të prezentohet si 
një treg emergjent me kushte atraktive për investime: 
a. Pozita qendrore gjoegrafike 
b. Disponimi me pasuri natyrore me çmime konkurruese 
c. Territori në brendësi të Evropës 
d. Lidhjet me shumë vende të Evropës dhe SHBA-ve nëpërmjet Diasporës 
e. Popullsia e re dhe relativisht e arsimuar 
f. Aftësitë e mira teknike 
g. Motivimi i fuqisë punëtore 
h. Fuqia e lirë punëtore 
i. Niveli i ultë i tatimeve të brendshme 
j. Valuta stabile (Euro) dhe inflacioni i ultë 
k. Eksporti i liruar nga TVSH-ja dhe tarifat doganore 
SHKËMBIMET TREGTARE TË KOSOVËS  / 2011  
Shkëmbimet tregtare të Kosovës gjatë vitit 2011 arritën vlerën prej 2.7 miliard Euro 
tregues ky që është më i lartë se ne vitin 2010 për 14.7%.  
Sa i përket importeve ato shënuan vlerën mbi 2.4 miliard Euro vlerë më e lartë për 
15.9%  në raport ndaj  vitit 2010.  
Mallrave e eksportuara kane shënuar  vlerën prej 313 milion Euro rritje  prej 6.5%.  
Për këtë periudhe kohore mbulimi i importit nga eksporti është 12.6%.  
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Tregtia me vendet Bashkimin Evropian dhe vendet e rajonit (CEFTA) përbëjnë pjesën 
dërmuese të tregtisë së jashtme të Kosovës duke mbuluar 72.7% te tregtisë se 
përgjithshme.  
QARKULLIMI TREGTAR I KOSOVËS ME VENDET E BE- s – Referuar treguesve te 
importit dhe eksportit te përgjithshëm te Kosovës shihet se BE zë një vende te 
rendesishem ne bilancin tregtare te vendit. Kështu, sipas destinacionit (grup vendeve) 
gjate vitit 2011,  qarkullimi tregtare me BE përben 38.5% te tregtisë se përgjithshme e 
cila arriti vlerën rreth 1.07 miliard € tregues ky qe është me i larte  
se nga viti 2010 për 12.9 %. Nga kjo vlera e importit është mbi 940 mil euro ose 37.9 për 
qind nga vlera totale e importit me rritje  prej 14.5 për qind ne raport me periudhën e 
njëjtë te vitit 2010.    
Brenda vendeve te BE-se kemi një dominim te importeve nga vendet si :   
Gjermania me vlere mbi 292 mil/€ ose 11.8% e importeve te përgjithshme ne Kosove, 
31% e  
importeve totale nga BE si dhe rritje për 6.3% nga viti paraprak.   
Si vend tjetër me rëndësi ne importet e Kosovës zënë edhe Italia vlera e importeve  prej 
157 mil/€ ose  
6.3% e importeve te përgjithshme rritje prej 56.4%, Greqia me vlere te importeve për 
103 mil/€ ose  4.2% e importeve te përgjithshme rënie prej  0.7%.   
 Sllovenia me vlere te importeve për 71 mil/€ ose  2.9% e importeve te përgjithshme me 
rritje prej  4.5%.   
Po ashtu importet nga Bullgaria shënuan vlerën prej 50 mil/€, 2% e importeve te 
përgjithshme me rritje  prej 43% etj 
Elementet kryesore per investime e huaja 
• Investimet e huaja do të udhëheqen sipas parimit të trajtimit kombëtar. Kjo do të 
thotë që këto nuk do të disfavorizohen krahasuar me ndërmarrjet e ngjashme vendore. 
Udhëheqja sipas parimit të trajtimit kombëtar nënkupton që organizatave të 
veprimtarisë ekonomike, të përcaktuara me Rregullore si investime të huaja, u 
garantohet e drejta që: 
- Të organizohen në të njëjtën mënyrë si atë vendore; 
- Të jenë subjekt i miratimit nga autoritetet si dhe ndërmarrjet vendore; 
- Të kenë të drejtë të transferojnë të drejtat nga pasuritë e tyre, duke përfshirë licencat, 
te personat tjerë, në të njëjtën mënyrë dhe masë si të personat vendor; 
- Të kenë të drejtë të blejnë pasuri të paluajshtme bujqësore, rezidenciale ose jo 
rezidenciale njësoj si ndërmarrjet vendore; 
- Të jenë të mbrojtur si aksionarët vendas nëse nuk kanë shumicën e aksioneve në 
investimin e huaj; 
- Të mos tatimohen në mënyrë më pak të favorshme se një organizatë e ngjashme 
vendore, etj. 
• Ka vetëm dy kufizime për investimet e huaja. Këto kufizime janë standarde thuaja se 
në të 
gjitha vendet. E para ka të bëjë me faktin se investitori i huaj nuk mund të jetë pronar i 
mbi 49% të pronës ose kontrollit mbi shoqëritë tregtare, që janë prodhuese ose 
shpërndarëse të  produkteve ushtarake. E dyta, investimet e huaja që ndodhen në 
zonën që përfshinë 5 km brenda kufirit të Kosovës, duhet të paisen me licencë shtesë 
nga autoritetet. 
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• Investitimet e huaja janë të mbrojtura nga shpronësimet e pajustifikuara nga ana e 
autoriteteve. Shpronësimi i investimit të huaj mund të bëhet vetëm për qëllime të 
rendësishme publike dhe nëse kjo është mënyrë më e lehtë për të përmbushur një 
qëllim të rendësishëm publik. Në këtë rast shpronësimi duhet të bëhet në bazë 
jodiskriminuese dhe në përputhje me një proces të rregult ligjor, si dhe duhet të 
shoqërohet nga kompenzimi I menjëhershëm, i përshtatshëm dhe i efektshëm për 
investitorin e huaj. 
• Investimet e huaja që pësojnë humbje si rezultat i luftës, apo konflikteve të tjera 
ushtarake, 
situatave të jashtëzakonshme, konflikteve civile, revoltave civile ose situatave të tjera të 
ngjashme, kanë të drejta ligjore dhe mbrojtje si shoqëritë tregtare të vendit. 
• Investitorët e huaj e kanë të drejtën e pakufizuar për t’i përdorur investimet e tyre dhe 
çdo të ardhur të lighshme. Të ardhurat/fitimi nga investimet e huaja mund të 
transferohen lirisht brenda dhe jashtë Kosovës; 
• Investimet janë të mbrojtura nga ndikimet retroactive të ligjeve Kosovare, kështu që 
ndryshimet e ligjeve në Kosovë, pas nënshkrimit të kontratës nuk mund ta keqësojnë 
gjendjen e investimeve të huaja; 
• Investimet e huaja në veprimtarinë e tyre ju nënshtrohen ligjeve të njëjta sikurse 
ndërmarrjet e vendit; 
• Investitorët e huaj rregullojnë marrëdhëniet e punës sipas standardeve 
ndërkombëtare. Të punësuarit përmes investimeve të huaja në Kosovë, pa marrë 
parasysh kombësinë e tyre, janë subject i legjislacionit në fuqi të Kosovës. Investitorët e 
huaj kanë të drejtën e punësimit të punëtorëve të huaj. 
 
STRUKTURA E IMPORTEVE -  mbetet e ngjashme me vitin e kaluar, importet 
dominohen nga kategoria e  produkteve minerare, ushqime te përgatitura, pije dhe 
duhan si dhe kategoria e makinerisë  dhe pajisjeve që kapin shumën e një vlere prej 1.1 
miliard / € ose 44.7% të importeve totale.   
Referuar, grup – mallrave dhe kapitujve sipas sistemit te harmonizuara, ecuria e 
vëllimit te importit  gjate vitit 2011  paraqitet si me poshtë:  
¾ Grupi i produkteve ushqimore, qe përbehet kryesisht nga produktet bujqësore – 
blegtorale e te industrisë ushqimore (1 – 24 Kapitujt e pare te HS) është 22.6% ndaj 
totalit te importeve ne Kosove duke arritur vlerën prej 560 mil/€ me  një rritje  ndaj 
vitit 2010 për 17.5%.  
Te ky grup i produkteve ushqimore kane dominuar: pijet, alkoolet  dhe uthulat,duhani 
dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhani, mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të 
mishit, drithërat, , sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij, produktet bulmetore etj.   
 
Seksionet sipas sistemit te Harmonizuar (HS) 2010 2011 ndryshimi ndryshimi ne % 
Përbërja e importeve te mallrave jo –  ushqimore  ka qene e dominuar nga: Lëndët 
djegëse minerale, vajrat minerale: mjetet e  transportit të ndryshëm dhe pjesët e saj: 
makineritë dhe pajisjet mekanike, pjesët e tyre: giza  dhe çeliku: makineri dhe pajisje 
elektrike dhe pjesët e tyre etj.   
Por si produktet te veçanta më të importuara në Kosovës  bazuar ne sistemin e 
harmonizuar HS- 6  shifror janë: nafta që përbënë 10.7% të importeve totale, hekuri 
(ose shufrat e çelikut) 2.5%, mjetet e  transportit 2.4%, vajrat e lehtë dhe preparatet 
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2.3%, cigare qe përmban duhan 2.3%, energji elektrike  2.2%, Çimento portland 1.6%, 
Grurë (grurë i forte) 1.4% etj 
 
Oda e Tregtisë së Shteteve të Bashkuara 
Çka ndikon në Vendimarrjen e Ndërmarrjeve Amerikane për të Investuar Jashtë 
Vendit; 
ose 
Dymbëdhjet Parimet për Investitorët Ndërkombëtar 
Faktorët e më poshtëm janë të pranuar si kriteriume kryesore të cilët nxisin vendimet e 
ndërmarrjeve për të investuar jashtë vendit. 
1. Tregu i mbrendshëm – madhësia dhe potenciali për rrijte i tregut të vendit, sidomos 
fuqia 
blerëse e konsumatorëve të tij janë të rendësishme. Nuk do të investoni në një treg në 
të cilin keni pak mundësi për të fituar. 
2. Liria e qasjes në treg – fuqia e konkurencës po ashtu edhe shkalla e ndërhyrjes së 
qeverisë 
(së tyre dhe tonës) për të hyrë në tregun e vendit. Sa më i hapur të jetë tregu aq më 
atraktiv bëhet për investime. 
3. Fuqia punëtore dhe lënda e parë – derisa investitori sjellë kapitalin, teknologjinë dhe 
menaxhmentin, kualiteti i fuqisë punëtore vendase dhe qasja në lendën e pare, janë 
gjithashtu një element përbërës në rrugën për sukses. 
4. Mbrojtja nga devalvimi i valutës – thenë thjesht nëse investoni me dollarë, dhe pastaj 
mjetet lokale ( të vlersuara në paranë vendase ) janë të devalvuara, ju keni humbur një 
pjesë ( ose të gjithë) të investimit tuaj në dollarë. 
5. Dividentat në para, kamatat, privilegjet dhe ndihma teknike në pagesa – nëse mund 
nuk mund t’i tërhiqni parat, atëher pse të investoni? 
 
6. Mbrojtjta e Drejtave të Pronës – ka gjasë që prona e ndërmarrjes, e patundshme dhe 
e 
padukshme (patentat, licencat) do të vidhen. 
7. Potenciali për eksport – aftësia për të zgjedhur prej njësisë operuese në një treg të 
shërbejë afër tregjeve ose të maksimizoj efektivitetin global duke tregtuar nëpër 
entitetet e 
llojllojshme në vende të ndryshme në mënyrë që të finalizoj linjat e prodhimit. 
8. Ngarkesat regulative – kostoja e ndërhyrjes së qeverisë në afarizëm (dhe profit) në 
një 
vend 
9. Tatimet e favorshme dhe stimuluese – edhe pse stimujt tatitmor aplikohen si mjet 
për të 
nxitur investimet, vendimi final mbi investimet zakonisht bazohet në atë se si politika 
tatimore do të ndikoj në hapësirën vepruese. 
10. Rreziku i vogël politik – mundësia e investitorit që të mbështetet në integritetin e 
qeverisë 
mikpritëse dhe aftësit e saj që të mbaj regullin dhe ligjin është esenciale në çdo 
investim 
afatgjatë. 
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11. Udhëheqja e parashikueshme makroekonomike – besimi që ekonomia në të cilën 
është 
bërë investimi do të udhëhiqet në mënyrë kompetente dhe të parashikueshme. Thënë 
më 
thjeshtë, besimi që rregullat e lojës nuk do të ndërtohen gjatë kontestit. 
12. Përkrahja e sigurtë nga infrastruktura – mundësia që të përmbush transaksionet dhe 
të 
plasojë produktet dhe shërbimet në treg është kritike. A janë të besueshme shërbimet 
transportuese, prodhimi i energjisë, sigurimi dhe shërbimet e kontabilitetit, një system 
kompetent financiar ose gjërat tjera fundamentale, investimet nuk mund rë gjenerojë 
të 
ardhura të qëndrueshme pa u plotësuar këto kushte. 
REKOMANDIMET 
Akterët e politikave duhet të luajnë rol më aktiv në krijimin e një ambienti miqësor për 
IHD-të në Kosovë duke krijuar praktika të mira dhe koordinuar përpjekjet për 
adresimin e këtyre çështjeve: 
(1) Praktikat dhe përvojat ndërkombëtare duhet të shërbejnë si bazë për krijimin e një 
rrethine 
investive më miqësore. Për ta bërë këtë me sukses, Qeveria duhet të përqendrohen në 
aktivitetet si vijojnë: 
• Përmirësimin sistematik të stabilitetit politik dhe gjendjen e sigurisë; 
• Rritjen e vetëdijësimit të komunitetit të biznesit dhe opinionit publik se sa I 
rëndësishëm është roli i sektorit privat në promvimin e progresit ekonomik dhe 
krijimin e ekonomisë së tregut; 
• Mbrojtjen e konkurrencës lojale duke reduktuar evazionin fiskal dhe intensifikimin e 
vazhdimësisë së masave sistematike kundër korrupcionit; 
• Lehtësitë për eksport përmes krijimit të indentitetit tregtar të Kosovës dhe 
nënshkrimi i marrëveshjeve me vendet fqinje dhe vendet tjera për t’i eliminuar 
pengesat administrative, si psh. njohja e çertifikatës së origjinës Kosovare dhe 
respektimi i parimit të reciprocitetit në marrëdhëniet tregatre; 
• Ndërmarrjen e të gjitha masave për t’i përmbushur standardet dhe kriteret që 
kërkohen nga Marrëveshja për Investime në kuadër të Paktit të Stabilitetit me qëllim 
që të ndërtohet një kornizë stabile, transparente dhe e unjësuar për investime në 
sektorin privat; 
• Ppromovimi i programit të privatizimit te investitorët potencial, zhvillimi dhe 
publikimi i referencave udhëzuese mbi procedurat e politkës operative dhe ndërtimi i 
praktikave transparente që lidhen me implementimin e Rregullores mbi AKM-në e cila 
do t’i inkurajonte investitorët e vendit dhe të huaj; 
• Kompletimi i kornizës ligjore duke aprovuar ligjet dhe rregulloret që janë në pritje për 
Privatizimin/Ligji mbi Shfrytëzimin Afat-gjatë të Tokës, Ligji mbi Hipotekën, Ligji mbi 
Bankrotimin, Ligji mbi Mbrojtjen e Konkurrencës, Ligji mbi Tregtinë e Jashtme, Ligji 
mbi Tregun Financiar dhe Bursën dhe, Ligji mbi të Drejtat Pronësore. Ligjet në të cilat 
janë bërë plotësimet e duhura duhet të fillojnë të implementohen dhe fuqizohen 
juridikisht, dhe me anë të kësaj të forcohet rregullative ligjore; 
• Duke u bazuar në shembullin e marrëveshjes OPIC, të arrihen marrëveshje të 
ngjashme me agjencitë e ndryshme të Evropës dhe rajoneve tjera. 
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 (2) Masat në kuadër të politikave duhet të drejtohen kah krijimi i një sistemi bankar 
efikas, I cili do të ofronte: • Nxitje më të mëdha dhe norma më të mira të kamatës për 
kursimet në formë të depozitave afatgjate, që do të mundësonin dhënien e kredive 
afatgjata 
• Rritjen e mëtejme të konkurrencës dhe futjen në përdorim të instrumenteve 
garantuese për të stimuluar norma më të ulta të kamatës për kreditë investive 
• Implementimi i praktikave të përparuara të sistemit bankar që e lehtësojnë tregtinë, 
psh. futja në përdorim e Kambialit dhe Garancioneve Bankare.  
(3) Duhet të ekzistoj një përkrahje solide për aktivitetet e planifikimit urban dhe 
hapsinor nën juridiksionin e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor dhe 
komunave, për të siguruar një ambient urban të favorshëm për qasje më të lehtë ndaj 
lokacioneve të përshtatshme për afarizëm. Kjo gjithashtu përfshinë thjeshtëzimin e 
procedurave administrative dhe zvoglimin e shpenzimeve për marrjen e lejeve për 
investime të reja; 
(4) Krijimi i sistemit për kontakte institucionale me Diasporën Kosovare, dhe 
shmangjen e fragmentimit që mund të vie si rezultat i interesave të bazuara në 
organizimin politik, por 
në favor të formave organizative me attributet Kosovare dhe Komunale që kanë për 
qëllim 
mobilizimin e kapitalit financiar dhe njrëzor për investime në Kosovë. Të elaborohet 
koncepti i fondeve investive me kapital të Diasporës dhe promovimi i tyre si gjenerator 
I investimeve potenciale. Kjo mund të realizohet në bashkëpunim me qeveritë dhe 
bankat e vendeve korresponduese; 
(5) Të inkurajohen akterët e ndryshëm në promovimin e IHD me qëllim që të krijohet 
një trup 
koordinues në nivel të Qeverisë ose Ministrisë së caktuar në funsion të aktivitetve 
promovuese më të qëndrueshme të drejtuara kah promovimi i Kosovës si destinacion 
investues. Është e nevojshme të arrihet një koordinim dhe efekte më të mëdha në 
aktivitetet e ndryshme që janë prezentuar në kapitullin 7 të këtij raporti. Gjithashtu, 
duhet të merret parasysh themelimi i Agjencisë për promovimin e IHD; 
(6) Zhvillimi i sistemit informativ dhe statistikave adekuate mbi rrjedhën dhe analizën 
e 
trendeve të IHD, do të ishte njëra prej aktiviteteve të rendësishme të Qeverisë, e 
sidomos e 
Entit Statistikor të Kosovës. 
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36.Privatisation of “Joint Stock Companies” in Kosovo 

 
Abstract 

The Privatisation Agency of Kosovo (PAK) is responsible for the privatisation and 
liquidation of Socially Owned Enterprises in Kosovo. One of the challenges that PAK is 
facing since its establishment is the unresolved status of “Gjakova companies”. These 
enterprises are pretending to be JSCs, arguing to have been transformed / privatised 
during the nineties with then applicable and non-discriminatory laws. This way, these 
companies are continuously rejecting the jurisdiction of the Agency. As of 2012, the 
Agency failed to privatise most of them due to tremendous resistance of companies. 
Thus, the aim of the paper is to assess whether the goal of teh Agency to sell them has to 
do with privatisation vs re-privatisation of certain companies.  

Keywords: privatisation, transformation, joint stock companies, Gjakova enterprises.     
 
1 Introduction The privatisation programme is run by the Privatisation 

Agency of Kosovo (PAK). In support of private sector investment in the 
economy, the Assembly of Kosovo have adopted a set of laws to ensure a 
very investor-friendly environment including the 99 year lease of land 
formerly used by "socially-owned enterprises" (PAK Work Report, 2009). 

Despite the successful privatizations of SOEs in Kosovo done by Privatisation 
Agencies, the privatization of Gjakova Enterprises was quite successful. Many 
companies of Gjakova claim to have been transformed into Joint Stock Companies. 
Whilst, on the other hand, PAK have insisted to sell out these enterprises, emphasizing 
the status of these companies as socially owned, strengthening this way the 
privatization legal framework. The ambiguity of the phenomenon ended up in the 
Supreme Court of Kosovo in 2010, which is pending as of May 2013. These various 
specific complications, including several SOEs of western town of Gjakova, made the 
situation in this region even more complex (Knudsen, 2010). 
 
Herein, it has to be emphasized that one of authors was deeply involved in 
privatization process undertaken by KTA respectively PAK for several years. Such fact 
is considered to be a privilege for multiple accesses to data. Along gained experience 
and close observance of the privatization process, enabled author to accomplish the 
objective successfully. Hence, the study incorporates the research in three Gjakova 
companies: “Emin Duraku”, “Jatex”, and “Deva”. Moreover, in order to make a better 
understanding for the reader, this paper includes economic situation, facts and 
circumstances of Gjakova Municipality, legal framework of 1990’s privatization and of 
Kosovo, and research of three companies that were picked randomly to conclude the 
phenomenon of the study. 
  
2 Legal frame of transformation  
The autonomous privatization that began under the Marković Law proceeded on a 
larger scale in Serbia and Kosovo than elsewhere in former Yugoslavia. Privatization 
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was further advanced by the Serbian Law of 1991 so that by 1994 the process was 
completed in 1,785 or in over 53% of total number of enterprises to be privatized. 
However, 1994 was the year where it was seen the biggest retreat in privatization. 
Reviewing the process by the Agency for Privatization resulted in the abolishment of 
privatization in 1,556 or 87% of total number of privatized enterprises (Lazić and Sekelj, 
1997). Re-evaluation because of hyperinflation of 1993 had not only blocked the process 
but led to the direct state control in enterprises where privatization was abolished and 
those to be privatized. 
In 1989, the initial conditions regarding the property regime were somewhat different 
in former Yugoslavia than elsewhere in central and Eastern Europe, which crucially 
influenced the privatisation process throughout the 1990s. Under the system of ‘social 
property’, no one had property rights over enterprises assets, which officially belonged 
to society as a whole. Enterprises had the right to use socially-owned assets and to 
appropriate their product, but were never given full property rights since some 
important rights remained firmly in state hands. Following IMF demands, mass 
privatization was initiated with the so-called Markovic laws, Of these laws, the 1989 
Law on Enterprises aimed at ‘encouraging’ foreign investment, ‘giving’ managers full 
rights to hire and fire labor and ‘erasing’ the system of self-management (Uvalic, 1997).  
These ‘abrupt’ changes to Yugoslavia’s system of social ownership and workers’ 
management were politically destabilizing, prompting claims that they contributed to 
the break-up of the federation and ‘destroyed class solidarity’. In retrospect it seems 
clear that the Markovic economic reforms succeed neither in reviving the economy nor 
in keeping the federation together (Ramet and Adamovich, 1995).  
2.1 The matter of ‘transformations’  
Since the Yugoslav ownership system defined ‘society’ as the owner of Kosovo’s SOEs – 
effectively giving this entity a stake in the privatization of SOEs as well as post-
privatization proceeds – claimants arguing to represent society might be expected 
before the Special Chamber. These 1990s transformations were legally dubious, 
however, and ‘opaque’ in having been conducted in a manner that discriminated 
primarily against Kosovo’s Albanian majority population and for involving asset-
stripping and illegal money transfers to foreign bank accounts (Perrit 2005, Mulaj 2007, 
and Karadjis 2004). Privatization was not covered by the pre-1989 legal framework, for 
that reason the Markovic privatization laws were applied when transformations of 
enterprises were considered. These laws had been used in privatizations in Kosovo 
during 1990 and 1991, in particular for a number of enterprises in Gjakova (Knudsen 
2010).  
With reference to the Belgrade regime’s pre-1994 privatizations, it has been concluded 
that these have been ‘rightly regarded’ ‘as robbery’ (Lazic and Sekelj, 2007). The 
original KTA regulation of June 2002 stipulates two criteria for evaluating 1990s 
transformations, which are: transformations should be taken into account only if they 
were carried out in line with applicable law, and if they were not conducted in a 
discriminatory manner or in violation of the European Convention on Human Rights. 
Any transformation that fails to meet these criteria should be disregarded by the KTA. 
(UNMIK Regulation 2002/12 as amended). 
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2.2 Privatisation legislation of 1990’s   

Markovic Law (1989 Federal Privatisation Law, amended in August 1990) was the first 
law, adopted by the last government of the former Yugoslavia, based on which all 
Gjakova Enterprises were transformed. The main privatization method was the sale of 
enterprise shares at a 30% discount to present and former employees, other citizens 
and pension funds, on the basis of the book value of assets, but employees (present and 
former) were given a further 1% discount for each year of employment, up to a 
maximum of 70% of the nominal value of the shares, to be paid within a period of 10 
years. Though several limits on share issues at a discount had to be respected, the law 
in practice offered extremely favourable conditions primarily to insiders. The part of 
social capital not subscribed on preferential terms was to be offered at public auctions 
to domestic and foreign buyers. Since the destination of the remaining unsold social 
capital was not specified, the law implicitly envisaged its maintenance as a property 
form (Survey of Republic of Serbia, 2000). 
In Kosovo, the Markovic economic reforms were initiated as other dramatic 
developments unfolded. Kosovo was at the time an autonomous province of the 
Serbian Republic in the Yugoslav Federation, with a large Albanian majority. In 1989, 
Milosevic revoked Kosovo’s autonomy and stepped up repression (Lenard Cohen, 2001).  
2.3 Privatisation framework in Kosovo  

Legal and regulatory frame work of the privatisation process pursuant to the Law on 
the Privatization Agency of Kosovo, the Agency has authority of administration of 
Socially-owned Enterprises (further as SOE) that are registered or operating in the 
territory of Kosovo and assets in the territory of Kosovo of such Enterprises. PAK have 
authority to:  
 Establish one or more corporate subsidiaries as “New Co” and transfer to such 

subsidiaries the rights and interests in all or part of assets of the SOEs concerned; 
 Sell all or part of the shares of subsidiaries established; 
 Liquidate Socially-owned enterprises;  
 Dispose of monies and other assets of Socially-owned Enterprises; 
The objective of the privatisation is to establish clear ownership over assets, facilitate 
and protect new investments, put idle assets into productive use, making a sustainable 
private sector and to obtain a fair market value. The Agency in accordance with the 
terms of the present Law has the authority to administer: 
 Socially-owned Enterprises, regardless of whether they underwent a 

transformation; 
 Any assets located in the territory of Kosovo, whether organized into an entity or 

not, which comprised socially-owned property on or after 22 March 1989;  
 Minority Stakes, regardless of whether the relevant legal entity underwent a 

transformation (PAK Law, 2009).  
2.4 Gjakova companies  
After 1990, the capacities of Gjakova enterprises were little utilized, and many 
investment activities were stopped due to hyper inflation as a cause of political and 
economic situation. As a result, there are about 1,794 active businesses, out of which 
1,731 are private businesses (most of them in trade and in services), 48 corporations, 9 
social enterprises, and 6 public enterprises. There are about 60,000 m² of buildings that 
currently lie empty (Gjakova Municipality Report, 2006). However, all industrial 
potential for agriculture and services can be reactivated, and together with projects and 
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with other enterprise initiatives, this can become an attractive potential for investors. 
Functioning up have been the corporations of “IMN”, “JATEX” (periodically), and 
Dukagjini, while other enterprises have not been active at all. Some of the corporations 
no longer operating did not manage to retain functional equipment and premises, 
resulting in a loss of economic resources invested during the years. The worst cases are 
the corporations “Emin Duraku”, “Metaliku”, and “Ereniku”. The delay of the 
privatization process was also a factor in these cases (OSCE Report, 2008). 
Corporations and social enterprises make up a considerable economic potential for 
Gjakova municipality. Their recovery will be a good basis from the aspect of increased 
employment and economic development. According to PAK, today there are around 60 
SOE, out which some 48 are claiming to be JSCs (PAK Report, 2009).  
3 Case study research  
Subject to research of the paper are the three enterprises from Gjakova, respectively the 
transformation process in each of the following enterprises:  
 Emin Duraku; 
 Jatex;  
 Deva;    
Documents, reports and decisions referring to transformation in each case were 
reviewed and analyzed by author carefully. Nevertheless, findings and main points 
referring to transformation for each case separately are drawn as presented below.      
3.1 Emin Duraku  
The entity was established in 1958 as Textile Industry "Emin Duraku", initially 
consisting of two units, knitting and textile processing. In 1965 the entity has 
established its third unit for spinning purposes and therefore, changed its name into 
Cotton Combine "Emin Duraku". In 1982, the Combine merged with Industry of 
Confection and Knitwear (Napredak) and established this way the Associated Textile 
Industry (ATI) "Emin Duraku".  
In 1989, workers of enterprise declared through a referendum on the organisation of 
the enterprise as an SOE. In 1990 the entity was registered as Business System ATI 
"Emin Duraku", L.L.C, consisting of 13 LLCs. Finally, in 1991, the entity was divided in 
two parts, distributing its property in two Holding Companies, "Emin Duraku" and 
"Jatex". Nine LLCs were transformed from "Business system" into nine JSCs, which 
comprised Holding Corporacy "Emin Duraku". Whilst, the other four LLCs were 
transformed into JSCs and established Holding Corporacy "Jatex". Since then, both 
entities were independent legal entities.   
Accordingly, the enterprise falls under the jurisdiction of the PAK, as it was registered 
as an SOE in 1989. PAK Law, states that a transformation shall be regarded if:

 
 

(i) is carried out in full compliance with Applicable Law, including payment for shares;  
(ii) is not discriminatory, nor in breach of the principals of the European Convention 
on Human Rights; 
Thus, the following points characterize the transformation process of Emin Duraku:  
 CC registration indicates the transformation of a part of Business system ATI 

"Emin Duraku" into Holding Corporacy "Emin Duraku", JSC, consisting of 9 JSC-s;  
 Transformation was done in accordance with the Law on Enterprises (OG SFRJ no. 

77/88 as amended by 40/89, 46/90 and 61/90); this law is regarded as forming part 
of Applicable Law and is not regarded as being discriminatory;  
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 Decision on transformation was taken on 19.08.1991 by the Assembly of SOE, as a 
highest decision-making body of the SOE, which is in accordance with the law;  

 Workers of enterprise on 19.08.1991 were invited to purchase shares publicly;  
 Certain amount of discount predicted to purchase internal shares is in line with 

applicable law;  
 No interim measures were imposed in the enterprise and no evidence of 

discrimination;  
Findings on implementation of transformation:  

 No evidence of real payment of shares;  
 No evidence that shares were paid through the certain bank account of the 

enterprise in accordance with the predicted provisions and laws;  
 There is evidence that transformation was done retroactively; The salaries were 

increased 100% and were registered as purchased shares on retroactive basis;  
 In addition, there is evidence that shares were registered retroactively using bonus 

payments for workers;   
 The dates of the documents pertaining to the transformation do not correspond 

with each other; i.e. the decision on emission and issuing of internal shares is 
brought on 24.04.1991, whilst the decision on transformation from SOE into HC is 
dated on 19.08.1991;   

 Evaluation of capital (revalorization) was not done according to the law on 
enterprises (OG 46/90); 

 Balance sheets do not show the normal flow of transformation, since there are 
many discrepancies;  

 Books of shares show that 82% of the transformation was completed by the end of 
1991, which is none sense;  

 Certificates on realized shares indicate that full payment was done during 1991 and 
1992, which is in contradiction with balance sheet statement and other documents 
presented in SDR;  

 In 1995, transformation was declared invalid by the Agency of Republic of Serbia 
for evaluation of capital;  

 There are no investments in the enterprise since 1989;  
Therefore, the transformation was done in accordance with Markovic Law. The 
decisions and acts regarding the transformation, including registration of the 
transformation in the commercial court seem to be in line with applicable laws. 
However, the process of implementation of it seems to be invalid since there were 
no real payments of shares and for the reasons highlighted above.  

3.2 Jatex  

The company was founded in 1947 as “Craftsman Cooperative Napredak” by joint 
capital of 7 tailors in Gjakova. In 1982, the enterprise was merged with Associated 
Textile Industry “Emin Duraku”, to split again from it in 1990 when transforming into 
Holding Company. The Enterprise was registered as an SOE with commercial court 
registration Fi 551/89, and operated as part of ATI Emin Duraku. Subsequently was 
registered as a Holding Company with four units. The Enterprise falls under the 
jurisdiction of the PAK, as it was registered as an SOE in 1989.  

Based on reviewed documentation of “Jatex” the following points were found:  
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 CC registration indicates the registration of HC Jatex after the separation from 
Emin Duraku. Four units were merged and formed the Holding (Edicon, Edimoda, 
Editriko and Edijucon);  

 Transformation was done in accordance with the Law on Enterprises; 
 Decision on transformation was taken by the Assembly of SOE, as a highest 

decision-making body of the SOE, which is in accordance with the law;  
 Workers of enterprise were invited to purchase shares publicly;  
 No interim measures were imposed in the enterprise and no discrimination; 
 According to Books of Shares, transformation is concluded by 1992.  

The transformation was conducted in accordance with Markovic Law. The 
decisions and acts regarding the transformation, including registration of the 
transformation in the commercial court seem to be in line with applicable laws. 
However, the process of implementation of it seems to be invalid since it could not 
been proven the real payment of the shares. Hence, the transformation into HC 
appears to be fictitious and not valid for the following discrepancies: 

 There are no real evidence of payment of shares;  
 No evidence that shares were paid in accordance with the Law on Enterprises;   
 There is evidence that transformation was done retroactively. The salaries were 

increased and were registered as purchased shares on retroactive basis;  
 Evaluation of capital (revalorization) was not done according to the law; 
 Balance sheets do not show the normal flow of transformation, there are many 

discrepancies, and almost all of them are not stamped by SAS while showing 100% 
share capital;  

 The only Balance Sheets which are stamped are those of “Trikotazha”, referring to 
years 1997 and 1998, which indicate 100% social capital;   

 The amount of shares to be paid by workers is equivalent (when multiply the 
monthly installment for 120 months) with the overall enterprise capital to be 
transformed. Hence, the transformation could not have been completed by the end 
of 1992 as presented in books of shares;   

 No investments in the enterprise;  
3.3 Deva  
The entity is known by name as Socially Owned Enterprise “Deva” and JSC Holding 
“Deva” in Gjakova town. The Enterprise was registered as an SOE in 1989. The 
registration shows transformation of Working Organization into enterprise for Chrome 
Mines and Gas Industry “Deva” with unlimited liabilities, in Gjakova. The Enterprise 
was registered and operated as an SOE in 1989 and therefore falls under the jurisdiction 
of the PAK. The general findings of the review of documentation are summarized as 
following:   
 All the documents, respectively decisions related to transformation are taken by 

the Workers Council (WC) of the enterprise, as a highest decision making body of 
the SOE;  

 Transformation of the SOE “Deva” into JSC Holding Corporacy “Deva” with four 
JSCs wasd one vollowing the decision of Workers’ Council.  

 Transformation of SOE “Deva” into JSC Holding Corporacy “Deva” comprising of 
four JSCs; 

 Decision on issuance of shares, internal shares and sale of capital, in accordance to 
which the issuance of shares will be provided from the means of personal incomes, 
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respectively will be issued in amount of 100% by increasing monthly salaries to be 
commenced as of 01.10.1991. Hence, workers of enterprise were supposed to 
conclude payment of shares within 10 years. 

 Invitation for purchasing of shares advertised in public border of the entity.  
 Contracts for purchasing of internal shares signed individually with the employees 

of the enterprise enter into force on 01.06.1992, whilst employees started paying 
shares in January 1993 up to November 1993.  

 There were no interim measures imposed in the enterprise and there were no 
evidence of discrimination, ethnically related lay-offs or/and removal of councils.  

 In order to increase and sale its capital, the enterprise issued shares and internal 
shares; The 51% of the social capital is transformed directly to Holding Corporacy 
“Deva”, while 49% should be purchased by JSCs. 

 As of 01.10.1991 the wages of employees supposed to be increased up to 100% and 
registered as purchased shares. Deduction of 30 % of rated amount of the share 
plus 1% for each working year has been applied to each employee. The entire 
procedure of sale and payment of internal shares should be finalized in 10 years 
from the date of approving of the decision on issuance of shares.  

 There is no Certificate issued by bank confirming the payment of shares. There is 
no evidence on re evaluation of social and share capital for each year. There are 
deficient finance documents that prove credibility of transformation process of 
social capital to the share capital. Therefore, cannot be given abiding evaluation on 
precise percentage of payment of shares  
Hence, based on general review and analysis of the case, and other information 
gained in this project, it may be concluded the following: 

 Transformation into Holding Company has been properly started in accordance 
with the applicable laws and the Statute of “Deva” enterprise of 1989; 

 There are no valid evidence of payment of shares in cash through bank account; 
the pay stubs provided by the management show payments of shares by employees 
in 1993  in Social Accounting Service but they are not stamped;   

 Transformed capital was conducted only in 1993 when the hyper inflation occurred, 
respectively the devaluation of par-value of shares was obvious; however the value 
of the transformed capital exceeds the par-value of the total capital of enterprise, 
which supposed to be transformed for 10 years as specified in the Decision on share 
issuance; in some cases a payment of one worker for one month is higher that the 
total amount of payment this worker was obliged to pay in 10 years. However 
payslips show that there were deductions from salaries for 1993 only;  

 Shares allocated to employees were issued in an amount of 100% by increasing 
monthly salaries starting from 01.10.19991 even though there are no evidence 
proving that capital of enterprise has been increased at the value of sold shares;  

 The enterprises should issue internal shares in one year after this law enters into 
force. In the case of HC “Deva” it has to issue the internal shares on 01.10.1991 
which means that few months of delay is a clear indication on legal discrepancy. 
Moreover, the contracts for sale of shares indicate their entrance into force on 
01.06.1992, which is even in contradiction with the decision on issuance of shares, 
which reads that the shares will be issued starting from 01.10.1991. The employees 
started paying shares in 1993. It appears that the employees either continued to 
receive their regular payments, whilst the shares were registered on their name on 
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the same value of their salaries, or due to 100% increase of their salaries and 
discount of certain percentage for shares some employees could have received 
shares without any real payment; 

 There was no evaluation of the social / share capital conducted during the 
transformation process; 

 There is no clear picture on the flow of transformation and value of the social / 
share capital. Available Balance Sheets do not indicate any share capital; 

 There is no valid court decision recorded that confirms the property right of any 
claimant or any claim contesting jurisdiction of the PAK over the enterprise;  

 There is no data on privatization of enterprise by the Serbia Privatization Agency; 
 There were no investments in the enterprise as per indicated by management;  
 
 
 
Conclusion 

 
A numerous of SOEs had initiated the transformation into Holding Companies and /or 
JSCs based on the then law on enterprises in early nineties. Such restructuring of SOEs 
was never shown to have been carried out / finalized successfully. However, the 
purpose of research was to reveal the status of SOEs of Gjakova companies, which are 
claiming to have been fully transformed into JSCs based on law on enterprises at that 
time. The results of research proved that Gjakova companies did not finalize the 
transformation initiated in early nineties and therefore must proceed with privatization 
of its assets.  
Nonetheless, it is concluded that the legal base for the initiation of transformation 
process in each of three cases exists and seems not to be discriminatory, since legal acts 
adhered to certain applicable laws. While implementation of transformation seems to 
be invalid since it could not be proven the real payment of shares. Shares were rather 
calculated retroactively based on 100% fictitious increase of salaries, which is in 
contradiction with certain rules stipulated by laws on which the transformation is 
based. The transformation process itself appears to be fictitious and not valid for 
technical mistakes, inconsistencies and discrepancies provided in this paper. However, 
there are indications that a certain amount of capital could have been transformed into 
share capital. Consequently, potential claimants that consider possessing any other 
valid document keeps the right of requesting own paid shares using proper legal 
remedies.  
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37.Mediat dhe Opinioni Publik në Demokraci 

Abstract 
Media in the last two centuries, and especially with the development of science and 
technology have evolved enough and rightly today not coincidentally are also being 
considered as the fourth power state, for which freely can say that is presented as the 
work controlother of the three powers of the state. 
The role of media is great for all societies, regardless of whether they are democratic or 
not, but rightly is emphasized the role (importance) of the media in democratic 
societies. So from this, it can be stated that the media are a very important element of 
the social democratic system and one of the main factors in the development of 
information society. It is understandable that without this important element, society 
(especially modern and democraticone), would be deprived of the most important 
instruments that influence the development of all areas of their lives. While, on the 
other hand the political system would be without an arm, or without its most 
important part, which directly affects the good functioning of this system. 
But, for the establishment of democracy it is required the continued development of 
free political life and new social relations. Free political life and socio-political relations 
are an integral and essential part of general democratic structure. The importance of 
political life in contemporary society is crucial for any political system, especially for 
the democratic system and the media being in the middle have a very special and 
important role. 
 
Mediat dhe Demokracia 
Sikurse Demokracia edhe mediat janë dy çështje shumë të rëndësishme dhe shumë të 
gjëra për studim, sepse në vete përfshijnë një pjesë të madhe të proceseve dhe 
informacioneve  për të cilat do të ishte e pamundur që të shtjellohej vetëm në këtë 
punim. Mediat paraqesin terësinë e rrugëve dhe të mënyrave për informimin e 
shoqërisë dhe bashkëbisedimin me publikun përmes fjalës së shtypur, si dhe zërit, 
fotografisë statike e dinamike, përkatësisht në radio, në televizion etj. Misioni kryesor 
dhe i përgjithshëm mediatik është krijimi i mundësive e rrethanave për komunikimin 
dhe bashkëveprimin midis grupeve, shtresave e sistemeve shoqërore. Në këtë aspekt, 
media shfaqet si përhapëse  e dijes dhe e kulturës me forcë vepruese në shoqëri. Në 
mënyrë të thjeshtësuar mund të thuhet se në media përfshihet teknika ose mjetet 
teknike të komunikimit publik ndërnjerëzor, përmes së cilës informohet shoqëria, 
përcillet një përmbajtje e caktuar, etj.. 
Roli i medias në demokraci është i madh sot, e sidomos gjatë procesit të zgjedhjeve në 
një vend. Depolitizimi i mediave në demokraci është i një rëndësie të veçantë, sikurse 
që është edhe pavarësia financiare e mediave, të cilat mundësojnë që mediat të kryejnë 
funksionin e tyre në formë të lirë, të drejtë dhe pozitive për shoqërinë. Pra sot në 
demokracitë përendimore sikur krijohet përshtypja që mediat dhe qeveria janë në 
konfrontim të vazhdueshëm mbi të drejtat e tyre dhe e gjithë kjo luftë ne mes tyre 
bëhet duje u thirrur në emër të demokracisë: “Në shoqëritë demokratike, duhet të jetë 
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kështu, mediat dhe qeveria janë në mosmarrëveshjet të vazhdueshme për shumë 
qështje. Qeveria anon kah mbrojta, mbyllja, mediat anojnë kundër mbylljes, 
përkatësisht synojnë hapjen, transparencën, etj..”101 
Siç e pamë, roli i mediave në shoqërinë demokratike është i madhë, mirëpo për të 
studiuar rëndësinë e mediave në demokraci, atëherë duhet të dimë edhe për rolin dhe 
funksionimin e mediave edhe nëpër sistemet e tjera jodemokratike. Pra,demokracia ka 
dëshmuar të jetë sistemi më i mirë i qeverisjes, ajo ka qenë në gjendje të përfaqsojë 
pikpamjet e ndryshme dhe të siguroj një pjesmarrje të gjerë të të gjithë qytetarëve në 
vendim-marrje. Prandaj, demokracia konsiderohet si parakusht për çasjen ndaj 
çështjeve të tjera në shoqëri, pra ajo është shtyllë bazike dhe mjeti më i fortë për 
zhvillimin e shoqërisë njerzore.102 
          Siç përmendëm edhe më lartë, kur flasim ose shkruajmë për mediat, atëhere 
duhet të marrim parasysh faktin se kemi të bëjmë me një temë shumë të gjerë dhe të 
rëndësishme për të gjitha sistemet, e sidomos për sistemet demokratike. Për të gjitha 
sistemet dhe të gjitha shoqëritë, sepse është vërtetuar se mediat, e sidomos ato të 
pavarura kanë ndikim mjaft të fortë në të gjitha sistemet, duke mos përjashtuar edhe 
sistemet me regjime të ndryshme. Ndikimi i mediave në këto sisteme (autoritare, 
totalitare, etj.), në shumicën e rasteve është kontrolluar nga regjimi dhe njerëzit në 
pushtet kanë arritur të mbajnë pushtetin vetëm me anë të përdorimit të mediave. Këto 
media, të cilat kontrollohen nga regjimet e ndryshme quhen media të cenzuruara. 
Mirëpo, në këto sisteme kanë egzistuar edhe raste kur mediat i kanë ofruar opinionit të 
gjerë informata të drejta dhe objektive, duke bërë që populli të reagojë menjëherë ndaj 
vendimeve të pushtetit shtetërorë.  
Nga kjo mund të konkludojmë se në rastin e parë mediat janë përdorur nga pushteti 
me qëllim që të mbajë pushtetin, pra ato janë përdorur si mjet i pushtetit. Në këtë rast 
funksioni i mediave ka qenë i kontrolluar dhe i cenzuruar nga vetë pushteti shtetëror. 
Ndërsa në rastin e dytë mediat kanë tentuar që të punojnë në mënyrë të pavarur nga 
pushteti duke u munduar që të jenë sa më objektive për të gjitha çështjet. Në këtë rast 
mediat kanë qenë të ndjekura nga pushteti dhe në shumicën  e kohës ato kanë qenë 
objekt i tentimit për mbikqyrje nga pushteti. Me një fjalë mediat në vendet 
jodemokratike jo vetëm që kontrollojnë mediat, por ato institucionalizohen në shërbim 
të klasës në pushtet.103 
Derisa jemi duke folur për rolin e mediave në këto sisteme, atëhere mund të marrim 
parasysh një shembull: Mediat në ish vendet komuniste kanë qenë të cenzuruara dhe të 
kontrolluara prej pushtetit. Kjo ka ndikuar që popullata, apo masa e gjerë të mos 
informohet në mënyrë të drejtë dhe të saktë për të gjitha çështjet. Poashtu, mediat 
kanë luajtur një rol, madje mund të themi edhe negativ gjatë gjithë kësaj kohe, sepse 
nuk kanë paraqitur gjendjen reale e cila ka egzistuar në këto vende. Në këto sisteme 
mediat në përgjithësi kanë qenë të cenzuruara dhe të kontrolluara nga pushteti, pra ato 
i kanë shërbyer vetëm interesave të klasës sunduese. Këtu na del një element i ri, sepse 
kur është fjala për përmbajtjen e informatave që mediat i prodhojnë dhe i përhapin, 
atëhere duhet të dimë se ato dallojnë, varësisht nga karakteri i pronës, (poseduesit të 
pronës). Klasa, në duart e të cilave gjenden mediat cakton edhe politikën programore 
të tyre. Për të argumentuar edhe më tepër këtë, po e citoj një thënje të Marksit dhe 

                                                
101Ibrahim Berisha, “MEDIA,Agjensët e Komunikimeve”,PEN,Dukagjini,Pejë, 2006,f.192. 
102 UNDP, “Ngritja e Qytetarit:sfidat dhe mundësitë”,Prishtinë, Kosovë,2004, f.4. 
103 Arsim Bajrami, “Demokracia Parlamentare", Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2005, f.181. 
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Engelsit: “Mendimet e klasës sunduese janë mendime dominante në çdo epokë, dmth 
klasa që është forcë sunduese materiale e shoqërisë, është njëkohësisht edhe forcë e saj 
sunduese shpirtërore. Klasa që disponon mjetet e prodhimit material, vetvetiu 
disponon njëherit edhe mjetet e krijimtarisë shpirtërore”.104 
             Por për dallim nga sistemet autoritare, ku mediat kontrollohen dhe janë të 
cenzuruara, në demokraci, mediat kanë një liri më të madhe të ushtrimit të funksionit 
të tyre. Pra, demokracia ka mundësuar që roli i mediave të rritet si dhe që funksioni i 
tyre të ushtrohet pa ndonjë mbikqyrje nga ana e pushtetit shtetëror. Mirëpo, jo në të 
gjitha demokracitë vlen i njëjti parim. Edhe pse në të gjitha demokracitë proklamohet 
se mediat janë të lira dhe të pavarura në ushtrimin e funksionit, prapëseprapë 
egzistojnë raste të ndryshme kur pushteti shtetëror tenton që nëpërmjet mediave të 
arrijë ndonjë rezultat të caktuar. Një shembull i tillë mund të mirret edhe për 
Shqipërinë, ku mediat tentohet të kontrollohen nga autoritetet shtetërore dhe me të 
drejtë edhe mesazhi i Ambasadorit Amerikan në Tiranë, Aleksandër Arvizu në Ditën 
Ndërkombëtare të Shtypit, se e ardhmja e drejtë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian 
varet nga një medie e fortë dhe e pavarur,105 është i drejtë, sepse një medie e lirë 
garanton nje demokraci të qëndrueshme per secilin vend që prosperon demokracinë, e 
kjo deklaratë vlenë jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjitha vendet demokratike apo 
të gjitha ato vende që tentojnë të ndërtojnë veten si shtete demokratike. 
Nga kjo nënkuptojmë se klasa sunduese me ideologjinë e vetë ka depërtuar në mënyrë 
mjeshtërore dhe të fshehtë, edhe në mjetet e informimit publik. Kjo, metodë e klasës 
sunduese për ta mbrojtur pozitën e vet të privilegjuar, vetëm sa u bë më e maskuar nga 
kohërat e vjetëra. Në atë kohë Lenini shkruante se “Liria e shtypit në shoqërinë 
borgjeze përbëhet nga liria e pasanikëve që të nënshtrojnë, të deformojnë dhe të 
shpiejnë në prapambeturi masat e shfrytëzuara dhe të shtypura të popullit, për çdo ditë 
dhe sistematikisht”.106 
Mirëpo, në përgjithësi roli i mediave në të gjitha demokracitë është jashtzakonisht i 
madhë, madje ka edhe mendime nëpër demokracitë e zhvilluara se mediat të 
konsiderohen edhe si “Pushtet i Katërt” shtetëror, sepse kanë një ndikim të madh në 
shoqëri, sikurse edhe tri organet e tjera më të rëndësishme të pushtetit shtetëror 
(ekzekutivi, legjislativi dhe gjyqësori).107 
 
Funksioni dhe roli i mediave në demokraci 
Demokracia ka lind në Greqin e Lashtë, që me krijimin e poliseve greke në Athinë. Pra, 
që nga ajo kohë kanë egzistuar format e diskutimeve dhe vendimeve të cilat janë marrë 
në mënyrë publike, të cilat po ashtu janë bërë publike edhe për pjesën tjetër të 
opinionit duke i publikuar me anë të pllakave, të cilat janë vendosur nëpër sheshe të 
qytetit dhe duke e informuar popullin edhe me anë të thirrjeve me gojë. Poashtu, në 
kohrat e vjetëra ka egzistuar opinioni i gjërë publik i cili është konsideruar si korigjuesi 
kryesorë për politikanët dhe zyrtarët e lartë shtetëror. Mirëpo, në shekujt e fundit, 
kemi një ndryshim të kësaj gjendje, sepse forumin për dialog mbi politikën dhe 

                                                
104 K.Marks & F.Engels, “Ideologjia Gjermane”, Libri I, Rilindja, Prishtinë, 1976, f.47. 
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http://www.panorama.com.al/2012/05/03/arvizu-media-e-lire-garanton-demokraci-te-
qendrueshme/#ixzz2OBMpABlu 
106 V.I.Lenin, “Vepra të zgjedhura”, Rilindja, Prishtinë, 1977, f.276. 
107 Sahadete Limani, “Media dhe Demokracia I”, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2006, f.1. 
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shoqërinë e kanë marrë mediat.108 Pra, debatin për çështje të ndryshme në demokraci 
e kanë marrë mediat dhe që ky debat të jetë i dobishëm, atëherë ai duhet të jetë i pa-
anshëm, i bazuar, gjithëpërfshirës dhe me një shumëllojshmëri pjesmarrësish. 
             Funksioni kryesor i mediave është formimi i opinionit të përgjithshëm publik. 
Pra funksioni kryesor është njohja e opinionit publik me të rejat e ditës. 
Pamarrëparasysh se me anë të çfarë mjeteve bëhet informimi tek opinioni, ai informim 
i ndihmon publikut që të formojnë një mendim të caktuar lidhur me ngjarjet e 
caktuara, faktet, dukuritë e proceseve me interes për shoqërinë.109 Pra, ajo cka mund 
të kuptosh mbi funksionin e mediave në një vend demokratik, pasi tu referohesh edhe 
materialeve që trajtojnë këtë temë është se, mediat i karakterizojnë një sërë 
funksionesh, duke filluar që nga informimi, edukimi, gjykimi i drejtë mbi politikat 
shtetërore, mbikqyerja e institucioneve shtetërore, etj.  
Njerëzit nuk mund të marrin vendime të pjekura për çështjet e shtruara përpara tyre pa 
patur në dispozicion një rrjedhë të lirë informacionesh. Liria e informacionit përbën një 
aspekt themelor të demokracisë dhe është jetike për funksionimin e asaj demokracie në 
drejtimin e duhur. Pikërisht eshte kjo ajo çfarë edhe e bënë demokracinë të 
dëshirueshme - liria e mendimit, liria e fjalës dhe shprehjes për të gjithë, të drejta që 
edhe renditen në mesin e të drejtave themelore të njeriut. Mirëpo, në anën tjetër 
Giovani Sartori tërheq vërejtjen apo vlerëson se është rrezik kur liria e shprehjes 
shëndërrohet në liri të gënjeshtres…Sartori thotë se mediat janë burimi kryesor i 
formimit të opinioneve tona dhe opinioni publik është bazë emëruese dhe vepruese e 
demokracisë. Ai më pas vazhdon: “…opinioni publik nuk është diçka e lindur, ajo është 
tërësia e pikëpamjeve që ndërveprojnë me flukset e informacionit…”110 
Media është e angazhuar, apo të paktën ka si ideal të sajë, që njoftimin e fakteve ta bëjë 
pa’anësisht dhe pa subjektivitet.  
Media, megjithatë për ti dhënë shoqërisë informacione të duhura dhe të nevojshme, 
bënë analiza me anë të të cilave zbërthen kuptimin dhe zhvillimin e ngjarjeve publike, 
analiza këto që janë në përkrahje ose në kundërshtim me vendimet e zyrtarëve 
publikë.111 Pra, mediat nëpërmjet shpërndarjes së informacionit mbi veprimtarinë e 
pushtetit në nivele te ndryshme, pasojat e këtyre veprimtarive, arsyet e veprimeve të 
ndryshme, ato arrijnë të krijojnë bazën e mirë për një debat publik të informuar, duke 
ja dhënë mundësinë zgjedhësve që ta përdorin të drejtën e votës në mënyrë efektive, e 
në anën tjetër mediat dërgojnë sinjale të rëndësishme tek të zgjedhurit sa i përket 
mendimit të qytetarëve për çështje të ndryshme.112 Dhe për këtë arsye, mediat edhe 
konsiderohet se janë një nga ato shtyllat e demokracisë, dhënja e pushtetit vetë 
qytetarëve nëpërmes informacioneve në mënyrë që ata të marrin vendime në bazë të 
atyre informacioneve dhe të mbajnë liderët e tyre të cilët gjinden në pushtet përgjegjës 
përpara tyre. Ideali klasik i medias është që të jetë një kanal që përcjell informacion dhe 
mendime. Pra, mediat përcjellin informacion për ngjarje të ndryshme, të cilat e 
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karakterizojnë një shoqëri, por ato në të njëjtën kohë janë edhe një urë lidhëse në mes 
grupeve të ndryshme, si për shembull mes të zgjedhurve dhe zgjedhësve.113 Ndërsa një 
qasje tradicionale e mediave thotë se mediat kanë rolin primar për të informuar, 
edukuar dhe argëtuar.114 Ndërsa në anën tjetër “Gazetaria e paqes”, thotë se roli i 
mediave është të nxisë paqen, e jo vetëm që të japin informacione.115 
Mediat nuk janë vetëm për të mbajtur nën kontrollë elitën e shoqërisë. Mediat me qenë 
se forcojnë demokracinë, ato duhet të kontribojnë edhe për të forcuar debatin, për të 
rritur llojllojshmërin e informacionit, etj.. Pra, mediat përcjellin informacione për 
ngjarje të ndryshme, për jetën e shoqërisë, mirëpo ato janë edhe si një urë lidhëse në 
mes pushtetit dhe popullit, apo më mirë të them, mediat gjenden në mes zgjedhësve 
dhe politikanëve. Mirëpo, mediat nuk janë vetëm përcjellëse të ngjarjeve, por ato janë 
edhe arenë e shkëmbimit të mendimeve, një forum ku debatet dhe konfliktet dalin në 
dukje. Problemin më të madh, me të cilin ballafaqohen mediat është një sasi shumë e 
madhe e informacionit, prandaj mediat janë të detyruara që të informojnë vetëm për 
ato ngjarje që janë më të rëndësishme. Se sa janë të rëndësishme dhe si bëhet zgjedhja 
e temave varet nga vetë mediat. Pra, egziston një model, në të cilin mediat caktojnë 
informatat “Prioritare”, të cilat duhet të barten deri tek pranuesi, i cili model në 
literaturë njihet si modeli i “Prioriteteve”.116 
          Siç shihet, mediat për ta transmetuar një lajm, atë lajm duhet ta kalojnë nëpër 
duar të ndryshme, deri sa ti jipet forma dhe përmbajtja më e mirë, të cilat bëjnë që 
lajmi të kuptohet shumë më lehtë nga pranuesit e lajmit. Në shumicën e rasteve, këto 
tema zgjidhen sipas prioriteteve dhe sipas rëndësisë që ka lajmi, duke mos mbajtur 
anën e asnjë pale të përfshirë në atë temë. Për këtë arsye mediat konsiderohen si 
“Portier të Informacionit”, sepse ato e marrin informacionin, e shoshitin, e 
thjeshtëzojnë dhe e paraqesin para publikut në atë mënyrë që të bëhet sa më i 
kuptushëm për masën e gjërë.         Pra, kjo teori e “Rojeve të Portës” niset nga 
pikëpamja se këto procese të rileximit, redaktimit bëhen nga “Rojat e Portës”, apo nga 
gazetarët me pushtet vendimarrës brenda vetë redaksisë.117 Siç shihet, sot qëllimi 
kryesor i mediave në këtë rast është që mediat të emetojnë lajme me përmbajtje sa më 
të saktë, sa më objektive dhe sa më të kuptueshme për marrësin e informacionit 
(lajmit). Prandaj, me të drejtë ato quhen edhe si ruajtës të popullit sepse punojnë në 
llogari për zgjedhësit.118 Pra, mediat në kohën moderne arrijnë të zbulojnë raporte të 
ndryshme kritike, duke tentuar që të marrin përgjegjësinë përballë shoqërisë në 
mënyrë që të kontrollojë institucionet dhe njerëzit e pushtetit, e kuptohet e gjithë kjo 
në llogari të qytetarëve, pra mediat në kohën moderne po paraqiten si ruajtës të 
interesave të popullit.119 
E kur jemi tek rëndësia e mediave, ato ndonjëherë arrijnë që për një çështje të caktuar 
“të rëndësishme” ti ulin në tavolinë të bisedimeve politikanët për të menduar edhe 
njëherë rreth një vendimi të marrë, pra mediat arrijnë që të intervenojnë në 
institucionet publike qeveritare. Pra, përveç përcjelljes së informacionit, mediat mbajnë 
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edhe qëndrim kritikë ndaj pushtetit dhe funksionarëve të lartë shtetëror, njëkohësisht 
duke ndikuar ne mendimet e lexuesit, shikuesit dhe dëgjuesit, lidhur me një çështje të 
caktuar.  
 
Roli i Opinionit Publik në Demokraci 
Kur flasim për rolin e mediave padyshim se duhet të  flasim edhe për rolin e opinionit 
publik. Roli i mediave në kohën tonë padyshim se ka fituar një rëndësi të madhe, 
mirëpo në anën tjetër edhe opinioni publik është bërë një ndër faktorët kryesorë të 
organizimit politik dhe shoqërorë. Sikurse mediat edhe opinioni publik është një 
nocion poashtu i gjërë. Mirëpo, ka pasur tentime nga shumë autorë që nocioni opinion 
publik të definohet më qartë se çka në të vërtetë kuptohet me këtë nocion. Një prej 
mendimeve thotë se opinioni publik është “Një mendim apo bindje që mbajnë shumica 
e njerëzve, zëri i njerëzve”.120 
 
Opinioni publik si nocion dhe si pjesë përbërse e jetës është një fenomen relativisht i ri. 
Fjala opinion publik ka origjinë anglo-saksone dhe për herë të parë është përdorur në 
fund të shekullit XVIII. Ndërsa, shprehjen opinion publik i pari e përdori fiziokrati i 
njohur francez Luis Sebastian Marcier, sipas të cilit publiku paraqet një grumbull 
qytetarësh, shumica e të cilëve përkrah një mendim të caktuar. Kurse, Solbersi 
opinionin publik e konsideron si një formë të përkrahjes dhënë parlamentit dhe 
pushtetit.  
Opinioni publik përkufizohet si qëndrim i përfaqësuesve të një bashkësie shoqërore 
ndaj çështjeve të caktuara politike dhe shoqërore, ndaj veprimeve dhe aksioneve 
politike të grupeve apo të individëve dhe ndaj faktorëve të tjerë të cilët kanë ndikim 
real në një shoqëri. Opinioni publik paraqet një mënyrë të pjesmarrjes së gjërë të 
popullsisë në shqyrtimin e çështjeve të përgjithshmë publike. Opinioni publik mund ta 
përkufizojmë si një fenomen kolektiv të interpretimit të informatave, përkatësisht si 
dëshmi kolektive për iniciativa dhe për aksione të ndryshme politike dhe shoqërore.121 
Mirëpo, edhe pse nuk egziston ende një definicion i qartë dhe i plot mbi opinionin 
publik, shumica e autorëve mendojnë se janë katër faktorë kryesor që janë të involvuar 
në nocionin publik, ku ata mendojnë se së pari duhet të egzistoj një çështje, pastaj 
duhet të egzistojë një numër i konsiderushëm i individëve të cilët shprehen për atë 
çështje, pastaj duhet të egzistojë një llojë konsesusi në mesin e disa opinioneve për 
çështjen në fjalë dhe se ky konsensues duhet të ushtrojë ndikim në mënyrë të 
drejtpërdrejt apo indirekte.122 
      Në shoqërinë moderne, opinioni publik humbi kuptimin e vullnetit të popullit, 
sepse midis mendimit të qytetarëve dhe pushtetit shtetëror u ndërtua një sistem i 
ndërlikuar i ndërmjetësuesve në formë të partive politike, mjeteve të komunikimit 
masiv, tubimeve, parlamentit, këshillave të ndryshme, pushtetit ekzekutiv, etj..123 Ai ka 
për qëllim që të kontrollojë dhe të kritikojë punën e pushtetit shtetëror, sidomos 
politikën e fshehtë shtetërore, e cila është karakteristikë e çdo pushteti absolut. Pra, 
synimi kryesor i opinionit publik është ndryshimi i realitetit shoqëror, zhvillimi dhe 
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afirmimi i mardhënieve njerëzore, faktike, të barabarta dhe demokratike si dhe luftimi i 
dukurive dhe i tendencave te ndryshme antidemokratike. 
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38.Marrdhëniet ndërkombëtare gjatë Luftës së Dytë Botërore-
“Ruzvelti, Stalini dhe Çërçilli” 

 
Abstract 
With the invasion of Czechoslovakia the failure of Munich Agreement was evident. 
Britain and France also concluded that it can not be trusted to Hitler  and that he 
wanted to extend its power throughout Europe, something that they couldn’t  tolerate. 
The Second World War was an armed conflict between the Allies and the Nazis, 
consisting of Italy, Germany and Japan from 1939 to 1945. World War II ended with the 
surrender of Germany.  
 The balance of the damages was tragic. This war was the worst war that humanity had 
testified. About 55 million people were killed and large parts of the continent turned 
into rubble and ashes by destroying not only the economy of the countries involved in 
the war but leaving behind a destructive shadow culture and the desire not to repeat 
this again. After the break the force of the Wehrmacht, Allied leaders Churchill, 
Roosevelt and Stalin had the luxury to start thinking about victory and physiognomy of 
the future world. Each of the winners spoke by his political background combined with 
national experience and the experience of the countries from which they came. The 
three leaders had the vision of their individual way of treating major events that would 
follow World War II. This would certain be expressed  in the international politics of 
the time and in the positioning of various international actors. 
Keywords: War, conference, capitulation, Diplomacy, Positioning, international actors, 
Statement, Terms, Politics etc. 
Marrëveshja e Versajës në Paris, ngarkoi Gjermaninë me të gjitha fajet e luftës. 
Sanksionet që iu vendosën ishin të rënda, por Gjermania do të firmoste këtë 
marrëveshje. Inflacioni, shkëputja e territoreve, kushtet e këqija të jetesës, si edhe 
shumë arsye të tjera do shkaktonin fillimin e asaj që u quajt Lufta e Dytë Botërore.124 
Në fillimet e luftës, Britania dhe Franca ndoqën një politikë mos veprimi ndaj 
Gjermanisë duke dashur të ruanin paqen në Evropë. Ka mendime se kjo politikë u ndoq 
pasi këto dy fuqi të mëdha dyshonin në se popujt e tyre do të kishin dëshirën të 
luftonin një luftë tjetër madhore në kaq pak kohë. Me Marrëveshjen e Mynihut 
(Munich Agreement) në vitin 1938, u kuptua qartë që tashmë lufta ishte e 
pashmangshme, pasi pikërisht Britania e Madhe dhe Franca, dhanë leje pushtimit të 
atyre tokave Çekosllovake, ku sipas Hitlerit jetonin popullsi gjermano-folëse. 
Çamberlain deklaroi se ky ishte një pakt që do të shënonte paqen në Evropë. Por në të 
vërtetë, Gjermania pas pushtimit të “tokave që i përkisnin”, në mars të 1939, do të 
pushtonte të gjithë Çekosllovakinë. Në më pak se një vit nga pushtimi i Çekosllovakisë, 
Britania e Madhe dhe Franca, do t’i deklaronin luftë Gjermanisë. Me pushtimin e 
Çekosllovakisë u pa qartë dështimi i Marrëveshjes së Munihut. Gjithashtu Britania e 
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Madhe dhe Franca arritën në përfundimin se Hitlerit nuk i zihej besë dhe se ai 
kërkonte të shtrinte pushtetin në të gjithë Evropën, një gjë kjo që ata nuk mund ta 
toleronin. Lufta e Dytë Botërore ishte konflikti i armatosur midis Aleatëve dhe Boshtit 
Nazist, i përbërë nga Italia, Gjermania dhe Japonia nga viti 1939 deri në vitin 1945.  
Me kapitullimin e Gjermanisë përfundoi Lufta e Dytë Botërore. Bilanci i dëmeve ishte 
tragjik. Kjo luftë ishte lufta më e egër që do të kalonte njerëzimi. Pati rreth 55 milionë 
të vrarë, pjesë të tëra të kontinentit u kthyen në rrënoja dhe hi duke shkatërruar jo 
vetëm ekonominë e vendeve të përfshira në luftë por dhe kulturën duke lënë pas një 
hije destruktive dhe dëshirën për të mos u përsëritur më kurrë. Qytetet gjermane ishin 
shkatërruar në pjesën më të madhe, miliona njerëz u larguan nga shtëpitë prej 
dëbimeve dhe ikjeve. Mijëra vetë u kthyen në robër lufte. Forcat aleate e ndanë 
Gjermaninë në zona influence. Gjermania u mposht ushtarakisht, politikisht dhe 
moralisht. Bashkimi Sovjetik ishte vendi që derdhi më shumë gjak ndër kundërshtarët 
e gjermanisë. Rreth 20 milionë rusë humbën jetën në luftën kundër fashizmit. Ishte 
Ushtria Ruse ajo që gozhdoi gjermanët në frontin e lindjes dhe i dha fund vrasjeve në 
kampin famëkeq të përqëndrimit në Aushvic. Por, fitorja e Bashkimit Sovjetik betonoi 
dhe zgjeroi pushtetin e Stalinit, prej të cilit vuajtën në vitet që pasuan vendet e Evropës 
Lindore dhe Juglindore si dhe betonoi ndasitë mes dy kampeve, demokracive dhe 
komunizmit. Pas thyerjes së forcës së Vermahtit, udhëheqësit aleatë Çërçilli, Ruzvelti 
dhe Stalini kishin luksin të fillonin të mendonin për fitoren dhe për fizionominë e 
botës së ardhshme. 
Secili nga fitimtarët fliste sipas backgroundit të tij politik kombinuar dhe me 
eksperiencën kombëtare, përvojn e  vendeve nga të cilat vinin. Të tre liderat kishin 
vizionin e tyre individual në mënyrën  e të trajtuarit të ngjarjeve kryesore që do të 
pasonin luftën e dytë botërore. Kjo padyshim që do të shprehej dhe në politikën 
ndërkombëtare të kohës dhe në pozicionimin e aktorëve të ndryshëm ndërkobëtarë.  
Çërçilli pasardhësi i politikës gjakftohtë britanike, donte të rivendoste ekuilibrin 
tradicional të forcës në Evropë.125 Pra synimi ishte rindërtimi i Britanisë së Madhe, 
Francës dhe madje i Gjermanisë së mundur, në mënyrë që, së bashku me Shtetet e 
Bashkuara, këto vende të kundërbalanconin  gjigandin komunist në lindje.  
Ruzvelti si një amerikan përfytyronte një rend të pasluftës, në të cilin të tre fitimtarët, 
së bashku me Kinën, do të vepronin si një komitet drejtues i botës, që do të impononte 
paqen kundër çdo maskarai, që ai mendonte se kishte më shumë të ngjarë të ishte 
Gjermania - një përfytyrim që do të bëhej i njohur si “Katër Xhandarët”.  
Qëndrimi i Stalinit pasqyronte njëkohësisht ideologjinë e tij komuniste dhe politikën e 
jashtme tradicionale ruse.126 Ai përpiqej të këmbente fitoren e vendit të tij me shtrirjen 
e influencës ruse në Evropën Qendrore. Ai synonte t’i kthente vendet e pushtuara nga 
ushtritë sovjetike në zona tampon, për të mbrojtur Rusinë nga çdo agresion i 
mundshëm gjerman. 
Meqë nuk do të kishte ekuilibër për të mbajtur, por një paqe të përgjithshme, Ruzvelti 
vendosi që, pas mundjes së Gjermanisë naziste, Shtetet e Bashkuara të tërhiqnin forcat 
e tyre ushtarake. Ruzvelti nuk mendonte të mbante vazhdimisht forca ushtarake 
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amerikane në Evropë, aq më pak ta bënte këtë për të kundërbalancuar sovjetikët, të 
cilët, sipas tíj, publiku amerikan kurrë nuk do t’i përkrahte.  
Ruzvelti mbivlerësonte së tepërmi mundësitë e pasluftës së Britanisë së Madhe, duke i 
kërkuar asaj të merrte përsipër njëkohësisht mbrojtjen dhe rindërtimin e Evropës. 
Pozita e Britanisë së Madhe në këtë skemë ishte aq më shumë e fryrë, për shkak të 
mospërfilljes së madhe të Ruzveltit për Francën.  
Skema e Ruzveltit për “Katër Xhandarët”, që do të siguronin dhe garantonin paqen 
botërore, përfaqësonte një kompromis, midis qëndrimit të Çërçillit për ekuilibrin 
tradicional të forcës dhe uillsonianizmit të papërmbajtur të këshilltarëve të Ruzveltit.  
Koncepti i Ruzveltit për Katër Xhandarët, nga pikëpamja strukturore ishte, në fakt, i 
ngjashëm me Aleancën e Shenjtë të Meternikut. Secili nga sitemet përfaqësonte një 
përpjekje për ruajtjen e paqes nëpërmjet një koalicioni fituesish me vlera të 
përbashkëta. Sistemi i Meternikut kishte funksionuar, sepse ai mbronte një ekuilibër të 
vërtetë force, vendet kryesore të të cilit kishin, në fakt, vlera të përbashkëta të 
barabarta dhe Rusia, ndonëse herë-herë përçarëse, pak a shumë pati bashkëpunuar. 
Koncepti i Rusveltit nuk mund të vihej në jetë, sepse nga lufta nuk doli një ekuilibër 
real force, sepse ndërmjet fituesve kishte një hendek të thellë ideologjik (dallimet mes 
komunizmit dhe demokracisë ishin thellësisht të papajtueshme) dhe sepse Stalini, me 
t’u çliruar nga rreziku i Gjermanisë, nuk kishte pengesë për të ndjekur interesat 
ideologjike e politike sovjetike në lidhje me Europën qendore dhe lindore. 
Ruzvelti nuk parashikoi se çfarë mund të ndodhte, në rast se njëri nga xhandarët e 
propozuar refuzonte të luante rolin që i ishte caktuar - sidomos në qoftë se ndodhte që 
ky xhandar të ishte Bashkimi Sovjetik. Atëherë, në këtë rast, do të duhej më në fund, që 
ekuilibri i padëshiruar i forcës të rindërtohej. Dhe sa më shumë të braktiseshin 
elementët e ekuilibrit tradicional, aq më i vështirë do të bëhej krijimi i nië ekuilibri të ri 
force. 
Ideologjia përforconte traditën. Si komunist, Stalini nuk bënte dallim midis vendeve 
demokratike e fashiste, megjithse, pa dyshim, demokracitë i konsideronte më pak të 
ashpra dhe mbase, më pak të frikshme. Prandaj ai do t’u propozonte aleatëve të tij 
demokratë të njëjtat formula që i kishte paraqitur Hitlerit një vit më parë. 
Bashkëpunimi me Hitlerin nuk e kishte bërë atë më dashamirës për nazizmin, sesa e 
detyroi atë aleanca e mëvonshme me demokracitë të vlerësonte virtytet e 
institucioneve të lira. Ai merrte nga çdo partner i përkohshëm atë çfarë ishte e mundur, 
nëpërmjet diplomacisë dhe merrte me forcë gjithçka që nuk ia kishin falur me vullnet 
të lire. Ylli i tij polar mbetej interesi nacional sovjetik. Ai nuk kishte miq, por vetëm 
interesa. 
Diplomacia e luftës e Çërçillit konsistonte në manovrimin midis dy gjigandëve - të dy 
ata kërcënonin pozitën e Britanisë së Madhe ( e cila nga lufta ishte dhe më e dobësuar 
se më parë  dhe Çërçilli këtë e dinte mirë ), megjithëse nga drejtime të kundërta. 
127Përkrahja nga Ruzvelti e vetvendosjes në shkallë botërore, ishte një sfidë për 
Britaninë ; përpjekja e Stalinit për ta hedhur Bashkimin Sovjetik në qendër të Evropës, 
kërcënonte dhe minonte sigurimin e saj. 
Për Çërçillin ishte e rëndësishme krijimi lidhjeve të miqësisë me Amerikën, që Britania 
e Madhe të mos kishte nevojë të ballafaqohej e vetme me botën e pasluftës. Kjo ishte 
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arsyeja, përse në fund ai, në përgjithësi, pranoi preferencat e Amerikës - megjithëse 
shpeshherë arriti ta bindte partnerin e tij amerikan se interesat strategjike të 
Uashingtonit ishin shumë afër me ato të Londrës.  
"Nëse përdorim një fjalë për të përshkruar rolin udhëheqës të Çurçillit, ajo do të ishte 
"frymëzues". Mendoj se edhe njerëzit që e kritikojnë Çurçillin, nuk mohojnë dot 
aftësitë që ai kishte për të frymëzuar një komb që të besonte te vetja dhe te fitorja 
përfundimtare." 
Çurçilli u bë shpejt i njohur si një nga udhëheqësit më të mëdhenj të periudhës së 
luftës. Përpjekjet e tij për të fituar luftën u ndihmuan sidomos nga marrëdhëniet e tij të 
ngushta me Presidentin amerikan Franklin D. Roosevelt. Dy udhëheqësit u takuan në 
12 konferenca strategjike. Një ndër më të rëndësishmet ishte Konferenca e Kazablankës, 
e cila përcaktoi objektivin e aleatëve për një kapitullim pa kushte të Gjermanisë dhe 
Japonisë. Zoti Reed shpjegon se marrëdhëniet më të ngushta Çurçilli i kishte me 
Ruzveltin, kjo as që diskutohet. Ai e dinte se Britania nuk do të mund ta fitonte kurrë 
luftën e vetme.)128 
Kjo do të ishte një detyrë tepër e vështirë. Ruzvelti dhe bashkëpunëtorët e tij kishin 
shumë dyshim për qëllimet britanike, veçanërisht që Çërçilli mund të shqetësohej më 
tepër për mbrojtjen e interesave nacionale e perandorake britanike dhe forcimin e 
ekuilibrit të forcës, sesa për qëndrimin e tyre ndaj rendit botëror. Gjatë gjithë luftës, në 
planin njerëzor, Ruzvelti ishte më afër me Çërçillin se gati me çdo amerikan tjetër. Por 
për çështje të veçanta ai, gjithashtu, mund të ishte më i hidhur me Kryeministrín, sesa 
me Stalinin. Te Çërçilli ai gjeti një shok armësh të luftës; te Stalini ai shihte një partner 
për ruajtjen e paqes pas lufte. Qëndrimi i dyfishtë i Amerikës ndaj Britanisë së Madhe 
përqëndrohej në tri çështje:  
-Përvoja antikoloniale e vetë Amerikës;  
-Natyra e strategjisë së kohës së Iuftës;  
-Organizimi i Evropës së pasluftës.  
Pikëpamjet e Ruzveltit për kolonializmin ishin largpamëse. Që në takimin e tij të parë 
me Çërçillin, në të cilin dy udhëheqësit shpallën Kartën e Atlantikut, Ruzvelti 
këmbënguli që Karta të zbatohej jo vetëm në Evropë, por kudo, përfshirë zonat 
koloniale. Debati për kolonializmin praktikisht nuk do të merrte rrugë deri në fund të 
luftës, kohë në të cilën Ruzvelti nuk do të rronte më.  
Një pikë tjetër mospërputhjeje mes dy udhëheqësve ishte hapja e frontit të dytë. 
Ruzvelti e pranonte një pjesë të mirë të strategjisë së Çërçillit, por nuk mund të 
pranonte zbarkimin në Ballkan. Ruzvelti mbështeti zbarkimin në Afrikën Veriore në 
nëntor  të vitit 1942 dhe pas pushtimit të bregut verior të Mesdheut, një zbarkim në 
Itali në pranverë të vitit 1943, që e nxori Italinë jashtë lufte. Fronti i dytë në Normandi 
nuk u hap deri në qershor 1944, kur Gjermania ishte aq e dobësuar, saqë humbjet e 
aleatëve u zvogëluan së tepërmi dhe një fitore përfundimtare ishte e afërt. 
Stalini bënte presion për një front të dytë më 1942 dhe 1943 në Normandi për të njëjtën 
arsye që Çërçilli përpiqej ta shtynte atë: sepse ai do t’i mbante aleatët larg nga rajonet 
politikisht të diskutueshme. 
Një marrëveshje e aleatëve mbi qëllimet e pasluftës, ose të paktën një diskutim i tyre, 
ishte veçanërisht i domosdoshëm gjatë Luftës II Botërore, për shkak të politikës së 
dorëzimit pa kushte, të shpallur nga Ruzvelti dhe Çërçilli në Kasablanka në janar 1943. 
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Ruzvelti e propozoi këtë për arsye të ndryshme. Ai kishte frikë se një diskutim i 
kushteve të paqes me Gjermaninë mund të sillte përçarje dhe ai donte që të gjitha 
energjitë e aleatëve të përqendroheshin në fitimin e luftës. Ai ishte i interesuar, 
gjithashtu, të siguronte Stalinin se nuk do të kishte një paqe të veçantë. Por mbi të 
gjitha Ruzvelti donte të parandalonte një raund tjetër pretendimesh gjermane për 
ndryshime më pas, mbi mashtrimet që i ishin bërë Gjermanisë duke përfunduar luftën 
pa mbajtur premtimet. 
Fakti që Ruzvelti nuk donte të rrezikonte bashkëpunimin me Bashkimin Sovjetik pas 
luftës, duke diskutuar para kohe qëllimet e luftës, mund të ketë qenë diktuar nga një 
arsyetim strategjik, por edhe uillsonian. Për të mbajtur qëndrimin ndaj luftës, Ruzveltit 
i duhej, para së gjithash, t’u drejtohej idealeve amerikane, të cilat nuk i pranonin sferat 
e influencës dhe ekuilibrin e forcës. Në fakt, vetëm disa vjet më parë, Kongresi kishte 
kaluar me entuziazëm Aktet e Neutralitetit dhe idetë që ishin vënë në themel të tyre 
nuk ishin zhdukur. Ruzvelti mund të ketë arritur në përfundimin se, pavarësisht nga 
qëllimet sovjetike, strategjia e tij optimale ishte t’i krijonte Stalinit një reputacion për ta 
përkrahur. Vetëm në një sfond të tillë ai do të kishte mundësinë të mobilizonte 
Amerikën kundër ekspansionizmit sovjetik, në rast se kjo do të ndodhte. 
Ruzvelti mbështetej në marrëdhëniet me Stalinin në një mënyrë që Çërçilli kurrë nuk 
do ta bënte. Menjëherë pas hyrjes së Amerikës në luftë, ai u përpoq të organizonte një 
takim me Stalinin në Ngushticat Bering, pa Çërçillin. Kjo duhet të ishte “një vizitë 
jozyrtare dhe krejtësisht e thjeshtë për disa ditë midis jush dhe meje” për të “njohur 
mendimet”.  
Takimi në Ngushticat Bering nuk u bë asnjëherë. Por u bënë dy takime të nivelit të 
lartë - në Teheran në 1943 dhe në Jaltë në 1945. Jalta polli turpin për fizionominë e 
botës së pasluftës.129 Por kur ndodhi kjo, ushtritë sovjetike i kishjn kaluar të gjithë 
kufijtë e tyre të 1941-it dhe ishin në gjendje të impononin në mënyrë të njëanshme 
kontrollin sovjetik në pjesën tjetër të Evropës Lindore. Nëse duheshin bërë ndonjëherë 
bisedime të nivelit të lartë për organizimin e pasluftës, koha e përshtatshme do të 
kishte qenë në Teheran, pesëmbëdhjetë muaj më parë. Para kësaj, Bashkimi Sovjetik 
ishte duke luftuar për të shmangur humbjen; në kohën e Teheranit beteja e Stalingradit 
ishte fituar, fitorja ishte e sigurt dhe një ujdi e veçantë sovjeto-gjermane ishte tepër e 
pamundur. 
Në Jaltë, Çërçilli ishte në ankth të diskutonte për çështjet politike të pasluftës, por nuk 
e linin dy kolegët e tij, secili kishte planin e tij të veçantë. Ruzvelti donte të arrinte në 
një marrëveshje për procedurat e votimit të Kombeve të Bashkuara dhe të sqaronte 
pjesëmarrjen sovjetike në luftën kundër Japonisë. « Ruzvelti do të ndërtojë Shtetet e tij 
të bashkuara në pesë a gjashtë ditë, në një kohë që dhe Fuqiplotit i janë dashur shtatë 
për të krijuar të tijat.130 Stalini ishte i lumtur të diskutonte për të dyja çështjet, sepse 
koha do të harxhohej me to e nuk do të mjaftonte për një diskutim mbi Evropën 
Lindore dhe, sepse ai mezi priste (dhe jo e kundërta, siç mendonin disa amerikanë) të 
hynte në luftë me Japoninë, që do të bënte të mundur të merrte pjesë edhe në ndarjen e 
plaçkës së kësaj fitoreje. 
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Çërçilli ishte i shqetësuar, para së gjithash, për ekuilibrin evropian të forcës. Ai donte ta 
ngrinte Francën në statusin e Fuqisë së Madhe, të kundërshtonte copëtimin e 
Gjermanisë dhe të ulte kërkesat tepër të larta sovjetike për reparacione. Megjithëse 
Çërçilli pati sukses për këto tri çështje, ato në thelb ishin të parëndësishme në 
krahasim me rregullimet në Evropën Lindore.  
Në fund, Çërçilli dhe Ruzvelti pranuan kufijtë e Rusisë të vitit 1941, një hap i 
dhimbshëm për Çërçillin, vendi i të cilit kishte hyrë në luftë për të ruajtur integritetin 
territorial të Polonisë.  
Lëshimi i Stalinit ndaj aleatëve të tij ishte një Deklaratë e Përbashkët për Evropën e 
Çliruar, e cila premtonte zgjedhje të lira dhe krijimin e qeverive demokratike në 
Evropën Lindore. Stalini, duket se mendoi që ai po premtonte versionin sovjetik të 
zgjedhjeve të lira, veçanërisht, përderisa tanimë Ushtria e Kuqe i kishte pushtuar 
vendet në fjalë.  
Kur përfundoi Konferenca e Jaltës, vetëm uniteti i aleatëve të luftës u festua; të çarat që 
do ta minonin atë, ende nuk ishin perceptuar gjerësisht. Rëndësia e marrëdhënieve 
personale midis udhëheqësve dhe e ekzistencës së një harmonie bazë midis kombeve 
vazhdoi të afirmohej nga Amerika, kur luftës po i vinte fundi.  
Por Stalini ishte një mjeshtër praktik i Realpolitik, jo fisnik i krishterë. Rregullat e lojës 
së Stalinit u shfaqën në mënyrë dramatike në fazat e fundit të luftës. Në prill 1945, dy 
muaj mbas Jaltës, shkeljet e Deklaratës së Jaltës për Evropën e Çliruar nga Stalini u 
bënë flagrante, veçanërisht në lidhje me Poloninë. 
Çërçilli u detyrua të dërgonte një letër ankuese, në të cilën ai i drejtohej “mikut tim 
Stalin”. Duke pranuar propozimin e Stalinit, që asnjë person armiqësor ndaj Bashkimit 
Sovjetik të mos shërbente në qeverinë e re polake, Çërçilli lutej për përfshirjen e disa 
prej anëtarëve të qeverisë polake në mërgim në Londër, të cilët ishin të përshtatshëm. 
Rivendosja e kufijve sovjetikë të 1941-it ishte gati e pamundur të parandalohej. Një 
politikë perëndimore më dinamike mund të kishte siguruar disa modifikime, bile edhe 
kthimin në ndonjë formë pavarësie për shtetet balltike, të Iidhur mbase me Bashkimin 
Sovjetik me traktate të ndihmës reciproke dhe praninë e bazave ushtarake sovjetike. 
Nëse, në përgjithësi, do të ishte e realizueshme, kjo do të mund të ishte bërë vetëm më 
1941 ose 1942, kur Bashkimi Sovjetik lëkundej në buzë të katastrofës.  
Shumë prej marrëveshjeve të Jaltës mbetën sekret deri pas përfundimit të Luftës së 
Dytë Botërore, ndërsa ato që u publikuan, të tilla si plani i Aleatëve për Gjermaninë dhe 
për krijimin e OKB-së, u përshëndetën gjerësisht. Roosevelti u kthye në SHBA shumë i 
semurë, dhe kur ai shkoi në Kongresin amerikan për të komunikuar rezultatet e Jaltës, 
nuk mundi të qëndrojë dot as në këmbë. Në fjalën e tij, ai e quajti konferencën "një 
pikë kthimi, unë shpresoj, në historinë tonë, dhe gjithashtu në historinë e botës". 131Ai 
nuk do të jetonte më gjatë, që të shihte "perden e hekurt" të ndarjes së Luftës së Ftohtë 
që u vendos në Jaltë. Më 12 prill ai vdiq nga një hemoragji celebrale. Më 16 qershor 
SHBA testoi suksesshëm bombën atomike në shkretëtirën e Neë Mexicos, dhe me 6 
gusht hodhi njërën prej këtyre bombave vdekjeprurese në Hiroshima, Japoni. Dy ditë 
më vonë, në mbështetje të angazhimit në Jaltë, Bashkimi Sovietik i deklaroi luftë 
Japonisë. Më 15 gusht, një kombinim i sulmit atomik amerikan me ofensivën sovietike, 
detyruan Japoninë të dorëzohej. Megjithatë, sidoqë të ishte vendosur në Jaltë, Europa 
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Lindore, e çliruar dhe e okupuar nga Ushtria e Kuqe, përsëri do bëhej satelite e 
sovietikëve. Ndërsa për shkak të përdorimit të bombës atomike, asistenca sovietike në 
mundjen e Japonisë nuk qe e nevojshme. Gjithsesi, në Jaltë, Roosevelti nuk kishte 
akoma garanci nëse bomba atomike do të prodhohej me sukses. 132 
Si përfundim, analiza gjeopolitike e Çërçillit rezultoi shumë më e saktë nga ajo 
Ruzveltit. Po të kishte ndjekur recetat e Çërçillit, Ruzvelti do të kishte përmirësuar 
pozitat negociuese të Amerikës, por mund të kishte sakrifikuar aftësinë e saj për të 
mbështetur konfrontimet e Luftës së Ftohtë, që ishte përpara. 
.  
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39The Importance of cultural studies in encouraging FDI in Albania 

Abstract  
Culture itself is a product of a group of people living together, but it can also be 
considered as a tangible and intangible environment, when people live and work 
together. The use of the word ‘culture’ in organizational analyses implies interaction 
influences betëeen organizations and cultural environment, where they are located. 
Cultural problems have not become so apparent and delicate, for the whole world, only 
nowadays.  They have drawn the interest of many researchers for many years, bringing 
about the realization of many important studies, in size and scope, as well as in 
representating capacity and actuality of (their) results. But, even though many 
researchers accept the influence of culture in organizational values and attitudes, they, 
very rarely, go as far as to empirically confirm these relations. 
Untill 1990, Albania was totally isolated from the rest of world. From the end of World 
War II, Albania was under Hoxha’s dictatorship regime. Among other things, in 
Albania “The dominant ethos of the regime was the desire to establish the 'new 
socialist man' who would be defined by his stable Albanian identity and communist 
consciousness… The long years of communism had none the less profoundly affected 
the people, particularly in their social and economic development. The post-
communist governments have found great difficulty in breaking with many habits of 
the past, both personal and institutional.” 
What we are going to look at is whether the empirical data of national culture 
dimensions help in a right examination of organizational problems. Does national 
culture need to be specially  
considered and studied at organizational studies in Albania?  
Everyone in the organization aims to achieve individual goals through the achievement 
of organizational goals.  The continuous growth and expansion of our businesses 
abroad (meaning subsidiaries or departments of the Albanian companies abroad, 
because with respect to row materials or final products markets, there are early signs of 
internationalism)  increases the importance of intercultural management.  
 
Hyrje 
Përderisa kultura me artefaktet, vlerat, normat, historitë, etj, lidh një grup njerëzish të 
caktuar duke i bërë ato të dallueshëm nga të tjerët dhe, nga ana tjetër, ajo vetë është 
nën influencën e padiskutueshme të zhvillimeve historike, fetare, pozicionimeve 
gjeografike dhe kushteve klimaterike, patjetër që kemi kulturë kombëtare dhe 
nënkultura të kulturës kombëtare, apo të quajtura kultura rajonale brenda një vendi, 
ashtu si kulturë organizative dhe nënkultura organizative që karakterizojnë aspekte të 
veçanta të ndarjeve organizative si: departamentet, repartet, njësitë në vendndodhje të 
ndryshme, etj. 
Përdorimi i fjalës ‘kulturë’ në analiza organizative, implikon ndikime ndërveprimesh 
midis organizatave dhe kulturës së ambientit në të cilin ato janë të vendosura.  
Kombet dallohen dhe janë unik prej kulturave të tyre respektive, nga ana tjetër edhe 
organizatat krijojnë dhe mbartin kultura organizative unike të cilat i bëjnë ato të 
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dallueshme prej njëra tjetrës. Sipas Yasin, Alavi, & Zimmerer, (2002), ambjenti në të 
cilin operojnë bizneset, vlerat dhe stilet e ekzekutivëve ndërveprojnë me njëra tjetrën 
për të influencuar përformancën e bizneseve sot.  
Njerëzit janë të formatuar në një kulturë kombëtare për të mbartur vlerat e formuara 
(gjithashtu objekt ndryshimi) në një ambjent të caktuar organizativ. Kultura bëhet 
evidente në procesin e ndërveprimit të njerëzve me njëri-tjetrin. Kështu është krejt e 
drejtë të konsiderojmë organizatën si një grup social, si një bashkim njerëzish. Kështu 
pra si mundet të nënvlerësohet kultura kombëtare? Kultura është prezente kudo dhe 
luan një rol të rëndësishëm në formëzimin e kulturës organizative. Sipas Schein (1985, 
p. 221), “organizata fillon të krijojë kulturë përmes veprimeve të krihuesve të saj”, duke 
mbështetur supozimin e dhënë nga Rowlinson & Procter, (1999) që “kultura dhe 
lidershipi janë në fakt dy anë të së njëjtës monedhë.”  
Schneider & Barsoux, (1997, fq. 47-48) konstatojnë se janë sferat shumëse të 
influencave kulturore dhe ndërveprimet midis tyre që përcaktojnë më mirë ndikimin e 
kulturës përmes çfarëdolloj kufijsh, dhe ku “Çdo sferë e influencës ka vargun e vet të 
artefakteve, sjelljeve e vlerave, dhe supozimeve të nënkuptuara.   
Secila prej tyre ka zgjidhjet e veta të problemeve të adaptimit të jashtëm dhe integrimit 
të brendshëm. Sferat e ndryshme kulturore mund të influencojnë biznesin në shkallë të 
ndryshme, dhe në mënyra pak a shumë të qarta, ashtu si disa mund të jenë më thellë të 
mishëruara se sa të tjerat.”   
 
Metodologjia 
Punimi bën një trajtim teorik të çështjeve që lidhen me rëndësinë e studimeve 
kulturore në kontekste organizative. Kjo ka si qëllim që të ngrejë në vëmendjen e 
studjuesve shqiptarë të fushës atë që studjuesit në vende të tjera kanë dekada që e 
realizojnë. Studimet e kulturës kombëtare, në kushtet e rritjes së rëndësisë së 
shpjegimit të qartë të faktorëve që sjellin suksesin apo dështimin e organizatave, 
sidomos në kushtet e globalizimit, duhet të shtrihen përtej kufijve antropologjikë dhe 
sociale drejt më shumë situatave organizative. 
Punimi mbështetet në një trajtim të shkurtër por të thellë teorik të kontributeve të 
mëparshme në këtë fushë studimore duke theksuar: së pari, rëndëisinë e konsiderimit 
të kulturës kombëtare si një variabël (por jo i vetëm) në zhvillimet organizative; së dyti, 
duke dhënë Shqipërinë si pjesë të Europës dhe zhvillimeve të sotme moderne pas një 
shkëputje më se 50 vjeçare nga bota; dhe së fundmi, meqënëse Shqipëria nuk ka qënë, 
deri tani, pjesë e asnjë studimi ndër-kulturor, zhvillimi i kësaj fushe studimore duhet të 
fillojë nga vetë studjuesit shqiptar. 
Me anë të këtij trajtimi punimi vërteton hipotezën: 
Zhvillimet e reja organizative në një ekonomi të tregut të lirë për Shqipërinë, pas 
ndryshimeve rrënjësore politike, sociale dhe ekonomike, rrisin rëndësinë e kërkimeve 
shkencore në fushën e kulturës kombëtare shqiptare, si një variabël të zhvillimeve 
organizative.  
 
Trajtimi teorik 
Kultura kombëtare sipas studimeve të ndryshme 
Njerëzit formohen në gjirin e kulturës kombëtare për të mbartur vlerat e tyre të 
formuara (por edhe objekt evoluimesh) në ambientet organizative.  Kultura 
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manifestohet në procesin e ndërveprimit të njerëzve me njëri-tjetrin. Prandaj është plot 
kuptim ta shohim organizatën si një grupim social, si një koleksion njerëzish. 
Kultura si nocion apo term përdoret nga shkenca të ndryshme për përmbushjen e 
mesazheve të tyre analitike. ‘Kultura’ nuk ekziston si një formë e përcaktuar thjesht 
dhe me lehtësi për një numër të specifikueshëm njerëzish në një zonë të kufizuar.” 
(Hoecklin, 1995, p. 24) Ajo në mënyrë intriguese shfaqet sa gjithëpërfshirëse po aq edhe 
përjashtuese.  Duke eksploruar në të, sheh gjërat e thjeshta të bëhen të ndërlikuara, 
ndërsa të ndërlikuarat të bëhen të thjeshta. 
Kroeber, Kluckholn, Untereiner, & Meyer (1952) identifikuan mbi 160 përkufizime të 
termit kulturë, duke veçuar një ndër më të cituarit dhënë prej B.Tylor, “ajo tërësi 
komplekse e cila përfshin njohuritë, besimet, artet, vlerat morale, ligjet, zakonet dhe 
ndonjë aftësi apo zakon zotëruar prej njerëzve si anëtarë të një shoqërie.” (1871:1) 
Ndërsa sipas Hofstede G. (1984) "kultura përkufizohet si një programim kolektiv i 
mendimeve…që dallon një grup njerëzish prej një tjetri.", (fq.13, 21) Pra kultura 
përcakton identitetin e një grupi njerëzor ashtu si edhe personaliteti përcakton 
identitetin e një individi.  
Kultura është gjithçka që identifikon dhe i dallon një grup njerëzish që jetojnë bashkë 
në të njëjtin vend (pozicion gjeografik), që flasin të njëjtën gjuhë dhe që kanë kaluar 
përmes të njëjtave zhvillime historike.  “Kultura nuk është një ‘gjë’ e cila mund të 
eksperimentohet në mënyrë të drejtpërdrejtë përmes shqisave tona, ashtu si ‘nevojat’, 
‘sistemet sociale’, ‘djalli’ apo ‘paqja’ nuk janë drejtpërdrejt të prekshme dhe të 
dukshme. Ato janë ide të krijuara ndërtuara brënda një shoqërie. (Hoecklin, 1995) 
Kluckholn & Kelly (1945, p. 97) së fundmi, iu referuan kulturës si “të gjithë strukturat 
historike te krijuara për të jetuar, të qarta ose të nënkuptuara, racionale, irracionale 
dhe joracionale, të cilat ekzistojnë në një kohë të dhënë si guida potenciale të sjelljes së 
njerëzve.” Ndërsa Herskovits (1955, p. 305) flet për kulturën si “njeriu bërë pjesë e 
ambientit” dhe Downs (1971, p. 35) e përkufizon atë si të jetë “një hartë mendore e cila 
na drejton ne në marrëdhëniet tona me ambientin që na rrethon dhe njerëzit e tjerë.” 
Sipas Ferraro “kultura është çdo gjë që njerëzit kanë, mendojnë dhe bëjnë si anëtarë të 
shoqërisë së tyre.” (1998, p. 16)   
Nëse kombi do të personifikohej me organizmin e një qenie njerëzore, ateherë njerëzit 
do të ishin qelizat e tij, ndërsa grupimet e individëve do të përbënin organet e 
ndryshme të trupit që nderveprojnë vazhdueshëm me njëri-tjetrin për të jetuar 
organizmi.  E parë nga ky këndvështrim "Kultura është një integral i kompozuar prej 
institucioneve pjesërisht autonome dhe pjesërisht të koordinuara.  Ajo është e 
integruar në një seri parimesh si komuniteti i gjakut përmes krijimit (lindjes); 
specializimi në aktivitete; dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme, përdorimi i forcës 
në organizimet politike.  “Kultura është rrënjët tona dhe themeli i familjes, komunitetit 
dhe shoqërisë sonë.” (Banutu-Gomez, 2002, p. 30) 
“Kultura është një kombinim i mjeteve dhe mendimeve që zgjerojnë sjelljen, shtrijnë të 
mësuarin, dhe kanalet e zgjedhjes…Kultura është në të vërtetë një mjet.  Por ajo është 
gjithashtu të kuptuarit.” (Bohhanan, 1995, p. 8) Si përforcim i këtij këndvështrimi 
operativ të kulturës, vjen përkufizimi i dhënë nga Hall E.T dhe Hall M.R (1987) ku ajo 
paraqitet si: “Së pari, një sistem për krijimin, dërgimin, ruajtjen dhe përpunimin e 
informacionit.” (Hoecklin, 1995, p. 28)  Kështu “Kultura mund të transmetohet me anë 
modelesh të ndryshme, si prej prindit tek fëmija, prej mësuesit tek fëmija, prej liderit 
social tek pasuesit e tij, dhe prej një brezi tek një tjetër. Studimet midis shoqërive të 
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ndryshme tregojnë që kalimi prind – tek – fëmijë është shumë e rëndësishme në 
transmetimin e marrëdhënieve fetare dhe politike.” (Daniels & Radebaugh, 1998, p. 64) 
Duke ecur në rrugë përshëndetja e njerëzve që njeh ekzekutohet edhe me gjeste 
trupore të shoqëruara ose jo nga fjalët përshëndetëse.  Një ngritje e dorës lart mund të 
nënkuptojë një tungjatjeta, ashtu sikur një tundje e kokës nga lart-poshtë. Ne i kemi 
parë këto nga gjyshërit dhe fëmijët tanë i shohin prej nesh.  “(Kultura) tregon model të 
transmetuar historikisht të mendimit të trupëzuar në simbole, një sistem të trashëguar 
konceptesh të shprehura në mënyrë simbolike prej mendimeve me anë të të cilave 
njerëzit komunikojnë, përjetësojnë dhe zhvillojnë njohuritë dhe qëndrimet e tyre 
përreth jetës.” (Geertz, 1973, p. 218). Çdo brez sjell elemente të rinj brenda kornizës 
kulturore duke theksuar vlerat e gjeneratës që ato përfaqësojnë por duke mbetur të 
dallueshëm nga grupimet e po kësaj gjenerate në kulturat e tjera. “Kultura është 
identitet i një lloj grupi social - me fjalë të tjera, komuniteteve” (Lane & Ersson, 2002, p. 
4) dhe ajo “..është transmetuar përmes procesit të mësimit dhe ndërveprimit me një 
ambient, më tepër se sa përmes procesit gjenetik.  Ajo mund të mendohet si një 
magazinë e njohurive të një shoqërie... ” (Ferraro, 1998, p. 17) ashtu sikur ajo është “një 
kapacitet i dallueshëm njerëzor për adaptimin ndaj kushteve dhe transmetimin e 
këtyre njohurive dhe aftësive të përballimit tek gjeneratat e mëvonshme.”(Harris P.R 
dhe Moran R.T 1987 in Hoecklin 1995:28) 
Synimi i studjuesve të fushës ishte (është) të shpjegojnë qartazi se çfarë është kultura, 
por edhe të japin qartë se çfarë ajo nuk është. Është Hoecklin (1995) i cili thekson se tre 
gjërat që kultura nuk është, janë: e drejtë ose e gabuar; e trashëguar; përreth sjelljes 
individuale (pra ka një variacion të madh në vlerat dhe sjelljet e individëve brenda një 
kulture kombëtare).  Kultura është një konstrukt shoqëror që ne nuk e trashëgojmë atë 
gjenetikisht por shoqërisht prej paraardhësve tanë duke e kaluar tek fëmijët tanë, dhe 
kështu ne mësojmë kulturë në shoqëri.   
Rëndësia e studimeve kulturore sipas studimeve të fushës 
Të studiosh kulturën nuk është thjesht të përmbushësh tekat ambicioze të individëve 
të ndryshëm, apo të justifikosh qëndrimet e tashme jo të kënaqshme me zhvillimet 
dalluese të së shkuarës.  Studimi i saj nuk është një çështje e veçuar për të përmbushur 
thjesht karrierën e individëve që studiojnë këto fusha, por shtrihet më gjerë në aspektin 
nacional dhe global.   
Lane & Ersson, (2002), në analizën e tyre pas ekzaminimit të rëndësisë së brëndshme të 
kulturës si një burim identiteti për një person apo grup, duke e bërë atë me rëndësinë 
më të madhe për shqetësimin e një populli, vazhdojnë më tej në shpjegimin e lidhjes së 
rëndësisë jo-politike të identitetit kulturor me zhvillimet social-ekonomike.  
Gjithashtu pozicioni i kulturave në lidhje me këto probleme po konfrontohet gjithnjë e 
më shumë me temën e globalizimit.  Civilizimet tradicionale dhe kombet po gjenden 
përballë një presioni në rritje të proceseve të ndryshme globale që reduktojnë lidhjen 
me kultura të veçanta.  Sipas disa studiuesve pavarësisht nga forma e veçantë që kanë 
përfaqësuar deri tani në këto kushte, identitetet kulturore përditë e më tepër tentojnë 
të shkojnë drejt vlerave universale me rritjen e efekteve globale. Por nga ana  tjetër 
rritja e studimeve në gjetjen e lidhjeve midis variablave organizativë me ato kulturore, 
tregon akoma forcën e formimeve kulturore të ndryshme në konturimin e suksesit për 
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organizata internacionale, me një fuqi puntore diverse, apo edhe të stafeve 
manaxheriale që punojnë jashtë vendit të origjinës.133 
“Kërkimet dhe eksperiencat e menaxherëve që kanë punuar në vende të ndryshme 
tregojnë që ka dallime të qarta midis vlerave dhe pritshmërive të punonjësve me 
formime të ndryshme kulturore.” (Tayeb, 1996, p. 35)  Shumë studime i dedikohen 
kësaj çështje dhe midis tyre pjesa më e madhe e vlerësojnë apo marrin në konsideratë 
këtë ndikim në bazë të rezultateve konkrete të analizave të kryera, por ka edhe prej 
atyre që e nënvlerësojnë.  
Sipas Edward T.Hall (1959), konsideruar si një ndër studiuesit më të rëndësishëm në 
këtë fushe, pika e parë e rëndësishme është se “nëse manaxherët dhe hartuesit e 
politikave nuk marrin parasysh kulturën ato do të eksperimentojnë dhimbje” sepse 
sipas Peter Drucker “..njerëz të ndryshëm duhet të manaxhohen në mënyra të 
ndryshme.” (Graham, August 2001, pp. 503, 505)  Sipas një studimi të bërë nga KPMG 
“83% e të gjithë Bashkimet apo Zotërimet (Mergers and Acquisitions-M&As), dështuan 
në prodhimin e ndonjë përfitimi për aksionarët dhe më tepër se gjysma aktualisht 
shkatërruan vlerat.” Nga intervistat e bëra shkaku i mbitheksuar i dështimit janë 
“njerëzit dhe dallimet kulturore”. (Gitelson, Bing, & Laroche, 2004) 
Në vazhdim, Ferraro, (1998) duke iu referuar studimeve të bëra nga Tung (1988), Black, 
Gregersen dhe Mendenhall (1992) vë në dukje që dështimet e bizneseve të vendosura 
në vende të tjera nga origjina e tyre, rezultojnë më shpesh nga paaftësia për të kuptuar 
dhe për t’u adaptuar ndaj mënyrave të huaja të të menduarit dhe vepruarit më tepër se 
sa mungesës së kompetencës teknike dhe profesionale. Gjithashtu këto organizata vënë 
në një vend të përbashkët pune menaxherë, si dhe punonjës të të gjitha niveleve, me 
formime dhe eksperienca të ndryshme kulturore kombëtare.  Pra secili prej tyre është 
produkt i një kulture unike.   
Banutu-Gomez, nga eksperienca personale si konsulent në kompani të përbashkëta të 
lokalizuara në vendet në zhvillim si Afrikë, Azi apo Lindjen e Mesme, thotë se: 
“mungesa e kuptimit në fushat e menaxhimit të diferencave kulturore shkakton 
konflikte midis menaxherëve me origjinë prej kulturave të ndryshme.  Mungesa e 
kuptimit mund të shkaktojë mungesë komunikimi serioze, e cila mund të fshehë rritjen 
dhe produktivitetin e një organizate apo kompanie.” (2002, fq. 29)   
 
Të gjitha analizat njohëse të kulturës nxjerrin rëndësinë e marrjes në konsideratë të 
kulturës kombëtare edhe kur studiojmë thjesht variabla organizativë të tillë si struktura 
organizative, novacioni dhe lidershipi. Sipas Barkdoll shumë menaxherë kanë filluar të 
besojnë që novacionet e suksesshme kërkojnë ndryshime në kulturën organizative – 
vlerat, besimet dhe mënyrat e bërjes së gjërave tradicionale në kompani.  Ndryshoni 
kulturën dhe organizata mund të reformohet (Berman, 1986) Por ndryshimet nuk 
mund të bëhen pa një bazë se mbi çfarë dhe si, e cila patjetër duhet të ketë brenda 
studimin e ambientit kulturor shprehur me zhvillimet në kulturën kombëtare.   
Duke ruajtur realizmin në rëndësinë e këtyre kërkimeve, theksojmë edhe njëherë faktin 
e thënë më parë prej studiuesve të këtyre fushave, se studime të tilla vërtet kanë në 
qendër të tyre influencat kulturore por kjo “jo se kultura është influencuesi më i madh 
në menaxhim, por është më i neglizhuar.” (Schneider & Barsoux, 1997, p. 3) Pra 
influenca e saj nuk është e vetme por luan rol në formimin e tipareve apo veçorive 

                                                
133Të quajtur ndryshe nw literaturwn e manaxhimit të burimeve njerwzore si ‘expatriate’. 
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menaxheriale në organizata, gjë që i bën ato të jenë të suksesshme ose jo në një treg të 
caktuar.  
 
Shqipëria si rast studimor 
Shqipëria si pjesë e pandarë e botës 
Pasi e kuptuam se jemi një vend Evropian, u ndërgjegjësuam se duhej të shfrytëzonim 
oportunitetet e pozicionit tepër të favorshëm gjeografik.  Hapja jonë ndaj botës ndodhi 
në një moment kur vetë shtetet e mëdha apo të vogla, të zhvilluara apo në zhvillim, të 
botës së parë, të dytë apo të tretë po përballeshin me globalizimin.  Sipas Giddens 
(1999), globalizimi supozohet të sjellë një proces konvergues të aspekteve kulturore, 
politike dhe ekonomike të jetës . Rrjedhojë direkte e këtij procesi është që “Kompanitë 
evropiane duhet të përballen me problemin e kriterit të përkufizimit kulturalist të 
vendimeve personale.  Nga njëra anë këto vendime kanë një ndikim të madh në 
kënaqësinë dhe jo kënaqësinë e punonjësve.   Për t’i bërë ato saktë kërkohet një kuptim 
i mirë i ndikimit kulturor.   
“..Është bërë një klishe të thuhet që bota është duke u zvogëluar ose duke u bërë një 
‘fshat i madh’. Zhvillimet e shpejta teknologjike në transport dhe komunikim në 
dekadat e fundit i kanë sjellë njerëzit më afër njëri-tjetrit në kuptimin fizik.  
Fatkeqësisht nuk ka qenë ndonjë revolucion paralel në kuptimin ndërkulturor midis të 
gjithë njerëzve të botës. Gjithashtu asnjë nuk mund të argumentojë që po shkojmë 
drejt një homogjenizmi kulturor të popullsisë botërore. A mjafton sot një gjuhë e 
përbashkët shenjash në mediat komunikuese on-line si Facebook apo Tëitter, për të 
thënë se bota po sheshon problemet e komunikimit midis njerëzve aq më tepër kur 
këto vijnë nga formime kulturore të ndryshme. Ajo që ne biem dakord është që bota 
është duke u bërë gjithnjë e më tepër e ndërvarur.” (Ferraro, 1998, p. 9) dhe që 
probleme të tilla delikate janë gjithnjë e më tepër në fokusin e studimeve.  
Sipas INSTAT (2012), në fund të 2011 ishin 106,503 ndërmarrje aktive, në Shqipëri, që 
zhvillonin aktivitetin në fusha të ndryshme (Agriculture & Fishing, Industry, 
Construction, Trade, Hotels, Coffee, Restaurants, Transport & Communication, Other 
Services), dhe rreth 3 % e tyre janë në pronësi të huaj, ose  Joint (Shqiptarë dhe të Huaj) 
me dominancë të pronësisë së huaj. 
Ndërsa Hunya, et al., (Maj 2012, fq.18) konstaton se ka një rritje të IHD në Shqipëri prej 
9 (në 2003) në 84 (gjatë 2011)134, ose një total të IHD prej 300 mill $ (në 2003) tek 12094 
mill $ (në 2011). Ndërmarrjet e reja në fund të 2011, ishin 12,733, prej të cilave 641 (më 
shumë se 5%) ishin të huaja apo me dominancë të huaj në Joint135. Kështu ka një rritje 
vazhdueshme të aktivitetit të bizneseve të huaja në Shqipëri. Nuk mund të thuhet se 
është i njëjti zhvillim edhe për shtrirjen e bizneseve shqiptare jashtë, por kanë filluar 
lëvizjet e para.  
“Në nivel organizativ”, ndërsa marrin në konsideratë kulturën e ambientit dhe të 
bashkëpunëtorëve të tyre, “ekzekutivët që operojnë në një treg global mbështeten në 
formimet e tyre kulturore, eksperiencat dhe vlerat, për të hartuar strategjitë dhe 
taktikat operacionale të organizatave të tyre.” (Yasin, Alavi, & Zimmerer, 2002, p. 5) Pra 
ballafaqimi i kulturave është i pranishëm, është një realitet i prekshëm.  Ajo që mbetet 
të realizohet është njohja e mirë e tyre në funksion të performancës organizative.  

                                                
134 Also there is an increase from 643 (in 2003) to a total 14088 number of vocational jobs (in 2011) 
created  from new HDI projects.(Hunya, et al., Maj 2012) 
135(INSTAT, 2012, p. 15) 
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Kjo është edhe më e rëndësishme në kushtet e Shqipërisë kur ka studime të veçanta për 
aspekte të ndryshme antropologjike, etnologjike, apo historike, por akoma mungojnë 
studime të natyrave të tilla ku kultura kombëtare të shihet si faktor që i jep formë 
zhvillimeve në çfarëdolloj niveli analize që t’i referohemi. Pak a shumë objekt i 
studimeve kulturore kanë qenë aspekte te ndryshme të kulturës kombëtare dhe 
evolucioni i saj, anët e saj të forta dhe të dobëta, ose forca e reflektuar i një përcaktues i 
ekzistencës së kombit Shqiptar. Gjatë periudhës komuniste “...ato i kanë shërbyer 
kryesisht qëllimeve socio-inxhinjerike, në atë që ato kanë qënë mbështetës të axhendës 
politike (Nasierowski & Mikula, 1998, p. 496)  
Shqipëria nuk është akoma pjesë e studimeve ndër-kulturore 
“Van de Vijver and Leung (1997) propozuan që një mënyrë efektive për të strukturuar 
një studim kulturor të balancuar është adaptimi i një trajtimi të decentralizuar, i cili 
përfshin të dhëna prej formimeve të ndryshme kulturore drejt zhvillimit të skeletit 
konceptual dhe projektimit të punës empirike.” (Chhokar, Brodbeck, & House, 2007: 
xiv) kjo u konsiderua fillimisht nga Hofstede duke e shtyrë atë drejt një studmi shumë 
masiv në kohë dhe hapësirë mbi stafin e IBM (në atë kohë emërtohej Hermes) për 
periudhën 1967-1978, me më tepër se 60,000 njerëz përgjigjedhënës prej rreth 50 
vendeve. Rezultati i studimit ishin katër dimensionet bipolare: 
 Distanca e pushtetit-Power Distance; Individualizëm/kolektiviëm -
Individualism/Collectivism; Shmangia e pasigurisë-Uncertainty Avoidance; 
maskiliste/feministe -Masculinity/Feminity), të cilat u bënë edhe baza për përpilimin e 
profileve kulturore për çdo vënd (Hofstede, 1980). Në kohën kur inputi njerëzor në 
organizata filloi të konsiderohej si i ndryshëm dhe në një farë mase input delikat dhe 
shumë i rëndësishëm në suksesin e organizatës,  Hofstede solli një tjetër këndvështrim 
të rëndësishëm të kulturës organizative nën çadrën e kulturës kombëtare. Puna e 
Hofstede mbi kulturën është ndër më të cituarat pavarësisht edhe kundërshtive me të 
cilat ajo përballet. Pavarësisht ekzistencës së dy grupeve pro dhe kundër modelit 
Hofstede pyetja që natyrshëm lind është a mundet që rezultatet e nxjerra nga ky 
studim të përdoren për vendet e tjera që nuk janë pjesë e studimit? Shqipëria nuk ishte 
pjesë e këtij studimi.   
Një ndër kontributet e mëdha të Hofstede ishte hapja e një fushe studimore shumë 
interesante studimore. Studimetkulturore vazhduan të rriten në vite. Tani ka 
ndryshime në mënyrën se si këto studime realizohen. Prej studimeve të veçuara bërë 
nga studjues të ndarë, tani akademikët po punojnë bashkë, pasi e kanë kuptuar qartë 
rëndësinë e njohjes së kulturës së njëri-tjetrit dhe përdorimin e saj në biznesin dhe 
komunikimin global. Projekti GLOBE është një ndër projektet më të shquara në 
studimet ndër-kulturore, në lidhje me dimensionin gjeografik dhe kohë (prej 1997-
2007), kapjen e karakteristikave kryesore kulturore të më shumë se 62 shoqërive, 
materializuar në dy botime të mëdha në 2004136 dhe 2007137.  
 
 

                                                
136 House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. J., Gupta, V. (Eds.), & GLOBE Associates. 
(2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Thousand Oaks, 
CA: Sage. 
137Chhokar, S. J., Brodbeck,C. F., &House, R. J, (2007)Culture and Leadership Across the 
World:The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 Societies. LEA, LAWRENCE ERLBAUM 
ASSOCIATES, PUBLISHERS 
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Disa të dhëna mbi Kulturën Shqiptare në shekuj 
Kultura është çfarë njerëzit e një kombi ishin, janë dhe do të jenë. Kultura është e 
influencuar dhe reflekton ndryshime ashtu sikurse ajo vetë influencon dhe implikon 
ndryshime. Të dy këto aspekte të ndërlidhura reciprokisht në proceset zhvillimore do 
të jenë objekt i analizës së mëposhtme.  
“Njësia bazë shoqërore në një shoqëri është familja: babai, nëna dhe fëmijët.” (Tayeb, 
1996: 38)  Në familje ne gjejmë formën e parë të shoqërizimit dhe brenda saj ne marrim 
të gjitha njohuritë e nevojshme për ekzistencën e përditshme.  Këto transmetohen, tek 
ne, kryesisht prej prindërve tanë, të cilët i kanë marrë dhe mbartur prej prindërve të 
tyre.  Kështu ne mësojmë të ushqehemi, vishemi, flasim, ecim, të respektojmë dhe të 
ndjehemi të respektuar, të falim dhe të kërkojmë falje kur duhet, të qeshim dhe të 
qajmë, të duam dhe të na duan.  
 Në mënyre të vullnetshme apo edhe ndonjëherë të imponuar, brenda saj, ne mësojmë 
si të sillemi; marrim njohuritë e para për të dalluar se kush jemi dhe kush janë njerëzit 
e afërt, miqtë, komshinjtë; çfarë besimi i përkasim; kush është gjuha jonë dhe gjuhët e 
tjera të ndryshme prej saj.  Këto njohuri thellohen në stadet e mëtejshme të jetës sonë 
përmes kalimit në shoqërizime të ndryshme që i përkasin niveleve në rritje të arsimimit 
si dhe më pas të punësimit dhe aktiviteteve të tjera që ne zhvillojmë.  Edhe në Shqipëri 
familja ka kaluar nëpër të njëjtat zhvillime sikur në te gjithë shoqërinë njerëzore.  Ajo 
që mund të konstatojmë përveç lidhjes së ngushtë brenda familjes bazë, në Shqipëri 
është karakteristike shtrirja e kësaj lidhje në një rreth më të gjerë.  Edhe pas martesës 
së fëmijëve, vazhdon lidhja e fortë me familjen nënë që shprehet ose me qëndrimin 
bashkë, domethënë në rastin e djalit që kujdeset për prindërit dhe vëllezërit e motrat e 
pamartuara, si dhe në angazhimin e vazhdueshëm të prindërve për të lehtësuar jetën e 
fëmijëve të tyre.  Pavarësisht se ka shenja ndryshimi, kjo është panorama e 
përgjithshme tradicionale e familjes Shqiptare, më e theksuar në zonat rurale.  Interesi 
për të njohur menjëherë, në takimin e parë formal apo informal, se kujt familje i përket, 
nuk është vetëm shenjë që të çon të mendosh mbi ekzistencën e një shoqërie me tipare 
kolektiviste, por është shenjë e theksimit të rëndësisë së madhe që familja ka në 
trashëgimin dhe edukimin e vlerave bazë tek individët.  
Sipas Tayeb (1996) historia e një kombi luan një rol dallueshëm në krijimin dhe 
dhënien formë të vlerave të anëtarëve të saj.  Shqiptarët të konsideruar “njerëzit me 
dashurinë me të madhe për liri në Ballkan” (Zhelyazkova: 7) si shumica e kombeve të 
tjera në Ballkan kanë një identitet shumëanësh dhe kompleks ashtu si edhe fati i tyre 
historik i vështirë dhe kontradiktor.  Shumë studiues besojnë dhe vënë në dukje në 
punimet e tyre që Shqiptarët janë pasardhës të Ilirëve, të cilët u vendosën në pjesën 
perëndimore të gadishullit Ballkanik në fund të Periudhës së Bronxit (Bronze Age rreth 
1000 B.C). Etnologia Andromaqi Gjergji sqaron edhe njëherë rëndësinë e pozicionimit 
gjeografik dhe përjetimeve historike, në profilizimin e etnitetit shqiptar.  Kështu 
“Shqipëria është një vend në kryqëzim të Perëndimit dhe Lindjes.  Nëpër Shqipëri kanë 
kaluar pjesa më e madhe e kryqëzatave të Evropës kontinentale drejt "tokës së shenjtë" 
- Jerusalemit, të shoqëruara me vrazhdësi e shkatërrime.  Prej fundit të mesjetës e 
këndej hapësira shqiptare ishte zonë ekuilibri ndërmjet dy perandorive më të fuqishme 
të kohës, Perandorisë Osmane dhe Perandorisë Austro-Hungareze…Veçoria kryesore 
sinjifikative e fatit të Shqipërisë është identifikimi me fatin e urës.  Ura ndërmjet dy 
qytetërimeve Perëndimit dhe Lindjes, u ka sjellë shqiptarëve favoret e komunikimit dhe 
rreziqet e nyjës delikate. 
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Sipas Tayeb (1996) origjina e kulturës së një populli pjesërisht mund të vizatohet prej 
kushteve gjeografike dhe klimaterike ku jetuan paraardhësit e tyre. Klima e egër, toka 
jopjellore dhe e vështirë për t’u kultivuar, burimet natyrore janë të pamjaftueshme për 
t’u kujdesur për qytetarët, formëzojnë njerëz më të egër në nevojën për të mbijetuar. 
“Në pjesën malore të Shqipërisë pjesa më e madhe e banorëve ishin fshatarë të lirë, 
pronarë të vegjël të angazhuar kryesisht në ushqim bagëtish… Gjithashtu ishin edhe 
banorët e maleve…që krejtësisht të lirë, kishin okupuar pjesë të vogla toke jopjellore 
lart në kodra.  Kështu ato jetonin pothuaj në varfëri ekstreme dhe ishin të detyruar disa 
herë të ndërpritnin izolimin e tyre për të bërë një jetë.” (Zhelyazkova: 4)  Rreziku dhe 
pasiguria janë pjesë e jetës së tyre.  Instinkti për një jetë më të mirë dhe ballafaqimi me 
të renë kalitën një karakter të fortë e pak mosbesues.  Terreni i vështirë dhe trazirat 
historike, e identifikuan jetën e shqiptarit me luftën. 
Besimi është një institucion që ekziston në të gjithë shoqëritë njerëzore, pavarësisht se 
në mënyra të ndryshme dhe luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e kodeve 
morale të qeverisjes së sjelljes njerëzore në marrëdhëniet me njeri-tjetrin. Duke iu 
referuar historisë së Shqipërisë del që Shqipëria është përcaktuar si një nga vendet 
mesdhetare, ku krishterimi depërtoi qysh në shekujt e parë.  Prapë historia dhe fati urë 
ndikojnë në profilizimin e përkatësisë fetare të shqiptareve.  Pas pushtimit otoman, 
efekti i proceseve asimiluese u shfaq në përhapjen e islamizmit në popullsinë shqiptare.  
Tani gjen shqiptarë që i përkasin besimeve të ndryshme fetare si ato kristiane (ortodoks 
dhe katolik) ashtu edhe myslimane (bektashinjë dhe sunit).  Karakteristikë për tu 
përmendur është bashkëjetesa harmonike midis tyre në shekuj.  Përballë rreziqeve si 
komb, shqiptarët janë përballur të gjithë si një trup i vetëm pa dallim feje. 
“Gjuha është një aspekt vendimtar i kulturës.” (Graham, August 2001: 512) Problemi i 
origjinës së gjuhës shqipe është një nga problemet shumë të debatuara të shkencës 
gjuhësore.  Ajo e ka burimin, pa dyshim, prej njërës nga gjuhët e lashta të Gadishullit të 
Ballkanit, ilirishtes ose trakishtes.”  Në shumë studime mbijetesa e kombit Shqiptar 
shpesh identifikohet në mbijetesën e Shqipes përmes shekujve si një gjuhë e veçantë që 
e vesh këtë kulturë me tipare unike. 
Variablat e marrë në analize nga Hofstede dhe rianalizuar nga Tayeb përfshijnë krahas 
familjes, historisë, gjeografisë dhe besimit fetar, sistemin arsimor, hierarkinë sociale 
dhe institucionet politike dhe ekonomike të konsideruara “institucione sociale që 
influencohen prej kulturës kombëtare dhe në kthim influencojnë atë.” (Tayeb, 1996: 43) 
Këto përbëjnë modelet e zgjedhura nga kulturat e ndryshme për tu marrë me zgjidhjen 
e problemeve universale me të cilat përballen të gjithë popujt, pavarësisht se në cilën 
pjesë të globit ato jetojnë. 
Arsimimi kontribuon në formimin e kulturës përmes sistemit të vlerave dhe 
prioriteteve në të cilat ai bazohet, si dhe praktikat e stilet në mësimdhënie.  Në shkollat 
shqiptare pas viteve ’76 stilet e mësimdhënies përngjasonin ose ishin pothuajse ato të 
Indisë ku mbisundon metodë e mësimdhënies e njëanshme (prej lektorit tek studenti), 
memorizime librash dhe pranimi i fakteve “pa sfida serioze.  Pas viteve ’90 vihet re një 
tendencë për aplikimin e metodave të reja interaktive, me diskutime dhe argumentime 
që po përhapet dhe po zëvendësojnë bindshëm metodat tashmë jo të konsideruara 
efektive të të mësuarit përmendësh.  Kjo lidhet edhe me influencat e shkollave lindore 
deri në ’90 dhe të atyre perëndimore pas ’90.  Sistemi arsimor shqiptar tenton të ngulitë 
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këto nëpërmjet aplikimit që në nivelet e ulëta arsimore (fillore dhe 8 e më pas 9-
vjeçare) të metodave të reja, bazuar në mësim konstruktiv jo memorizues.   
Kombe të ndryshme organizojnë shoqëritë e tyre në mënyra të ndryshme. Duke u 
rikthyer në analizën e zhvillimeve të shoqërisë Shqiptare, referuar fakteve kryesisht 
historike, rezulton se ka një ndryshim të mënyrës së organizimit të shoqërisë midis 
epokave. Gjatë historisë shihet prezenca e organizimit në tribu, apo fise. Ndikimi i 
fuqishëm i Kishës dhe strukturave të konsoliduara kishtare solli shtrirjen në atë drejtim 
të juridiksionit politiko-administrativ të Durrësit (siç ishte krijimi i temës së Durrësit 
në shek. IX)... Nën sundimin e Dioklecianit e më tej të Kostandinit, Perandoria Romake 
iu përshtat një organizimi të ri administrativ. Njësia më e madhe administrative u bë 
Prefektura, që përmbante disa dioqeza, të cilat nga ana e tyre ishin të ndara në një 
numër më të madh provincash.  Organizimi administrativ i Shqipërisë ka pasë 
ndryshime të vazhdueshme mes shekujsh dhe vitesh.  Ai është i lidhur fort me formën 
e qeverisjes duke reflektuar kryesisht tendencat politike të saj.  Sot prezantohet nga një 
Qeverisje Qendrore (QQ) dhe Qeverisje Vendore (QV) ku kjo e fundit në Republikën e 
Shqipërisë është e organizuar në dy nivele: komuna/bashki dhe qarqe .  Gjithashtu 
sistemi përmban edhe institucione të dekoncentruara të QQ.  Format e qeverisjes 
vendore emërohen sipas ndarjeve administrative përkatëse.    
Shtrirja në të cilën shteti kontrollon tregun dhe aktivitetet e tjera ekonomike dhe të 
biznesit shtrihet midis dy rasteve ekstreme që janë: kapitaliste – ku qeverisja ka një 
kontroll të kufizuar; dhe socialiste - ku shteti ka kontroll të plotë në aktivitetet politike 
dhe ekonomike dhe ka përgjegjësi në shpërndarjen e burimeve midis grupeve dhe 
interesave të ndryshme shoqërore.  Shqipëria pasi jetoi për afro 50 vjet praktikat më të 
ashpra të një ekonomie socialiste, pa pronë private, pa vendim-marrje individuale, me 
punë pothuaj të përjetshme në një vend të caktuar dhe pa motivim, pa ngritje në 
karrierë, pas viteve ’90 hapi dyert ndaj ekonomisë së tregut dhe është akoma në fazën e 
një zhvillimi ekonomik të brishtë, viktimë e luhatjeve jo të vogla të tranzicionit 
ekonomik dhe politik të vendit.   
Stabiliteti makroekonomik është mbajtur gjërësisht prej 2000 dhe janë ndermarrë hapa 
për të integruar Shqipërinë me sistemin ekonomik ndërkombëtar.” Dhe “Jo si shumica 
e vendeve të tjera, rritja ekonomike mbeti pozitive pavarësisht ngadalësimit në rreth 
3% në 2009, rrjedhur nga impakti i krizës globale. Përgjithësisht, Shqipëria ka 
dëshmuar një rritje të fortë ekonomike, duke tejkaluar 5% deri në 1998, ndërsa 
aktiviteti ekonomik u ngadalsua por mbeti pozitiv në 2009 pavarësisht krizës globale.” 
(09 November 2010: 38,40) 
Në Shqipëri nuk ka ndonjë traditë të ekzistencës së grupeve të fuqishme që ushtrojnë 
presion mbi qeverinë.  Iniciativa të tilla janë marrë qoftë në krijimin e sindikatave apo 
unioneve me një ndikim shumë të vogël, i kufizuar në procesin negociues në të mirë të 
klasës që ato përfaqësojnë, gjë që reflektohet në mospërfaqësimin e interesave të tyre, 
deri në OJF-të të cilat nga oponente/ këshilluese/ konsultuese të politikave qeverisëse 
përmes instrumenteve të gjetur, shpesh i sheh në komisione të përbashkëta vendim-
marrëse me njësi të ndryshme shtetërore.   
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Profili kulturor i Shqipërisë 
Nga një studim i mëparshem (i vetmi deri tani) mbi dimensioned kulturore të 
Shqipërisë138, sipas modelit të Hofstede, rezulton profile i mëposhtëm, kulturor për 
Shqipërinë.  
Shoqëria Shqiptare është një shoqëri me një DP të vogël, në kufirin midis kolektiviste 
dhe individualiste, shumë maskiliste, me një nivel mesatar të shmangies së pasigurisë 
dhe midis orientimit afat-shkurtër dhe atij afat-gjatë.   
Meqënëse studimi shtrihet në krahasimin me shoqërinë Malazeze, në respekt të 
kritereve të studimit te Hofstede, përfshirë më parë në studimin e Hofstede si pjesë e 
ish-Jugoslavisë, jepet edhe një profil për të. Shoqëria malazeze pavarësisht se nuk ka 
ndonjë panoramë kulturore shumë të ndryshme prej asaj shqiptare, prapë shfaqet si një 
shoqëri me një DP më të vogël se ajo shqiptare, më individualiste, më maskiliste, që ka 
një shmangie pasigurie më të madhe dhe është më afër orientimit afat-gjatë se ajo 
shqiptare. 
Tabela 1:  Rezultatet e Studimit mbi Dimensionet Kulturore  

 

 

Dimensioni 

Kulturor 

Shqiptar Malazeze 

Rezultate të 
Hofstede 

 

Rezultate të 
reja 

Viti 2005 

Rezultate të 
Hofstede139 

 

Rezultate të 
reja 

Viti 2005 

Distanca e Pushtetit 

(IDP) 

- 20 76 7.67 

Individualizem/Kolektivizmit 

(IIK) 

- 45.8 27 64.15 

Maskilitet/Feminitetit  

(IMF) 

- 86.4 21 90.1 

Shmangia e Pasigurisë  

(ISP) 

- 53.2 88 66.3 

Orientimi Afatgjatë kundrejt 
atij Afatshkurtër 

 (IOA) 

- 42.5 - 48.75 

                                                
138(Gjuraj, 2006) 
139 Behet fjale për rezultatet e Jugosllavisë, marrë  nga Hofstede G. , Cultures and Organizations: 
Softëare of the mind. Intercultural Cooperation and its importance for Survival, 1991. 
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Për rastin shqiptar është pak e vështirë që të arrihet të bëhet ky krahasim dimensional i 
kulturës në kohë.   
Duke iu referuar renditjes së bërë për 53 vende nga Hofstede (1991) mund të bëjmë një 
pozicionim të Shqipërisë përkrah vendeve të tjera nën studim. 
Tabela 2: Pozicioni i Shqiperise sipas dimensioneve kulturore  midis 53 vendeve të 
studimit të Hofstede 

Dimensioni Kulturor Vlera Pozicioni Vendet afer 

Distanca e Pushtetit 20 51/50 Danimarka (18) / Zelanda e Re 
(22) 

Individualiste/Kolektiviste 45.8 22/23 Argjentina (46)/Japonia (46) 

Maskiliste/Feministe 86.4 2/1 Austri (79) / Japoni (95) 

Evitimi i Pasigurisë 53.2 35/34 Holandë (53) /Afrika 
perëndimore (54) 

Orientimi Afat-gjate 42.5 11/10 Bangladesh (40) /Holandë (44) 

Është shumë interesante afërsia dimensionale e Shqipërisë me vendet e ndryshme, por 
nga ana tjetër shumë e vështirë për të gjetur një pozicion të qartë në hartën kulturore.  
Pra ndërsa IDP e afron me Danimarkën, IIK dhe IMF me Japoninë, ISP dhe IOF me 
Holandën.  Në asnjërin prej dimensioneve nuk është afër me vendet që ka afërsi 
gjeografike (Itali, Greqi, etj) apo zhvillime të afërta historike, pavarësisht se ndofta 
origjina e IMF për të dhe Austrinë është origjina historike e motivuar nga të njëjtat 
kushte të egra ambienti dhe pozicionimi gjeografik strategjik. 
 
Konkluzionet: 
Kërkimet ndër-kulturore janë një fushë e re në Evropën Qëndrore dhe Lindore. Ka 
shumë pak kërkime të vogla të bëra mbi vlerat kulturore dhe influencën e tyre në 
aspektet e menaxhimit në këto vende (Ardichvili & Kuchinke, 2002) sepse shumica e 
këtyre studimeve janë kryer në ShBA dhe Evropën Perëndimore. (Yukl, 1994)  
 
Studimi i kulturës është i rëndësishëm sidomos sot në kushtet e globalizimit ku ndërsa 
shtrirja e bizneseve jashtë kufijve të vendit të tyre të origjinës po bëhet edhe më e 
zakonshme, sfidat ndërkulturore bëhen më prezente.  Mos konsiderimi dhe mos 
studimi paraprak i këtyre fenomeneve është shkak i dështimit të padëshiruar të shumë 
iniciativave apo edhe bizneseve. 
Kultura shqiptare paraqet një varg diferencash krahasuar me kulturat e tjera që janë 
përfshirë në studimet e mëparshme ndër-kulturore.  
Ka ardhur koha që të krijohet një fushë e ndarë për studimet kulturore në Shqipëri, jo 
thjesht për të ndjekur të tjerët në këtë përpjekje, por që të jemi edhe ne pjesë aktive e 
stdimeve ndër-kulturore. Kjo do të jetë një guidë e mira për një interpretim më të mirë 
dhe kuptim më të mirë të rëndësisë që kultura ka në studimet organizative..  
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40.Improving corporate management 

 
Abstract 
 
The Corporate management emerged as a necessity in a rapidly changing environment 
of the world economy, particularly when these changes are manifested in the 
strengthening of the private sector and in creating wealth and conditions for higher 
level of employment.For countries in transition, good corporatemanagement isof 
particular and crucial importance, considering that corporate management is a mean to 
achieve the desired effects of privatization, as well as attracting the needed foreign 
capital. In this context, corporate management representsa mean by which a favourable 
environment for the creation of an attractive investment climate could be established 
which is characterized by competitive companies and efficient economic markets. As 
there is a direct correlation between efficient economic markets and economic growth, 
both at the macro and at the microeconomic level, so there is a direct correlation, 
connection and interdependence between corporatemanagement and economic 
growth.Good corporate management creates the conditions for the construction of an 
effective structure through which the company’s objectives are set, the means for their 
implementation, as well as ways of control for their realization.It is a main factor for 
improving and maintaining the trust of all interested stakeholders in the company, 
who are the shareholders.If we start from the observation that successful corporate 
management  leads to reduced costs, more efficient use of resources, and hence to 
greater and faster economic growth, it is clear how big the importance of good 
corporate  management  is  for  each company, and thus the economy of a country. 
The aim of this paper is to highlight the importance of corporate management , its 
mechanisms, models, and ways to improve corporate management , which is of  crucial 
importance for eachcorporate, when it is known that the business results depend on 
the quality of corporate management , its market position, and thus the reputation and 
attractiveness for  potential investors and shareholders. Development and growth of 
the company in the future will certainly depend on the readiness of the leadership to 
change business philosophy applied so far and enforce some, for them new concepts. 
Application of the principles of corporate management is a step towards the successful 
business and long-term survival. The presence of an effective corporate system of 
corporatemanagement, within a particular society and across the trade as a whole, 
makes it possible to achieve a level of trust that is so necessary for the efficient 
functioning of an economy.  
Key words: corporate management, management, market economy, foreign direct 
investment, rewarding managers. 
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 UNAPREĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 
    
1.Uvod 
Ako pođemo od osnovne definicije koporativnog upravljanja(corporate governance),da 
je to područje koje se bavi odnosima upravljačkih struktura u korporacijama,onda su 
suštinska pitanja_ko nadzire korporaciju i zašto? 
Korporativno upravljanje možemo razumjeti i  kao proces kojima korproacije 
odgovaraju pravima i željama svojih intetesno uticajnih skupina – 
stakeholdera.Krucijalna područja kororativnog upravljanja se odnose na 
moć,uticaj,olašćenja i odgovornost. 
Osnovni cilj jedne moderne korporacije je,stvaranje bogatstva za ključne interesno 
uticajne grupe,ali na jednan odgovoran  način.Da bi realizovala taj svoj osnovni 
cilj,korporacija mora usklađivati različite interese,različitih stakeholdera,pri čemu se 
mora pridržavati osnovnih načela uspješnog poslovanja savremenih korporacija: 
etičnosti, odgovornosti i profitabilnosti. Osnovne karakteristike dobrog koporativnog 
upravljanja su svakao smanjenje troškova kapitala i efikasna upotreba resursa. 
Značaj,koji za korporaciju  ima uspješno korporativno upravljanje,se takođe može 
potkrijepiti i konstatacijiom da između kvaliteta koporativnog upravljanja i pokazatelja 
uspješnosti poslovanja korporacije u cjelini, postoji direktna korelaciona veza, a koja se 
ogleda u finasijskim pokazateljima,stopom inovativnosti u poslovanju, tržišnim 
udjelom  na tržištu, potrebnom vremenu izlaska na tržište novih 
proizvoda,zadovoljstvom klijenata,ali i stakeholdera.140Jasno je,da dobro korporativno 
upravljanje  dovodi do bolje konkurentske pozicije kompanije na tržištu. 
Zdrav ekonomski razvoj je jedino moguć u uslovima kada i preduzeća koji datu  
ekonomiju čine, postižu dobre rezultate, kada posluju sa dobiti, a ne sa gubitkom. 
Nažalost, surova ekonomska stvarnost je nešto drugačija.Boljitak jedne privrede se 
upravo nalazi u unapređenju korporativnog upravljanja.Njegov cilj bi bio maksimizacija 
vrijednosti preduzeća.Ovaj cilj nije sam sebi dovoljan,već se prilikom njegovog 
ostvarenja moraju imati u vidu i interesi svih onih strana sa kojima je preduzeće svojim 
bivstvovanjem povezano.Jednom riječju,kompanija je jedno ekonomsko biće,koje ima 
svoje težnje i aspiracije,ali pri realizaciji tog svog cilja,ono mora voditi računa i o 
društvu u kojem obavlja svoju djelatnost,njegovim  socijalnim  kategorijama i državi u 
globalu.                 
 
2.Korporacija i njeni organi 
Prednosti ovog načina organizovanja privrednog društva bi bile sledeće: 
i najsitniji investitori mogu biti vlasnici akcija korporacije; 
navedena prednost uslovljava narednu,koja se ogleda u činjenici da korporacija može 
prikupiti velika finansijska sredstva za investiranje u krupne nacionalne 
projekte,upravo emitovanjem  i prodajom akcija po prostupačnim cijenama i na taj 
način obuhvatio širok dijapazon sitnih investiora,čime se s druge strane,povećava broj 
vlasnika akcija korporacije; 
vlasnici snose rizik poslovanja korporacije, samo u visini posjedovanih akcija; 
vlasnik uvijek,u svakom trenutku može otuđiti,prodati svoje akcije. 

                                                
140 Tschopp H.G.Corporate Governance – The Key to Success of Failure,Boadroom – Magazin for 
Corporative Governance,Lidership and Quality of Life,No 1, st. 24 – 29,2002. 



306 

 

 

 
Nedostaci korporacije su sledeći: 
za njihovo osnivanje su potrebna velika početna,osnivačka sredstva; 
stepen sigurnosti članova uprave zavisi od visine paketa akcija,tačnije učešće u njemu 
nije jednom za uvijek zagarantovano; 
visok je stepen formalizma u radu skupštine akcionara,upravo zbog velikog broja 
vlasnika akcija. 
 
Kako je korporacija jedan složen i razvijen sistem,sa često ogromnim brojem vlasnika 
njenih akcija,to je i upravljanje njome specifično i po pravilu njome upravljaju sljedeći 
organi: 
Skupština akcionara, 
Nadzorni odbor – koji mora imati status centralnog korporacijskog organa ,organa koji 
transferira želje vlasnika u korporacijski život i korporacijsko poslovanje141 
Upravni odbor. 
Imajući u vidu značaj Nadzornog odbora,on kao predstavnik vlasnika ima status 
primarne,vodeće sile koja pred korporaciju, pred korporacijski top menadžment 
postavlja zadatak da uspješno posluje istovremeno odgovarajući obavezama i 
očekivanjima koje od njih imaju njeni vlasnici, klijenti, zaposleni i društvena zajednica 
na koju je korporacija upućena142. 
Nadzorni i Upravni odbor su ključni organi unutar korporacije,s već akcentiranom 
napomenom,da nadzorni odbor,shodno odrednicama agencijske teorije,kao 
autorizovani predstavnik principala,vlasnika,na profesionalni top menadžment,kao 
glavnog agenta zaduženog za ostvarenje interesa vlasnika, prenosi ovlašćenja 
operativnog vođenja korporacijskog biznisa143. 

Kako bi nadzorni odbor zadržao moć nad upravnim odborom, potrebno je postojanje 
odgovarajućeg karaktera odnosa između ova dva centralna korporacijska organa,što je 
moguće ostvariti primjenom  3-D formule144,čiji su elementi: 

- distanca ; 

- dijalog i 

- diferenciranost.  

Posebnu pažnju treba posvjetiti izboru članova Nadzornog odbora,što posebno važi za 
predsjednika Nadzornog odbora,jer kako kaže D.Tipurić,osobenost predsjednika 
Nadzornog odbora,često odražava i vrijednost cijelog Nadzornog odbora,kao i da 
djelovanje Nadzornog odbora nerijetko zavisi i od kvaliteta rada i vođstvenim 
karakteristikama njegovog predsjednika145. 

                                                
141Carver, J., Oliver, C.,Corporate Boards That Create Value, Jossey – Bass,2002.,str.8. 
142Dayton, N.K.,Corporate Governance: The Other Side of the Coin,Harvard Business Review, 
January-February,1984.  
143Jensen, C.M., H.W.Meckling, H.W., Theory of the firm:Managerial Behaviour,Agency Costs and 
Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3, no. 4 , 1976. 
144Carlsoon, H.R., Strategic governance: Creating value from ownerboard – management 
relationship, Ivey Business journal Online,September – October,2002.,str.3. 
145Tipurić, D., Nadzorni odbor i korporativno upravljanje,Sinergija, Zagreb, 2006.,str.191. 



 

 

 

307 

 

 

 
 3.Korporativno upravljanje, njegovi mehanizmi i modeli 
Ovaj sistem upravljanja je nastao sa pojavom korporacija i bitno se razlikuje od 
dotadašnjeg sistema upravljanja u kojem je ova funkcija bila u funkciji vlasnika 
preduzeća.Kod korporativnog upravljanja dolazi do odvajanja vlasništva od upravljanja 
korporacijom, jer se ono povjerava profesionalcima, menadžerima.Oni upravljaju 
korporacijom u ime i za račun vlasnika,a kretanje cijena akcija na berzanskom tržištu je 
pokazatelj uspješnosti njihovog rada.Zato se ovaj način upravljanja još naziva i „sistem 
profesionalnog menadžmenta“146. 
Da bi pratili uspješnost korporativnog upravljanja,razvijene su dvije grupe 
mehanizama,koji se s obzirom na činjenicu da li dolaze iznutra ili spolja,dijele na 
unutrašnje i vanjske mehanizme. 
U grupu unutrašnjih mehanizama se ubrajaju sljedeći mehanizmi: 
Odvajanje menadžmenta od vlasništva; 
Menadžersku funkciju obavlaju porfesionalci; 
Definisani standardi menadžerslog učinka; 
Sistem nagrađivanja menadžera; 
Koncentracija vlasništva; 
Transparentnost u radu i rezultatima rada 
 
U grupu vanjskih mehanizama korproativnog upravljanja su: 
Tržište uza korporativno upravljanje i 
Pravna regulativa;  
 
Konkurentski uslovi,tržište,slobodna konkurencija,su vrlo efikasni mehanizmi koji 
regulišu uspješnost rada korporacije.Rast cijena akcija je siguran pokazatelj uspješnog 
rada menadžera.Nasuprot tome,svaki pad cijena akcija,jasan je pokazatelj lošeg rada 
menadžera,koji na taj način pokazuju svoju nesposobnost u upravljanju 
korporacijom.Prisustvom ovog mehanizma povećava se efikasnost rada korporacija i 
profesionalnog menadžmenta. 
Obrazloženi modeli korporativnog upravljanja nisu se u svijetu razviljali na podjednak 
način,pa su se,s obzirom na to,razvila  dva modela korporativnog upravljanja.Stiče se 
utisak,da se,tamo gde su preovladavali vanjski mehanizmi,razvio otvoreni,a tamo gdje 
su preovladavali unutrašnji,zatvoreni model korporativnog upravljanja. 
Otvoreni model,koji se još i naziva angloamerički,razvijen je u Engleskoj i SAD.S 
obzirom na činjenicu da u korporacijama ovih zemalja nema koncentrisanog 
korporativnog vlasništva, to se ocjena uspješnosti rada menadžera vidi na tržištu 
akcija.Svaki pad ili rast cijena akcija jasan je pokazatelj uspješnog rada menadžera. 
Zatvoreni model se primjenjuje u kontinentalnoj Evropi i u Japanu.Za razliku od 
otvorenog,kod ovog modela postoji visoka koncentracija korporacijskog vlasništva,što 
za posljedicu ima da vlasnici imaju ključnu ulogu u procesu nadzora rada menadžera,a 
preko posebnog tijela-nadzornog odbora 
 
 

                                                
146Babić, M., Simić M.. Šunje, A. Puljić M.,Korporativno upravljanje-principi i mehanizmi, 
Revicon, Sarajevo, 2008.god.,str.67 
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 4.Agencijski problem 
Upravni odbor korporacije se često može naći u situaciji da djeluje u ostavrenju svojih 
interesa,a na štetu interesa akcionara i korporacije.Ovo vodi do agencijskog problema 
ili principal-agent problema,koji proizilazi iz odnosa sharholders - Bord 
direktora.Problem se javlja,kada akcionari,usljed nedostataka informacija , nisu u 
stanju da kontrolišu rad menadžmenta.Agencijski problem se javlja kada treba odrediti 
visinu novčane nadoknade između akcionara i Borda direktora.Ovaj problem je poznat 
kao principal-agent troškovi. 
Macey i O'Hara smatraju da postoje sljedeći načini rješavanja ovog problema147.Tržište 
za menadžere je jedan od načina,na koji se kažnjavaju menadžeri kojima su lični 
interesi iznad interesa kompanije u kojoj i za koju rade.Približavanje interesa 
akocionara i menadžmenta je drugi način rješavanja ovog problema.Na ovaj 
način,menadžment se motiviše da radi u interesu kompanije,svjesni da na taj način 
grade svoj renome i autoritet,čime su im i primanja veća. 
 
Ono što može ublažiti ili uvećati principal-agent problem je i visina plata i naknada 
menadžerima,direktorima kompanije.Što je moć konkretnog menadžera veća,to je i 
visina nadoknade koju prima, veća .Moguće su dvije solucije. 
Prva solucija se ogleda u optimalnom  ugovaranju,koji polazi od činjenice da menadžeri 
posjeduju agencijski problem,čije se rješenje traži u potenciranju  činjenice,da 
menadžeri, radeći u interesu kompanije, a u cilju poboljšanja njenih rezultata 
poslovanja,direktno utiču i na rast njihove moći, reputacije, pa time i na visinu njihovih 
plata i naknada.Optimalnost u ovom slučaju znači i da menadžeri imaju  približno iste 
plate,kao i menadžeri u drugim kompanijama,a koji obavljaju iste ili slične poslove. 
Druga solucija polazi od menadžerske moći, jer upravo ona utiče na agencijski 
problem,odn.određivanja nivoa zarada.Ovaj problem je posebno prisutan kada Bord 
direktora broji veći broj članova,čime je i mogućnost dogovora manje vjerovatna.Drugi 
slučaj se javlja kada ne postoje veliki akcionari,koji bi bolje nadgledali menadžment,jer 
se mali akcionari pravdaju činjenicom,da im troškovi kontrole mogu biti veći od 
vrijednosti akcija koje posjeduju.Isto se može reći i za nepostojanje institucijskih 
investitora.Menadžeri su u svom monopolskom položaju posebno podstaknuti i u 
slučaju kada su zaštićeni od neprijateljskih preuzimanja (hostile takeover) .Ovo ustvari 
znači da pad akcija koji bi oni izazvali svojim nesavjesnim djelovanjem,automatski 
znači i preuzimanje,kupovinu od strane novih ulagača,čime bi izgubili stečene pozicije 
iz prostog razloga što su oni lično odgovorni za slabe rezultate poslovanja,koji je i 
izazvao pad cijena akcija.Zato je bitno,da se država što manje upliće u poslovanje 
kompanija i da pusti da vladaju zakoni tržišta,koji će na najbolji način regulisati i ovu 
oblast. 
 
5.Proces unapređenja korporativnog upravljanja 
Problemi koji se javljaju u korporativnom upravljanju,su upravo oni elementi,čijim se 
usavršavanjem postiže i unapređenje korporativnog upravljanja,a to su: 
Sticanje,očuvanje i unapređenje poslovne reputacije menadžera ; 

                                                
147 Macey, J.R. and O'Hara,M., Corporate Governance of Banks, www.newyorkfed.org / research / 
epr / 03v09n1 / 0304mace.pdf 
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Uvođenje podsticajnih mjera nagrađivanja rada menadžera,čime se smanjuje 
eventualni jaz između interesa vlasnika i interesa menadžera; 
Što bolje funkcionisanje kontrolne funkcije Upravnog odbora nad radom 
menadžmenta; 
Jasno i nedvosmisleno definisanje dužnosti menadžera u ugovoru i regulisanje 
postupka podnošenja tužbi pred sudom za nepoštovanje ugovora i zloupotrebe 
položaja; 
Težnja da se vlasništvo skocentriše u rukama malog broja vlasnika,a zbog efikasnije 
kontrole rada menadžmenta; 
Postojanje tržišta kapitala; 
Opasnost od neprijateljskog preuzimanja korporacije,kao i garantovana zaštita 
manjinskih akcionara. 
Koliko je reputacija  bitna za samog  menadžera, isto toliko je bitna i za samu 
korporaciju.Što je veća i bolja reputacija menadžera, to je i veća reputacija 
korporacije.Menadžer sa dobrom reputacijom može uvijek lako naći posao,jer iza njega 
stoje  rezultati rada, a koji se očitavaju kroz cijene akcija na tržištu hartija od 
vrijednosti.Zato unapređenje korporativnog upravljanja dovodi do boljih performansi 
korporacije,čime je i reputacija menadžera srazmjerno uvećana.Zaključak  je da su 
menadžeri na ovaj način motivisani na unapređenje korporativnog upravljanja. 
Kako bi  jaz između  menadžera i vlasnika bio što manji,jedan od načina je i definisanje 
modela podsticaja dobrog rada menadžera kroz njihovo nagrađivanje,koje se po pravilu 
sastoji iz tri kategorije:fiksnog dijela,dijela koji se odnosi na kratkoročne rezultate 
poslovanja i dio koji se odnosi na dugoročno poboljšanje preformansi korporacije. 
Upravni odbor (bord direktora) je bitan činilac unapređenja korporativnog 
upravljanja,jer je on odgovoran za kontrolu rada menadžmenta.Vrlo je bitan način 
izbora članova Upravnog odbora.On treba da je motivisan za kontrolu rada 
menadžera,jer u protivnom menadžeri mogu raditi u svom interesu,a ne u interesu 
vlasnika.Čest je slučaj da menadžeri raspolažu informacijama koje nisu dostupne 
članovima Upravnog odbora. 
 U cilju dobrog  korporatinvog upravljanja i njegovog unapređenja,a da bi se 
obezbedio savjestan  i pošten rad menadžera,potrebno je zakonskim i statutarnim 
aktima definisati sankcije za delovanje menadžera koje je u suprotnosti sa interesima 
vlasnika. U  takvim slučajevima,oštećeni vlasnici pokreću tužbu pred sudom. 
Postavlja se pitanje,da li je za jednu koproraciju bolje da je vlašnitvo skoncetrisano u 
rukama jednog ili malog broja vlasnika ili je pak,bolje da je vlasništvo nad akcijama 
korporacije raspršeno na veliki broj malih akcionara?  
Skoncetrisano vlasništvo je, po nama  bolje rješenje,jer su oni zainteresovaniji za 
uspješan rad  korporacije,pa na taj način vrše vrlo efikasnu kontrolu nad radom 
menadžera.Snaga krupnih vlasnika se ogleda i u činjenici da kontrolišući rad 
menadžera,imaju  presudan uticaj i na njegovu smjenu,dok će mali 
akcionari,nezadovoljni radom menadžmenta prije svoje akcije prodati. 
Uopšteno rečeno,tržište kapitala je ogledalo uspješnosti korporativnog upravljanja.Na 
berzi, tržištu kapitala,cijena akcija je najasniji pokazatelj stepena uspješnosti rada 
menadžera.Cijena se uspostavlja na bazi informacija o poslovanju korporacije,pa kada 
su informacije  dobre,kada govore o rastu performansi preduzeća,to će i njihova cijena 
biti veća,a reputacija menadžera bolja.Ovo je još jedan razlog za unapređenje 
korporativnog upravljanja.Oslanjajući se na upravo rečeno,kada cijene akcija neke 
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korporacije padnu,a zbog slabog rada menadžera,na tržištu uvijek postoje potencijalni 
vlasnici koji bi da u tim uslovima otkupe akcije,koje su u padu,ali opet nudeći višu 
cijenu od one koja se može dobiti na tržištu.U momentu kada postanu većinski 
vlasnici,promjenit će menadžersku strukturu uspješnijom.Zbog dominacije većinskog 
vlasnika,mali vlasnici gube interesovanje za većim angažovanjem u kontroli rada 
kompanije, a njihovi interesi mogu biti ugroženi od većinskog vlasnika, što zakonom o 
preduzećima i statutom kompanije svakako treba spriječiti.Tržište hartija od 
vrijednosti, pored toga što je bitna odrednica tržišne ekonomije, bitan je instrument 
koncentracije novčanih sredstava,predstavlja instrument mjerenja  uspješnosti rada 
menadžera.Što je kompanija uspješnija u svom poslovanju i što su njene performanse 
veće,to će se neminovno odraziti i na cijene njenih akcija,koje će tako biti veće i biti će 
ogledalo vrijednosti same kompanije.Tako visoke cijene akcija kompanije, neminovno 
su i pokazatelj uspješnosti rada menadžera.Na taj način,visina cijena akcija je,možemo 
to slobodno reći,predstavlja standard uspješnosti rada menadžera.Da bi se ona 
formirala bitno je da postoji:   
Definisana zakonska osnova (postojanje Zakona o tržištu hartija od vrijednosti); 
Stručno osposobljen ljudski potencijal i  
Informaciona tehnologija koja će podržati čitav proces. 
Na korporativno upravljanje i njegovo unapređenje umnogome može uticati i struktura 
vlasništva kompanija,pri čemu  su moguća dva slučaja: 
Prvi je slučaj kada je vlasništvo nad kompanijom raspršeno,tako da je puno vlasnika.U 
tom slučaju,javlja se teškoća u kontrolisanju rada menadžera u upravljanju.Ovo treba 
imati u vidu prilikom izbora upravnog odbora,uz dodatni oslonac na pravnu regulativu 
koja će sankcionisati svaku negativnu pojavu i 
Drugi slučaj je potpuno suprotan prvom i javlja se u slučaju kada se kao većinski vlasnik 
javlja jedan ili vrlo mali broj vlasnika,dok je ostatak vlasništva nad kompanijom  
raspodeljeno na veći broj manjih akcionara.U ovom slučaju se javlja opasnost kontrole 
većinskog vlasnika,koji  može raditi u svom,a na štetu manjinskih akcionara. 
Navedene situacije mogu biti izazov u unapređenju korporativnog upravljanja.Postavlja 
se pitanje koja od dva navedena slučaja treba prije forsirati?Mislimo da je drugi slučaj, 
kada je vlasništvo skoncetrisano u rukama jednog krupnog vlasnika, povoljnije.Razlog 
ovoj tvrdnji bi bila svakako činjenica da jedan ili mali broj vlasnika mogu mnogo 
uspješnije da kontrolišu i nadgledaju rad  menadžera,čime dolazi i do unapređenja 
samog korporativnog upravljanja.Jedini problem koji bi se ovdje mogao javiti je da u 
nezavidan položaj mogu biti dovedeni mali akcionari, koji zbog svog malog 
procentulanog učešća nisu u mogućnosti da vrše kontrolu i većinskog vlasnika,ali ni 
menadžera. 
 
6. Zaključak 
Uspješno korporativno upravljanje je bitan faktor dobrih rsata i razvoja kompanije,pa 
time i njene bolje konkurentske pozicije na tržištu.Ono daje podstrek i dozu sigurnosti 
investitorima da ulažu u takve kompanije,čime kapital ostaje u zemlji.Na taj način, 
proporcionalno raste i snaga domaće privrede.Još povoljnija je situacija kada se i  strani 
investitori uključe u ulaganje u domaću  privredu ,jer je to jedan dodatni izvor 
finasiranja.Efikasnim antimonopolskim zakonom,podstiče se konkurencija, ukidaju  
tržišne barijere,čime su vlasnici i menadžeri dodatno motivsani da unapređuju  
korporativno upravljanje,jer u jednoj slobodnoj,otvorenoj trci za svakog potrošača,to 
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jedini način za uspjeh.Bitan uslov privlačenja investicija u kompaniju je svakako, 
javnost, transparentnost u radu  i rezultati poslovanja.Jedino na taj način, potencijalni 
ulagači  mogu dobiti bitne i potrebne informacije,kako bi na najbolji mogući način 
investirali svoj kapital, sjedne strane i sa druge strane, vlasnici, definisanjem  obaveznih 
periodičnih finansijskih izvještaja,imaju uvid u rezultate rada menadžera. 
 
Na taj način se dobijaju informacije,koje tako predstavljaju smjernice za dalji rad i 
usavršavanja upravljanja.Kako je  tržište u tranziciji, u velikoj mjeri zavisno od 
bankarskih kredita, dobri finansijski rezultati, koji su i transparentni, su bitan uslov 
finansiranja poslovanja iz ovih izvora. 
 
I na ovaj način raste konkurencija između firmi,koje ulaze u trku za dobijanje kredita iz 
limititanih bankarskih sredstava.Dobijeni krediti omogućavaju ulaganje u 
poslovanje,čime dolazi i do usavršavanja korporativnog upravljanja. Jednu globalnu 
sliku poslovanja i uspješnosti u radu pružaju računovodstveni i revizorski izvještaji.Što 
je podudarnist računovodstvenih i revizorskih izvještaja veća,to je i renome i povjerenje 
za datu kompaniju veće.Veliki je izazov za privrednike tranzicionih zemalja,primjena 
korporativnog upravljanja,pa i njegovo usavršavanje,u uslovima nedovoljno razvijenog 
tržišta,ali i sa koliko toliko definisanim zakonima koji regulišu ovu oblast.Obilje radne 
snage,može predstavljati prednost,ali ona je u mnogome reducirana potrebnim 
kvalifikacijama, koju  ovakvo upravljanje zahtijeva, a koju otežava i tradicionalna 
poslovna kultura.Ono što ovaj  proces uvođenja i usavršavanja upravljanja olakšava, je 
oslanjanje na dobru poslovnu praksu drugih. 
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Shkencave Shoqërore Departamenti i Gjeografisë 

41.Resurset ujore dhe zhvillimi i qëndrueshëm ‐ rasti i lumit Buna 

Abstract 
 
Keywords: Buna river, hydro management, environment, sustainable development, 
flood 
The River Buna runs in the last south-west segment of the Albanian – Montenegrin 
border. This river springs from Lake of Shkodra, quite close to the city of Shkoder, 
between the hill of “Rozafa” Castle and Taraboshi Mountain. The Albanian – 
Montenegrin border traverses the River Buna from village Samrisht in Albania and 
Gorica in Montenegro, continuing up to the river mouth. The river has a length of 44 
km and flows along the fields of Bregu i Bunës, including the Field of Anamali on the 
right side of the river and both Field of Trushi and  Field of Velipoja on the left. The 
fields of Bregu i Bunës have a field Mediterranean climate, of 1600 – 1800 mm rainfall 
per year and an average temperature of the air of 16 – 18 ºC. Buna is the only river with 
a real natural delta in Albania. In its delta is created Ada  Island, which divides the river 
in two branches flowing to the sea. Ada and the right branch belong to Montenegro. 
Franz Joseph Island and Unnamed Island, quite close to  Ada, belong to Albania. Buna, 
especially along its downstream, is accompanied by a water complex. Among them we 
mention the marshes in Velipoja Reserve, Murtemza, Domën, Shtoji i Poshtem, Lake of 
Shas, waters of salt-mine of Ulqin and many connecting channels between them. 
Especially the sides of these waters are rich in trees, reedbeds, rushes and large-leaf 
floating plants. Tourism is an important asset of natural areas. The Adriatic coast at the 
mouth of the Buna river in Albania and Montenegro is important for the regional 
development of long-term economic benefit based on the natural. 
 
1.1 Tipare të përgjithshme të tërësisë ujore të Shkodrës  
Ultësira e Shkodrës, megjithë relievin mbizotërues fushor, dallohet për një rrjet të 
zhvilluar lumenjsh, përrrenjsh, pellg të fuqishëm nëntokësorë me dalje burimesh të 
shumta karstike, liqeni i Shkodrës dhe laguna e Vilunit, duke qenë resurse natyrore 
parësorë të mjedisit gjeografik të saj. Në këtë peisazh formohet një nyje hidrografike 
origjinale e rrallë në gadishullin e Ballkanit e më gjerë, e quajtur tërësia ujore e 
Shkodrës (Liqeni i Shkodrës - Lumi Buna, Lumi Drin) me vlerat e  saj të gjithanshme 
atraktive natyrore, me rol tepër të rëndësishëm në zhvillimin e qendrueshëm të rajonit 
Veriperëndimor. 
 Kjo tërësi ujore përfaqëson një nga sistemet më të mëdha e më të komplikuara 
hidrografike të Shqipërisë dhe të krejt Ballkanit. Ky sistem grumbullon ujërat nga një 
pellg ujëmbledhës me sipërfaqe të përgjithshme prej 19.582 km2, ku vetëm liqeni e 
Buna grumbullojnë ujërat nga një sipërfaqe prej 5221 km2, me reliev kryesisht malor, 
me një ndërtim litologjik të terrenit, ku mbizotërojnë formacionet e përshkueshme të 
gëlqerorëve, reshje të bollshme e intensive,gjë që ka çuar në atë, që rrjeti hidrografik i 
këtij pellgu të dallohet për një potencial të lartë dhe mjaft të larmishëm hidrik.  
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1.2 Lumi Buna, pozita gjeografike dhe tiparet topo hidrografike 
Lumi Buna rrjedh në Veriperëndim të territorit të Shqipërisë, përgjatë segmentit JP të 
kufirit shqiptaro – malazez. Ai buron nga Liqeni i Shkodrës, si i vetmi emisar i tij midis 
kodrës së Maldunuzit (ku është ngritur kështjella “Rozafa”) dhe malit të Taraboshit. 
Drejtimi fillestar i rrjedhjes  është për nga jugu rrëzë Taraboshit, më pas nga 
Jugperëndimi e përsëri nga jugu deri sa derdhet në detin Adriatik. Nga 44 km gjatësi, 
28 km i përkasin statusit ndërkufitar përkatësisht midis fshatit Samrisht (Shqipëri) dhe 
Bore (Mal i Zi). Lumi Buna gjarpëron përgjatë fushave të Bregut të Bunës, në krahun e 
djathtë  Fusha e Anës së Malit dhe në krahun e majtë Fusha e Trushit, Dajçit të Bregut 
të Bunës dhe Velipojës. Në largësi 1.3 km nga dalja prej liqenit, Bunës i bashkohet lumi 
Drin. Buna është i vetmi lumë tërësisht fushor i Shqipërisë me pjerrësi 0.12% nga 5.5 – 6 
m pasqyra e liqenit e deri në nivel të detit 0 m. Kjo rënie e vogël ka bërë që Buna të ketë 
menadrime dhe gjarpërime të shumta. Buna formon një deltë natyrore të vërtetë e cila 
e ndan lumin në dy degë. Dega e djathtë dhe ishulli Ada i përkasin Ulqinit (Mali i Zi), 
ndërsa dega e majtë ndahet nga kufiri shtetëror në afërsi të Rezervatit të Velipojës, më 
saktë i ishujve aluvionalë të Franc Jozefit dhe ishulli Pa emër, i përkasin Shqipërisë.  
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Imazh nga Google Earth i lumit Buna 

  Harta e përpunuar në GiS e lumit Buna                                                                                                                  
(E.Krymbi &B.Drishti) 
1.3 Regjimi ujor i lumit Buna 
Rregjimi ujor i Bunës përcaktohet nga ai i Liqenit të Shkodrës dhe i pellgut 
ujëmbledhës të tij, si dhe i lumit Drin. Veçanërisht i madh është roli i Drinit në kohë 
plotash, i cili ngadalëson ose edhe bllokon daljen lirshëm të ujërave të lumit Buna. 
Është pikërisht kjo dukuri që për tërësinë ujore të Shkodrës krijon ngjarje të 
jashtëzakonshme (1854, 1962-1963, 1971, 1984,2010, 2011). Prurjet mesatare shumëvjeçare 
të  Bunës në dalje ë liqenit janë 320 m3/sek, moduli 68.1 l/sek/km2, ndërsa koefiçienti i 
rrjedhjes 0.90 (nga më të mëdhenjtë e Shqipërisë), pasi buron nga një prapavijë e 
sigurtë. Pas bashkimit me Drinin, prurja e Bunës në tërësi arrin 672 m3/sek, moduli 
34.7 l/sek/km2, ndërsa koefiçienti i rrjedhjes 0.50. Duke ndjekur ecurinë vjetore të 
rrjedhjes së Bunës, 32-40% i zë stina e dimrit, ndërsa 13.6-14.4% të rrjedhjes vjetore e zë 
stina e verës. Gjatë periudhës së lagët kalon rreth 78% e rrjedhjes vjetore, ndërsa gjatë 
periudhës së thatë rreth 22% e saj. Prurjet maksimale në dalje nga liqeni kanë arritur 
deri 1500m3/sek si mesatare ditore më 13 janar 1963 dhe po në  këtë ditë pas bashkimit 
me Drinin në 6060 m3/sek. Këto situata, sidoqë të rralla, duhet të mbahen në 
konsideratë, megjithë disiplinimin nga ndërtimi i H/C mbi lumin Drin. Rrjedhja e 
Bunës me Drinin përfaqëson rreth 50% të vëllimit të përgjithshëm që shkarkon në 
Detin Mesdhe i gjithë rrjeti hidrografik i vendit tonë. Prurja e ngurtë e lumit Buna sot 
është gati e pallogaritshme jo vetëm për sektorin e rrjedhjes para bashkimit me Drinin 
(pasi ajo del nga liqeni dhe materialet e dekantuara mbesin në depresionin natyror të 
liqenit), por edhe pas bashkimit me Drinin, pasi 3 liqenet artificialë të njëpasnjëshëm të 
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kaskadës së Drinit, kryejnë të njëjtin funksion për pastrimin e ujërave të Drinit. 

               
 
Nyja hidrografike Liqen-Bunë-Drin 
Në këtë aspekt sot Drini nuk e mbush Bunën si dekada më parë. Megjithatë përsëri pas 
Vaut të Dejës nga bashkimi i Drinit me Gjadrin dhe Kirin, shumë mbetje të ngurta 
arrijnë të kalojnë deri në shtratin e Bunës. Në lumin e Bunës, sidomos nga Ana e Malit 
një numër i madh përrenjsh, më i gjati i të cilëve Përroi i Millës 25 km, Përroi i 
Megjurecit 22 km. Në Bunë në kohë nivelesh të larta derdhen edhe ujërat e Liqenit të 
Shasit në afërsi të Ulqinit, nëpërmjet vijës së Shëngjergjit.  
2.Vlerësimi i mjedisit të Bunës dhe zonave përreth  
2.1 Biodiversiteti 
Lumi Buna, brigjet dhe zonat përreth, falë pozitës gjeografike, veçorive ujore-tokësore, 
karakterit fushor, ndërlidhjeve të ndryshme dhe klimës, ka botën e vet të pasur e të 
larmishme të gjallesave. Roli i saj ekogjeografik e veçanërisht faunistik, është mjaft i 
ndjeshëm në gadishull e kontinent. Prurjet e mëdha të ujit dhe aluvionet të pasura në 
lëndë ushqyese e me oksigjen, kanë krijuar kushte për zhvillim të fitoplanktonit, 
mikrofaunë, zoobeuntos, bimësi makrofite të brigjeve ranore-lymore, iktiofaunë e 
ornitofaunë. Pozicioni tranzit i Bunës midis liqenit e detit ka përcaktuar migrimin 
biologjik. Nëpërmjet Bunës kalojnë 13 lloje e nënlloje peshqish migratorë për në det dhe 
të tjerë të ujërave të ëmbla që shkojnë për t’u riprodhuar në Drin e liqen, që janë rreth 
30 lloje. Duhet të dallojmë llojet autoktone të peshqëve si Krapi, Gjuhca, Njila, Mlyshi, 
Trofta.  
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Biodiversiteti i lumit Buna 
Nga ana tjetër ujërat e Bunës dhe të kompleksit ligatinor lidhur me të, janë një stacion i 
rëndësishëm dhe një prej rrugëve të migrimit të shpendëve të Europës që kalojnë mbi 
Ballkan. Kjo është dhe arsyeja kryesore e pasurisë së biodiversitetit të shpendëve, 
dinamikës së lartë dhe të potencialit gjenerues, me tregues kryesor migrimin masiv dhe 
folenizimin. Mbi 76% të numrit të llojeve të shpendëve të Bunës janë migrues, ndërsa 
rreth 29% janë folenizues. Në Bunë janë numëruar mbi 50 lloje shpendësh ku dallohen 
më së shumti rosat dhe pulëbardhat. Numri i përgjithshëm i individëve në Bunë dhe 
rreth brigjeve në vlerësimin dimëror, shkon në 8000. E pasur është siç u përmend bota 
bimore. Vendin kryeosr e zë Ada dhe në tërësi pjesa afër grykëderdhjes, por edhe ishujt 
e tjerë si dhe brigjet e Bunës. Rezervati i Velipojës ka 680 ha, Ada 450 ha dhe Ishulli i 
Franc Jozefit 4.5 ha ku dominojnë Plepi, Shelgjet, Frashëri, Dushku. Për të vlerësuar 
biodiversitetin e pasur sa më sipër u tha, “Lumi Buna dhe territoret ligatinore përreth 
tij”, me VKM, nr. 682, datë 02.11.2005, janë Peisazh ujor/tokësor i mbrojtur, në të cilën 
shprehimisht thuhet: ku vendosi: shpalljen “Peisazh ujor/tokësor i mbrojtur, të zonës 
së lumit Buna së bashku me deltën dhe ishullin e Franc Jozefit, rezervatin e Velipojës, 
plazhin e Boks-Rrjollit, kënetën e Domnit si dhe territoret përreth tyre”. Në fakt këto 
përbëjnë habitate të rëndësishme të vegjetacionit dhe të faunës. Interes paraqet ishulli 
shumë interesant i Bahçallëkut, formuar tani vonë nga aluvionet e Drinit dhe të Bunës 
afër nyjës së bashkimit të tyre.  
2.2 Vlerat turistike dhe shkencore 
Në tërësi lumi dhe zona fushore pranë deri në derdhje të Bunës në det, krahas vlerave 
të jashtëzakonshme mjedisore ka edhe vlera turistike dhe shkencore. Vetë pozicioni 
gjeografik i rajonit dhe oferta primare e pasur turistike e bën zhvillimin e turizmit 
prioritar dhe si domosdoshmëri e zhvillimit ekonomik. Kjo zonë historikisht është 
“rrahur” nga turistët, veçanërisht kur lumi ishte i lundrueshëm. Këtu ka kushte shumë 
të mira për zhvillimin e turizmit të plazhit, atë lumor-liqenor, kulturor-qytetar.  
Turizmi ambjental i ndërthurur me atë kulturor, po bëhet gjithnjë e më atraktiv dhe i 
kërkuar në tregun turistik. Kjo duket edhe në tendencën e rritjes së numrit të 
vizitorëve. Të shumta janë grupet e vizitorëve si nxënës, studentë, ekologjistë të rinj, 
OJF të ndryshme, studiues vendas dhe të huaj, veçanërisht ato nga ish-Jugosllavia. 
Destinacione të rëndësishme janë: shtëpi karakteristike, objekte historike si keshtjellat 
e muzete e Shkodres dhe te Ulqinit, kisha e Shirqit, Porti i Shirqit dhe i Pulajt. Këtu 
është e mundur që turizmi të mbështetet edhe nga zhvillimi i bujqësisë dhe i blegtorisë 
dhe në funksion të tij, pasi fshatrat në të dy anët e Bunës kanë patur gjithmonë 
rendimente të larta të prodhimeve të tyre, ku veçohen perimet e hershme në zë të Anës 
së Malit, të kërkuara shumë në tregun e Shkodrës dhe Ulqinit. Potencialet njerëzore 
dhe eksperienca e tyre favorizojnë zhvillimin e turizmit dhe mikpritjen e të huajve. Në 
turizmin e rajonit mbizotërojnë nismat private, ku të gjitha strukturat akomoduese dhe 
agjensitë turistike janë krijuar nga këto nisma. Aktualisht produkti turistik konsumohet 
pothuajse nga vendasit dhe fare pak turistë të huaj dhe ato vijnë më tepër për qëllime 
biznesi. Në pikat e forta  vlerësohen pasuria e ofertës natyrore dhe diversiteti i madh i 
saj, traditë në mikpritje, burime njerëzore të kualifikuar. Në pika të dobëta është 
infrastruktura, mungesa e ligjit për pronat në bregdet dhe disa dëmtime në mjedis. 
Megjithatë vitet e fundit, sidomos me hapjen dhe të pikës kufitare të Muriqanit, që solli 
lëvizjen lirshëm në të dy anët e kufirit, ka një shtim më të madh të interesit  për 
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përdorimin turistik të rajonit të Bunës, për komunikimin më të mirë midis dy vendeve, 
për rritjen e prodhimit. Njerëzit të ndërgjegjësohen se me ç’farë pasurie kemi të bëjmë 
dhe te merren me menaxhimin bashkëkohor të kësaj hapësire, duke bërë investimet e 
duhura nga shteti dhe individët, për të mos mbizotëruar vetëm klubet e restorantet 
gjatë Bunës.  
3.Shqetësimet mjedisore  
3.1 Aspekte të ndryshimeve gjeomorfologjike dhe të rregjimit ujor.  
Mbushja e ngahershme e shtratit të Bunës nga Drini, por dhe mbetjet urbane përgjatë 
brigjeve, ka çuar sot në një rritje të intensitetit të erozionit anësor, ndihmuar shpesh 
dhe nga niveli i lartë i ujit. Ka dëmtime të argjinaturës mbrojtëse rreth 13 km ngritur 
më 1967 (komuna Dajç) që duket fare qartë në sektorin afër kishës së Shirqit. Kisha e 
moçme kushtuar shenjtërve Sergji dhe Baku në Shirgj të bregut të Bunës pranë 
Shkodrës, që njihej në popull edhe si “e Shna Prendes”, ka përfaqësuar mbetjen ndoshta 
më të shquar të arkitekturës mesjetare në Shqipëri. Të mbahet parasysh se në Mesjetë 
Shirgji pati funksionuar si skela e Shkodrës dhe si doganë. Sikurse e shumta e 
hulumtuesve të saj e kanë pranuar, kisha i përkiste një stili të përzier romanik-gotik. 
Mbështetur në njërin nga dy mbishkrimet në gur, që pati regjistruar, lexuar dhe 
transliteruar Theodor Ippen-i, atij që në kohën e tij ndodhej në fasadën ballore, kisha 
delte e ndërtuar në vitin 1290 prej mbretëreshës frënge Helenë. 

 
Kisha e Shirqit dhe bregu i gërryer pranë saj 
Dinamikë të shpejtë ka edhe në Deltën e Bunës, ku avancimi i detit në drejtim të tokës 
është evident në ishullin e Adës veçanërisht, por edhe në dy ishujt e vegjël (Shqipëri). 
Në Juglindje të Adës në vitet 1970, gjerësia e plazhit ishte rreth 60 m brez ranor, ndërsa 
sot rreth 5 m, bile sektorë të veçantë janë buzë detit si dëshmi e qartë. 
 

 
                A) Vitet 1970                                                          B) Ada Sot 
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Gërryerja e detit në pjesën ballore të ishullit 
Është interesante të ndjekësh ecurinë e evolucionit të deltës së Bunës. Rritje intensive 
të deltës në kurriz të detit është vërejtur në vitet 1940 të shekullit të kaluar me një 
ritëm mesatar rreth 45m/vit. Zona fushore e Shkodrës në fakt prej dekadash ka qenë e 
kërcënuar nga përmbytjet, por sot është një faktor pengues në zhvillimin e bujqësisë, 
duke dëmtuar vlerat e tokës dhe jetën e popullsisë në këtë rajon. (Edhe këto ditë të 
dekadës së parë të nëntorit  2009, janarit 2010, u vu re një dukuri e tillë përmbytjesh). 
Më të ndikuara nga përmbytjet janë Ana e Malit me 1200 ha, Dajçi 800 ha dhe Velipoja 
me 1200 ha tokë, sidomos gjatë reshjeve intensive, kur hidrovorët nuk funksionojnë ose 
në raste të hapjes së portave në H/C Vau i Dejës, H/C të Komanit. Lumi Buna i 
mbushur tashmë me prurjet e ngurta të Drinit, ka vite që e ka humbur aftësinë për të 
qenë i lundrueshëm dhe thellësia e tij është ulur, sa dhe motoskafë të vegjël në dalje të 
deltës e kanë të vështirë të dalin pasi jo më shumë se 1m ndeshet në depozitime në 
trajtën e pragjeve prej rëre.  
Fusha vetë, kanalet kulluese dhe shtrati i Bunës kanë pësuar mbushje me materiale 
inerte  sidomos gjatë këtyre 25 vjetëve të fundit duke rritur paaftësinë tërheqëse të 
ujërave dhe derdhjen e tyre në det. Mund të vlerësojmë se kanalet kullues mund të 
kenë punuar me 50% të kapacitetit të tyre tërheqës. Këtyre u duhen shtuar shumë 
ndërhyrje në terren në zonën fushore siç janë shumë ndërtime në vende që janë të 
ulëta të cilat luajnë rolin e barrierave si dhe zënë volum hapësire që mund t’i takonte 
një pjese të masës ujore. Thellimi e zgjerimi i grykëderdhjes së Bunës dhe zgjerimi i 
shtratit saj, sidomos në kthesat e forta (meandret) të cilat bëhen veçanarisht pengesë 
për rrjedhjen, thellimi e zgjerimi i shtratit të Bunës deri te Ura e Bunës dhe ndërtim 
argjinature në brigjet lindore të liqenit. Por duhet studim kujdeshëm në këtë aspekt 
sepse mund të krijohen pasoja të tjera zinxhir si ulja e nivelit mesatar të liqenit dhe 
dëmtim i biodiversitetit i cili është më shumë i përqëndruar në brigje dhe cekinat 
pranëbregore, përmbytje të pjesëve të tjera të ulëta të pambrojtura me argjinaturë në 
bregun  lindor, verior e verilindor në periudha plotash të larta. 
Largimi i gjithë atyre ndërtimeve në territore që janë të dominuara nga ujërat të cilët jo 
vetëm janë në rrezik por edhe pengojnë, janë barriera për tërheqjen e ujërave dhe zenë 
volum që duhet t’i takojë ujërave në raste të tilla. Nuk mund të ndërtohet në atë 
hapësirë që është territor i ulët dhe i krijuar nga vet uji sespse ai territor, edhe pse i 
thatë, është lumore e lumit, i cili në raste të rralla kthehet aty dhe 
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   Simulim përmbytje në meandret e lumit Buna      Imazh satelitorTerraSAR―X i 
përmbytjes në Dajç 

 
   Imazh satelitor ENVISAT i përmbytjes në Dajç  Simulimi i përmbytjes në meandret e 
lumit Buna‐ UNIFI 
 
Mendimi dhe veprimi mund të arrijë deri në studimin dhe ndërhyrje në pjesën nënujin 
detar të Deltës së Bunës. Mendojmë se ka shumë depozitime dhe cektësim të saj gjë që 
vështirëson largimin e ujërave lumorë në hapësirën detare sepse rryma e ujërave të 
Bunës nuk është energjike. Ishulli i Franc Jozefit është krijuar pikërisht nga mbytja e 
anijes austro-hungareze në cekinën e grykëderdhjes dhe pastaj në saj të shtimit të 
inerteve rreth saj. Në këtë zonë, sikurse në gjithë bregdetin e Adriatikut, fusha tokësore 
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që është e ulët pasohet nga një fushë tjetër nënujore detare të cilat nuk janë në kontrast 
hipsometrik e morfografik me njëra-tjetrën. Thellimi e zgjerimi i Bunës mund të 
ndikojë që ujërat të ushtrojnë më shumë presion mbi depozitimet e deltës nënujore e 
të hapin rrugën por ato duhen edhe ndihmuar me ndërhyrje në fillim. 
 
 Ky mund të jetë një proçes që mund të përsëritet pas periudhash të caktuara sepse 
dinamika gjeomorfologjike bregdetare është një proçes natyror i pandalshëm dhe me 
energji të pallogaritshme që mbush përsëri më inerte vendet e ulëta të tabanit detar.  
Fryrja e erës së Shirokut e cila është një erë shumë violente dhe e vazhdueshme për 
shumë ditë. Në të tilla  raste, kjo erë mufat ujin e detit në bregdet, shkakton dallgë të 
mëdha të cilat kalojnë brezin e rërës së plazhit apo kordonet e lagunave ose i çan ato 
dhe furnizon me ujë territorin në brendësi. Kjo dukuri kombinohet apo koincidon edhe 
me ndodhjen në këtë rast edhe të baticave më të larta se mesatarja shumëvjeçare(mbi 
60 cm). Kjo dukuri përmbyti zonën bregdetare të Lezhës. Të dyja këto dukuri 
shkaktojnë bllokimin e derdhjeve të ujërave të lumenjve, në këtë rast të Bunës në 
grykderdhje, për shkak edhe të pjerrësisë shumë të vogël të shtratit e të territorit në 
përgjithësi. Në këto raste ndodh që Buna rrjedh për orë edhe në drejtim të kundërt, pra 
krijohet edhe rryma e kundërt, përveç rrymës së penguar. Por, mjafton vetëm bllokimi i 
rrjedhjes dhe derdhjes në det, pra rryma e penguar, që ujërat në Bunë të rrisin shpejt 
nivelin e të përhapen me shpejtësi nëpër fushat e ulëta në dy anët e saj. 
 

       
 
Ndërtimi i argjinaturës Belaj‐Dajc‐Shirq   Qarku Shkodër 2011‐2012 
 
3.2 Dëmtimet në Biodiversitet  
Ka dëmtim të vegjetacionit pyjor gjatë brigjeve, duke rritur erozionin, duke ulur 
ndjeshëm numrin e shpendëve dhe folenizimin e tyre. Rreth gjysma e numrit të llojeve 
të shpendëve të ujërave të Bunës bëjnë pjesë në listat e shpendëve të kërcënuar, ka 
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çrregullime në agroekosisteme. Ka dëmtim të kallamishteve si pjesë e habitateve 
kryesore të shpendëve të Bunës. Nga gjitarët vidra ose lundërza është mysafir i rrallë 
ujor i Bunës, parë disa herë këto dekadat e fundit i rrezikuar edhe në shkallë botërore.  
Në zonën e Velipojës flora dhe fauna janë ruajtur diçka më mirë por faktorët kërcënues 
edhe këtu janë të pranishëm.  
 
3.3 Ndotjet 
Në sistemin Bunë – Liqen deri në Adë, vërehen ndotje nga ujërat e zeza që shkarkohen 
aty direkt dhe të papërpunuara, vitet e fundit që përbejnë shkaktarin kryesor e jo 
thjesht me lëndë trofike por edhe ndotje nga detergjentë nga sistemi i kanalizimeve të 
qytetit. Ka ndotje nga mbetje urbane. Ndotja më e madhe kimike e ujit buron nga 
derdhjet industriale në liqen nga Kombinati i Aluminit në afërsi të Podgoricës që i 
transmetohet edhe ujërave të Bunës. Përveç ndonjë përqindjeje fare të vogël 5 – 10% si 
në komunat e Anës së Malit dhe Dajç që ka kanalizime, në shumicën e zonave rurale 
nuk ekzistojnë kanalizimet e ujërave të zeza ose edhe ku ka, derdhja e tyre bëhet e 
papërpunuar në përrenjtë pranë vendbanimeve, duke sjellë, veçanërisht në periudhën e 
ngrohtë problematika serioze për ndotjen e mjedisit  dhe  ndikime negative në 
shëndetin e komunitetit. 
Gjithashtu asnjë nga njësitë lokale që përshkon Buna, me përjashtim  të Bashkisë 
Shkodër dhe komunës Dajç, nuk ka vend grumbullimi për mbetjet e  ngurta dhe aq më 
pak për përpunimin e tyre. Ka një trashëgimi të varfër në menaxhimin e mbetjeve 
urbane dhe kulturë relativisht të varfër të komunitet. Dekompozimi i mbetjeve urbane 
në pika të hapura ndot jo vetëm ujin nëntoksor dhe sidomos ujin e pijshëm e ajrin, por 
ushtron rol negativ në ekonominë e tyre, në pikat turistike, prishje peisazhi (largon 
turistët) mungëse fondesh për studime e ndërtime të rrjeteve të kanalizimeve.  
 
Rekomandime  
1. Njohja në mënyrë të sigurt dhe afatmesëm e prurjeve të mundshme që vijnë në 
kaskadë dhe në Liqenin e Shkodrës të cilat kalojnë nëpërmjet Bunës. Mendojmë se ka 
ndryshime të dukshme në regjimin e tyre gjatë viteve të fundit. 
2. Studimi i aftësisë tërheqëse të Bunës dhe rritja e saj duke llogaritur edhe hapësirën 
jashtë brigjeve deri te argjinaturat mbrojtëse. 
3. Menaxhimi me nivel të lartë shkencor i kaskadës në përputhje edhe me aftësinë 
tërheqëse të ujërave përmes Bunës, kanaleve të mëdhenj e hidrovorëve. 
4. Krijimi i argjinaturës bregdetare, jo në vijë të drejt sipas vijës së detit drejt por me 
zigzak, në një largësi të përshtatshme nga vija bregdetare dhe duke lënë në marrdhënie 
me detin të gjitha lagunat, të mëdha apo të vogla qofshin, të cilat shërbejnë si hapësira 
për shfryrje dhe amortizim të forcës së detit. 
5. Mund të mendohet edhe varianti i krijimit të një rruge të re për Drinin duke e 
shkëputur nga Buna. Rruga mund të ndjek rrugët e vjetra të Drinit siç është ajo që 
kapet te Harku i Bërdicës- Trush-Fusha e Trushit-Gryka e Gjo Lulit-det. Varianti i dytë 
mund të kapet në Beltojë e të vazhdoj fushën e Trushit-Gryka e Gjo Lulit-Det. Kështu 
ndahet sistemi që quhet nyja hidrologjike e Shkodrës Drin-Bunë-Liqen dhe krijohen dy 
sisteme të pavarur e të lehtësuar. Drini do tërheq ujërat e tij, të Kaskadës e të Gjadrit 
kurse Buna do tërheq ujërat e Liqenit, Kirit dhe Përroit të Oblikës. Varianti i tretë 
lidhur me Drinin është që ai të shkëputet nga derdhja në Bunë aty ku derdhet 
aktualisht dhe të spostohet shumë kilometra më poshtë, pra sa më afër grykderdhjes që 
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të mos pengoj Bunën, përkundrazi të ketë shumë mundësi të shtyjë mirë  ujërat 
përpara për në det. Kjo është çështje bashkëpunimi e shumë specialistëve të fushave të 
ndryshme si dhe realizim teknik i kompanive të specializuara me investime të mëdha 
të shtetit dhe të institucioneve financiare botërore. 
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42.Ndikimi e-marketingut ne Turizem 

Abstrakti: 
Ndikimi i marketingut ne krijimi e produkteve te reja eshte i pazavendesuzhem me 
vete faktin se hulumtimi dhe kerkimet e tregut jane njera nder detyra apo funksionet e 
marketingut . Departamenti i marketingut duhet te mendoje mbi te ardhmen e 
produkteve ose ti permiresoje ne menyre te vazhdushme produktet per t’iu pershtatur 
kerkesave te reja dhe konsumatoreve. . E-marketing është një koncept i pranuar në 
përgjithësi, për shkak përparësive  të saj në krahasim me mekanizmat e tjera të 
marketingut: ajo është më e shpejtë, më shumë efikas, më inteligjente dhe më pak të 
shtrenjtë.  Turizmi është një nga industritë më të mëdha në botë me të ardhura të 
gjeneruara nga llogaria e njëjtë si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë globale. Të 
gjitha tendencat  tregojnë se ky fenomen do të vazhdojë të rritet dhe që, në të 
ardhmen, më shumë njerëz do të jenë të gatshëm për të udhëtuar më tej te gjithe do te 
kerkoje informacione per vendin ku deshirojne ta vizitojne ne web sajtet e ndryshme ky 
fakt na bënë që ta kuptojm rëndësin e e-turizmit . 
Ky punim  propozon një kornizë konceptuale që nderlidhë  faktorët që ndikojnë ne te 
kuptuarit e  konsumatorit  : a)identifikimi i nevojave nga komentet e konsumatorëve, 
pyetje, kërkesat dhe ankesat b) parashikimi i  nevojat e konsumatorëve duke i kërkuar 
klientëve pyetje që të angazhohen ata në një dialogu dinamik i ndërtuar mbi besimin e 
tyre. c) nevoja per pergjigje me te shpejta te kënaqur me përgjigjet, dërgesat e 
përpiktëa, përditësimet e statusit ,  lajmërimet, shërbimet pas shitjes d)  një  menyrë 
efikase  e të automatizuar (ose pjesërisht automatizuar). Hulumtimi  është i inkurajuar 
sidmos per ndermarrjete hoteliere që te kuptojnë rëndësin  e-turizmit , benifitet e saj 
cilat janë format e tregtise elektronike , se sa i eshtë lehtësuar kesaj veprimtarie pune 
me aplikimin e sistemit te kompjuterizuar te rezervimit (CRS)dhe sistemit global te 
shperndarjes (GDS). Në kuadër te kësaj të kuptuarit se si forcat e brendshme dhe të 
jashtme të firmës, së bashku me performancën e saj të fundit ne boten elektronike , 
ndikojnë në përcaktimin e strategjisë së e-marketingut.  Ndikimi i  strategjisë  së e-
marketing për performance e tyre  në web qe duhet te krijohet ne nivel të firmë. 
 
Fjalët kyqe;e-marketing, e-turizem, fomat elektronike 
 
I.Hyrje 
Tekologjia e komunikimit dhe informacionit dhe internet cuan ne nje revolucion te 
dyte ne fund te viteve 90 .Zhvillimi dhe aplikimi i sistemeve te kompjuterzuara erdhi 
ne menyre te shpejte dhe lejoi perdorimin e tyre ne nje rang te gjere te funksioneve dhe 
aktiviteteve te biznesit .Emergjenca e internet i dha fuqi rrjeti global te kompjuterave  
duke lejuar individe dhe oraganizata te fusin informacione te theksuara nga media te 
shumta paversisht vendodhjes ose pronesis se tyre shpesh pa pagese.Perdoruesit mund 
te perdorin mjete transmetuese si;Kompjuterat portable,celularet,po ashtu edhe 
televizore dixhital, vetsherbimet nga terminalet per te ndervepruar dhe kryer disa 
funksione.E-marketing është një koncept i pranuar në përgjithësi, për shkak 
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përparësive  të saj në krahasim me mekanizmat e tjera të marketingut: ajo është më e 
shpejtë, më shumë efikas, më inteligjente dhe më pak të shtrenjtë.Mundësia për e-
marketing është zbatohen edhe nga fleksibilitetit të saj me të cilën ajo i drejtohet 
klientët potencial.Për më tepër, e-marketing është mjedis i cili çon në rezultate të 
shpejta,lejuar gur komplekse në mënyrë për të analizuar kërkesën dhe treg evolucioni 
si të qenësishme të jetë e mundur. Qasja në segmente të reja të tregut dhe fiton 
besimin dhe besnikërinë nëpërmjet prodhimeve të klientëve ekzistues të cilësisë dhe 
çmimi është më së shumti për shkak të fushates ne e-marketing .E-Tourism eshte termi 
ombrelle, i cili pershkruan te gjithe mjetet menaxhuese te TIK dhe tekniakt e perdorura 
nga industria per te fuqizuar funksionet e saj te planifikimit,zhvillimit , menaxhimit 
edhe marketingut.Ky term bashkon aplikimet back- dhe front-office po aq mire sa edhe 
perballjet me konsumatoret dhe mes partnereve.148 
II. Zhvillimi e-Marketingut, e-Turizmit : Një përmbledhje e literatures  
Ajo qe e tha Davidi  Siegel  ende mbete  e vërtetë:'E-marketing  nuk është një lidhje ne 
ndërtimin e një ëeb faqe , por ndërtimin e një ëeb biznesi  . .harmonizimin dhe  
fuqizimin e konsumatorëve ".  Siegel (2000)E-marketing mund të të ndihmojë të krijoni 
një biznes te cilin konsumatori është duke e udhëhequr. . . ku konsumatori merr pjesë - 
përmes një dialogu të vazhdueshëm, një dialog dinamik, duke shprehur interesat, duke 
kërkuar produkteve dhe shërbimeve, duke sugjeruar përmirësime, duke i dhënë 
reagime. . . ku në fund të fundit, konsumatori drejton biznesin.Porter (1989) parashikoi 
se’’ bota e dekades se ardhshme do te bëhet nje bote e perpjekjeve te njerzeve per te 
lidhur sistemet,si ti bejne at ate pershtaten,sit e merren me kompleksitetin e 
sistemeve’’.Kjo nuk mund te aplikohe ne ndonje industri tjeter me teper se tek ajo 
turistike. 
 
Nderlidhja ,nderoperimi dhe integrimi I CRS-ve dhe sistemeve te tjera te TIK-ve 
dominojne pjesen me te madhe te industries,ndersa teknolgjia e informacionit eshte 
veqanerisht e rendesishme ne zingjirin e vleres me cdo aktivitet vlere duke krijuar dhe 
perdorur informacionin. Si rezultat ,shume autore demonstrojne se teknologjia dhe 
turizmi jane’’shoke ideal’’ (Poon,1993).Porter(1985) deklaron se’’teknologjia eshte 
prevazive ne nje firme  dhe varet pjeserisht nga teknologjia e blereseve,kanaleve dhe 
ofrueseve.Hopper(1990) rekomandon se kompania ‘’do te fokusohet pak ne te qenit e 
para qe nderton mjetet elektronike se sa ne te qenit me e mira ne perdorimin dhe 
permirsiminne menyre te pergjithshem mjete e vlefshme per te ndryshuar ate qe 
organizatat bejne me se miri. ËTO (Organizata Boterore e Turizmit ) 1988 ,deklaron 
se:Celsi i suksesit eshte indentifikimi i nevojave te konsumatoreve dhe arritja e 
klienteve potencial me nje informacion te kuptushem te personalizuar dhe te 
rinovuar’’.Cdo turist eshte i ndryshem me nje teresi unike eksperiencash , motivimesh 
dhe deshirash.udhetuesi i ri i sostifikuar shfaqet si rezultat i ekcperiences se 
meparshme dhe mjeteve te reja te TIK. 
 
III.Objektivat e kerkimit  
 Objektivat kryesore të këtij studimi,janë ne një të kuptuarit e teorisë së parashikuara, 
sidomos në kontekstin e-marketing dhe nderlidhjen me turizmin . Kjo është arritur 
duke paraqitur një kuptim më të plotë të lidhjeve  së strategjisë,së  firmave që të 
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aplikojnë e-marketingut,  . Objektivi i parë është prezantimi i autorëve të ndryshëm 
menyrën se si e definojnë këta autore këte koncept qe sipas tyre duhet të perfshihet në 
të gjitha aspektet-multimedial. Ne gjithashtu përshkruajm pesë objektivat kryesore, 
përfitimet apo  arsyet  e të qënit të pranishëm në internet të cilat duhet t’i shfrytëzojm 
dhe t’i avancojmë punët  mbi strategjinë e marketingut, e cila tradicionalisht është  
fokusuar në një element të vetëm marketing miks, të marrim në considerate një  
përzierje më  të plotë të marketingut në kontekst ëebi.Objektivi i dytë i këti punimi 
është  prezantimit i pikave kyqe te e-turizmit ku do të merren në konsideratë fazat e 
planifikimit për krijimin e një plani E-marketing , format e tregtisë elektronike,sistemi i 
kompjuterizuara te rezervimit e performancën e kaluar në formulimin e strategjisë 
marketing dhe në performancën aktuale në një kontekst të internetit. Mos planifikim i 
duhur i seciles faza te nje plani e-marketingu do te rezultoje me deshtime ku duke u 
bazuar në këtë fakt e kemi paraqitur edhe një rast studim te një ndërmarrje  
 
IV.E-marketing  
E-marketing është në zemër të e-biznesit. . . marrë më afër klientëve  të kuptuarit  këtë 
më mirë, duke e shtuar vlerën  për produktet, duke zgjeruar kanalet e shpërndarjes që 
të  kemi rrrijte të shitjes rnëpërmjet fushatave te E-marketing duke përdorur si kanale 
mediat digjitale të tilla si marketing search,reklamat online.Ajo gjithashtu përfshin 
përdorimin e internetit për të lehtësuar punën më  konsumatorët, shitjet dhe 
menaxhimin pas shitjes ,shërbimit. E-marketing është një mënyrë kryesore e të 
menduarit, një mënyrë për të vënë konsumatorëve në zemër të gjitha aktivitetet online, 
p.sh. marrjen e grupe të ndryshme për të provuar përdorues ëeb site tuaj në shfletues të 
ndryshme në mjedise të ndryshme në lidhje të ndryshme.Duke marrë një ëeb faqe si 
një pjesë e madhe të  e-marketing,  konsiderojnë ëeb site  si një fenomen mund të 
përmbushin përkufizimin e e- marketingut (të identifikuar, parashikimi i nevojat të 
kënaqësia konsumatorëve dhe fitim). Kjo mund të përfshin : a)Identifikimi i nevojave 
nga komentet e konsumatorëve, pyetje, kërkesa dhe ankesa  që kërkohen nëpërmjet 
ëeb site e-mail objektit, , dhoma chat dhe natyrisht, modeleve të  shitjet (Duke parë atë 
që është shitur dhe çfarë nuk është shitur), dhe duke respektuar grupimet e reja të 
konsumatorëve të identifikuara nga të dhënat nëpërmjet të dhënave të konsumatorëve, 
shitjeve dhe të interesave (regjistrohen duke përdorur analytics ëeb të cilat zbulojnë 
njohuri në interes të përcaktuara nga faqet e vizituara). Edhe sondazhet online  dhe 
pyetjet  e drejtuara  për të përmirësuar faqen apo  duke kërkuar sugjerime për 
përmirësime të produktit, ose produkte të reja identifikohen nevojat aktuale dhe të 
ardhshme të konsumatorëve. Së fundi ka një përhapja te burimeve online dytësore të 
hulumtimit, shumica e të cilave ofrojnë falas në thellësi njohuri  për nevojat e 
konsumatorëve. b) Parashikoni nevojat e konsumatorëve duke ju kërkuar klientëve 
pyetje që  të angazhohen ata në një dialogu dinamikë i ndërtuar mbi besimin. Dhe 
sigurisht të pak  e quajmë Amazon bashkëpunuese Amazon duke e bërë filtrimin 
ndihmon për të identifikuar dhe të parashikojnë atë se  çfarë konsumatorët mund të 
pëlqenjnë duke pasur parasysh se blerësit e librave të ngjashme kanë interesa të 
ngjashme. Konsumatorët shpesh 149 i mirëpresin librat e  sugjeruara nga Amazon. Dhe 
sot fal teknikave të sofistikuara  lejojnë profilizimin  e shumë kompani të bëjë 

                                                
149Dave Chaffe& PR Smith,’’ e Marketing excellence’’-Planning and optimizing your digital 
marketing,third edition,fq10. 
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sistemimin e tyre të të dhënave për të zbuluar dhe të parashikojnë nevojat e blerësit, si 
Tesco 's feta djathi, birrë dhe shitje. Kjo është teknologji e vjetër. Profilizimin më së 
fundit i sofistikuar  i teknologjis lejon disa kompani për të analizuar interesat tuaja 
edhe pa e ditur tuaj emri - mirësjellje tuaj apo te dhenat personale qe mund te jenë të 
koduar dhe me pastaj   dërgohen  te dhëna në PC tuaj (me lejen tuaj-apo palejen tuaj) 
kur ju vizitoni faqet e caktuara. Pra, pa e ditur emrin tënd, ai i di interesat tuaja. Ajo 
njeh PC tuaj dhe të dhënat  ju dergohen ju varësisht  prej interesave që ju keni. Kështu 
që kur ju vizitoni një web site dhe një ad baner bie jashtëzakonisht relevant poshtë, kjo 
nuk është rastësi ‘’Cookies’’ janë parashikuar dëshirat dhe nevojat tuaja. c) duke i 
kënaqur  nevojat me përgjigje të shpejtë, dërgesa  te përpiktë, përditësimet e statusit të 
rendit, të lajmërimeve  të dobishme, shërbimet pas shitjes dhe shërbimeve si vlerë e 
shtuar e të kombinuarait me një  dialog dinamike. Dialogu ruan leje për të vazhduar 
komunikimin dhe pastaj shton vlera duke dhënë përmbajtje të dobishme në kontekstin 
e duhur (koha e duhur dhe shumë të drejtë). d) efikase do të thotë në një mënyrë të 
automatizuar (ose pjesërisht automatizuar). . . efikas, por shpresojmë që nuk 
parpërcaktuar, mënyra (dmth. ajo lejon qe ti qasemi porosi me anë të teknologjisë për 
të rritur marketer kujtesën  si marrëdhënie efektiveq qe luan rol gjatë jetës  së klientit - 
në rritje vlera e  jetës). 'Efikase' -ndoshta do të thotë në mënyrë efikase dhe efektive, si 
ndrysh ajo mund të armiqësohet me ushtritë e madhe e jo-fitimprurëse te  marketers. 
E-marketers duhet të mbajnë të zgjedhur e- mjetet më të rëndësishme  të tilla si Web 
2,0 Web 3,0 .Web2.0 i referohet një koleksion i shërbimeve të internetit të cilat 
lehtësojnë sjellje të caktuara në internet të tilla si pjesëmarrja e komunitetit nëpërmjet 
rrjeteve sociale të tilla si Facebook dhe MySpace së bashku me krijimin e user-
generated, vlerësim përmbajtjes dhe tagging.  Nuk është një seksion mbi secilën prej 
këtyre objektivave.Të gjitha këto objektiva te  e-marketingut  mund të përmblidhen si 
5Ss -. Shitjet, Shërbimi, Komunikimi, Ruajta . Këto janë të 5 objektivat e e-marketingut 
.Pasi të keni përcaktuar ne aspketin ( sasiore) "Ku deshorojme të arrijm ‘'(objektivat 
tuaja), atëherë ju mund të vendosni mënyren' si për të arritur atje" - Strategji. Për ne, 
ndikimi i rrjeteve sociale në konsumin e medias ka qenë më dramatike .Tendenca që 
nga rritja e web vetë.  
Analiza situatë -do të thotë 'ku jemi ne tani? Objektivat do të thotë 'ku ne duam të 
jemi? 'Pse e duam boten e shkruar  online, cilat janë përfitimet,çfarë është qëllimi për 
të shkuar në të gjithë këtë përpjekje? Ne përshkruajmë pesë objektivat kryesore,arsye 
apo përfitimet e të qënit në internet të cilat ju duhet shfrytëzuar. Strategjia do të thotë 
'si kemi arritur atje? "Strategjia përmbledh se  duhet punuar  për ti  përmbushur 
objektivat.Çfarë fazën e  vullnetit  dhe nivel i  integrimit së bazës së të dhënave është e 
nevojshme, çfarë segmente  dhe pozicionimi duhet të përfshirë në  përzierje e 
përgjithshme të marketingut dhe përzierje promovuese,për të drejtën e strategjive të 
ndryshme të kontaktit të segmenteve të ndryshme, dhe të cilate-mjete duhet të 
zgjidhen? Gjeni e-strategji  më të drejtën dhe që të jetë  vendimtare per ju.. Taktika 
shqyrton taktike e-mjetet dhe detajet e marketingut miks . Veprimet të ju referohen 
planeve të veprimit dhe aftësis së  menaxhimit të projektit - aftësitë esenciale që  kemi 
fituar . Kontrolli duket se si mund të dini nëse përpjekjet  e-marketingut tuaja janë 
duke,funksionuar si duhet  dhe çfarë përmirësime mund të bëhet – përsëri. 
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Fig.1.Fazat e planifikimit për krijimin e një plani E-marketing 

 
 
 
1.Analiza e situates -Ku jemi ne tani?                  2. Objektivat -Ku duam të jemi? 
• Objektivat Performanca (5Ss)                                  • Objektivat 5Ss: 
              •Paraqitja e  klienti                                                    • Shitjet – blerjet e 
konsumatorit dhe mbajtja e objektivave 
               • SËOT E-treg                                                         • Shërbimi-objektivat kënaqësia 
e konsumatorëve 
              • Perceptimi i Markes                                               
               • Aftësitë dhe burimet e brendshme                          • Komunikimi - trialogue; 
numrin e konsumatorëve të angazhuar 
                                                                                            • Ruaje - fitimet e efikasitetit 
sasiore 
 
3.Strategjia -Si  kemi me arritur atje?                 4.Tactikat –Si saktesisht nuk kemi 
mundur te arrim? 
• Segmentimi, targetimi dhe pozicionimi                                    (detajet e strategjis) 
• OVP (Vlera Proposition Online)                                    * E-marketing mix 
• Sequence, (kredibiliteti para dukshmëris)                        *Perfshirja e formave te 
ndryshme te komunikimit; 
• Integrimi (perputhja OVP ) dhe Database                          rrjete sociale dhe cfare po 
ndodhe me  
• Mjetet (funksionalitetin e Ëeb, e-mail, IPTV, etj)            *Detajet e strategjis se 
komunikimit 
                                                                                     * E-fushata ,koha kur duhet te fillone  
Akcionet(veprimet)-Detajet e taktikave                 Kontrolli-Si kemi monitoruar 
performancën? 
Kush çfarë bën dhe kur? 
• Përgjegjësitë dhe strukturat                                          •  Web Analytics 5Ss 
• Aftësitë dhe burimet e brendshme                                 • Testimi 
• Agjencitë e jashtme                                                      • Sondazhet mbi kenaqshmerin e 
konsumatoreve 
                                                                                     • Sajtet dhe  profilizimi vizitoreve 
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                                                                                     • Frekuenca e raportimit150 
                                                                                     • Procesi i raportimit dhe veprimet 
 
Format e tregtis elektronike 
 
       Konsumatori                                 Bizneset(organizatat) 

     Consumer-to-Consumer 

                   (C2C) 

 • eBay 

• Peer-to-peer (Skype) 

• Rrjetet sociale dhe blogs 

• Rekomandimet e produktit 

 

 

    Business-to-Consumer 

                 (B2C) 

• Transaksionit: Amazon 

• Lidhja ndërtimin: BP 

• Brand-ndërtimit: Unilever 

• Pronar i Mediave: Neës Corp 

• Krahasimi ndërmjetësimi: 

Kelkoo, Pricerunner 

 

      Consumer-to-Business 

  (C2B) 

 • Priceline 

• Reagimi i konsumatorit , 

 dhe  fushatave te  

 komuniteteve  

 

       Business-to-Business 

                (B2B) 

• Transaksionit: Euroffice 

• Lidhja ndërtimin: BP 

• Media pronësi: Emap 

 Publikimet e biznesit 

•Vendi i shperndarje B2B:            

 
 Fig2.Mundësitë e zgjedhjes se komunikimet në internet mes një organizate dhe 
konsumatorëve të saj 
 
 

                                                
150

Hamit Aliu&Ttihmori Çepreganov ,’’Marketingu ne Praktike,Tetovë ,Tringa Tetovë,2008,pp. 316-
317 
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V.E-Turizmi 
Sistemi turistik është i influencuar ne menyre te pashmangshme nga mjedisi I 
bizneseve te reja te krijuara nga shperndarja e TIK.Turizmi eshte nje aktivitet 
informative shume intensive. 
Ne pak zona te tjera te aktivitet jane produktet,grumbullimet,perpunimi I te dhenave 
,aplikimi dhe komunikimi I këtij informacioni qe janë procedura te perditshme dhe po 
aq te rendesishme sic jane gjera joreale dhe te perkohshme por qe vleresohen tek 
kompanite, nuk mund te shfaqen apo te kontrollohen fizikisht deri ne ate pike te 
shitjes para se ato te blihen,sepse sherbimet normalisht blihen para kohes se 
perdorimit te tyre dhe larg  nga vendi konsumues.Pra mjetet e transmetimit te 
komunikimi dhe informacionit jane te domosdoshme per marketingun e pergjithshem 
te industries turistike.Si rrjedhim, industria turistike rrit kerkesat e saj nga TIK, duke 
zgjeruar nevojat dhe kerkesat e perdorura dhe duke sponsorizuar zhvillimet 
teknologjike qe lehtesojne keto funksione. e-Turizmi reflekton deshifrimin e te gjitha 
proceseve dhe vlereson lidhjet qe kane industrit turistike, udhetuese ,akomoduese si 
dhe ato furnizuese.Koncepti   e-Turizmit perfshin te gjithe funksionet e biznesit(e-
tregtin dhe e-marketingun,e-Finace dhe e-Kontabilitetin,e-HRM, e-Furnizimin,e-R&D 
dhe e-prodhimin) si dhe e-Strategjin,e-Planifikimin dhe e-Menaxhimin per te gjithe 
sektoret e industries turistike duke perfshire organizata turistike, te 
udhtimit,transportit,kohes se lire ,mikpritese,kapitale, ndermjetese dhe sektorit public. 
E-Turizmi lidhet me tri disiplina dalluese ;  

- Menaxhim biznesi 

- Sistemet e informacionit dhe menaxhimit dhe  

- Turizmin 

Teknologjite e perdorura ne turizem dhe mikpritje mund te ekzaminohen nen titujt e 
meposhtem; 
Hardware 
Softwar dhe aplikimet kompjuterike 
Komunikimet (duke perfshire telekomunikimin) dhe krijimin e rrjeteve. 
Minikompjuterat jane perdorur gjersisht ne industrin e turizmit me qellim qe te 
mbeshtese funksionet e rezervimit dhe operacionale te shumices se organizatave me te 
medha ,vecanarisht te linjave ajrore dhe zinxhireve hotelier. Keto ishin kompjuterat e 
vetem ne fillim te viteve 70 te afata perpunuar te dhena massive  dhe per te perballuara 
qindra terminale. Kjo I beri ata teper te dobishme per te mbajtur informacionin po aq 
mire sa edhe per te shperndare produktet e turizmit ne deget e linjave ajrore dhe 
stacionet aeroportuale me ane te sistemeve te kompjuterizuara te rezervimit(CRS). 
Mekanizmat e celulareve tashme perdoren gjeresisht ne turizem-Zerat dominues dhe 
telefonat celulare jane me te perdorshmit ne median e komunikimit mes shitesve 
levizes she industries se turizmit.  
Kjo gje ka provuar efektshmerine e komunikimit mes nenpunesve dhe organizatave ne 
te njeten menyre si edhe me konsumatoret . tekstet mesazhore me ane te sms-ve jane 
gjithasht nje perdorim qe po rritet. 
Aplikimet kompjuterike dhe software perdoren per te operuar aparatet e sipermendura 
me qellim qe te realizojne detyrat per perdoruesit finale.Software mund te jene sit e 
ndertuara me qellim dhe ne pronesin te nje organizate apo pakete pushimesh te 
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standartizuara qe kryen te njejta funksione per te gjithe perdoruesit. Lidhjet 
‘’broadband’’ ofrojne nje sherbim me te shpejte dhe me te sigurte , I cili mund te 
perfitoje nga program I pjesemarrjes se disa mediave. ISDN(sherbime te integruara te 
rrjetit dixhital) është nje rrjet i standartizuar nderkombetar , i afte per te lehtesuar 
zerin,imazhet ,te dhenat,faktet dhe shfaqjen me video me nje fraksion 151kohe te 
kerkuar  nga sistemet tjere(Bubley&Bennet ,1994).Karakteristikat kryesore te ISDN-se 
jane: integrimi I rrjeteve te ndryshme  ekzistuese; aftesi e panderprere sinjalizimi; cilesi 
dixhitale transmetimin per te gjitha te dhenat qe perfshijne tingujt ; shperndarjen e nje 
zone nderveprimi nga disa skaje dhe ritme te shpejta transmetimi. 
 
 *Sistemi i kompjuterizuara te rezervimit(CRS) 
Pa dyshim qe CRS(sistemet e kompjuterizuara te rezervimit) kane dhene kontributin 
me vendimtar te TIK ndaj industries se turizmit ne vitet 80 dhe kane mbizoteruara kete 
industri. Normalisht CRS-te vihen ne pune nga prodhuesit e turizmit te tille si; linjat 
ajrore,hotelet , prodhuesit e udhetimeve dhe shperndahen ne shkalle kombetare  dhe 
boterore me ane te CRS apo videoteksteve. Aznornimi I menjehershem I informacionit 
dhe aftesia per te siguruar informacion te vecante dhe per te mbeshtetur rezervimet 
,konfirmimin dhe blerjen e nje vargu te gjere te produkteve  te turizimit ,jane 
avantazhet me te medha te  nje CRS-je. Gjithsesi, shpenzimet e instalimit  dhe 
perdorimit  , mungesa e lehtesive ne perdorim dhe anesite ne mbeshtetje te shiteseve te 
tyre jane disavantazhe te konsiderueshme.Linjat ajrore ishin nismetare ne paraqitjen e 
kesaj teknologjike meqenese ato zevendesuan sistemet e tyre te prenotimit me ane te 
manualeve me bazen e te dhenave elektronike. Zinxhiret hoteliere nderkombetare dhe 
agjencite e udhetimeve te organizuara e kuptuan potencialin dhe ndoqen shembullin e 
tyre ne zhvillimin e sistemeve te centrealizuara te rezervimit dhe 
informacionit.Sistemet e rezervimeve kompjuterike te linjave ajrore duket se u 
shnderruan ne sisteme globale te shperndarjes (GDS) duke inkorporuar nje varg te 
plote sherbimesh dhe produktesh dhe duke siguruar nje shperndarje globale ‘’info-
strukture’’ me structure informimi per te gjithe industrin. Ofruesit e turizmit dhe 
drejtuesit perdorin CRS-te dhe GDS-te per te drejtuar dhe klasifikuar aftesin e tyre. 
GDS-te mund te karakterizohet si ‘’sistemi qarkullimit’’ te produktet turistike ne tregun 
nderkombetar. CRS-te dhe GDS-te mund te ulin gjithashtu kostot e komunikimit 
,nderkohe qe ato mund te sigurojne informacione menaxheriale mbi nivelet e kerkeses 
apo pozicionin e konkurrenteve. 
VI.Menaxhimi e-Turizmit i mbeshtetur ne Internet 
Organizata e turizmit perdorin TIK-te per te komunikuar me te gjithe aksioneret dhe 
per te menaxhuar dhe kontrolluar inventarin e tyre. Ata perdorin internetin gjeresisht 
per e-tregti dhe per te shitur produktet direct konsumatoreve te tyre. Gjithmone e me 
shume prezenca e Internetit është pjesë e promocionit miks si për organizata e turizmit 
ashtu edhe per destinacionet. Shumica e organizateve te turizmit kanë faqen e tyre web 
me informacione dhe aftësi rezervuese, duke lejuar  konsumatoret te kerkojnë për 
vleshmëri dhe cmimet para se te rezervojne online. Organizata e turizmit gjithmone e 
me shume, komunikojne vlerat e markës së tyre dhe lejojne konsumatorët te 
familjarizojnë veten e tyre me elementë të ofertës së tyre. Internet siguron munësi të 
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Klodiana Gorica &Fioralba Vela,’’Strategjia e Turizmit’’, 2007 ,pp.385. 
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pafund për të komunikuar me te gjithë aksioneret dhe te ndërveprojnë në mënyrën 
dinamike. Paraqet tematike ,p.sh. shpesh paraqesin ofertën e tyre ne forma të 
ndryshme,duke lejuar konsumatorët të vlerësojnë produktin para mbërritjes 
;Disneyland Paris siguron një munësi për të dhënë shembuj të produkteve para 
mbërritjes, duke ofruar informacione praktike dhe shansin për të pararezervuar biletat, 
dhe të azhornojnë programin e aktiviteteve rregullisht 
(www.disneylandparis.com).Touroperatori me I madhe në botë,TUI,per 
shembull,siguron informacione mbi analizat mjedisore dhe monitorimin e 
destinacioneve po aq mire sa edhe të gjithë rangun e vet të insiativave dhe projekteve 
(www.tuienvironment.com) . Punësimi dhe menaxhimi I burimeve njerzore është 
fuqizuar gjithashtu perms Internetit me që gjithmonë e në rritje organizatat e turizmit 
mbështeten tek Interneti per reklamën e pushimeve dhe rekrutimin. 
*Strategjite e shperndarjes ne Turizem 
Tradicionalisht,roli i shperndarjes se udhetimit është kryer nga agjencite outbound te 
udhetimit ,tour-operatoret dhe agjencite e udhetimit inbound apo agjencite 
handling(Buhalis and Laës,2001).Ato janë mbeshtetur nga nje numer shperndaresish 
elektronik tradicional (shperndares te eTourism) te tille si sistemet e kompjuterizuara 
te rezervimit (CRS), sistemin e shperndarjes globale (GDS) dhe sistemet videotekstual 
te tour-operatoreve (rrjete e udhetimeve turistik) qe aftesuan ata per te komunikuar 
me kryesoret dhe te lehhtesojne funksionin e rezervimit. Tour-operatoret perdorin 
teletekstin per të shfaqur ofertat special apo marreveshje te vonuar direct ne televizoret 
e konsumatoreve.GDS-te p.sh. ne menyre progressive konsoliduan pozicionin e tyre ne 
4 sisteme kryesore, SABRE,Amadeus,Galileo dhe Worldspan, nderkohe qe sistemet 
videotekstuale zhvilluan lidhje me CRES-te dhe GDS-te per te lejuar agjencite e 
udhetimit te pranojne me shume ofrues(Karcher,1996;French,1998). Nga njera 
ane,zhvillimi I Internetit si nje mjet universal dhe interaktiv komunikimin ,dhe nga ana 
tjeter, ndryshimi parallel ne sjelljen dhe zakonet e konsumatoreve kane ndryshuar ne 
menyre radikale menyren, me te cilen produktet e turizmit dhe udhetimit 
shperndahen(Werthner and Klein, 1999; O’Connor and Frew,2000).152 
Fig.3.Ndermjetesimi dhe ndermjetesit e rinj te e-Turizmit 
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http://www.disneylandparis.com/
http://www.tuienvironment.com/


332 

 

 

Interneti perdoret gjersisht si nje mejte per te dhene infromacione te koheve te fundit 
.Si nje rezultat, ai krijoj kushtet per emergjencen e nje sere aktoreve te rinje te e-
Turizmit153 
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43.Camels- an alternative for bank performance  evaluation- Albanian 
case 

ABSTRACT 
As we all know financial system, nowadays plays a crucial role in economic 
development of countries. But in the other hand these economies may face many 
difficulties if this part of financial system fail to accomplish its objective: sourcing the 
efficient units with the proper amount of financial resources. So in my opinion, it is a 
very important issue if the banking system is evaluated using models that allow the 
supervisors to have advanced knowledge of what is happening and what is expected to 
happen in the near future in the banking sector. 
This paper is focused in examining the position of the two main banks in Albania, 
Raiffeisen Bank and NCB for the last two years 2011,2012.  
The method used to evaluate these banks consist of applying CAMELS Rating System, 
which in general is used to control the second level banks from supervisory authorities. 
The results show that according to capital adequacy RB performs better tha NCB. 
According to the second element of the system, asset quality RB is wose than NCB. For 
the third element management, NCB is rated with the last level 5, while RB is rated 
with the first one. For the Earnings,Liquidity and Sensitivity ti market component, the 
two banks are classified within the first level. Finally, this paper is the first attempt to 
create a full understanding of CAMELS Rating used in commercial banks in Albania. As 
a limitation of the study I must mention a longer period focus of the analyse and a 
wider base of banks considered. 
 
Keywords: Financial System, Banks, Performance, CAMELS Rating System, RB, NCB. 
 
BASICS OF CAMELS RATING SYSTEM 
The CAMELS rating system is based upon an evaluation of six critical elements of a 
bank operations: Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings 
Asset/Liability Management and Sensitivity to market. This rating system is designed 
to take into account and reflect all significant financial and operational factors analysts 
assess in their evaluation of a bank  performance.  
Banks are rated using a combination of financial ratios and analyst judgment. Since the 
composite CAMELS rating is an indicator of the viability of a bank, it is important that 
analysts rate these banks based on their performance in absolute terms rather than 
against peer averages or predetermined benchmarks.  
The analyst must use  professional judgment and consider both qualitative and 
quantitative factors when analyzing a bank`s performance. Since numbers are often 
lagging indicators of a bank`s condition, the analyst must also conduct a qualitative 
analysis of current and projected operations when assigning CAMELS ratings.  
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Although the CAMELS composite rating should normally bear a close relationship to 
the component ratings, the analyst should not derive the composite rating solely by 
computing an arithmetic average of the component ratings.  
Following are general definitions we should use for assigning the bank`s CAMELS 
composite rating : CAMELS.  
A bank that received a CAMELS of 1 was considered sound in every respect and 
generally had component ratings of 1 or 2 while a bank with a CAMELS of 5 exhibited 
unsafe and unsound practices or conditions, critically deficient performance and was of 
the greatest supervisory concern. While the CAMELS rating normally bore close 
relation to the five component ratings, it was not the result of averaging those five 
grades.  
Rather,supervisors consider each institution's specific situation when weighing 
component ratings and, more generally, review all relevant factors when assigning 
ratings. CAMELS ratings reflect the excellent banking conditions and performance over 
the last several years. There is a need for bank employees to have sufficient knowledge 
of the rating system, in order to guide the banking growth rate in the positive 
direction. Lack of  knowledge among employees regarding banking performance 
indicators affects banks negatively as these are the basis for any banking action. 
The main ratios used for CAMELS Rsating are given below: 
 
Table1- CAMELS Rating Components 

 Rating 1 Rating 2 Rating 3 Rating 4 Rating 5 

CAR >15% 12-14.99% 8-11.99% 7-7.99% <6.99% 

Asset Quality 
Ratio 

<1.25% <2.5-1.26% <3.5-2.6% <5.5-3.6% >5.6% 

Management <25$ 30-26% 38-31% 45-39% >46% 

ROA >1% 0.9-0.8% 0.35-0.7% 0.25-0.34% <0.24% 

ROE >22% 17-21.99% 10-16.99% 7-9.99% <6.99% 

Liquidity ratio 
L1 

<0.55% 0.62-0.56% 0.68-0.63% 0.8-0.69% >0.81% 

L2  >50% 45-49.99% 38-44,99% 33-37.99% <32% 

Sensitivity <25% 30-26% 37-31% 42-38% >43% 

 
In order to evaluate the bank`s performance in the overall elements as a whole we must 
consider the scores that each component is weighted as the following: 
Table 2- Weights for CAMELS rating components 
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 Weights 

C 25 

A 20 

M 25 

E 10 

L 10 

S 10 

 
So, we need bank  rating for these main reasons: 
1. The financial sector especially the banking industry in most emerging economies is 
going through a process of change, 
2. Financial transactions have become a major economic activity in most service-based 
economies, thus any  disruption or imbalance in its infrastructure will have a 
significant impact on the whole economy, 
3. A safe and sound banking industry can bring about stability within the financial 
markets, 
4. During the last decade, banks around the world had to respond to the emerging 
challenges of competition, risks and uncertainties etc. 
For both of the banks lets see the results of our evaluation: 
CAPITAL ADEQUACY 
The main ratio considered for this component is CAR, which shows the strength of a 
bank. This ratio takes in consideration Tier 1 and Tier 2 of capital and also the risk 
weighed assets as follows: 
CAR= (Tier 1 + Tier 2)/ WRA 
This ratio for the two banks are shown in the graph below: 
Graph 1- Capital Adequacy Ratio 

 
As we see from the graph there is little improvement for NCB and RB also, but the 
results show that NCB is rated in the first rating showing a stronger position than RB 
which is positioned in the third category. So NCB has more capital for realizing 
economic transactions than RB. 
ASSET QUALITY 
This component of the model is related especially with the asset part of the balance 
sheet of a bank. Usually, top-management has to do with the loan quality the bank 
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provides for its clients as these loans provide the revenue base for the bank. Asset 
quality and loan quality refer to the same concept, but sometimes are used in different 
ways. According to Bernstein (1996, pg.1) affect costs and the economies of scale of a 
bank. The ratio taken in consideration for this component is Asset Quality Ratio, 
where: 
AQU= Total Debt/Shareholders Equity 
Graph 2- Asset Quality Ratio 

 
NCB, for the two years, is rated in the first category just like RB, but there is a little 
difference in the progressive way the change happened for both them. RB has improved 
this ratio from 2011 to 2012, while NCB has worsened it with 0.01%.  
For the two banks we must conclude that there is very little risk evident and the loan 
portfolio is well managed. 
 
MANAGEMENT 
There is a lot of evident literature that the management component is difficult to be 
evaluated. However for this reason, it is necessary the inspection takes place on and 
off-site. Management quality refer to the ability of the managers to identify, to measure 
and control the bank`s risk in order to ensure the right management in accordance 
with legal standarts.  In this case we referred to the main ratio of the component:  
MQ= Managerial expenses/Total revenues 
Graph 3- Management Quality ratio 

 
Calculations for NCB, show that managers have mode little attempts to manage and 
redirect problems. This ratio is relatively high for NCB, so this bank is rated in the first 
position. RB operates also in the first level but managerial expenses are almost half of 
NCB in terms of revenue realized. So all the potential risks are identified, estimated 
and managed. 
 
EARNINGS 
In order to create steady profits, a bank must operate in an economic environment for 
a long period. According to Couto and Brasil (2002) the main ratios for evaluating the 
potential for generating earnings are : ROA and ROE.  
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ROE= EAT/ AVERAGE EQUITY 
Graph 4- Return on Equity  Ratio 
 

 
 
NCB has improved its position, increasing the shareholders potential dividends from 
2011 to 2012, the capital and regulatory reserves. So the bank has the first rating. RB on 
the other hand has worsened its position, however according to CAMELS  this bank is 
rated in the first level.  
 
ROA= EAT/ AVERAGE ASSETS 
Graph 5- Return on Asset Ratio 

 
For NCB, this ratio is decreased  from 2011 to 2012. This also stays for RB. For both of 
the banks the rating is the first one. 
LIQUIDITY 
One of the main objectives of the bank management in day to day activities is to 
manage the liquidity. And in case of financial institutions such as banks this objective 
is vital. Liquidity as a term refers to the ability the managers have to convert financial 
assets into cash. This component can be calculated using two main ratios: L1 and L2 
ratios. 
L1= Total loans/ Total Deposits 
L2= Total current assets/ Total Assets 
According to the first ratio, NCB, shows a favorable situation since it is capable to fullfil 
all its obligations so its rating falls in the first rating. While RB does not show such 
positive rating as it falls in the second rating. 
 
SENSITIVITY TO MARKET 
Profits and capital can be affected negatively  from changes in exchange rate of 
currencies, interest rates, from cost of capital or goods prices. Most of financial 
institution refer to market risk for any change in interest rates. The ratio used in this 
paper for this reason is = Total value of securities/ Total assets. 
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Graph 6- Total value of securities/ Total assets. 

 
In 2012, NB has improved its position from the second rating to the one, even this 
improvement has changed its position, it remain critical. While RB, has a better 
position. So in terms of market risk RB, has managed better the fluctuation of the 
impact the interest rates gave to the asset and liability part of the balance sheet.  
As a result we can estimate the CAMELS composite rating according to the weight for 
each component in order to compare the two banks for the last two years.  
Graph 7- Comparing ratio for 2011-2012 for NCB 

 
For NCB, for the two years as there is no significant difference between the ratios, the 
composite rating is 1.6. 
On the other hand there is RB, which performs better than NCB as its composite rating 
is 1 for the two years. So in general  terms RB shows a better position than NCB. 
 
CONCLUSIONS 
CAMELS RATING SYSTEM  is one of the most important tools used nowadays o 
evaluate the activities of the banks in terms of six components mentioned above. Each 
of them has a different weight according to the importance of the activities realized.  
For this paper are chosen the two largest banks in Albanian banking system such as 
Raiffeisen Bank and National Commercial Bank. The study is extended in a two year 
period. For the study are used the financial audited statements for these two years.  
According to the results we can conclude that : 
1. RB has fulfilled better the capital requirements than NCB for the first component- 
Capital Adequacy Ratio. We can conclude that this is the main difference between the 
banks in terms of the overall  system evaluation. For NCB there is less than satisfactory 
capital that does not support the institution`s risk profile. The rating indicates a need 
or improvement, eve if in this case the capital level exceeds the minimum regulatory 
capital an statutory requirements. 
2. Both banks show the same classification for both asset quality management and 
management quality, even NCB has some better levels of the ratio taken in 
consideration. In this case there is evident strong asset-quality and credit-
administration practices. Weaknesses are identified and risk exposure is modest in 
relation to capital protection and management`s ability. 
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Also there is strong performance by management and the board of directors. 
Management and the board of directors have demonstrated the ability to promptly an 
successfully address existing and potential problems of risk. 
3. For the fourth component, Earnings, NCB is classified in the second rating while RB 
in the first on. For NCB earnings are satisfactory, sufficient to support operations and 
maintain adequate capital and allowance levels. Earnings are relatively static. While for 
RB, earnings are strong and sufficient to fulfill all requirements after giving a 
consideration to asset quality, growth and other factors.  
4. For Liquidity and Sensitivity to market , the two banks are rated in the first level. 
So the banks analyzed are well- capitalized and have fulfilled the regulatory 
requirements in this directions.  
The limitations of this study consist on the limited ratios used for each of the 
components of CAMELS rating. 
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44.Roli i planifikimit të Aktiviteteve të Marketingut në zhvillimin e 
vendit si destinacion turistik-në rastin e Kosovës 

 
Abstract 
The term “tourism strategy” generally accepted and explained as the phrase that has to 
do with tourism development or marketing plan for destination, region or state. 
Tourism is an economic activity that has as its specificities that trades (as offer) public 
goods (such as mountains, sea, beaches, cultural heritage, historical, etc.), this activity 
should be developed in cooperation with state institutions which appear as supervisory 
of these public goods. In this paper we establish the issue of the need for mutual 
cooperation of all parties interested in sustainable development and tourism. The 
methodology chosen to develop a strategy and marketing plan will be shown as 
adequate one upon implementation, in which case will be selected most efficient ways 
to achieve the goals. 
 
Key words: tourism, marketing, tourist destination, development, marketing plan. 
 
 Po ndihet se Turizmi do te luaj një rol të rëndësishëm shoqëror, ekonomik dhe 
kulturor në zhvillimin e Kosovës. Vërehet se tregu turistik është duke u berë çdo ditë e 
me konkurruese edhe nga fakti se vendet tjera n ë rajon janë duke u berë përpjekje për 
rritjen e pjesëmarrjes në  ketë treg. Janë disa prognoza inkurajuese se turizmi në vend 
do te ketë rritje dhe do te shënoj ngritje te pjesëmarrjes në te ardhurat kombëtare. Por 
për te ndodhe kjo duhet te tejkalohen disa pengesa dhe sfida për industrinë turistike te 
vendit, e mu për ketë nga ana e institucioneve duhet te merret roli i liderit në turizëm 
dhe duke bashkëpunuar me subjektet turistike te arrijë  qëllimin qe kjo veprimtari te 
ketë rol dhe ndikim në zhvillimin e qëndrueshëm te Kosovës. Nder strategjitë qe do te 
duhej ndjekë  është ne mesë tjerash: Krijimi i një qëndre informative turistike për 
vizitoret,  zhvillimi i produkteve te reja turistike dhe të përmirësohet produkti 
ekzistues turistik dhe infrastruktura, Te ndërmerren kërkimet dhe analizat e tregut dhe 
informatat te distribuohen tek subjektet turistike. Turizmi dhe hoteleria në disa shtete 
e nder to edhe në ShBA-të, e ka njerin nder 6 sektorët që kanë ndikuar në rritjen e 
punësimit [McKinsey Global Institute 2011], pse kjo mos të ndodhe edhe në Kosovë si 
destinacion turistik. Por ne anën tjetër evidentohet rënia e pjesëmarrjes ne treg turistik 
për vendet siç janë SHBA, Franca, Spanja, Italia si destinacione turistike tradicionale , 
ndërsa vendet tjera siç janë Vendet Aziatike, Hungaria, Polonia, Ukraina, Turqia kanë 
rritje te pjesëmarrjes në tregun turistik në një afat te shkurtër [UN WTO 2012]. 
 Një trend i rritjes se vizitave evidentohet edhe në vendet siç janë: Shqipëria, Mali i Zi, 
Kroacia, shtrohet çështja pse mos te ndodhe kjo edhe ne rastin e Kosovës. 
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NUMRI I VIZITORËVE (VENDOR DHE TË JASHTËM) DHE NETË QËNDRIMI TË 
TYRE SIPAS VITEVE  2008-2011 

Periudha  2008 2009 2010 2011 

Numri i 
Vizitorëve 

Vendor 19,678 52,631 44,662 42,044 

Të 
jashtëm 

24,616 36,318 34,382 30,349 

Nëtet të 
Qëndrimit 

Vendor 22,602 54,876 45,123 44,757 

Të 
jashtëm 

46,910 76,042 76,394 65,584 

Burimi: ASK, Statistikat e Hotelerisë 
E cekem me lartë interesin e pjesëmarrësve kyçë të “industrisë turistike” Kosovare për 
avancim, këtu e shtrojmë si të  domosdoshme aplikimin e konceptit të marketingut në 
ndërmarrjet turistike dhe hoteliere, duke e cekë faktin së turizmi në botë si industri 
është thellësisht i orientuar kah tregu dhe kërkesat e konsumatorëve, të cilat duhet të 
plotësohen me ofrimin e produktit adekuat turistik. Marketing plani nënkupton 
përshkrimin dhe metodat e përdorura për aplikimin e resurseve të marketingut për të 
arrirë vetë objektivat e marketingut [J.Westwood 2011]. Gjatë  hartimit të planit të 
marketingut  ndërmarrja e pozicionon veten në tregun e vetë  dhe specifikat e atij tregu 
i inkorporon në planin e saj. Ne ketë punim do te bëhet analiza e mundësive për 
zhvillimin e produktit turistik, destinacionit turistik dhe kjo bazuar në  te dhënat ne 
dispozicion dhe metodës se krahasimit dhe hulumtimit nga tavolina. 
2. Planifikimi i marketingut në rol te planifikimit e zhvillimit te turizmit 
Marketing Plani si formë e mundshme gjatë planifikimit te aktiviteteve te marketingut 
 
1). Hyrje 
 Kosova si term gjeografik dhe si rajon me ofertë turistike është e alokuar në qendër të 
Ballkanit perëndimor dhe ka trashëguar nga e kaluara  përafërsisht të njëjtat vlera 
kulturo- historike si edhe shtetet fqinjë, me dallim se në një periudhe të gjatë kohore 
nuk ka mundë të kujdeset dhe te ruaj vlerat e tilla  nga dëmtimet, ndikimet dhe 
keqpërdorimet. Pas vitit 1999 Kosova ka pas një zhvillim të turizmit dhe rritje të ofertës 
turistike por kjo ndodh duke i falënderuar rrethanave dhe iniciativës së individëve dhe 
grupeve për aksione në afat të shkurtër, e jo nga koordinimi apo planifikimi i 
organizuar dhe në afat të gjatë. Turizmi në Kosovë  është një degë e ekonomisë që ka 
një rritje në pjesëmarrjen e saj në aktivitetin ekonomik pas vitit 1999. Kjo nga se në 
përgjithësi Kosova e ka trashëgua edhe një traditë turistike e cila me vite ka qenë e pa 
avancuar duke ju referuar situatës politike dhe të sigurisë jo të volitshme dhe jo 
stimuluese për zhvillimin e turizmit. Kosova është dhe duhet të jetë vend turistik në të 
ardhmen, kurse tani gjithsesi është vend i orientuar kah zhvillimi i turizmit. Një rritje e 
investimeve dhe qarkullimit turistik na bind se turizmi për vendin është dhe do të jetë 
një forcë shtytëse e zhvillimit të ekonomisë në përgjithësi. Zhvillimi i qëndrueshëm 
ekonomik i një vendi arrihet me bashkëpunimin në nivel të institucioneve shtetërore 
dhe subjekteve ekonomike, por në fakt ky bashkëpunim do të duhet të bazohet në tre 



342 

 

 

përbërësit e vetë, e ato janë ekonomia, ekologjia dhe shoqëria e vendit. Këto tri 
dimensione të zhvillimit të qëndrueshëm janë në ndërveprimin e vazhdueshëm të 
ndërsjelltë duke e plotësuar njëra tjetrën. (Ebner,D. & Baumgartner,R.J 2006). Prurja e 
situatës kur mundë të konkludohet se e kemi formësuar ofertën turistike kosovare, 
mund të ndodhë vetëm atëherë kur të jemi në gjendje që të bëjmë formësimin turistik 
të një hapësire p.sh. Rajoni i Prizrenit, a i Pejës apo Dukagjinit etj. Kjo është një detyrë 
tejet komplekse dhe në vete duhet të përmbaj analiza gjithëpërfshirëse kulturore, 
historike, etnike-demografike, dhe parashikimin e ruajtjes, kultivimit dhe zhvillimit në 
të ardhmen. 
 
 Për këtë nevojitët kohë e ajo është gjithnjë e më e pakët nëse dëshirohet që të zihet 
hapi me procesin që vetëm se po ndodhë në regjion dhe në vendet me të cilat Kosova 
kufizohet dhe korrespondon në lëmin e turizmit. Qëllimi i këtij punimi është që të 
sugjerohet bërja e projekteve me theks në ndikimin e zhvillimit të turizmit, në 
valorizimin e resurseve turistike, e në rendë të parë atyre kulturore e historike me të 
cilat disponon çdo rajon i veçantë por edhe Kosova si tersi me ofertën e vetë turistike. 
Duke shikuar rajonet e ndryshme gjeografike apo sub-regjionet nëpër Kosovë 
konkludojmë se ato kanë veçorit e veta dhe nivel të ndryshëm të traditës dhe nivelit të 
qasjes ndaj organizimit të degës se turizmit.  Dëshira për sukses dhe njohja e 
mundësive dhe fuqisë së ofertës turistike te Kosovës  që të ballafaqohet më kërcënimet 
e njohura por edhe ato të reja e që lidhen me dobësitë e vërejtura në funksionimin që 
janë paraqitur në ketë planë. Nevoja dhe dëshira e “palëve te interesuara” që të 
përpilohet një strategji e marketingut  e kane një qëllim themelor, i cili është që 
nëpërmes mbështetjes financiare nga ana e institucioneve, investitorëve, dhe 
donatorëve të sjellin Kosovën në krye të ofertës turistike të rajonit dhe me tejë. 
2). Përmbledhje Ekzekutive 
Misioni i aktiviteteve te lojtarëve kyç në zhvillimin e turizmit 
“Turisti është pikëmbështetja jonë kryesore”, Kjo e nënkupton së për aktoret kyç ne 
turizmin Kosovar, pikënisje fillestare është tregu, nevojat dhe dëshirat e 
konsumatorëve, në ketë rast turistët vendor dhe  ata te jashtëm. Duke u bazuar në ketë 
definim të bërë më lartë është e përcaktuar që resurset e brendshme të përdoren me 
qëllim të përmbushjes së këtyre nevojave dhe dëshirave, e që do të sjelle një vizite te 
turistëve edhe më të mire në të ardhmen.  
Caqet dhe detyrat 
-Arritja e nivelit të ofertës turistike, që te jetë e krahasueshme me atë te rajonit 
Detyra: Rekonstruimi i atyre objekteve ekzistuese Hoteliere dhe ndërtimi i atyre të reja. 
Detyra: realizimi i aktiviteteve tjera të nevojshme për mbështetjen e hotelieris, 
- Rritja e pjesëmarrjes në tregun e turizmit dhe hotelieris, në rajon e me gjerë, 
Detyra: përpilimi dhe implementimi i strategjisë së marketing mixit, bazuar në 
orientimin kah tregu, 
- Kthimi i mjeteve të investuara në produktin turistik, nëpërmes rritjes se vizitave në 
periudhën 5-10 vjeçare të aplikimit te strategjisë zhvillimore, 
- Mundimet e vazhdueshme në drejtim të rritjes së kualitetit te ofertës turistike, dhe 
qëndrueshmërisë në zbatimin e strategjive të zgjedhura, 
Përshkrimi i veprimtarisë 
Veprimtaria themelore e bartësve te ofertës turistike do te jetë ofrimi i shërbimeve në 
lëmin e turizmit dhe hotelierisë.  
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Oferta themelore 
   Rajonet gjeografike Kosovare me lokalitetet e veta kulturore siç janë ai i Pejës me 
“Qarshin e vjetër”, 10 lokalitetet  arkeologjike që nga shekulli II p.e.s, e deri në koherat 
e reja. Kullat si ndërtesa karakteristike, Xhamit në Qytetë si dhe 23 objekte tjera fetare 
myslimane, Patrikana dhe 12 objekte fetare krishtere duke përfshirë Manastiret,etj. 
Kosova pra ka çka të ofroj dhe për çka të jetë në shënjestër të lajmeve përpos situatës 
dhe ngjarjeve politike dhe atë për tema rreth historisë se begatshme (vend i luftërave 
dhe monumenteve historike), lokaliteteve arkeologjike të jashtëzakonshme (Qyteti 
Ulpiana), lokaliteteve turistike ( Banjat shëruese, qendrat e skijmit, lumenjtë, liqet, 
fshatrat turistike). Në të njëjtin rajon mund të shijohet-vizitohet trashëgimia kulturore   
në muzeun etnografik të qytetit, ekspozitat nëpër Kulla, në manifestimet e dramës, 
prozës dhe poemës, evenimentet e muzikës që zhvillohen gjithandej në periudha 
kohore dhe stinë të ndryshme. Rajoni i Bjeshkëve të Sharrit që ofrojnë mundësi të 
përjetimit të mënyrës tradicionale të jetës se popujve me gjuhe të ndryshme dhe të 
veshjeve, dasmave dhe aktiviteteve kulturore unike, kombinuar me turizmin malor 
gjatë pranverë-verës dhe atë dimëror gjatë dimrit të gjatë me se pesë muaj.  
Çka e benë ofertën e hotelit të veçantë; 
  E gjithë kjo e përmendur më lartë, pra lidhja e këtyre atraksioneve dhe lokaliteteve 
turistike në një tersi si oferta turistike e Kosovës nuk do të mundë të bëhet pa një 
infrastrukturë të komunikacionit që duhet përmirësuar dhe zgjeruar. Lidhjet e mira të 
komunikacionit në nivel të vendit por edhe me vendet fqinjë, posaçërisht me 
Shqipërinë dhe Malin e Zi, mund ta vendosin Kosovën si cak turistik për një numër të 
madhe turistësh. Krijimi i mundësive për shfrytëzimin e Aeroporteve (Prishtinë, 
Gjakove, Kukës) për sjelljen e vizitorëve është një nevojë dhe rrugë e cila do ti 
ndihmonin zhvillimit të degës se turizmit në Kosovë. E gjithë kjo do të jetë jo komplete 
nëse nuk i kushtohet kujdes ruajtjes se baraspeshës ekologjike në rajonet ku kjo nuk 
është dëmtuar, hapave urgjentë në sanimin e dëmeve të bëra ekosistemit, eliminimit të 
ndotjeve të ambientit në tëre vendin.  
3). Analiza e situatës: 
I) Mjedisi i jashtëm 
Konkurrenca 
   Forca e konkurrencës dallohet varësisht nga llojet e shërbimeve të cilat i ofron 
destinacioni turistik, por me një diversifikim të ofertës dhe strategji të llojeve të 
ndryshme mund të jemi lojtar aktiv në ndarjen e nivelit të kënaqshëm të pjesëmarrjes 
në treg, në segmentin e turizmit individual dhe grupor ekziston një konkurrencë në 
rajon por falë përparësive dhe kualitetit në ketë lëmi mund të merret pozita e liderit. 
Me ketë do të plotësohen vetëm një pjesë e kapacitetit të hoteleve dhe vendpushimeve. 
në pjesën e turizmit sportive, alpinist, shëndetësor dhe rekreativ nuk ka ndonjë 
konkurrencë të fortë në nivel rajoni, por këtu kërkohet investim shtesë në krijim e 
kushteve për një ofertë të plotë për sportistet dhe të tjerët. Një shërbim i nivelit të lartë 
në ketë lëmi mundet që të plotësoj kapacitetet e hoteleve dhe të hapë përspektiva të 
reja për sjelljen e grupeve sportive me kërkesa të sofistikuara si nga vendi ashtu edhe 
nga jashtë, në pjesën e turizmit kongresial është një konkurrence e bazuar në nivelin e 
ultë të çmimeve të ofruara, por kjo është një gjendje e krijuar nga konkurrenca jolojale 
dhe mos rregullimi i tregut. Oferta e jonë me shërbime të kualitetit me të lartë së të 
tjerët do të sjell edhe klient me kërkesa me të rafinuara të cilat ekzistojnë në treg dhe 
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plotësimi i këtyre kërkesave do të plotëson pjesën e madhe të kapaciteteve, duke e 
marrë një pjesë të tregut nga konkurrenca. 
 
Mjedisi ekonomik 
   Rritja e proklamuar e produktit shoqëror  dhe të ardhurave kombëtare do të bëjë që 
edhe të ne të përcjellët trendi i rritjes së kërkesës për ofertën tonë. Kjo ka të bëjë edhe 
me popullsinë vendore dhe ajo përkohësisht në vendet e jashtme por edhe me bizneset 
e rajonit dhe të vendit. Një rritje e ndarjeve e të ardhurave të popullsisë dhe bizneseve 
për qëllime të realizimit të udhëtimeve turistike, por edhe joshja e turistëve nga jashtë 
do të mundësoj plotësimin e kapaciteteve ekzistuese dhe atyre në ndërtim. Niveli i ultë 
i inflacionit në vend  i konvenon kësaj veprimtarie me mbajtjen e nivelit të çmimeve të 
pandryshuara. Rritja e pranisë së bizneseve të huaja në tregun e vendit është një 
përspektiv e zhvillimit të turizmit kongresial dhe afarist. 
 
Mjedisi politik 
   Një situatë e pa rregulluar politike e ka si rezultat numrin me të vogël të turistëve nga 
jashtë, e kjo ndikon edhe tek shumica e subjekteve turistike. Por lëvizjet pozitive të 
stabilizimit të demokracisë dhe institucioneve në vend dhe rajon janë duke ndikuar 
pozitivisht në imazhin e turizmit në vendin tonë. Përfshirja e vendit në harmonizimin e 
politikave të ndryshme ekonomike e turistike, siç janë ato mbi qarkullimin e lirë të 
njerëzve dhe mallrave, vizave, doganave, tatimeve, standardeve etj, me vendet e rajonit 
dhe Bashkësinë Evropiane dhe asociacionet e tjera, do të sjellin një situatë kur do të 
lehtësohet edhe qarkullimi turistik tek ne. 
 
Mjedisi ligjor dhe rregullatorët 
   Krijimi i një legjislature adekuate dhe standardizimi i shërbimeve hoteliere do të 
ndikojnë në lidhjet e vendit me tregun ndërkombëtar duke vendosur kushte të 
qëndrueshme juridike për investimet dhe zhvillimin e veprimtarive të bizneseve. 
Ndërhyrja e institucioneve në rregullimin e tregut të hotelieris dhe turizmit me 
normativ dhe standard do të krijoj një konkurrencë me të mirë dhe një siguri për 
investimet dhe marrëdhëniet në mes menaxhmentit dhe pronarëve të ndërmarrjeve. 
Ndërmarrja dëshiron dhe është e përfshirë në aplikimin e ligjit dhe kërkesave të 
rregulloreve nënligjore aktuale dhe standardizimin e ofertës së vetë edhe me standarde 
ndërkombëtare. 
Mjedisi teknologjik 
 
 Edhe në turizëm ndryshimet teknologjike  janë hetuar dhe kanë sjellë ndryshime në 
nivelin e ofertës, duke u nisur nga kompjuterizimi i veprimtarisë dhe krijimi i bazës së 
të dhënave dhe lidhjeve me subjektet tjera siç janë: agjencionet turistike dhe ofruesit e 
shërbimeve siç janë: taksitë e “rent a car” e agjencioneve. Shfrytëzimi i teknologjisë 
informative është qëllim i subjekteve turistike në mënyrë që të paraqitet oferta e tyre 
edhe nëpërmes rrjetit vendor dhe ndërkombëtar të bartjes së të dhënave, është fjala për 
web faqet e ndryshme që sjellin informata për turizmin. Kjo e benë që të plotësohet 
kërkesa e vizitorit, (qofshin individual apo ata grupor) i cili gjithnjë e me shumë e ka të 
lidhur aktivitetin e vetë me qasjen në rrjetin e internetit dhe shfrytëzimin e 
teknologjisë informative. 
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Mjedisi social dhe kulturor 
   Ndryshimi i stilit të jetës së individit por edhe të familjes është e dukshme dhe e 
rëndësisë së veçantë për gjetjen e njohurisë së si dëshirojnë ata ta kalojnë kohen e tyre 
si vizitor apo turist ne destinacionin turistik. Një rritje e fuqisë blerëse dhe koha e lirë 
në dispozicion të individit e ka rritë kërkesën për shfrytëzimin e ofertës për vizita dhe 
udhëtime turistike, të cilat me një organizim të mire begatohen me elemente të 
ndryshme të sportit, muzikës, kulturës, dëfrimit dhe rekreacionit si një dukuri 
moderne. Krijimi i mundësive financiare tani e nënkupton edhe krijimin e kushteve për 
paraqitjen e nevojës përsonale që të pushohet dhe të kënaqet e jo vetëm të punohet pa 
ndërprerë, pra kthimin e individit kah vetvetja dhe përmbushja e kohës me kënaqësi 
dhe dëfrim. Por ndryshimet në mënyrën e kalimit të kohës së lire e përcjellë edhe rritja 
e kërkesave individuale për shfrytëzimin e ofertës në mënyrë dhe kohë të veçantë, pra 
individualizimi i kërkesës që po behët me e theksuar së fundi. Kjo ka ndërlidhje me 
nivelin e kërkesës për të mësuar, ngritjen në arsimim, komunikimin me te tjerët, 
pjesëmarrjen në ngjarjet e ndryshme etj, që mund të përjetohen gjatë qëndrimit në 
hotelë, por edhe në rajonë e vende në përgjithësi. 
II) Analiza e tregut 
Tregu Cak 
Turizmi Kulturor-Historik (trashëgimia e periudhave te ndryshme kohore,) 
Turizmi Sportiv (ekipet sportive nga vendi dhe jashtë), 
Turizmi shëndetësor ( banjat termale, qendrat bjeshkatare,etj) 
Turizmi i kongreseve, (bizneset, OJQ, institucionet edukative,etj), 
Turizmi biznesor, dhe i ngjarjeve tjera, (prezantime produktesh, ahengje,) 
Turizmi individual (individët dhe grupet, që gravitojnë në rajon dhe ata në transit). etj. 
 
Karakteristikat e tregut 
   Synimi është që vizitorët e destinacioneve të kthehen në shfrytëzimin e shërbimeve 
tona prapë, ketë lojalitet të shfrytëzuesve mund ta arrijmë me kualitetin e lartë të 
shërbimeve dhe përmbushjen e nevojave të vizitorëve/turistëve si të jashtëm ashtu 
edhe te brendshëm. Duke u nisë mbi njohuritë e përmendura me sipër për krijimin e 
individualizmit tek kërkesat e çdo vizitori, destinacioni turistik duhet ti përgjigjët me 
kualitetin dhe  individualizimin e shërbimit për çdo njërin sipas kërkesave të tij ( në 
kufij të mundshmes). Nëse ja arrijmë ketë atëherë plotësohen konditat që vizita të 
përsëritet dhe kjo do të jetë një ndër kushtet themelore për sukses afatgjatë. 
Nevojat themelore të tregut cak 
  Çdo grup i vizitorëve ka arsye dhe nevoja për shfrytëzimin e ofertës së destinacionit 
turistik, dhe atë si vijon: 
- Turistet e destinacioneve kulturo-historike dëshirojnë që vizitat te bëhen me 
autobus/transport modern dhe të sigurtë, si dhe krijimin e ndërlidhjes se vizitës me 
shijimin edhe te ofertës shtesë pas vizitës monumenteve dhe evenimenteve, 
-Sportistet kanë nevojë që hotelet të kenë terrene sportive, basenë, sauna, sallë fitnesi, 
ushqim kalorik,etj. 
- Individët dhe grupet që kanë nevoja për shërim ne destinacionet e ndryshme 
dëshirojnë qe të ketë rregull, pastërti dhe profesionalizëm ne shërbimet e ofruara, 
-Shfrytëzuesit e turizmit  të kongreseve, kanë si kërkesë sallën e pajisur me të gjitha 
mjetet audivizuele, për mbajtjen e prezantimeve, konferencave, etj. 
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-Shfrytëzuesit e turizmit biznesor kanë kërkesa të larta për nivelin e luksit të shërbimit, 
si te ushqimit dhe specialiteteve, dhomave luksoze dhe pajisjen me mjete audiovizuele 
për shfrytëzim. 
-Individët zakonisht përpos qëllimit themelor të vizitës së tyre mund ti shfrytëzojnë 
edhe shërbimet e tjera shtesë që i posedojnë hotelet. 
Përpos kërkesave specifike të çdo grupe cak, ata kanë në dispozicion dhe mund të 
kërkojnë edhe shërbime shtesë me elemente specifike të shërbimeve. 
 
III) Mjedisi i brendshëm 
 Në destinacionet turistike duhet që te merren të gjitha masat për sigurimin e burimeve 
teknike, njerëzore e financiare për realizimin e objektivave të përcaktuara. Në 
përgjithësi në të gjitha nivelet e organizimit të punësuarit janë të aftë dhe të gatshëm 
që të përgjigjen pozitivisht në kërkesën për përmirësime, duke filluar nga nevoja për tu 
arsimuar edhe me tej e sidomos në mësimin e gjuhëve të huaja, mënyrave të reja të 
shërbimit, shfrytëzimin e teknologjive të reja, etj. Duhet dhënë rendësi disa pjesëve të 
organizimit e  që kanë të bëjnë me ndryshimin e qëndrimit ndaj punës, zhvillimin e 
frymës së bashkëpunimit ndërmjet të punësuarve, arritjes së njohurive dhe aftësive të 
reja, krijimi i një filozofie të përbashkët për punën që do të jetë si udhërrëfyes i secilit 
anëtar të stafit. Bashkëpunimi i njëjtë kërkohet edhe nga pjesëtaret e ndërlidhur te 
ofertës te destinacionit turistik ne rajon e ne nivel vendi. 
SWOT analiza (e Vendit si destinacion turistik) 
Përparësitë (Strenght) 
Pasurit natyrore (male, lumenj, ujëvara, klima,.. 
Qasja, vendosja afër rrugëve magjistrale, largësi e vogël nga qytetet dhe aeroporti,.. 
Menaxhment i ri dhe profesional, 
Trashëgimia kulturo-historike, 
Afërsia e terrëneve sportive, 
Dobësitë (weaknesses) 
Prania e vogël apo mosprania në media, 
Mungesa e faqeve të internetit, 
Përsoneli jo mjaft i trajnuar në hotelieri, 
Mungesa e informative për vizitorët dhe udhërrëfyesit për mundësit e vizitave të 
atraksioneve, 
Ndërlidhja jo e fortë me agjencionet turistike dhe tjera, 
Mungesa e transportit vetanak të hoteleve për vizitoret, 
Fuqia financiare e ndërmarrjeve, 
Mundësit (opportunities) 
Ndërtimi i rrugës së re nacionale Durrës-Prishtinë 
Ndërtimi i qendrave turistike në Bjeshkët e afërta, 
Shfrytëzimi i shërbimeve shtesë dhe konsulencës për të interesuarit, 
Rritja e fuqisë blerëse të vizitorëve dhe rritja e kërkesës për turizëm, 
Lidhja e vendit tonë me rajonin dhe Evropën, 
Shfrytëzimi i stimulimeve dhe donacioneve për zhvillimin e turizmit në nivel vendi dhe 
ndërkombëtare. 
Kërcënimet (threats) 
Hapja dhe oferta e re nga vendet e rajonit, 
Situata jo e qartë politiko-ekonomike, 
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Mos interesimi i institucioneve lokal në zhvillimin e turizmit, 
Fuqia blerëse e ultë e disa segmenteve të popullatës vendore. 
Ndotja e Ambientit. 
4). Caqet e Marketingut, 
Caqet komerciale 
Rritja e numrit të turistëve individual, dhe grupor, 
Rritja e ekipeve sportive, 
Arritja e pozitës lider në organizimin e punëtorive, seminareve, kongresëve. 
Ofrimi i shërbimeve shtesë për individët dhe grupet, në kuadër të ofertës ekzistuese, 
Caqet jokomerciale 
 
Krijimi i konsumatorëve/vizitorëve lojal, 
Rritja e informimit të vizitorëve dhe të interesuarve për bukuritë natyrore të rajonit, 
Informimi i vizitorëve për mundësit e shfrytëzimit të mundësive për rekreacion, 
Organizimi dhe bashkë-organizimi i manifestimeve kulturo historike, 
 
5). Strategjitë e marketingut 
   Arritja e gjetjes së një kombinimi të përshtatshëm të elementeve të marketing mixit, 
do të ndihmojë në arritjen e caqeve të caktuara të marketingut në destinacionin 
turistik. në kuadër të shfrytëzimit të kapaciteteve të ndërtuara dhe atyre në ndërtim 
duhet që të tentohet të arrihet pozicionimi i destinacionit në të gjitha segmentet në të 
cilat e zhvillojmë aktivitetin e promovimit te ofertës. Kjo ka të bëjë para së gjithash me 
shfrytëzimin e promocionit si mjete për arritjen e këtij caku të vendosur. Duhet arritë: 
Që të krijohet bindja tek publiku për kualitetin e destinacionit dhe mundësive që ai i 
ofron, kjo të arrihet nëpërmes kampanjave promovuese në të gjitha mediat dhe mjetet 
tjera promovuese. që të përgatitet materiali propagandues siç janë: broshurat, video 
incizimet, për secilin segment të tregut siç janë p.sh, materiali informues për ekipet 
sportive, duhet berë distribuimi tek ekipet sportive, gazetave dhe revistave të 
specializuara, TV dhe radio redakcioneve,..etj. Materiali për mundësit e organizimit të 
kongresëve të dërgohet tek organizatat, institucioneve, dhe shoqatave të cilat kanë 
nevoje për ketë lloj të shërbimit. Çmimet për shërbimet e turizmit sportive dhe atij 
kongresial duhet të formohen në nivel të konkurrencës me të vetmin qëllim që oferta e 
jonë të pozicionohet në bazë të kualitetit dhe kapaciteteve, kjo duhet të bëhet në 
periudhën e ardhshme 2 vjeçare, në vitet tjera çmimi duhet të rritet gradualisht duke u 
kujdesur njëkohësisht për nivelin e kualitetit të ofertës dhe përmirësimin e ofertës. Te 
zhvillohet produkti i ri dhe te rinovohet produkti ekzistues turistik dhe infrastruktura, 
Te ndërmerrën në vazhdimësi kërkimet dhe analizat e tregut. 
Elementet e marketing mixit 
 
Produkti 
 Ofrimi i shërbimeve për vizitor /turist bazuar në shfrytëzimin  e resurseve në 
dispozicion. Këtu mëndohet para se gjithash në ofrimin e shërbimeve siç janë: 
Shërbimet e vendosjes (te kategorizuara sipas standardeve), Shërbimet e restoranteve, 
Shërbimet e huazimit te sallave, shërbimet e dhënies me qira te objekteve sportive, 
Organizimi i vizitave në objektet kulturo- historike, Shërbimet shëndetësore-
rekreative, etj 
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Çmimi 
 Ne kuadër të politikave të marketingut është e nevojshme që të bëhet edhe diferencimi 
i çmimeve sipas disa kriteriumeve: sipas llojit te shërbimeve, sipas kohës/sezonit në të 
cilën ofrohen, mënyrës se shitjes/ofrimit të shërbimit (drejtpërdrejtë apo nëpërmes 
agjencioneve),etj.  
Vendi- kanalet e shitjes, në përgjithësi ky element e luan një rol kyç në krijimin e 
kushteve për kënaqjen e nevojave te vizitorëve/turistëve, dhe këtu dallojmë disa 
mënyrat e ofrimit te shërbimeve: Shitja përsonale si formë dominuese e kontaktit te 
a’tij që e ofron dhe a’tij që e konsumon shërbimin e caktuar apo forma direkte, Shitja 
me ndërmjetësues ku dallohen agjencionet turistike, tour operatoret dhe mënyrat tjera 
alternative (panairet apo promovimet e rastit), nënkontraktoret, etj. Kjo është një qasje 
delikate dhe marrëdhëniet në kanalet e shitjes janë konvencionale dhe vertikale, duke 
u përgatitur për një përdorim me të madhe të kanaleve vertikale të integruara  
nëpërmes ndërtimit të sistemit ku ndërmjetësuesit të veprojnë si një ekip me hotelet 
dhe ofruesit tjerë te shërbimeve turistike. 
Promocioni 
 Edhe elementi i Promocionit ekonomik dhe komercial i cili si formë e komunikimit 
mundëson përdorimin e instrumenteve te ndryshme siç janë: Mediat e shtypura 
(gazetat, revistat, pllakatet, katalogët, prospektet),Video spotet dhe filmi promocional ( 
film turistik, video në web faqe), Mjete promocionale (dhurata, dhe suvenire), Mjetet 
përsonale të promocionit dhe Marrëdhëniet me publikun (  konferencë për gazetar, 
publiciteti, pritje promocionale për fillim sezoni), Marketingun gojë me gojë (word of 
mouth)  që ka të bëjë me bartjen e të tjerëve të eksperiencës dhe përjetimit individual 
nga vizitoret e kënaqur. Përparimi i shitjes- bëhet nëpërmes pjesëmarrjes në panaire, 
organizimi i lojërave të fatit, lirimeve promocionale, manifestimeve sezonale, 
 
6). Segmenti i menaxhmentit 
 Nëse arrihet që e gjithë filozofia e zhvillimit të afarizmit të bazohet në konceptin e 
marketingut si funksion kryesor në subjektet qe operojnë në destinacionet turistike, 
dhe nëse lejohet komunikimi dhe shkëmbimi i informatave ndërmjet pjesëve të 
ndërmarrjes dhe destinacionit në përgjithësi, e kjo do ti mundësojë arritjen e 
rezultateve pozitive në afarizëm. Nga kjo del rekomandimi që të kryhet në vetë 
ndërmarrjet dhe subjektet turistike një ndryshim me qëllim të dhënies së autorizimeve 
dhe përgjegjësive departamentit të marketingut. Ato ndryshime duhet të përfshinë 
edhe vetë departamentin e marketingut, i cili do të merrej me ndarjen e punëve 
varësisht nga shërbimi apo blerësit (në ketë rast shfrytëzuesve të shërbimeve). Kjo 
arrihet me punësim të profesionistëve dhe mbështetjen adekuate nga sektorët tjerë në 
destinacion (shërbimeve të ndryshme përcjellëse,..).  
Një strukturë organizative  do te duhej vendos dhe ajo ti bashkëngjitet si aneks planit 
të marketingut. 
 
7). Segmenti  i Financave 
 Rendësi e veçantë duhet ti kushtohet financave të cilat janë një nga resurset të cilat 
vazhdimisht e kushtëzojnë afarizmin e subjekteve turistike. në ketë funksion bëhet 
planifikimi i investimeve të nevojshme, planifikimi i të hyrave në periudhën e 
eksploatimit dhe në varësi të nevojës dhe planit të kthimit të mjeteve qofshin ato 
vetanake apo të huazuara, duke e bërë krahasimin me planin e vendosur për periudhën 
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e kthimit të investimeve. Dhe në bazë të këtyre planeve dhe krahasimeve do të shihet 
arsyeshmëria e investimeve të bëra dhe planifikuara. Mbështetja me subvencione dhe 
lejime nga Institucionet do te ishte një shtytës i zhvillimit te turizmit. Buxheti dhe 
pasqyrat financiare  do te duhej te bashkëngjiten si aneks i planit të marketingut. 
8). Kontrolli dhe përcjellja e zbatimit 
 Zbatimi i marketingut nënkupton shëndërrimin e planeve të marketingut në detyra 
konkrete dhe siguron që ato detyra të kryhen në mënyrë që të arrihen caqet e caktuara 
në planë. Duhet të ketë së paku takime në tremujoret e vitit afarist ku do të shqyrtohet 
plani i marketingut, në këto takime do të raportohet për implementimin e aktiviteteve 
të planit. Plani i marketingut duhet që të rishikohet obligueshëm s’paku çdo 12 muaj.  
 
3. Përfundim 
  Turizmi dhe vizitat turistike nga vendet tjera ne Kosove janë te një rëndësie te veçante 
si burim i te ardhurave si kontribut i aktiviteteve ekonomike. Zhvillimi i turizmit 
vendor duhet te behet duke synuar rritjen e pjesëmarrjes ne tregun ndërkombëtar 
turistik, duke rritur numrin e vizitave, zgjatjen e numrit te ditëve te qëndrimit, rritjen e 
shumave qe turistet i harxhojnë gjate qëndrimit ne vend. Mundi i lojtarëve kyçe te 
turizmit Kosovar për te arritur ketë qe e thamë me larte duhet te përqendrohemi ne 
aktivitete ,siç janë: 
-krijimi i një qendre informative turistike për vizitoret,   
-zhvillimi i produkteve te reja turistike dhe të përmirësohet produkti ekzistues turistik, 
zhvillimi shtese i infrastrukturës turistike,  
-te ndërmerren kërkimet dhe analizat e tregut, dhe  
-informatat te distribuohen tek subjektet turistike, dhe palët e interesuara. 
Me vetë faktin e vënies se qëllimit që të përgatitet një ofertë turistike dhe të ndërtohet 
një destinacion, duhet pritur mundime dhe angazhime permanente. Edhe pas arritjes 
së  prezantimit te kësaj oferte para të interesuarve duhet me qenë të vetëdijshëm se 
deri në çfarë niveli mund të konkurrojmë me destinacioneve te tjera si në rajon edhe 
me gjerë. Një strategji e zhvillimit të turizmit në çdo vend do të duhej të bazohej në 
vënien e caqeve të arritshme dhe të mundshme, që do të sjellin një zhvillim të 
qëndrueshëm dhe të harmonizuar  në nivel vendi në periudhën e ardhshme afatmesme. 
 Ne bazë të fakteve të numëruara me lartë del së destinacioni turistik në të ardhmen do 
të merë dukjen dhe cilësinë me të cilën do të bëhet prijës në shërbimet e ofruara në 
rajon e me gjerë. Por vetëm ndërtesat dhe pajisjet nuk mjaftojnë që të hyhet në garë me 
konkurrencën, mbetet përgatitja profesionale dhe përkushtimi i menaxhmentit dhe 
personelit në zbatimin e konceptit të marketingut gjatë aktiviteteve ditore që ata i 
zhvillojnë. Menaxhmenti mund të bëjë hapat fillestar në rritjen e pjesëmarrjes, por në 
vazhdim nuk mund të arrihet përparim po nuk i përmbahen planit të marketingut, që 
përfshin edhe përcjelljen e realizimit dhe analizën e realizimit të caqeve dhe detyrave 
të veçanta. Me një planë të mirë të marketingut mbetet problem tregu dhe ndikimi që 
në të  bëjnë faktorët e jashtëm mundësinë për kontroll nga ndërmarrja. Një kualitet i 
planit të marketingut shihet në kërkesën që të përshtatet dhe përmirësohet sa herë që 
ndryshojnë kushtet në të cilat zhvillohet biznesi dhe faktorët e jashtëm dhe të 
brendshme. Tregu është një faktor që mundet të ndikoj në nevojën e vazhdueshme të 
përmirësimeve në planin e marketingut të hotelit. Çdo herë kur procesi i planifikimit të 
marketingut rishikohet patjetër së arrihet përmirësim dhe kjo ndikon edhe në 
përmirësimin edhe te rezultateve nga implementimi i tij. Planifikimi i marketingut 



350 

 

 

përkufizon veprimtarinë, si dhe zvogëlon rrezikun e dështimit të projekteve rreth  
destinacionit turistik dhe njëkohësisht ndikon në shtimin  e aftësisë për të përballuar 
rrezikun më të madh, me të cilin mund të ndeshet. 
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Doc. Dr. Ferit Balla Universiteti Planetar i Tiranës 

45.Shërbimet, shërbimet financiare dhe turizmi 

 
Hyrje 
Me shërbime kuptojmë përfitime të paprekshme, përkundrejt mallrave që janë të 
prekshme. Ato pra, nuk mund të preken, trajtohen, shijohen, ndihen, etj. Ato nuk kanë 
nevojë për transport, ruajtje, etj. Gjithashtu, shërbimet nuk janë të rezervueshme. Po 
ashtu, shërbimet janë të pandashme. Ofruesi i shërbimit sapo klienti e kërkon atë, 
duhet që të ofrojë shërbimin deri në përfundimin e plotë të realizimit të tij. Çdo 
shërbim është unik. Koha, konsumi, pagesa për shërbimin nuk mund të përsëriten për 
shkak të vendndodhjes, rrethanave, burimeve që përdoren, etj. Inputet dhe outputet e 
shërbimeve janë shumë të ndryshueshme për shërbime të njëjta apo të ngjashme. 
Faktori njerëzor është shpesh faktor kyç suksesi në bizneset e shërbimeve dhe është një 
faktor që ndikon shumë në kërkesën për shërbime, kërkesë e cila në fakt mund të 
ndryshojnë nga stina, koha gjatë ditës, ciklet e biznesit, etj. Shërbimet financiare janë 
shërbimet ekonomike të ofruara nga industria e financave, e cila përfshin një gamë të 
gjerë të organizatave që menaxhojnë paratë, duke përfshirë edhe unionet e kreditit, 
bankat, kompanitë e kartave të kreditit, kompanitë e sigurimeve, kompanitë e 
financave të konsumit, ndërmjetësit e aksioneve, fondet e investimeve dhe disa 
ndërmarrjeve shtetërore që ofrojnë shërbime të tilla për publikun. Turizmi ka të bëjë 
me udhëtimet që bëjnë individët dhe grupet për shfrytëzimin e kohës së lirë dhe për 
biznes, etj. Turizmi është bërë një veprimtari e gjerë mjaft popullore në botë. Turizmi 
është i rëndësishme, dhe në disa raste, me rëndësi jetike për shumë vende. Ai është një 
aktivitet thelbësor për jetën e kombeve për shkak të efekteve të drejtpërdrejta të tij mbi 
sektorët socialë, kulturorë, arsimorë dhe në tërësi në ekonominë e vendeve të 
ndryshme dhe në marrëdhëniet midis kombeve dhe vendeve. Turizmi sjell sasi të 
mëdha parash në monedhë të huaj që përdoret për importin e mallrave dhe shërbimeve 
nga vende të tjera dhe për përmirësimin e bilancit të pagesave. Gjithashtu, ky sektor 
krijon kushte për mirëfunksionimin e sektorëve dhe biznesve të tjera. 
 
Përmbledhje 
Qëllimi i këtij studimi është që të japë lidhjen midis shërbimeve, shërbimeve financiare 
dhe turizmit si një mënyrë për të patur klientë sa më të kënaqur për të arritur 
avantazhin konkurrues dhe për të shtuar të ardhurat e operatorëve në këtë sektor. Për 
realizimin e këtij studimi janë përdorur materiale nga burime primare të cilat janë 
lexuar dhe seleksionuar dhe mbi bazën e tyre dhe nga përvoja është shkruar diskutimi i 
çështjes dhe mbi këtë bazë janë shkruar konkluzionet dhe rekomandimet. 
 
Rekomandimi kryesor është se Ulqinit i duhet një zhvillim i qendrueshëm në tërësi, 
zhvillim i sektorit të shërbimeve financiare dhe zhvillim i të tërë llojeve të turizmit për 
të patur turistë gjatë tërë vitit, për të ndikuar në mënyrë të qendrueshme gjithëvjetore 
në ekonominë e komunës dhe në të ardhurat e të tëra familjeve dhe qytetarëve të 
Ulqinit. 
Fjalët kyç: shërbime, shërbime financiare, turizëm, zhvillim ekonomik 
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Diskutim 
Shërbimet 
Me shërbime kuptojmë përfitime të paprekshme, përkundrejt mallrave që janë të 
prekshme. Ato pra, nuk mund të preken, trajtohen, shijohen, ndihen, etj. Ato nuk kanë 
nevojë për transport, ruajtje, etj. Gjithashtu, shërbimet nuk janë të rezervueshme. 
Vendi i avionit nuk mund të rezervohet e të mos përdoret deri sa të vijë data e caktuar 
për udhëtim. Po kështu edhe dhoma e hotelit, etj. Po ashtu, shërbimet janë të 
pandashme.  
 
Ofruesi i shërbimit sapo klienti e kiërkon atë, duhet që të ofrojë shërbimin deri në 
përfundimin e plotë të realizimit të tij. Çdo shërbim është unik. Koha, konsumi, pagesa 
për shërbimin nuk mund të përsëriten për shkak të vendndodhjes, rrethanave, 
burimeve që përdoren, etj. Për shembull: shërbimi taksi që transporton klientin në një 
vend të caktuar, ofrohet ndryshe nga shoferë të ndryshëm si për rrugën që ata zgjedhin 
për të shkuar në destinacion, ashtu edhe për shërbimin e ofruar (1).  
 
Secila prej këtyre karakteristikave në mënyrë të pashmangshme e komplikon konceptin 
e shërbimit të qëndrueshme dhe e bën ofrimin e shërbimeve në çdo rast një sfidë. 
Inputet dhe outputet e shërbimeve janë shumë të ndryshueshme për shërbime të njëjta 
apo të ngjashme. Meqënëse në shërbime intensiteti i përdorimit të burimeve njerëzore 
është i lartë, është shumë i rëndësishëm manaxhimi këtyre burimeve (2).  
 
Faktori njerëzor është shpesh faktor kyç suksesi në bizneset e shërbimeve dhe është një 
faktor që ndikon shumë në kërkesën për shërbime, kërkesë e cila në fakt mund të 
ndryshojnë nga stina, koha gjatë ditës, ciklet e biznesit, etj. Përveç kontabilistëve, 
avokatëve dhe këshilltarëve financiare, edhe bankat, hotelet, sigurimet, etj, duhet të 
përpiqen që të mbajnë dhe manaxhojnë marrëdhënie afatgjata me klientët e tyre, jo 
vetëm sepse janë klientë, por sepse këta të fundit i referojnë familjeve, të afërmve dhe 
miqve të tyre shërbimet e ofruara dhe cilësinë e tyre (3).  
 
Shërbim është ajo veprimtari që:  
Dorëzohet nga ofruesi i shërbimit zakonisht në bashkëpunim të ngushtë me furnitorët 
e klientët. 
Shkaktohet nga funksionet e sistemeve të ndryshme teknike dhe nga veprimtari të 
veçanta të individëve. 
Porositet sipas nevojave të konsumatorëve. 
Dorëzohet individualisht për një konsumator të autorizuar (4). 
 
Shërbimet që ofrohen sipas standarteve kanë të caktuar: 
Përfituesin dhe përfitimet 
Parametrat funksionale 
Vendin e realizimit dhe vendin e ofrimit 
Regjistrueshmërinë 
Specifika të dallueshme 
Kohëzgjatjen 
Çmimin (5)Shërbimet financiare 
Shërbimet financiare janë shërbimet ekonomike të ofruara nga industria e financave, e  
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cila përfshin një gamë të gjerë të organizatave që menaxhojnë paratë, duke përfshirë 
edhe unionet e kreditit, bankat, kompanitë e kartave të kreditit, kompanitë e 
sigurimeve, kompanitë e financave të konsumit, ndërmjetësit e aksioneve, fondet e 
investimeve dhe disa ndërmarrjeve shtetërore që ofrojnë shërbime të tilla për publikun.  
Bankingu është një nga industritë më të zhvilluara sot në botë. Shërbimet bankare apo 
operacionet kryesore të bankave përfshijnë: 
Mbajtjen e parave të sigurta, duke lejuar tërheqjen e tyre kur është e nevojshme. 
Nxjerrjen e blloqeve të çeqeve për të paguar faturat dhe lloje të tjera të pagesave që 
mund të dorëzohen edhe me postë. 
Sigurimin e kredive personale, tregtare dhe hipotekare. 
Lëshimin e kartave të kreditit dhe debitit. 
Kryerjen e transaksioneve financiare dhe sigurimin e transfertave të fondeve 
Etj (6) 
 
Bizneset e siguracioneve kanë të bëjnë me sigurimin e subjekteve të ndryshme dhe 
garantimin se në rast dëmtimi të këtyre subjekteve pagesa kryhet me të parë sipas një 
procesure të paracaktuar nga polica e sigurimit. 
 
Shërbime të tjera financiare 
Ndërmjetësimi ose shërbimet këshilluese përfshijnë agjentët e aksioneve (shërbimet 
private të klientit) dhe ndërmjetësitë. Agjentët e aksioneve ndihmojnë investitorët në 
blerjen ose shitjen e aksioneve. Këto shërbime synojnë kryesisht investitorët 
individuale.  
 
Turizmi 
Turizmi ka të bëjë me udhëtimet që bëjnë individët dhe grupet për shfrytëzimin e 
kohës së lirë dhe për biznes, etj. Turizmi ka të bëjë me njerëz që udhëtojnë për të 
qendruar në vende jashtë mjedisit të tyre të zakonshëm për jo më shumë se një vit 
rresht për kohën e lirë, biznes dhe qëllime të tjera (7). 
 
Turizmi është bërë një veprimtari e gjerë mjaft popullore në botë. Në vitin 2011 në tërë 
botën ka patur rreth 983.000.000 turistë, që është një rritje prej 4.6% në krahasim me 
vitin 2010 dhe të ardhurat nga turizmi në tërë botën u rritën me rreth 3.8% po për të 
njëjtën periudhë (8, 9).  
 
Turizmi është i rëndësishme, dhe në disa raste, me rëndësi jetike për shumë vende. Në 
Deklaratën e Manilës “Mbi Turizmin Botëror” (1980) ai është përkufizuar si: "një 
aktivitet thelbësor për jetën e kombeve për shkak të efekteve të drejtpërdrejta të tij mbi 
sektorët socialë, kulturorë, arsimorë dhe në tërësi në ekonominë e vendeve të 
ndryshme dhe në marrëdhëniet midis kombeve dhe vendeve" (10)  
 
Turizmi sjell sasi të mëdha parash në monedhë të huaj që përdoret për importin e 
mallrave dhe shërbimeve nga vende të tjera dhe për përmirësimin e bilancit të 
pagesave. Gjithashtu, ky sektor krijon kushte për mirëfunksionimin e sektorëve dhe 
biznesve të tjera si agrobiznesi, bujqësia, veprimtaritë e relaksit dhe kënaqësive, etj.  
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Në vitin 1994, Kombet e Bashkuara klasifikuan dhe rekomanduan tri format më të 
përshtatshme të turizmit që janë: 
Turizmi në familje, që përfshin edhe banorët e vendit që udhëtojnë brenda vendit të 
tyre. 
Turizmi i brendshëm, që përfshin jo-rezidentët që udhëtojnë në vend të caktuar. 
Turizmi i jashtëm, që përfshirë ata që udhëtojnë në një vend tjetër (11). 
 
Llojet e turizmit jane:  
Turizmi dimëror – turizëm për shkak të kushteve të veçanta natyrore e klimaterike. 
Turizmi  masiv – turizëm masiv në sezone të caktuara të vitit. 
Turizmi i specializuar – specializim për shkak të florës, faunës, karakteristikave të 
veçanta të zonës, etj. 
Ekoturizmi – turizëm me prirje dhe ndjenjë për natyrën dhe mbrojtjen e saj me fokus 
zhvillimin e qendrueshëm. 
Turizmi mjeksor – i organizuar për shkak të kushteve të përshtatshme të kryerjes së 
vizitave dhe ndërhyrjeve mjeksore në një vend të caktuar për shkak të cilësisë dhe 
çmimeve të shërbimeve shëndetsore.  
Turizmi Arsimor – i ofruar për shkak të kushteve arsimore në vende të caktuara dhe në 
vende me interes në shkallë botërore për arsimin dhe zhvillimin e cilësinë e tij. 
Turizmi krijues – është turizëm kulturor që ka të bëjë me kushtet që ofrohen për të 
vizituar, shijuar, krijuar, prodhuar, tregtuar vlera kulturore dhe artistike. 
Turizmi errët – turizëm në vende ku kanë ndodhur ngjarje e dukuri të frikshme e të 
rëndësishme.  
Turizmi sportiv – që është i organizuar kryesisht me rastin e veprimtarive të mëdha 
sportive rajonale ndërkombëtare dhe vendi apo vendet pritëse kanë përfitime kolosale 
në kohë të shkurtër. 
 
Turizmi i qëndrueshëm “është udhëheqës për menaxhimin e të gjitha burimeve në një 
mënyrë të tillë që nevojat ekonomike, sociale dhe estetike mund të përmbushet duke 
ruajtur integritetin kulturor, proceset thelbësore ekologjike, diversitetin biologjik dhe 
sistemet e mbështetjes jetës." Zhvillimi i qëndrueshëm nënkupton "plotësimin e 
nevojave të tashmes pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të 
plotësuar nevojat e tyre." (12, 13). 
Shërbimet janë përfitime të paprekshme, ato nuk mund të preken, trajtohen, shijohen, 
ndihen, nuk kanë nevojë për transport, ruajtje, nuk janë të rezervueshme dhe janë të 
pandashme.  
 
Çdo shërbim është unik. Koha, konsumi, pagesa për shërbimin nuk mund të përsëriten 
për shkak të vendndodhjes, rrethanave, burimeve që përdoren, etj.  
 
Faktori njerëzor është shpesh faktor kyç suksesi në bizneset e shërbimeve dhe është një 
faktor që ndikon shumë në kërkesën për shërbime, kërkesë e cila në fakt mund të 
ndryshojnë nga stina, koha gjatë ditës, ciklet e biznesit, etj.  
 
Shërbimet financiare janë shërbimet ekonomike të ofruara nga industria e financave, e 
cila përfshin një gamë të gjerë të organizatave që menaxhojnë paratë, duke përfshirë 
edhe unionet e kreditit, bankat, kompanitë e kartave të kreditit, kompanitë e 
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sigurimeve, kompanitë e financave të konsumit, ndërmjetësit e aksioneve, fondet e 
investimeve dhe disa ndërmarrjeve shtetërore që ofrojnë shërbime të tilla për publikun.  
 
Turizmi ka të bëjë me udhëtimet që bëjnë individët dhe grupet për shfrytëzimin e 
kohës së lirë dhe për biznes, etj. Turizmi është bërë një veprimtari e gjerë mjaft 
popullore në botë. Turizmi sjell sasi të mëdha parash në monedhë të huaj që përdoret 
për importin e mallrave dhe shërbimeve nga vende të tjera dhe për përmirësimin e 
bilancit të pagesave. Gjithashtu, ky sektor krijon kushte për mirëfunksionimin e 
sektorëve dhe biznesve të tjera si agrobiznesi, bujqësia, veprimtaritë e relaksit dhe 
kënaqësive, etj.  
 
Konkluzione dhe rekomandime 
Ulqinit i duhet një zhvillim i qendrueshëm në tërësi, zhvillim i sektorit të shërbimeve 
financiare dhe zhvillim i të tërë llojeve të turizmit për të patur turistë gjatë tërë vitit, 
për të ndikuar në mënyrë të qendrueshme gjithëvjetore në ekonominë e komunës dhe 
në të ardhurat e të tëra familjeve dhe qytetarëve të Ulqinit. 
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46.Investimet ne funksion te zhvillimit ekonomik dhe proceset 
Integruese 

 
Abstrakti:  
 
Ky punim ka si qellim “identifikimin e strategjive me te mira te komunikimit dhe 
implementimin e tyre ne funksion te zhvillimit te turizmit”.   
 
Objektivi kryesor i strategjive te komunikimit eshte te nxise konsumatorin (turistin) 
te bleje produktin (destinazionin) turistik nepermjet informimit dhe perdorimit efikas 
te tyre.  
Strategjite e komunikimit dhe te informimit ne sektorin e turizmit jane konsideruar 
celesi i suksesit per vete faktin se implementimi efikas i tyre ben te mundur qe turisti te 
vleresoje  jo vetem destinacionin por nje produkt me kompleks qe perfshin nje shporte 
te mirash si: atraksione arkeologjike, arkitektonike, kulturale dhe historike, ushqime 
tradicionale tipike te nje krahine, prodhime zejtarie, sherbime socialo - kulturore etj.  
 
Nisur nga shume problematika te spikatura sot ne sektorin e turizmit, eshte ndermarre 
nje analize SWOT ku identifikohen shume veshtiresi, nje nder te cilat eshte dhe 
mungesa e informacionit jo vetem ne nivel nderkombetar por dhe kombetar.    
 
Pas identifikimit te mekanizmave kryesore te komunikimit, punimi do te analizoje 
menyren se si nje mori mekanizmash sot te disponueshem ne treg duhet te 
kombinohen nga politikeberesit per arritjen e objektivit kryesor. Perdorimi i ketyre 
mekanizmave, ne procesin e marrjes se vendimeve ne kuader te permiresimit te 
informacionit turistik, do te perbeje strategjite baze te komunikimit.  
 
Gjithashtu, do te indentifikohen operatoret kryesore dhe pergjegjes te zbatimit te 
strategjieve te komunikimit, duke rekomanduar bashkepunimin midis institucioneve 
publike dhe atyre private ne synim te rritjes se eficiences operuese, si dhe do te 
analizohen format e komunikimit dhe rendesia e tyre ne zhvillimin e turizmit.   
 
Theksojme se implementimi eficient i strategjive te komunikimit do te promovoje 
imazhin e vendi ne arenen nderkombetare duke rritur ndjeshem prurjet turistike si 
pasoje e se ciles do te perfitojne ekonomite locale dhe turizmi kombetare duke krijuar 
nje pozicion te identifikueshem ne tregjet nderkombetare. Fjalet kyce: strategji, 
informacion, zhvillim, turizem, promovim, risi, internet.  
 
Hyrje   
 
Sipas Keshillit Boteror te Turizmit dhe Udhetimeve (WTTC) edhe pse vitet e fundit 
rritja ekonomike ka qene e pa sigurte, sektori i turizmit ka patur nje rritje te dukshme 
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duke u shnderruar ne nje nga forcat kryesore ne zhvillimin ekonomise dhe te 
punesimit.  
Turizmi duhet te shikohet si nje burim pasurie i rendesishem per ekonomine e nje 
vendi dhe promovimi i tij do te ndikoje ndjeshem ne rritjen e rendesise dhe ne peshen 
qe ai do te zere ne zhvillimin ekonomik. Keshilli ben thirrje per implementimin i nje 
sistemi komunikimi me tekonologji te reja me qellim qe te vleresohen tregjet turistike 
kombetare.154.  
Ne baze te nje studimi te bere nga “Word Turizem Organization 2011” trendi i turizmit 
eshte ne rritje dhe do te vazhdoje te jete edhe ne 10-vjecarin e fundit ne nivel 
nderkombetar. Destinacioni me i preferuar i turisteve (nga e gjithe bota) pritet te jete 
pikerisht Europa me nje kuote tregu prej 45,9% 

155
 edhe pse rritja ne 2013 pritet te jete 

vetem 3 – 4 %
156

 
 
Per sa me siper, lindin natyrshem disa pyetje:  

- Si mund te behen vendet e rajonit pjese e destinacioneve te preferuara ne 
Europe?   

- Si mund te terheqim vemendjen e turisteve?  

- Si mund te jemi te dukshem ose ne c’menyre te bejme te njohur destinacionet 
tona turistike?  

 
Perpara se ti pergjigjemi pyetjeve te mesiperme, le te shikojme situaten aktuale ne 
sektorin e turizmit ne Shqiperi, si promovohet sot turizmi shqiptar ne arenen 
komberate dhe mbi te gjitha ne ate nderkombetare.    
 
1. Turizmi ne Shqiperi  
Shqiperia shtrihet ne pjesen perendimore te Ballkanit, ne perendim dhe jug-perendim, 
ajo laget perkatesisht nga deti Adriatik dhe ai Jon. Shfrytezimi i pozites gjeografike te 
ketij vendi, favorizon kushtet per zvillimin e nje turizmi frytdhenes. Shqiperia eshte 
lehtesisht e arriteshme nepermjet rrugeve tokesore, ajrore dhe ujrave detare, eshte e 
pasur me nje shumllojshmeri burimesh naturore si: atraksione kulturore, historike, 
arkeologjike, shumllojshmeri te flores dhe faunes, plazhe, ushqime tradicionale bio, 
qytete me rendesi historike dhe kulturore te mbrojtura nga UNESCO etj. Gjithashtu ajo 
ka nje klime te ngrohte mesdhetare qe lejon nje sezon te gjate turistik.  
Shfrytezimi eficient i te gjitha ketyre resurseve ben qe ne Shqiperi te jete e mundur te 
zhvillohen disa lloj produktesh turistike 4, ashtu si paraqiten dhe ne figuren me poshte. 

5
 

 
 

                                                
154 “Global Travel & Tourism industry defies economic uncertainty by outperforming the global 

economy in 2012 – and predicted to do it again in 2013” World Travelse & Tourism Council  

155
 “Tourism 2020 Vision”, World Tourism Organization Network, 2005  

156 “2012 International  Tourism Results and  Prospects for 2013”,  UNWTO News Conference  HQ, 
Madrid, Spain 29 January 2013, John G.C. Kester Programme Manager, Tourism  Trends and 
Marketing Strategies. 
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Figura 1. Produktet kryesore turistike Burimi: “Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 – 
2013”, Ministria e Turizmit Kultures, Rinise dhe Sporteve.  
Pra Shqiperia i ka te gjitha mundesite per te patur nje oferte turistike te pasur, cilesore 
dhe konkuruese jo vetem ne tregun kombetare por edhe ne ate nderkombetar.  
Megjithate te dhenat empirike qe vijne nga burimet zyrtare, nga studimet qe jane bere 
ne sektorin e turizmit apo nga media, tregojne per nje zhvillim me ritme shume te 
ngadalte dhe si pasoje nje kerkese te ulet ndaj ketyre produkteve turistike. Duke patur 
kaq shume burime dhe atraksione turistike, ne perseri kemi nje prurje te kufizuar te 
numrit te turisteve.  
Per te kuptuar me mire situaten, bazuar ne te dhenat e marra nga institucione zyrtare

6
 , 

u zhvillua nje analize SWOT, rezultatet e se ciles jane permbledhur  ne tabelen nr. 1.    
4 Produkti turisti konsiderohet sin je miks faktoresh material dhe imaterial  
5Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 – 2013. Ministria e Turismit Kultures Rinise dhe 
Sporteve 6INSTAT ,  MTKRS 
Tabela nr.1 Analiza SWOT e situates se sektorit te turizmit ne Shqiperi.  
 

Strength  Weeknesses  

- Varietet te burimeve dhe atraksioneve 
(kulturore, arkitektonike, ushqimore 
dhe vererave, etj) -Pozita gjeografike.  

- Klima e ngrohte.  

- Lagia nga deti Adriatik dhe Jon.  
 

-Mungesa e nje infrastrukture te 
pershtatshme.  
-Mungesa e nje bashkepunimi midis 
institucioneve publike dhe atyre private  
-Industri familjare dhe te permasave te 
vogla dhe mesme.  
-Mungesa e teknologjise se komunikimit 
turistik.  
-Perdorimi i kufizuar i ICT  
-Promocion shume i dobet ne nivele si 
locale dhe kombetare.  
 

Opportunities  Threats  

- Pika turistike te shumta  

- Kultura dhe tradita  

- Rrjete sociale  

-Konkurrece e forte nga vendet fqinje.  
-Cilesi e dobet e shebimeve njerezore.  
-Infrastrukture e pazhvilluar /mungese 
sinjalistike.  
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Sipas kesaj analize pikat ne te cilat duhet nderhyre per te permiresuar ndjeshem 
zhvillimin e turizmit jane te shumta si: permiresimi i infrastruktures, rritja e cilesise se 
sherbimit, rritja profesionale e burimeve njerezore, etj., por ky punim do te ndalet ne 
permiresimin/analizen e sistemit te informimit permes strategjive te komunikimit.  
 Ministria e Turizmit, Rinise dhe Sporteve ne kuader te implementimit te “Strategjive 
Sektoriale te Turizmit 2007-2013” ka si perparesi promovimin e turizmit brenda dhe 
jashte vendit permes perdorimit te ITC dhe internetit157 .  
Por nderkohe, ajo qe vihet re sot, eshte mungesa e nje rrjeti te mireorganizuar per 
promovimin e destinacioneve ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Mungesa e 
informacionit dhe perdorimi i teknologjise-dixhitale ne nivel kombetar dhe lokal 
perben nje nga dobesite e theksuara te turizmit Shqiptar duke krijuar nje barriere midis 
turizmit dhe turisteve.  
Duke qene se tregu i turizmit sot bazohet kryesisht ne informacion, sektori i turizmit 
ne Shqiperi rezulton ne dizavantazh, per arsye se aiperbehet me shume nga ndermarrje 
te vogla (biznese familjare) dhe te mesme te cilat kane me shume veshtiresi ne 
promovimin e tyre ne rrjetet elektronike te komunikimit te mases, kjo edhe per shkak 
te kostove te larta.8 
Duke krahasuar perfundimet e analizes SWOT me rezultatet e nje analize9 te bere per 
disa vende te rajonit (Itali, Mal i Zi, Shqiperi, Greqi) vihet re se mungesa e 
informacionit dhe perdorimi i limituar i ITC eshte nje nga pikat e dobeta  te 
perbashketa ne zhvillimin e turizmit ne rajon. Turisti sot, me shume se kurre, i 
sofistikuar ne zgjedhjet e tij, zgjedh destinacionin vetem pasi ai ka pare nje imazh te tij, 
i ka pelqyer emocioni qe i eshte percjelle, eshte i mireinformuar per sherbimet qe 
ofrohen, ka degjuar  nga eksperienca e turisteve te tjere per kenaqesite/mbresat qe ai 
le, per mundesite e argetimit apo kurimit etj. Rrjedhimisht mungesa e infomacionit ben 
pothuajse te pamundur zgjedhjen e nje destinacioni. Ndersa nje informacion i 
pjesshem nenvlereson cilesite e nje destinacioni duke e bere ate jo te preferuar per 
turistin. Pra ne te dyja rastet destinacioni nuk zgjidhet dhe mbetet jashte tregut 
pavaresisht cilesive/vlerave/kenaqesive/ qe ai ofron. Mendojme se duhet nderhyre 
nepermjet strategjive te komunikimit se pari per terheqjen e vemendjes dhe per te 
nxitur turistin potencial ne zgjedhjen e destinacioneve tona turistike dhe se dyti per 
ndergjegjesimin e insitucioneve publike dhe jo publike, kompetente ne sektorin e 
turizmit dhe nxitjen e bashkpunimit midis tyre.  
 
2.Cfare eshte  “STRATEGJIA”  
Lidhur me kete term jane dhene shume perkufizime ne kohe nga teoria ekonomike.  
Strategjia sipas Chandler (1962) eshte nje perkufizim i objektivave afatgjata nepermjet 
gjetjes se burimeve te nevojshme per arritjen e tyre.  
Eheelen e Hunger (1993) perkufizon strategjine si nje vleresim dhe percaktim i 
alternativave me te mira per arritjen e misionit dhe te objektivave afatgjate.  
Johnson e Scholes (1999), strategjia eshte nje instrument orientues afatgjate, i cili krijon 
avantazhe konkuruese nepermjet kombinimit te burimeve te disponueshme ne nje 
ambient dinamik, me qellim qe ti pergjegjet me se miri  kerkeses se tregut.  
Ne perkufizimet e mesiperme sipas nje vleresimi  te bere, dallohen disa pika te 
perbashketa si:  

                                                
157 “Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 – 2013” MTKRS 
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– Objektivat qe percaktohen per t’u arritur, jane afatgjate;  
– Perqendrimi dhe kombinimi i burimeve ne menyre qe te fitohen ose te mbahen 

avantazhet mbi konkurentet;  
8 European Commission , Enterprise and Industry, ICT & Tourism Business Initiative  
9[…]The considered area is not provided with a last generation web promotion system 
and the use of ICT is very poor, while the market trends require it.[…] Edited by 
Francesco Redi, “SWOT analysis & crossborder tourist development programme, IPA 
Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”,  European University for 
Tourism.  
 

–Orientimi i veprimtarise operuese drejt arritjes se objektivave.  
 
Porteri (1997) sjell nje risi ne perkufizimin e strategjise e cila lind si nje zgjedhje e 
alternatives me te mire dhe mbi te gjitha e ndryshme nga ajo e konkurenteve, pra 
vendoset cfare duhet dhe cfare nuk duhet bere. 

158
 

 
Nder strategjite te cilat kane marre zhvillim te dukshem per shkak te rendesise se 
informimit dhe te zhvillimit teknologjik te mjeteve te komunikimit jane Strategjite e 
Komunikimit.  
 

3.Strategjite e komunikimit ne fushen e turizmit.  
Strategjite e komunikimit, mund te konsiderohen si nje bashkim 
vendimesh/zgjedhjesh afatgjata qe lidhen me kombinimin e duhur te promovimit te 
burimeve/atraksioneve/destinacioneve me aftesine komunikuese te aktoreve te 
ndryshem qe operojne ne treg.  
Objektivi i ketyre strategjive nuk eshte thjesht rritja e vleres se 
destinacionit/atraksionit por e nje rritjeje ekonomike per te gjithe zonen ku ndodhet 
ai159.  
Nga studimet e bera ne sektorin e turizmit eshte e domosdoshme te perqendrohemi jo 
vetem ne efektin impresionues te komunikimit por edhe ne mireorganizimin e tij per te 
dhene rezultate konkrete.   
Duke u bazuar ne kete koncept per strategjite mund te themi qe menaxhimi strategjik 
eshte nje proces i vashdueshem, ai bazohet ne mekanizmat qe perdoren per arritjen e 
objektivit kryesor dhe ne aftesine e subjekteve qe jane pergjegjes per implementimin e 
sukseseshem te tij.  
 
Cilat jane “Strategjite e Komunikimit” 
Strategjite e komunikimit160 derivojne nga strategjite e marketingut dhe mund ti 
permbledhim ne nje skeme si ne figuren 2.  
 
Ato mund ti ndajme ne tre makro kategori:  

                                                
158 […] The essence of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do. At general 
management’s core is strategy: defining a company’s position, making trade-offs, and forging fit 
among activities. […] Michael E. Porter. “What is Strategy?”  Nov-Dec 1996, Harvard Business 
Review.  
159Kenneth Andrews, Dow-Jones Irwin 1980 “The Concept of Corporate Strategy”  2nd Edition,. 
160 Bernard Brochand – Jacques Lendrevie, Milano 2002 “Le regole del gioco, , Editore: Lupetti & Co  
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- Strategte e konkurences  

- Strategjite e zhvillimit  

- Strategjite e besimit 
 

Figura 2: Strategjite e komunikimit   
 
3.1Strategjite e konkurences: 
 
Keto strategji komunikimi kane si qellim arritjen e nje avantazhi konkurues nepermjet 
rritjes se kuotes se tregut ne kete sektor.  
 Strategjite krahasuese:  
Keto strategji bazohen ne informacione krahasuese te produkteve qe ofohen me ate te 
konkurenteve per t’i treguar konsumatorit/turistit superioritetin ndaj konkurrenteve 
nepermjet  vlerave/karakteristikave identifikuese te produkteve qe promovohen.  
 
 Strategjite statistikore:  
Qellimi i tyre eshte te jene atje ku eshte konsumatori duke dhene informacione mbi:  

- normen e njohjes se markes (produktit turistik);  

- normen mesatare te frekuentimit te destinacioneve;  

- perqindjet e blerjes dhe ri-blerjes se produkteve turistike etj.  
 
3.1.3Strategjite e pozicionimit:  
Qellimi i tyre eshte te krijohet nje pozicion identifikues i produkteve/destinacioneve 
turistike ne mendjen e kosumatorit/turistit.  
Per t’u pozicionuar ne mendjen e konsumatorit perdoren shume elemente si:  

- karakteristikat e produkteve;  

- diferencimi ne treg;  

- produkte specifike per kategori me nevoja te vecanta etj.  
Keto strategji kane te bejne me nderhyrjen ne mendjen e konsumatorit (bleresit 
potencial) nepermjet informacioneve diferencuese nga konkurentet. Ky diferencim per 
te qene produktiv, duhet:  

- Te jete interesant per nje numer te madh konsumatoresh;  
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- Te jete i kuptueshem nga konsumatori;  

- Te mos jete propozuar me pare nga konkurrentet.  
 
3.1.4Strategjite e publicitetit promovues;  
Keto strategji japin rezultate te menjehershme ne nje periudhe te shkurter kohe 
nepermjet publicitetit i cili pershpejton promovimin e produktit.  
 

Publiciteti qe ka te beje me cmimin:  
Uljet e cmimeve ose cmime me te ulta se konkurrentet informojne 
konsumatorin/turistin per leverdine e destinacionit.  
Aplikohen per evente te vecanta dhe te limituara ne kohe, psh. Hapja e nje destinacioni 
te ri turistik (ose pak te njohur), rilancimi i nje destinacioni te afirmuar, festimet e 
pervjetoreve etj.   
 

Publiciteti qe nuk ka te beje me cmimet:  
Ketu kemi nje mori ofertash si psh:  

- ne raste te vecanta (ditelindjesh, pervjetore etj, hyrje falas ne 
muze/parqe/keshtjella etj);  

- mos perfshirja ne koston e blerjes se destinacionit per grupmosha te caktuara 
(shpenzime per femije te vegjel etj.);  

- Kupon ulje cmimi qe jepen kryesisht kur blihet nje produkt/destinazioni per 
blerjen e nje produkti/destinacion tjeter kryesisht kur ky i fundit ose eshte pak 
i njohur ne treg ose ka nje marzh fitimi te larte.  

- Paguaj dy merr tre, strategji interesante per te rritur prurjet turistike ne 
sezonet e ulta turistike apo per destinacione pak te afirmuara.   

 
Keto oferta aplikohen gjate gjithe kohes dhe jane oferta te vecanta, te cilat nxisin 
blerjen, pasi konsumatori mendon se nuk do te perseriten me161;  
Te gjithe keto oferta (te cmimit apo jo) do te ndikojne tek konsumatori/turisiti jo 
vetem per blerjen e destinacionit (objektivi primare) por dhe ne rritjen e njohjes se 
interesit ndaj tij. Edhe ne raste kur paketa promocionale nuk blihet ajo ka qene aq 
interesante sa turisti e ka lexuar me  
emendje te gjithe oferten dhe per pasoje ai ka marre nje mori informacionesh per 
destinacionin (efekt indirek i ofertave promovuese).  
Efikasiviteti i ketyre strategjive varet nga elasticiteti i kerkeses ndaj publicitetit, kur ky 
elasticitet eshte i larte aq me frytdhenese jane keto strategji, pra me rritjen e presionit 
nga publiciteti rritet dhe kerkesa e konsumatorit/turistit.  
 
3.1.5Strategjite imituese:  
Kane per qellim te ndjekin formen e komunikimit te nje lideri te afirmuar ne tregun 
kombetar apo ate nderkombetar. Nuk konsistojne ne paaftesine e politikberesve por 
nje politik te qellimshme per arritjen e te njejtit target-grupi turistesh duke perdorur te 
njejtat mjete komunikimi ne te njejten menyre.  
 
 

                                                
161 G.Lugli, “Comunicazione e pubblicità. Analisi economica e dinamiche competitive”, Milano Egea  
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3.2Strategjite e zhvillimit:  
Keto strategji kane te bejne me rritjen e kerkeses se pergjithshme te tregut ne sektorin 
e turizmit. Ato grupohen pergjithsisht ne dy lloje strategjish: strategji ne gjeresi dhe ne 
thellesi. Perdorimi i strategjive qe con ne zhvillimin ne gjeresi te 
produktit/destinacionit turistik duhet te vije vetem ateher kur ai i ka kapacitetet 
financiare, teknike, infrastrukturore etj., per te perballuar rritjen e kerkeses. Keto 
strategji duhet te jene aq te forta sa te ndryshojne zakonet e turisteve per zgjedhjen e 
nje destinacioni te ri. Keto strategji integrohen me ato te konkurences per te dhene 
rezultatet e pritura.  
 
3.3Strategjite e besimit:  
Keto strategji varen shume nga performanca dhe vlera e vertet e nje destinacioni. Nje 
publicitet i mire mund te shese nje produkt te keq por nuk mund te rishese ate. Pra 
keto strategji, qe krijojne nje rrjet klientesh/turistesh besnike ndaj markes, ndermerren 
vetem atehere kur konsumatori ka mbetur i kenaqur realisht nga produkti turistik qe 
ka blere/konsumuar. Ne te shumten e rasteve ndertohen marredhenie nderpersonale 
me konsumatorin nepermjet ofertave te personifikuara dhe plotesimit te kerkesave te 
vecanta ndaj produktit/destinacionit.162 Keto strategji kane te bejne me ripozicionimin 
e produktit turistik ne mendjen e turistit dhe rritjen e imazhit te markes.  
 
Hartimi i “Strategjive te Komunikimit” ne sektorin e turizmit:  
Perpilimi i nje strategjie komunikimi163 te suksesshem kerkon impenjimin e figurave te 
ndryshme me kompetenca profesionale te mirefillta ne sektorin e turizmit, i cili kalon 
ne disa hapa si me poshte;  

1. Percaktimi i objektivit kryesore.  
Vleresimi i prioriteteve kryesore te sektorit ne nje vizion afatgjate me synim 
percaktimin e objektivit kryesore.  

2. Analize e situates:  

• Vleresimi mbi ecurine e markes ne tregun kombetare dhe ate nderkombetare;  

• analize e sjelljes se konsumatorit/turistit;  

• analize e sjelljes se konkurenteve;  

• parashikim per ecurine e tregut ne segmente te ndryshme.  

3. Percaktimi i target-grupeve  
Duhet te percaktohen se cilet target-grupeve i drejtohemi, cilet perdorin 
produktin/marken tone, cfare karakteristikash ka perdoruesi dhe cfare stili jete ka ai. 
(ne kete hap te hartimit te strategjive te komunikimit luan nje rol te rendesishme 
perdorimi i internetit)  

4. Pozicionimi i markes  
Eshte e rendesishme te kuptojme ku operon marka jone dhe ku deshirojme qe ajo te 
jete prezente. Pasi eshte percaktuar territori ku ajo do te promovohet, duhet te 
percaktojme nese do te veme theksin mbi vlerat materiale apo ato jo materiale te saj.  

                                                
162 Marco Galdenci, 2004”Evoluzione della Pubblicita”  

163 Marco Lombardi (2005), “Il nuovo manuale di tecniche pubblicitarie. Il senso e il valore della 

pubblicità” Milano editore Ffranco Angeli  
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5. Percaktimi i objektivave mbeshtetes.  
Pasi kemi bere nje analize te situates kemi percaktuar target-grupet dhe pozicionin e 
markes, percaktohen objektivat mbeshtetes qe duhet te ndiqen per te arritur objektivin 
kryesore dhe target-grupet e percaktuara.  

6. Percaktimi i nje strukture te integruar te strategjive te komunikimit  
Ne kete hap zgjidhet kombinimi me i mire i strategjive te komunikimit164 duke 
percaktuar nje strategji unike (nje linje te mire percaktuar dhe koherente ideje) te 
provovimit te markes/destinacionit.  
 

Mekanizmat kryesore te “strategjive te komunikimit”  
 
Mekanizmat e komunikimit konsiderohen si mjete te fuqishme te zhvillimit ne 
sektorin e turizmit dhe rritjen ekonomike ne teresi.  
Kryesisht mekanizmat per implementimin e strategjive te komunikimit jane:  
 

- media audio-vizive;  

- media e shkruar (shtypi);  

- fletepalosje/broshure, katalogje,postera etj; -internet.   
 
Mjetet e komunikimit turistik si ato materiale dhe jo-materiale i sherbejne me se miri 
zhvillimit te turizmit si dhe  terheqin vemendjen e turistit potencial qe sot rezulton te 
jete gjithmone e me shume  kurioz ndaj menyrave te reja teknologjike per te organizuar 
udhetime/pushime ne sezone te ndryshme.  
Pikerisht shperndarja e infomacionit turistik nepermjet internetit rezulton ajo me 
efikase ne promovimin e destinacioneve turistike tek konsumatori (turisti) i 
vemendshem, qe deshiron te shohe e te shijoje sa me shume, brenda nje periudhe te 
shkurter kohore apo te jete pjese e evenimenteve (qofte dhe per te thene vetem qe ishte 
pjesemarres)165.   
Ne baze te nje hulumtimi166, ka rezultuar qe  ne vitin 2012, pushimet ne Evrope jane 
organizuar kryesisht nepermjet internetit - reth 53% e tyre, ndersa nepermjet agjensive 
te udhetimit vetem 23% e tyre.  
Rezulton qe interneti  arrin te mbuloje me mire kerkesen nderkombtare ne kete sektor 
e si pasoje eshte konsideruar si mjeti me i mire per implementimin efikas te strategjive 
te komunikimit ku te gjithe aktoret e tregut duhet te perqendrohen. Roli i tij ne 
industrine e turizmit, kryesisht ne fushen e marketingut dhe promovimit eshte tashme 
i afirmuar. Bota e komunikmit eshte ne nje faze ndryshimi te pashmangshem qe ka 
cuar strategjite e kumunikimit drejt perdorimit masiv te ICT. 167 

                                                
164 Perzgjidhen strategjite te permendura ne paragrafin 3. 
165 “Le sindromi del turista, Il turismo culturale: nuovi orientamenti e svilupo economic-sociale”. 

Milano 21 febbrai 2010, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI.  
166 Eurobarometer 334 (2012), Eurostat, “Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011”  
167 Paola Panarese ( 2010); “Quel che resta della pubblicita : la comunicazione di marketing 

nell'epoca post spot” Bologna ; Lupetti  Editore  
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Nepermejt teknologjive te reja te komunikimit (ICT168) mund te jete e mundur terheqja 
e vemendjes se shume turisteve potenciale (mundesisht ne nivel global) pa u perballur 
me kostot propocionale ne krahasim me permasat e tregut ku arrin informacioni.   
 
Kjo eshte shume domethenese per rendesine qe merr perdorimi i ICT ne informimin e 
targetgrupeve te ndryshme te turisteve, perdorimi i te cileve ul kostot e promovimit ne 
raport me:  

- numrin e turisteve;  

- tregjeve efektive dhe potenciale;  

- kohen e percjelljes se informacionit  

- hallkat ndermjetese    
Rendesia e perdorimit te “ICT”  
Evulimi i sotem i mjeteve te komunikimit rrit konkurrencen e sektorit te turizmit me 
shume se ne periudhat e meparshme.  
Avantazhet qe do te sjellin perdorimet e teknologjive te fundit si dhe perdorimi i 
internetit do te jene:  

- Me shume vizibilitet dhe marketing;  

- Promovim i vazhdueshem;  

- Fuqizim i markes;  

- Krijimi i nje imazhi te indentifikueshem ne arenen nderkombetare;  

- Lehtesi hyrje ne tregjet kombetare te investimeve te reja vendase dhe te huaja;  

- Me shume mundesi promovimi per bizneset famijlare dhe te mesme per te 
operuar ne nivel nderkombetar me synim integrimi ashtu si bizneset e medha;  

- Rritje e aftesive rinovuese (duke sjelle risi permes investimit ne Kerkim dhe 
Zhvillim ne ICT) te bizneseve te medha dhe kooperim me bizneset e vogla.   -
Nxitja e konkurrences.

169
 

Perfundime dhe konkluzione:   
o Turizmi duhet te shihet si nje burim pasurie i rendesishem per ekonomine e 

nje vendi.   
 

o Komunikimi duhet vene ne funksion te imazhit te turizmit qe deshirohet t’i 
transmetohet turistit.  

 
o Strategjite e komunikimit ne turizem duhet te kombinojne ne menyre te 

alternuar shumellojshmerin e komponenteve te produktit turistik ne menyre 
qe te krijojne nje imazh unik dhe konkret te produktit/destinacionit.  

 
o Implementimi efikas i strategjive te komunikimit ne fushen e turizmit con ne 

arritjen e disa rezultateve te rendesishme si:   

• Vleresimi i destinacioneve me pak te njohura;  

• Zgjatja e sezonit turistik;  

• Riekulibrim/rishperndarje te turisteve ne periudha te sezonit te larte;  

                                                
168 Portale multimedia, Telefon me aplikacion 3G etj. 
169

 European Commission 2012, “Developing innovation in the tourism industry ICT& tourism 

initiative, SHERPA meetng , C. Andropoulos  
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• Trasformimi i nje destinacioni ne nje atraksion turistik;  
Krijimi i nje marke turistike te mire identifikueshme ne arenen nderkombetare;   

 
Perdorimi i duhur i ICT nepermjet strategjive te komunikimit do te na cojne 
ne:  
rritjen e konkurueshmerise ne arenen nderkombetare; •pozicionimin e markes 
ne tregjet nderkombetare;  
rritjen e prurjeve turistike.    
Investimet ne ICT duhen bere ne nje vizion strategjik afatgjate gjithperfshires 
qe t’i sherbeje turizmit dhe jo te mbeten si instrumente te izoluara investimi. 
Rendesia qe kane marre e vazhdojne te marrin ICT-te, po i shnderrojne ato ne 
nje asset te rendesishem per sektorin e turizmit.  
Perdorimi i internetit nuk garanton automatikisht sukses ne sektorin e turizmit 
por me shume se kurre ai ben te nevojshme dizenjimin e strategjive te 
komunikimit ne arritjen e objektivit primar.  

 
Hartimi dhe implementimi eficient i strategjive te komunikimit, kombinimi i duhur i 
mjeteve te komunikimit dhe bashkepunimi midis aktoreve te ndryshem publik dhe 
privat, do te garantoje arritjen e objektivit kryesore. Do te rriten te ardhurat qe vijne 
nga turizmi duke ndikuar ndjeshem ne permisimin e ekonomise se vendit.   
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Prof.dr. Mahir Hoti 
Departamenti i Gjeografisë, Ush “Luigj Gurakuqi” 
 
Dukuri të shqetësimeve mjedisore në gjeohapësirën  
ndërkufitare Shqipëri-Mali i Zi 
 
Hyrje 

- Siç është e njoftuar, gjeohapësira ndërkufitare Shqipëri-Mali i Zi, përshkohet 

nga një vijë kufitare 172 km.  

- Kjo gjeohapësirë përfshin sektorin Ulqin – Shkodër, me gjatësi 24 km (Draga 

N.), e cila përshkohet nga Lumi Buna dhe është vija e vetme ujore që lidh 

Liqenin e Shkodrës me Detin Adriatik.  

- Sektori më i rëndësishëm me status ndërkufitar është Liqeni i Shkodrës, një 

ekosistem me rëndësi të madhe në rajon e më gjërë, me gjatësi të vijës kufitare 

ujore 39,5 km (Talani R.).  

- Përveç burimeve ujore, si Buna, Liqeni e tokat moçalore përreth, rajoni i 

Shkodrës ndan me Malin e Zi edhe zonën e quajtur Bjeshkët e Namuna, që 

fillojnë nga Mali i Zi dhe shtrihen deri në Kosovë.  

 
1. Vlerësimi mjedisor 

 
- Gjeohapësira në fjalë është me vlera natyrore të gjithanshme.  

- Sektori Ulqin – Shkodër, që përveç Lumit Buna, deri në grykëderdhjen e tij, 

përfshin edhe Ishullin Ada, Plazhin e Madh të Ulqinit edhe rezervatin dhe 

plazhin e Velipojës. Kjo është pjesë e zonës ulët fushore dhe e tërësisë ujore 

origjinale në llojin e vet, ujrat e së cilës gravitojnë në det. Këto objekte natyrore 

kanë një impakt të jashtëzakonshëm në rrafshin hidrologjik, ekologjik dhe me 

vlera shkencore dhe aplikative, veçanërisht në fushën e turizmit.  

- Bazeni ujor i liqenit të Shkodrës është ekosistemi më i pasur e me vlera të 

jashtëzakonshme e shumëplanëshe ndërmjet Shqipërisë (gjegjësisht Shkodrës) 

dhe Malit të Zi. Ai përfshin degë të ndryshme (afluentë) që e furnizojnë nga 

Mali i Zi, me kryesor lumin Moraça dhe një numër përrejsh e burimesh të 

zonës së Mbishkodrës dhe periferisë së bregliqenit. Ndërsa nga liqeni buron 

lumi Buna, që është shkarkuesi i vetëm (emisar) natyror i tij.  

- Bjeshkët e Namuna, që fillojnë në Mal të Zi me emrin Proklete, e vazhdojnë me 

Alpet e Shqipërisë, zgjaten deri në Kosovë. Përfaqëson një masiv malor 

madhështor, tipik alpin, me shumë kurrize e lugina magjepsëse. Bjeshkët e 

Namuna janë një zonë mjaft e pasur dhe e shumëlloshme, si nga flora e fauna, 

dhe me mundësi të mëdha për turizmin e gjelbërt dhe të bardhë. Mjafton të 

themi se rreth 70-80 maja i kalojnë 2000m mbi nivelin e detit (shënimi ynë).  

- Ky rajon ofron një mundësi të shkëlqyer për të krijuar dhe u zgjeruar si një 

bashkësi mjedisore midis tre shteteve. Në këtë kuadër, mendojmë se njihet nga 

të gjithë projekti Parku Ballkanik i Paqes, me status ndërkufitar, i iniciuar nga 

një organizatë bamirëse britanike, që në vitin 2004.  
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- Janë organizuar nga viti 2001 e në vazhdim shumë takime, konferenca, 

workshope, shkëmbime vzitash të autoriteteve të qeverisjeve qëndrore dhe 

lokale, të universiteteve homologe, si dhe të shoqatave mjedisore.  

- Janë hartuar e zbatuar projekte të BB dhe IPA, që nxisin bashkëpunimin 

ndërkufitar, apo edhe projekte të tjera të veçanta, të cilat kanë mbëshhtetur 

nisma të rëndësishme në të dy anët e kufirit.  

- Për këto dhe të tjera aktivitete është folur e shkruar shpesh, por efektiviteti në 

ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit ka qenë i pakët.  

 
2. Disa shqetësime mjedisore ndërkufitare 

 
Ndalemi kryesisht në zonën e ulët të gjeohapësirës ndërkufitare, veçanërisht liqenin e 
Shkodrës, lumin Buna dhe territoret moçalore rreth tyre. Vihet re një dukuri e tillë si 
erozioni pranë brigjeve të Bunës dhe në grykëderdhje të saj, ku ka dinamikë të shpejtë 
të Deltës (Ada), në kahjen e përparimit të detit në drejtim të tokës, shkaktuar më 
shumë nga marrja e inerteve të imta e të trasha, në rajonin e Shkodrës dhe Ulqin, duke 
prishur ekuilibrin gërryerje – depozitim në favor të së parës.  

- Shtrati i Bunës është cektësuar e ngushtuar, veçanërisht në rajonin e Shkodrës, 

por edhe në dy degët e grykëderdhjes së saj. Në të dy anët e kufirit ka shumë 

ndërtime pa leje, hedhje të mbetjeve urbane e ndertimore. Për këtë arsye ka 

disa dekada që lumi Buna nuk është më i lundrueshëm.  

- Nuk funksionon mirë e në mënyrë të vazhdueshme sistemi i kullimit, me gjithë 

disa investime, të cilat rezultojnë të pamjaftueshme.  

- Ka dëmtime të biodiversitetit. 

- Vërehen ndërhyrje dëmtuese në zonat e mbrojtura, ku është dëmtuar 

sipërfaqja ujore, përfshi edhe rezervatin e Velipojës.  

- Zvogëlim i diversitetit floristik, si pasojë e përhapjes së sedimenteve të pasura 

me azot e fosfor në zonat që po përmbyten shpesh këto vitet e fundit. Kjo ka 

sjellë zhvillimin e një bimësie nitrofile me pak specie.  

- Ka humbje të drurëve, shkurreve e barishteve edhe si pasojë e shkuljes nga 

mbingopja e tokës dhe veprimi i erozionit gjatë përmbytjeve.  

- Janë rralluar popullatat e shpendëve dhe gjitarëve; është ulur ndjeshëm numri i 

llojeve të peshqve dhe sasia e tij.  

- Kjo pasuri e madhe natyrore e biologjike, me vlera shkencore, edukative, 

praktike, pejisazhore e shlodhëse rrezikohet çdo ditë për shkak të presionit 

njerëzor që ushtrohet mbi të, duke çuar në një shfrytëzim të pakontrolluar.  

- Ka zvogëlim të gropës natyrore të liqenit të Shkodrës, qoftë nga faktorë 

natyrore, siç janë prurjet e ngurta që sjellin lumenjtë e përrenjtë e Alpeve, nga 

pjesa shqiptare, dhe lumi Moraça e përrenjtë për pjesën malazeze; qoftë nga 

faktorë antropogjenë, si hedhja e mbetjeve urbane e ndërtimore, ndërtimet e 

shumta në livadhet periferike afër qytetit të Shkodrës, të cilat ziheshin 

vazhdimisht nga uji në stinën e lagësht. Është kjo një arsye më shumë edhe për 

përmbytjet, pasi këto ndërhyrje kanë zënë vendin e qindra mijëra m3 ujë.  
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Një nga shqetësimet kryesore mjedisore dhe më i dukshmi të hapësirës ndërkufitare, 
janë ndotjet, sidomos të ujrave që mbartin impakte negative për mjedisin në tërësi, 
por sidomos për jetën e organizmave dhe të popullsisë në këto territore.  

- Ujrat e zeza e një pjese të qytetit të Shkodrës derdhen në kufirin liqen-Bunë. 

Një gjë e tillë vërehet edhe në komunat e zonës tranzite Shkodër-Ulqin dhe 

deri në Adë, ku shkarkohen direkt e të papërpunuara në Bunë. Veçanërisht 

situata mbetet problematike në sektorin e kanalit të Porto-Milenës, në të cilën 

derdhen ujrat e zeza të qendrave të banuara (...), si dhe ujrat e lumit të 

Braticës, që është bartës i ujrave të zeza, si dhe në Shtoj, nga mungesa e 

kanalizimit të këtyre ujrave (Draga N. “Malësia”, 2007).  

- Ndotja kimike e ujrave të liqenit, i cili shkarkohet përmes Bunës, duke cënuar 

gjithashtu cilësinë e ujrave të saj, shkaktohet nga derdhjet industriale prej 

Kombinatit të Aluminit, në afërsi të Podgoricës. Në fakt nuk kemi të dhëna të 

sakta se në ç’nivel është kjo ndotje.  

- Gjuetia pa kriter e peshkut mbetet një plagë që duhet mbylluar sa më shpejt. 

Më kërcënuese situata paraqitet në pjesën shqiptare të ujrave, por dukuri të 

tilla së fundmi vërehen edhe në anën tjetër të kufirit.  

- Mungon menaxhimi dhe monitorimi integral dhe i vazhdueshëm i ujrave dhe i 

territoreve përreth, më e theksuar kjo në anën shqiptare. Matjet dhe 

monitorimet janë bërë vetëm atëherë kur ka pasur mbështetje të projekteve 

nga donatorë të huaj.  

- Në situatën aktuale, bashkëpunimin efektiv, real dhe përshtat standarteve e 

kritereve, e kufizon edhe statusi jo i njëjtë i liqenit në të dy anët e kufirit: pjesa 

malazeza - “Park Kombëtar” që më 1983, pjesa shqiptare “rezervat natyror i 

menaxhuar”, kategoria IV Ramsar dhe lumi i Buna e territoret ligatinore rreth 

tij “Pejsazh ujor / toksor i mbrojtur (VKM 02.11.2005). Kjo është edhe një nga 

arsyet kryesore e një trajtimi jo të balancuar ne problemet e mjedisit, jo vetëm 

për statusin e ndryshëm, por edhe kulturën mjedisore si dhe zbatimin e 

legjislacionit, me gjithë përafrimin e tij me standardet bashkëkohore.  

- Vërehet se ka mangësi të theksuara në zbatimin e ligjeve për ato që dëmtojnë 

mjedisin. Nuk ka masa ndëshkuese.  

 
3. Disa rekomandime 

 
- Duhet arritur në administrimin dhe monitorimin e burimeve ujore 

ndërkufitare në vazhdimësi dhe jo vetëm kur mbështet nga donatorë të huaj.  

- Duhet të ndërpriten menjëherë aktivitetet e paligjshme.  

- Të nxiten projekte dhe të investohet në pastrimin e shtratit të Bunës dhe aty ku 

shihet e nevojshme thellimi e zgjerimi i tij, të paraprirë nga studime dhe 

llogaritje të shumta, duke përfshirë aspektet hidrologjike, bioekologjike, 

gjeomorfologjike, etj.  

- Studimet që i paraprijnë çdo ndërhyrjeje, duhet ta shohin tërësinë ujore Drin-

Bunë-Liqen të Nënshkodrës dhe të pjesës malazeze në tërë kompleksitetin e 

vet, për vetë ndikimin e ndërsjelltë që ushtrojnë tek njeri-tjetri.  
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- Çdo ndërhyrje të paraprihet nga VNM, pasi deri tani nuk është zbatuar anjë i 

tillë për hapësirën që flasim nga strukturat menaxhuese nga qendra në bazë, 

por vetëm me disa veprime të pjesshme (rasti Shqipëria).  

- Studimet duhet të përfshijnë edhe fusha të tjera, si ekoturizmi, aspekte social-

ekonomike, dhe të tjera me interes që dikton bashkëpunimi ndërkufitar.  

- Të futet nën kontroll erozioni i brigjeve të grykëderdhjes së Bunës, si ndalja e 

shfrytëzimit pa kriter të inerteve.  

- Forcimi i edukimit mjedisor të komunitetit përreth ujrave, ngritja e rolit të 

shoqatave ambientaliste në të dy anët e kufirit.  

- Bashkëpunimi ndërkufitar në problemet e mjedisit mes Shqipërisë (gjegjësisht 

Shkodrës) dhe Malit të Zi, duhet të jetë nga më efektivët në rajon, për vetë 

vlerat e gjithanshme e me tipare e përbashkëta që mbart.  

- Në Shqipëri duhet të ngrihen strukturat përgjegjëse menaxhuese, si e modelit 

të administratës së Parkut Kombëtar në Mal të Zi.  

- Të krijohet një komitet i përbashkët për menaxhimin e situatave emergjente në 

rast përmbytjesh.  

- Strategjia Kombëtare e Mjedisit në Shqipëri dhe Mal të Zi duhet të kenë 

përafrim në dimension ndërkufitar.  

- Ka një seri çështjesh që kërkojnë zgjidhje dhe veprime të përbashkëta. Nuk 

duhet të mbetet një përpjekje apo vetëm me takime e “memorandume 

mirëkuptimi”, por të ecet drejt standarteve të një euro rajoni me hapa konkretë 

e të sigurtë.  

  



   

 

Prof. dr Predrag Goranović Univerzitet Crne Gore 

   Ekonomski fakultet Podgorica 
 

Poreska administracija zemalja članica EU 

Apstrakt:  
 

 Ovaj rad predstavlja pokušaj da se objasne pitanja vazana za poresku 
administraciju u zemljama članicama EU. Pored uopštenih informacija i opštih 
pokazatelja EU, u radu se govori i o poreskoj administraciji svake članice 
posebno. 
 
Ključne riječi: poreska administracija, članice EU, Ministrastvo finansija, 
Poreska uprava,  Savezni javni servis, Agencija za prihode. 
 
Uvod 
Cijelokupna finansijska aktivnost države je u uzajamnoj uslovljenosti i 
međuzavisnosti sa ukupnom ekonomskom i društvenom sferom, što u suštini 
znači da fiskalni sistem i fiskalna politika nemaju nezavisnu ulogu i pravac 
razvoja. Oni su uvijek izraz cjeline tih odnosa i državno-pravne strukture. Sa 
toga aspekta poreska administracija je veoma bitan segment poreskog sistema 
koji sprovodi njegovo funkcionisanje.1   
Ne može se govoriti o poreskoj politici, a da se ne govori o dobro organizovanoj 
i sposobnoj poreskoj administraciji. Preduslov za vođenje adekvatne poreske politike je 
postojanje efikasne poreske administracije. Ona je zapravo pokazatelj uspješnosti 
državne aktivnosti.2 Rezultat rada poreske administracije pokazuje nivo sposobnosti i 
legitimnosti vlade. U tom smislu, reforme u poreskoj administraciji najčešće prate 
promjene politike vlasti u jednoj zemlji. Osnovni cilj efikasne poreske administracije je 
obezbjeđenje naplate zakonom utvrđenih poreskih obaveza. Zarad ostvarenja ovog 
cilja, mnoge zemlje, kroz reformu poreske administracije primjenjuju sledeće mjere: 
odvajanje poslova vođenja poreske politike od poslova poreske administracije, 
kreiranje što jednostavnijih poreskih zakona, koji će biti manje komplikovani za 
poresku administraciju, 
obezbijediti veću povjerljivost podataka i informacija o poreskim obveznicima, 
uspostavljanje kriterijuma za mjerenje rada poreske administracije itd. 

                                                
1 Jelčić B.: Finansijsko pravo i finansijska znanost , Zagreb (1998) 
2 Savatić, M., & Savatić, D. (2003). Poreski postupak i poreska administracija, Pravni život, 52(10), 
421-436. 
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       Poreska administracija bi trebalo da bude stimulisana visokim zaradama, kako ne 
bi bila izložena negativnim uticajima iz okruženja. Na taj način bi došlo do smanjenja 
korupcije u oblasti poreske administracije. 
Evropska unija 
Evropska unija je zajednica 27 država (republika Hrvatska bi trebala uskoro da postane 
28. članica), u kojoj na 4.3 mil km2 živi oko 503 miliona stanovnika , što predstavlja 7,1 
% svjetske populacije, ali kreira skoro 30% svjetskog BDP-a. Pola milijarde stanovnika 
EU čini izuzetno raznovrstan etnički, religijski i kultorološki sastav.  
BDP Unije dostigao je 12 642 mlrd €, od čega  2/3 stvaraju četiri najveće ekonomije 
(Njemačka 21%, Francuska 16,2 %, Britanija 14%, Italija 13%). Dvanaest zemalja članica 
EU imaju nivo 1 – 5 % BDP-a Unije, jedna zemlja ima nivo 9% BDP-a Unije, a 10 zemalja 
ima  nivo ispod 1% BDP-a Unije3. 
Prije nego što je ideja ujedinjenja Evrope poprimila oblik političkog projekta i postala 
cilj najrazvijenijih zemalja, ona je dugo u krugovima evropskih filozofa i pisaca živjela 
kao simbol humanosti i otpora prema surovostima tragičnih konflikata koje su se 
dešavale u Evropi, posebno u prvoj polovini 20. vijeka. Osnivački ugovori, njihove 
izmjene i dopune, od Šumanove deklaracije 1950.godine, možemo pratiti kroz razvoj 
evropskih sporazuma: 
Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik (1952.)  
Rimski ugovori – Ugovor o osnivanju EEZ i Ugovor o osnivanju Euroatoma (1958.) 
Briselski ugovor o spajanju (1965.) 
Jedinstveni evropski akt JEA(1986.) 
Mastrihtski ugovor o osnivanju EU (1992.) 
Ugovor iz Amsterdama (1999.) 
Ugovor iz Nice (2001.) 
Lisabonski ugovor (potpisan 2007.godine, a na snagu stupio 2009.) 
Proširenje Evropske Unije je teklo u nekoliko talasa: 
prvi talas proširenja 1973. (Velika Britanija, Irska i Danska) 
drugo proširenje 1981. – Grčka, 
1986. – Španija i Portugalija, 
1995. – Austrija, Finska, Švedska 
peti talas proširenja – Litvanija, Letonija, Estonija, Poljska, Mađarska, Češka Republika, 
Slovačka, Slovenija, Malta i Kipar (grčki dio) 
09.12. 2011. Republika Hrvatska je potpisala Pristupni ugovor, i nakon ratifikacije se 
očekuje da postane članica EU 
Prema članu 3 UEU cilj Unije je unapređenje mira, njenih vrijednosti i blagostanja 
njenih naroda. 
Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije 
EU ima institucionalni okvir koji za glavni cilj ima podsticanje vrijednosti i ostvarivanje 
ciljeva Unije, kao i služenje njenim interesima, interesima njenih građana, država 
članica. Institucije Unije su:  

                                                
3 Đurović G., Privredni razvoj Crna Gora i proces Evropskih integracija, Ekonomski fakultet 
Podgorica 
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Evropski parlament – jedina institucija Unije koja se bira direktnim univerzalnim 
pravom glasa, a takođe je i jedini direktno izabrani multinacionalni parlament u svijetu. 
Funkcije ovog parlamenta su:  zakonodavna, budžetska, funkcija političkog nadzora,  
 
savjetodavna. Zvanično sjedište parlamenta je u Strazburu, dok se zasijedanje odbora 
održava u Briselu, a Sekreterijat je smješten u Luksemburgu. 
Evropski savjet – predstavlja generalno političko vođstvo kada je o evropskim 
poslovima u Uniji riječ, ali nema zakonodavnu funkciju. Pored političkih, takođe 
definiše ekonomske i socijalne smjernice za sve oblasti djelovanja Unije. Evropski savjet 
čine šefovi država ili vlada država članica, kao i njegov predsjednik i predsjednik 
Komisije. 
Savjet (ministara) – jedno od najznačajinijh institucija EU. Zajedno sa Evropskim 
parlamentom, vrši zakonodavnu i budžetsku funkciju, a takođe vrši funkcije 
utvrđivanja politike i koordinacije u skladu sa ugovorima. Savjet čine po jedan 
predstavnik svake zemlje članice, koji je ovlašćen da preuzima obaveze u ime vlade 
države članice i da glasa. 
Evropska Komisija – čine je po jedan komesar svake države članice. Njene glavne 
nadležnosti su: ključni inicijator, nadzorna funkcija, izvršna funkcija, predstavljanje, 
planiranje, osiguranje egzekutive i administracija politike. 
Sud pravde EU -  osnovan je Pariskim ugovorom 1952. godine, i predstavlja glavni 
sudski organ Unije. Obuhvata: Sud pravde, Opšti sud i specijalizovane sudove.Ovasj 
sud obezbjeđuje poštovanje prava prilikom tumačenja i primjene ugovora. Sud pravde 
čine po jedan sudija iz svake države članice. 
 
Evropska centralna banka – ECB i nacionalne centralne banke čine Evropski sistem 
centralnih banaka. Glavni cilj ESCB-a jeste održavanje stabilnosti cijena. ECR ima 
svojstvo pravnog lica, i jedina je ovlštena za odobravanje izdavanja eura4. 
Revizorski sud – osnovan je 1975. godine, sa sjedištem u Luksemburgu. Čini ga po jedan 
državljanin svake države članice, koji se biraju iz reda lica koja u svojim državama 
pripadaju ili su pripadala tijelim za spoljnu reviziju. Revizorski sud vrši kontrolu svih 
prihod i rashoda svakog organa ili tijela koji je osnovla Unija. 
 
 
 
EU: osnovni pokazatelji 

                                                
4 Jelčić, B., 2001., Javne finansije, Zagreb, Ekonomsko-pravna biblioteka 
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EU (27 
zemalja) 503,49 4,267 12642 100 1,5 100 
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Austrija 
(1995) 8,44  84 301,3 2,46 3 129 

Belgija (1951) 11,04 31 369,0 3,01 1,9 118 

Bugarska 
(2007) 7,33 111 38,5 0,31 1,7 45 

Češka (2004) 10,50 79 157,5 1,29 1,7 80 

Danska 
(1973) 5,58 43 240,1 1,96 1 125 

Njemačka 
(1951) 81,84 357 2570,8 20,97 3 120 

Estonija 
(2004) 1,34 45 16,0 0,13 7,6 67 

Irska (1973) 4,50 70 156,1 1,27 0,7 127 

Grčka (1981) 11,29 132 217,8 1,78  - 6,9 82 

Španija 
(1986) 46,20 505 1073,4 8,76 0,7 99 

Francuska 
(1951) 65,40 552 1987,7 16,22 1,7 107 

Italija (1951) 60,85 301 1580,2 12,89 0,4 101 

Kipar (2004) 0,86 9 17,8 0,14 0,5 92 

Letonija 
(2004) 2,04 65 20,0 0,16 5,5 58 

Litvanija 
(2004) 3,20 65 30,7 0,25 5,9 62 

Luksemburg 
(1951) 0,52 3 41,8 0,34 1,6 274 

Mađarska 
(2004) 9,96 93 100,8 0,82 1,6 66 

Malta (2004) 0,42  0,3 6,4 0,05 2,1 83 

Holandija 
(1951) 16,73 37 607,4 4,96 1,2 131 

Poljska 
(2004) 38,21 313 369,5 3,01 4,3 65 

Portugalija 
(1986) 10,54 92 171,1 1,40  - 1,6 77 

Rumunija 
(2007) 21,36 238 136,5 1,11 2,5 49 

Slovenija 
(2004) 2,06 20 35,6 0,29  - 0,2 84 

Slovačka 
(2004) 5,40 49 69,1 0,56 3,3 73 

Finska (1995) 5,40 338 191,6 1,56 2,9 116 

Švedska 9,48 450 387,1 3,16 3,9 126 
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Izvor:Eurstat5 
 
Poreska administracija zemlja članica 
 
Austrija: 
U Austriji ukupna poreska opterećenja (uključujući i socijalne doprinose) iznosi 42 %, 
što predstavlja više od 6 procentnih poena BDP, iznad prosjeka EU. 
Centralni zadaci Federalnog ministarstva finansija su budžetska i fiskalna politika, 
ekonomska i finansijska politika, carine i porezi, kao i informacione i komunikacione 
tehnologije. Organizovano je u šest direktorata, kojim koordinira Generalni 
sekreterijat: Generalni sekreterijat, Generalni direktorijat za korporativne poslove i 
usluge, Generalni direktorijat za budžet i javne finasnije, Generalni direktorijat za 
ekonomsku politiku i finansijska tržišta, Generalni direktorijat za informacionu 
tehnologiju, komunikaciju i odnose sa javnošću i Generalni direktorijat za poresku 
politiku i zakon o porezu6. 
Poreske kancelarije imaju pravo da naplate poreze i takse u okviru svojoj nadležnosti.  
Poreske kancelarije su dužne da vrše svoje fuunkcije po službenoj dužnosti. Poreske 
kancelarije sa opštom nadležnošću, obavljaju zadatke: naplata poreaza i taksi, 
verifikaciju kompletnosti i legitimiteta, kao i prosleđivanje zahtjeva za porez, izvršenje 
zadataka koji su im dodijeljeni drugim zakonima. Poreske kancelarije sa posebnom 
nadležnošću (poreska uprava za carine, takse za transfer i igre na sreću), čiji su zadaci: 
prikupljanje taksi, određivanje  pravnih obaveza u vezi kupovine zemljišta i poreza na 
kupovinu zemljišta. Poreska kancelarija sa nadležnošću nad prebivalištem poreskog 
obveznika, ima zadatke: naplata poreza na dohodak, kolekcija poreza na dodatu 
vrijednost i doprinosa poslodavca. Poreska kancelarija sa nadlešnošću na obavljanje 
djelatnosti, čije su funkcije:  naplata poreza na dobit korporacija, kolekcija poreza na 
dodatu vrijednost, doprinosa poslodavca i udruženja, procjena prihoda od 
poljoprivrede i šumarstva, kao i prihoda od trgovine ili poslovanja i prihoda od 
samostalne djelatnosti. Poreska kancelarija sa nadležnošću nad nepokretnom 
imovinom, čiji su zadaci: prikupljanje poreza na zemljište, procjena jediničnih 
vrijednosti za privredne jedinice, procjena prihoda od iznajmljivanja i lizinga 
(nepokretnosti). 
 
Belgija: 
Savezni javni servis Belgije je nastao u februaru 2002. godine. Odgovoran je za pitanja o 
finansijama Savezne Vlade i oporezivanje. Kao glavni zadaci ovog servisa izdvajaju se: 
oporezivanje preduzeća i dohodka, ubiranje poreza i  carine.  
 

                                                
5  Đurović G., Privredni razvoj Crna Gora i proces Evropskih integracija, Ekonomski fakultet 
Podgorica 
6 Izvor: http://www.suk.gov.rs/dotAsset/12238.pdf 

(1995) 

Vel. Britanija 
(1973 62,99 245 1739,4 14,19 0,7 108 

http://www.suk.gov.rs/dotAsset/12238.pdf
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Bugarska: 
Bugarskim državnim porezima upravlja Nacionalna agencija za prihode (NRA).NRA 
prikuplja i servisira državne poreze (porez na dohodak, porez na patente, itd) i 
doprinose za socijlno osiguranje (zdravstveno osiguranje, penzijske doprinose, itd.) , a 
takođe i obezbjeđuje i prikuplja javne i privatne, državne i opštinske dugove i obaveze. 
Status, struktura i aktivnosti Nacionalne agencije za prihode su definisani posebnim 
zakonom decembra 2010. 
 
Grčka: 
Generalni sekreterijat za poreze i carine je odgovoran za sprovođenje finansijske 
politike u oblasti oporezivnaja, carina i srodnih pitanja. Ovu odgovornost vrši generalni 
sekretar u skladu sa Zakonom. Sekreterijat je organizovan u nekoliko cjelina: Generalna 
direkcija za administrativnu podršku, Generalna direkcija za oporezivanje, Generalna 
direkekcija za poresku kontrolu, Generalna direkcija za javnu svojinu i nacionalna 
zaveštanja, Gnerelana direkcija za carine i akcize, Generalna direkcija za inspekciju i 
Opšta hemisjka laboratorija države. 
Danska: 
Principi oporezivanja koji se danas koriste u Danskoj su rezultat razvoja koji je trajao 
više od stotinu godina, jer je porez uveden 1903. godine. Poreski sistem se sastoji od 
nekoliko poreskih obveznika i poreskih tipova. SKAT je jedinstvena poreska 
administracija, koja je dio danskog Ministarstva oporezivanje, i koje prikuplja najveći 
dio poreskih prihoda. SKAT upravlja administracijom vezanom za sve zadatke koji se 
odnose na poreze, carine, naplate potraživanja, poreza na nepokretnosti, itd. 
 
Irska: 
Oporezivanje i sva pitanja vezana za porez su povjerena Upravi za poreske i carinske 
prihode. Kancelarija za kontrolu prihoda je osnovana 19237.  Osnovna djelatnost je 
prikupljanje i naplata poreza. 
 
Holandija: 
Ministarstvo finansija je odgovorno za finansijsko-ekonomsku politiku u Holandiji, 
upravljanje vladinim finansijama i politikama koje se odnose na finansijska tržišta. 
Ministarstvo ima centralnu ulogu u izradi nacionalnog budžeta. Najpoznatiji zadatak 
ovog ministarstva je ubiranje poreza. Porezi su najvažniji izvor prihoda za nacionalne 
vlade. Ministarstvo i pod njegovin okriljem Uprava za poreze, su odgovorni za poresku 
politiku, poresko zakonodavstvo i sprovođenje tih zakona.  
 
Kipar: 
U Kipru oporezivanje spada pod nadležnost Ministarstva finansija. Kipar ima naprednu 
kulturu oporezivnja. Jedna od glavnih prednosti u vezi poreskih nadležnosti, je 
činjenica u vezi dvostrukog oporezivnaja, što znači da kompanije nisu podvrgnute 
dvostrukom oporezivnaju (u matičnoj zemlji i na Kipru). 
 

                                                
7 Izvor:http://europa.eu/ 

http://europa.eu/


 

 

 

377 

 Finska: 
Nacionalni odbor za carinu je poreski, nadzorni servis koji pored Poreske uprave 
prikuplja većinu poreza. Poreska uprava prikuplja porez. Njen osnovni zadatak je da 
upravlja oporezivanjem, tako da poreski obveznici plaćaju odgovarajuću količinu 
poreza id a poreski primaoci primaju tačan iznos poreskog prihoda, u pravo vrijeme i 
na isplativ način. 
 
Luksemburg: 
Poreska pitanja se nalaze pod okriljem Poreske uprave, kao dijela Ministarstva finansija. 
Uprava za poreze je centralni organ za sva pitnaja vezana za poreze. 
 
Malta: 
Pitanje poreza je pod okriljem Ministrastva finansija, ekonomije i investicija. Poreska 
uprava kao dio ovog ministarstva se bavi pitanjima o oporezivanju.  
 
Republika Češka: 
Poreska pitanja su uglavnom regulisana Zakonom o upravi poreza i taksi. Svaka vrsta 
poreza je definisana posebnim zakonom. Administracija i prikupljanje pojedinačnih 
poreza je u nadležnosti Ministarstva finansija i njegovih podređenih organa uprave, 
naročito lokalnih poreskih kancelarija. Ministarstvo finansija je centralni državni organ 
odgovoran za državni budžet, državni završni račun, trezor Republike Češke, 
finansijska tržišta, poreze, takse, finansijsku superviziju, računovodstvo, deviznu 
politiku, zaštitu stranih investicija, itd. Ono predstavlja Češku Republiku kroz članstvo 
u međunarodnim institucijama i finsnsjskim tijelima OECD-a, Evropske unije i drugih 
međunarodnih ekonomskih organizacija. 
 
Francuska: 
Oporezivanje u Francuskoj je određeno godišnjim budžetskim glasanjem od strane 
francuskog parlamenta, koji određuje koje će vrste poreza biti nametnute i koje cijene 
mogu primijeniti. U Francuskoj, porezi su nametnuti od strane Vlade, a prikupljaju se 
od strane državne uprave.  Francuske ’’javne administracije’’ se sastoje od tri različite 
institucije: 
centralna vlada , tj. nacionalna vlada ili država. ona ima poseban budžet i prikuplja 
većinu poreza.  
lokalne samouprave, koje uključuju agancije sa ograničenom teritorijalnom 
nadležnošću, kao što su lokalne vlasti, lokalne javne ustanove, privredne komore. oni 
prikupljaju mnge poreze ali njihova važnost je ograničena u onosu na centralnu vladu. 
ASSO je privatna organizacija sa misijom javnog servisa, mada se uveliko ponaša kao 
javna uprava.  Budžet se sastoji od svih obaveznih fondova socijalnog osiguranja i 
agencija koje finansiraju takve fondove. One se uglavnom finansiraju iz socijalnih 
doprinosa. 
 
Poljska: 
Od ranih 1990-ih, poljski poreski sistem je postepno reformisan, sa namjerom 
podsticanja investicija u Poljskoj, i tako stvaranja novih radnih mjesta. Poljski sistem 
oporezivanja razlikuje 12 vrsta poreza (9direktnih i 3 indirektna). Osnovni zadatak 
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poljskih poreskih vlasti je nadzor dokumantacije poreskih obveznika, izveštavanje i 
plaćanja obaveza. 
Portugal: 
Državna poreska uprava je organizovana kao vertikalna struktura različitih organa, koji 
su integrisani u Ministarstvu finansija i javne uprave . Glavni djelovi poreske uprave su: 
Generalna direkcija  za oporezivanje (odgovornost za upravljanje poreza na dohodak, 
na bogatstvo, i opšte akcize u skladu sa porskom politikom), Generalni dierktorat za 
carine i akcize i Generalni  direktorat za informatiku, pomoć oporezivanju i carinskih 
službi.  
 
Republika Slovenija: 
Ministarstvo finansija obavlja poslove u oblasti makroekonomske politike i 
koordinacije strukturnih reformi, državnih prihoda, progrmaskog budžeta, finansijskih 
sredstava, itd. 
Pod nadležnošću Ministrastva finansija nalazi se Poreska uprava. Poreska uprava za 
ubiranje poreza postupa u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivnaje i postupak 
oporezivanja. Ona obavlja zadatke: prikupljanje poreza i drugih poreskih obaveza, 
nadzor nad regularnosti i pravovremenosti poreske saglasnosti utvrđenom propisima o 
oporezivanju, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela u vezi poreza, takođe vrši i druge 
poslove predviđene zakonom ili propisima iz Zakona. 
Republika Slovačka: 
Poreska uprava se sastoji od:  
poreska uprava Republike Slovačke sa 8 regionalnih kancelarija 
102 poreske kancelarije 
Poreska uprava za odabrane poreske obveznike 
 
Poreska uprava: 
je odgovorna za jedinstvene primjene poreskih zakona od strane poreskih kancelarija o 
predlog izmjena zakona, 
određuje unutrašnju organizaciju Poreske kancelarije i Kancelarije poreske istrage 
predlaže izmjene koje se tiiču sjedišta Poreske kancelarije i broja poreskih  
razvija, održava i upravlja poreskim informacionim sistemom, vodi centralni registar 
poreskih obveznika, ažurira baze podataka i pruža informacije u skladu sa posebnim 
propisima. 
Poreska uprava direktno ili indirektno kroz regionalne kancelarije nadgleda aktivnosti 
poreskih kancelarija, odlučuje kao viši organ poreskih kancelarija u poreskom 
postupku, vrši zajedničke revizije i ispunjava obaveze iz međunarodnih sporazuma. 
Lokalne Poreske kancelarije se nalaze u gotovo svim gradovima u Slovačkoj. One su 
odgovorne za administraciju poreza, poreske revizije, poresko sprovođenje i pružanje 
usluga poreskim obveznicima. Predstavljaju tačke prvog kontakta poreskog obveznika i 
Poreske uprave.  
Poreska uprava za odabrane poreske obveznike je sa sjedištem u Bratislavi. Poreski 
obevznici ove kancelarije su sve kompanije koje se nalaze u regionu Bratislave sa 
godišnjim pormetom preko 1000 miliona slovačkih kruna i svih banaka, osiguravajućih 
društava i filijala starnih banaka i osiguravajućih društava, bez obzira na godišnji 
promet. 



 

 

 

379 

Rumunija: 
Nacionalna agencija za fiskalnu upravu je registrovana 01.10.2003., i nalazi se u 
nadležnosti Ministarstva javnih finansija8. Kao specijalizovano tijelo centralne državne 
uprave nadležna je za sporvođenje politike poreske uprave, a takođe obavlja i svoju 
djelatnost u oblasti administracije budžetskih prihoda, putem: upravljanja, 
prikupljanja, poreske kontrole i razvoja dobrih odnosa sa poreskim obveznicima. Od 
pristupanja EU, rumunska poreska uprava obezbjeđuje razmjenu informacija u vezi sa 
porezom na dodatu vrijednost i akcizama, poštujući zahtjeve poreskih uprava ostalih 
članica EU. 
 
Švedska: 
Švedska poreska uprava je vladina agencija koje je odgovorna za nacionalnu naplatu 
poreza. Formirana je 01. januara 2004., kao rezultat pripajanja Švedskog nacionalnog 
odbora i tadašnjih 10 postojećih regionalnih poreskih organa. Kao dio širih reformi 
javnog sektora,  od januara 2008., švedska Poreska uprava je postala agencija kojom 
rukovodi generalni direktor, koji je i sam odgovoran Vladi za rad Agencije.  
 
Španija:  
U Španiji postoje različiti nivoi administracije: centralna vlada, autonomne zajednice i 
lokalne vlasti. Oni mogu nametnuti porez u skladu sa njihovim specifičnim 
ovlašćenjima. Ovo se ogleda u opštim poreskim zakonima i onim zakonima koje 
regulišu određene poreze. Ministarstvo finansija i javnih administracija je odjeljenje 
Opšte državne uprave, i nadležno je za predlaganje i sprovođenje opšte directive i 
mjera ekonomske politike Vlade. Agencija za poreze, kao glavno tijelo nadležno za 
pitanja u vezi poreza se nalazi pod okriljem i dio je Ministarstva finansija i javnih 
administracija. 
 
Njemačka 
Porezi su u nadležnosti poreskih kancelarija koje su dio Ministarstva finansija 
Republike Njemačke. Ministarstvo finansija je odgovorno za sve aspekte poreza i 
prihoda politike. Naplata poreza stvara prihod koji je potreban da bi se pokrio 
nacionalni budžet. Finansijska sredstva prikupljena putem poreza se koriste za zadatke 
Vlade. Njemačka fiskalna uprava je podijeljena na federalne poreske organe. Broj 
poreskih kancelarija u Njemačkoj iznosi oko 650.  
 
Estonija: 
Pitanje poreza je povjereno Ministarstvu finansija. Estonski poreski sistem se sastoji od 
državnih poreza nametnutih op strane poreskih akata i lokalnih poreza nametnuth od 
strane opština ili gradova. Organ za državne poreze je Poreski i carinski odbor. To je 
vladina agencija koja posluje pod okriljem Ministrastva finansija. Zakon o oporezivnaju 
precizira sve akte vezane za poreski sistem Estonije. Ovaj zakon obezbjeđuje precizno 
regulisanje obavljanja administrativnih procedura poreskih organa i stvara osjećaj 
pouzdanosti za poreske obveznike. 
 

                                                
8  Izvor: http://europa.eu/ 

http://europa.eu/
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Mađarska: 
1998., reforomom je uveden poreski sistem koji se uglavnom sastoji od centralnih i 
lokalnih poreza. centralni poreksi sistem se sastoji iz 3 komponente:  porez na dohodak 
građana, korporativni porez i porez na dodatu vrijednost. 
Ministarstvo za nacionalnu ekonomiju je odgovorno za opšte planiranje mađarske 
ekonomske politike i sprovođenje strategije za nacionalnu ekonomiju. Državni 
sekretarijat  za poreske i finansijske regulacije određuje poreze, razvija važeće poreske 
zakone i određuje poreske strategije. 
Letonija: 
Porezi i dažbine su regulisani Zakonom o porezima i taksama, specifinčnih poreskih 
akata i propisa kabinete izdatih u skladu sa ovim aktima. 
Ministarstvo finansija razvija državni porez i carinske politike, i priprema preporuke za 
institucije koje su odgovorne za porez i carinske uprave o sprovođenju poreske i 
carinske aktivnosti. 
Sistem poreza i taksi Letonije se sastoji od: Državnih poreza, državnih taksi, lokalnih 
samoupravnih taksi, neposredno primenjivih poreza i drugih obaveznih isplata u 
zemljama EU. 
 
 
 
Litvanija: 
Ministarstvo Finansija je izvršni organ, čiji strateški ciljevi uključuju formulisanje 
fiskalne politike koja promoviše povjerenje u makoekonomsku stabilnost i obezbjeđuje 
efikasno i ekonomično upravljanje javnih sredstava. Trenutno, Ministarstvo ima 14 
odeljenja i 8 nezavisnih divizija. Državni inspektorat za porez, sprovodi procjenu i 
naplaćivanje poreza i drugih dažbina koje se plaćaju državi. Takođe sprovodi odluke 
lokalne samouprave u vezi koristi od poreza i taksi, procjenuje imovinu koja je oduzeta 
ili nema vlasnika, itd. Državni inspektorat administrira više od 20 poreza, a neke od 
njih zajedno sa litvanskom Upravom carina u okviru Ministarstva finansija, 
Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministrastva poljoprivrede. 
 
Italija: 
Italijanski poreski sistem se sastoji od različitih oblika direktnih i indirektnih poreza, 
koji zavise i od pravne forme privrednog društva i od karakteristika aktivnosti koje 
donose prihode. Prikupljnje poreza i sva pitanja vezana za porez su pod nadležnošću 
Agencije za prihode. 
 
 
Ujedinjeno Kraljevstvo: 
 Pitanje poreza je povjereno Ministarstvu ekonomije i finansija (HM Treasury). 
Određene funkcije ovog ministarstva su i: nadzor poreskog sistema, oporezivanje 
velikih i malih djelatnosti, Evropska i međunarodna poreska pitanja, kao i ukupna 
odgovornost za finansijske zakone 
Sama EU ne prikuplja poreze, nego njene članice to rade u skladu sa Zakonima i 
pravnim aktima. Npr, kada je u pitanju PDV, EU ne prikuplja porez sama, ali je svaka 
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od članica obavezna da usvoji porez na dodatu vrijednost koji je u skladu sa evropskim 
PDV-om.  Kao primjer  ću navesti stope PDV-a, u zemljama članicama Evropske unije9. 

EU (27 zemalja) Nadležnost 

Austrija (1995) Poreska uprava (Federalno ministarstva finansija ) 

Belgija (1951) Savezni javni servis (Vlada) 

Bugarska (2007) Nacionalna agencija za prihode  

Češka (2004) Uprava za poreze (Ministarstvo finansija)  

Danska (1973) Agencija za poreze (Ministarstvo za oporezivnaje) 
Njemačka (1951) Poreska uprava (Ministarstvo finansija)  

Estonija (2004) Poreski i carinski odbor (Ministarstvo finansija)  

Irska (1973) Uprava za poreske i carinske prihode 

Grčka (1981) Generalni sekreterijat za poreze i carine  

Španija (1986) 
Agencija za poreze (Ministarstva finansija i javnih 
administracija.) 

Francuska (1951) Državna uprava (Vlada) 

Italija (1951) Agencija za prihode (Ministarstvo finansija) 

Kipar (2004) Poreska uprava (Ministarstvo finansija) 

Letonija (2004) Porska uprava (Ministarstvo finansija)  

Litvanija (2004) Državni inspektorat za porez (Ministarstvo finansija)  

Luksemburg 
(1951) Poreska uprava (Ministarstvo finansija) 

Mađarska (2004) 
Državni sekretarijat  za poreske i finansijske regulacije 
(Ministarstvo za nasionlanu ekonomiju) 

Malta (2004) Poreska uprava (Ministrastvo finansija, ekonomije i investicija) 

Holandija (1951) Poreska uprava (Ministarstvo finansija)  

Poljska (2004) Uprava za poreze 

Portugalija 
(1986) Državna poreska uprava(Ministarstvo finansija i javne uprave)  

Rumunija (2007) 
Nacionalna agencija za fiskalnu upravu (Ministarstvo javinh 
finansija) 

Slovenija (2004) Poreska uprava (Ministarstvo finansija) 

Slovačka (2004) Poreska uprava (Ministarstvo finansija) 

Finska (1995) Poreska uprava  
Švedska (1995) Švedska poreska uprava (Vlada) 

Vel. Britanija 
(1973) Ministarstvo ekonomije i finansija  

 
Zaključak 
Ovaj rad je poslužio kao osnova za sticanje informacija o poreskoj administraciji i 
njenom funkcionisanju u zemljama članicama Evropske unije. Iako zemlje članice 
mogu same da biraju kome će povjeriti nadležnost vezane za poreze i sva pitanja o 

                                                
9
 Izvor: www.wikipedia.com 
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oporezivanju, moraju poštovati kako državne, tako i međunarodne zakone i zakone 
Evropske unije.   
Određujući i birajući samostalno tijela koja će se baviti pitanjem poreza, zemlje članice 
imaju mogućnost da taj zadatak pruže organu koji smatraju da je najpogodniji za taj 
posao. Poreski sistem jedne države je često odraz njenih vrijednosti. U demokratskim 
zemljama javnost bira one koji su zaduženi za uspostavljanje poreskog sistema. Dražve 
koriste različite vrste poreza, kako bi distribuirale poresko opterećenje među 
pojedincima. Države prikupljene poreze koriste u različite svrhe. Kako god 
organizovale strukturu svoj eporeske administracije, zemlje članice moraju poštovati 
Zakone, i nadgledati njihov rad, jer pitanje oporezivanje je veoma važno za sve zemlje i 
za Evropsku uniju u cjelini. 
Literatura: 
Popović D., Nauka o porezima i poresko pravo, Beograd (1997) 
Jelčić, B., &  Jelčić, B., Poreski sustav i poreska politika, Zagreb (1998) 
Jelčić B., Finansijsko pravo i finansijska znanost, Zagreb (1998) 
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Ulcinj in spatial planning and development documents at the state level  

 
Abstract 
During the second half of the twentieth century (I was limited for this occasion only to 
this period) in Montenegro, there is full continuity, in the planning area. It was the 
period of implementation of three major projects: the first "Regional Spatial Planning 
of the southern Adriatic" from 1967 to 1969: the second "Regional Spatial Plan of the 
northern Montenegro" from 1969 to 1971: the third "Spatial Plan and master plans of 
urban settlements in Montenegro" from 1980 to 1986 as well as the Spatial plan of 
Montenegro 1997 and The regional plans and national parks. 
The process of developing spatial plan for special purposes of the Coastal Zone of 
Montenegro is initiated. During this period, spatial plans are made for the 16 
municipalities in Montenegro, 21 master plans community center, several urban 
projects of the old urban centers and hundreds of detailed urban plans. 
Achieved methodological innovations are of general theoretical importance, especially 
aseismic Planning and Environmental Planning, and first at the national level, 
implemented integrated planning. There is no doubt that these were the outstanding 
results of the project "Spatial Plan and master plans of urban settlements in 
Montenegro." Ulcinj is part of that project. The territory of Ulcinj municipality is 255 
km ² of the total area in the southernmost part of Montenegro. 
It also represents the southernmost point of our coast situated between 19° 23’ 30˝ 
(village Fraskanjel) and 19° 8’ 30˝ (Old Ulcinj-Kruče) east longitude and 41° 50’ 30˝ 
(Little Ada) and 42° 5’ 6˝ (Mali Kozjak) north latitude. He belongs to the marginal zone 
of the European subtropical Mediterranean. After the earthquake on 15th April 1979 the 
Municipality of Ulcinj, especially the coastal part, experienced architectural expansion, 
true, variable rate, due to economic and political conditions that shook Montenegro. It 
is an example of a series of bad architectural solutions that reflect the overall shape of 
Ulcinj, including the visual pollution of space. Sites that are particularly disturbed by 
unplanned construction such as our town of Ulcinj, Mahala, Vrh pazara, Štoj and 
Kruče. The architectural megalomania for Tourism Development of Ulcinj region and 
violate environmental, spatial values is to the extent of permanent destruction of the 
area, which is still only estimated freely. 
 
Keywords: development, planning, documentation, tourism 
Ulcinj u prostorno planskoj i razvojnoj dokumentaciji  
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1.Uvod 
Tokom druge polovine XX vijeka u Crnoj Gori ostvaren je puni kontuitet u planiranju 
prostora. Bio je to period realizacije tri krupna projekta: prvog „Regionalnog prostornog 
planiranja Južnog Jadrana“ od 1967 do 1969. godine drugog „Regionalnog prostornog 
plana sjeverna Crna Gora“ od 1969 do 1971. godine i trećeg „Prostorni plan Republike i 
generalni planovi gradskih naselja Crne Gore“ od 1980. do 1986. godine kao i izradi 
prostornog plana Crne Gore 1997. godine i prostornih planova nacionalnih parkova, a 
započet je i proces izrade prostornog plana područja posebne namjene morskog dobra 
Crne Gore. U tom periodu izrađeni su prostorni planovi za16 crnogorskih opština, 
generalni urbanistički planovi 21 opštinskog centra, nekoliko urbanističkih projekata 
starih urbanih centara i na stotine detaljnih urbanističkih planova.Prostorni plana Crne 
Gore do 2020. godine je logički nastavak tog kontinuiteta.  
 
1.Geografski položaj i fizičko geografske odlike Ulcinja 
  Teritorija opštine Ulcinj zahvata 255 km² ukupne površine u najjužnijem dijelu 
Crne Gore.Ona istovremeno predstavlja i najjužniju tačku našeg primorja smještenu 
između 19° 23΄ 30˝ (selo Fraskanjel) i 19° 8΄ 30˝ (Stari Ulcinj- Kruče) istočne geografske 
dužine i 41° 50΄ 30˝ (Mala Ada) i 42° 5΄ 6˝ (Mali Kozjak) sjeverne geografske širine. On 
pripada ivičnoj suptropskoj zoni evropskog Sredozemlja. 
 Na istoku opština Ulcinj se graniči rijekom Bojanom sa Albanijom do mjesta 
Štodre.Sjeveroistočna granica se kreće kopnom na sjeveru.Ukupna dužina istočne 
granice iznosi 33 km.Granica se pruža preko masiva Rumije i dijeli Ulcinjsku od Barske 
opštine u dužini od 18 km. Dalje, granica se spušta ka jugu preko Mrkovskog polja do 
niske planine Možure (622 m), sa čijih vrhova se spušta do Jadranskog mora-rta Stari 
Ulcinj u Kručama, u dužini od 30 km.Na jugu granica ide Jadranskim morem sa 
dužinom od 32,7 km od rta Stari Ulcinj do ušća rijeke Bojane.Prostor opštine Ulcinj sa 
pravcem sjever-jug pruža se u dužini od 20 km, a pravcem zapad-istok 25 km. 
 Reljef je ravničarsko-bregovito-brdovit, pa je u tom pogledu ovo najniža 
opština u Crnoj Gori.Najviša uzvišenja unutar teritorije su Možura 622 m,Vladimir 
(Suma) 486m, Bijela Gora 289 m, Briska Gora 207 m, dok se sjevernom granicom 
uzdižu ogranci planinskog masiva Rumije:greben Šingli 915 m i brdo Vranje gnezdo 634 
m. Brda zauzimaju najveće komplekse u centralnom i jugozapadnom dijelu i manje 
površine sjevernom graničnom zonom,a sastavljene su pretežno od krečnjaka i 
dolomita.To su uglavnom erodirani tereni sa preko 50% golih stijena na površini, dok je 
zemljišni pokrivač jako diskontinuiran u vidu sitnih fleka između krečnjačkih 
stijena.Obradive površine na brdima se uglavnom svode na oko 500 ha sitnih parcelica 
oko naselja sa srednje dubokim i plitkim skeletoidnim i pretaloženim 
crvenicama.Ravne površine leže u istočnom dijelu Opštine na 0-20 m nadmorske 
visine, a izgrađene su od veoma moćnih fluvijalnih karbonatskih sedimenata glinasto 
ilovastog do pjeskovitog sastava. Izdvajaju se tri ravna kompleksa: 
 1.Ulcinjsko i Štojsko polje u jugoistočnom dijelu ukupne površine oko 6.000 ha. 
Ovome treba dodati još oko 600 ha ravnih površina u zaleđu polja, duž lokalnih potoka 
što ukupno iznosi oko 6.600 ha bruto ravnih površina, uključujući solanu i vodene 
površine. 



 

 

 

385 

 2.Šaska dolina u centralno-istočnom dijelu ima površinu oko 980 ha, od čega je 
oko 310 ha Šasko jezero, oko 220 ha bare i trstici i oko 450 ha aluvijalnih zemljišta. 
 3.Anamalsko polje (Vladimir i Sukobin) u sjevero-istočnom dijelusa oko 2.400 
ha bruto površina dubokih aluvijalno deluvijalnih zemljišta. 
 Obalska zona ulcinjskog Primorja u svom sjeverozapadnom dijelu od rta Stari 
Ulcinj do rta Đeran, je mjestimično visoka i izgrađena od krečnjaka, iza kojih se nalazi 
flišna zona.Najveća gustina naseljenosti je u gradu Ulcinju, zatim Kodre, Krute, 
Draginjama, Vladimiru, Ambuli itd. Veća gustina naseljenosti je proporcionalna 
narušavanju forme izgrađenih objekata ili u narušavanju prirodnih oblika. Čitava 
priobalna zona je ugrožena stambenom izgradnjom. Prisutna je opasnost neplanske, 
divlje, izgradnje i degradacije ambijentalnih vrijednosti.Povoljni tereni za urbanizaciju 
u zoni Ulcinja su: oko Pinješa, Mendre, Bijela Gora, i manje površine u dijelu Kodara, 
Kolomze i Pistule, dok su veći djelovi za urbanizaciju locirani sjeverno od puta Zoganji 
- Darza. U zoni Anamala kao povoljni tereni su površine u Vladimirskom polju, koje 
nisu podložne erozionim procesima,bujicama, visokim poplavnim i podzemnim 
vodama. To su tla krečnjačkog ili aluvijalnog sastava, ocjedna i u nagibu do 10%, 
stabilna i dobro nosiva. Izrazito povoljni tereni su locirani u zoni: Krute, Brajša, 
Sukobin, Štodra, Fraskanjel, Vladimir, Klezna, Pistula, Darza i Bratica na ukupnoj 
površini od 4.190 ha. 
 U terene nepovoljne za urbanizaciju spadaju: Međureč, Salč, Leskovac, Zoganj, 
Gornji Štoj, Rasatiš i Sveti Đorđe i zauzimaju ukupno oko 30% opštinskog atara. 
Nepovoljne terene čine: 
 -zamočvarene i poplavne površine, 
 -površine nagiba preko 30% 
 -tereni nestabilnog geološkog sloja, 
 -tereni podložni bujicama, 
 -tereni podložni klizanju 
 
 
       2.Razvoj prostornog planiranja u Crnoj Gori i pozicija Ulcinja 
U periodu ostvarenja kontinuiteta prostornog planiranja kroz izradu više porodica 
planova, ostvaren je kontinuitet i u okviru sastavnih komponenata procesa prostornog 
planiranja kao što su: kvalitet planova, metodologija planiranja, afirmacija institucija, 
vizionarstvo planera, međunarodno učešće eksperata, internacionalna afirmacija 
teorijsko metodoloških dostignuća i slično, ali je došlo i do diskontinuiteta u fazama 
realizacije planova, sprovođenja urbanističkog i građanskog nadzora, kadrovskog 
osposobljavanja organa lokalne vlasti, kao i institucionalnog organizovanja izrade i 
sprovođenja planova, što je zakonito i neminovno dovelo do izvjesnog skrnavljenja 
pozitivnih dostignuća ostvarenih primjenom kontinuiteta planiranja. 
        U funkciji izrade prostornih planova svih nivoa vršena su kompleksna 
interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja svih komponenata i elemenata 
konkretnih prostora za koje su planovi rađeni. Utemeljenje tog metodološkog pristupa 
izvršeno je kroz izradu Regionalnog prostornog plana „Južni Jadran“ i nastavljeno 
posebno kroz izradu planova u projektu „prostorni plan Republike i generalni planovi 
gradskih naselja Crne Gore“ i izradu planova nacionalnih parkova i područja morskog 
dobra, a i sada je polazna osnova pri izradi novog prostornog plana Crne Gore. 
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 Potrebne su dublje analize i to po periodima: do 1956. godine kada u Crnoj Gori 
započinju intenzivni procesi  industrijalizacije, urbanizacuje geograrizacije; od 1956 do 
1979. godine kada su ovi procesi bili u punoj ekspsnziji podstaknuti još i intenzivnim 
razvojem  turizma u Crnogorskom primorju; od zemljotresa 1979. godine do raspadanja 
SFRJ i tokom posljednje dekade XX vijeka.  
Prostorne vrijednosti Crne Gore za potrebe razvoja turizma istraživane su i analizirane 
u raznim fazama i od relevantnih institucija. Nalazi, ocjene, projekcije i planeri 
koncepti, naročito vršeni u tri glavne faze : prvoj, od 1967. do 1971. godine za potrebe 
izrade regionalnog prostornog plana „ Južni Jadran ” i regionalnog prostornog plana 
Crne Gore, drugoj postzemljotresnoj od 1981. do 1986. godine u vrijeme realizacije 
projekta „ Prostorni plan republike i generalni planovi gradskih naselja Crne Gore ” i 
trećoj, na samom kraju XX  vijeka i u osvit XXI  vijeka za potrebe izrade prostornih 
planova nacionalnih parkova i područja Morskog dobra i Master plana razvoja turizma 
u Crnoj Gori.U toku prve faze urađene su posebne studije za prostore Crne Gore i na 
bazi njih, kroz ta dva plana, dati su globalni pravci razvoja turizma, zone razvoja, 
mogući kapaciteti i vidovi turističke ponude. Pri tome, bitno je naglasiti da je 
opredjeljenje za izradu prostornog plana „Južni Jadran”, kao polazište imalo pripremu 
nastupajuće ekspanzivne faze razvoja turizma, njegovo blagovremeno prostorno 
usmjeravanje i definisanje strategije za velarizaciju vrijednosti prostora Crnogorskog 
primorja, kako u oblasti prirodne, tako i u oblasti kulturne baštine. 
       U vrijeme druge faze urađene su dvije istraživačke studije : prva, za prva za Crnu 
Goru u cjelini10, a druga za razvoj turizma na priobalnom području SR  Crne Gore11, 
kao i studije, elaborati ili ekspertize za 17 prostornih planova opština i svih generalnih 
urbanističkih planova opštinskih centara. 
       U studiji priobalnog područja identifikovane su sve pogodne zone i lokacije, 
njihove površine, osobine i mogući kapaciteti razvoja. Na primjer za opštinu Ulcinj su 
sljedeće lokacije :  
„ – Stari Ulcinj s plažom oko 5.000 m², pijesak ; 
   – Valdanos, s plažom oko 1.200 m², ( pijesak, šljunak ) ; 
   – Ulcinj – grad, s plažom oko 12.000 m² ; 
   – Novi Ulcinj, kamenita obala oko 11.000 m² ; 
   – Velika plaža, dužine oko  10 km i površine oko 900.000 m² ( pijesak ) ”, itd..  
Na osnovu prostornih odlika u studiji je data projekcija maksimalnih kapaciteta od 
212.000 ležaja u Crnogorskom primorju u okviru četiri kategorije : hoteli i turistička 
naselja, kampovi, privatne sobe i ostalo, od čega u opštini Herceg Novi 30.000 , Kotor 
11.500 , Tivat 12.000 , Budva 50.000 , Bar 28.800 i opština Ulcinj 79.000 ležaja. U daljoj 
prostornoj distribuciji budućih kapaciteta išlo se i do svakog važnijeg lokaliteta, kao na 
primjer : za Tivat - grad 3.800, Sv. Marko 2.000, Radovići 2.000, Pržno 3.600, a izvan 
glavnih lokacija 1.200 ležaja.  
      Kroz studije, analize, elaborate, ekspertize, urađene u trećoj fazi za potrebe izrade 
prostornih i urbanističkih planova i prostornih planova za nacionalne parkove i 
područje morskih dobra ( u fazi izrade i master plan razvoja turizma ) prostorne 

                                                
10 IDEI,Turizam Crne Gore ( autor dr Branislav Uskoković ), Podgorica 
11 Institut za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, IAUS, Beograd i IDEI, Podgorica, avgust, 1984. 
godine 
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vrijednosti su sagledane još preciznije, pa se može zaključiti da polazne osnove u 
poznavanju prirodnih vrijednosti prostora postoje, da ih treba dalje izučavati, a 
razvojne mogućnosti korigovati u zavisnosti od saznanja i standarda do kojih će 
neminovno dolaziti. 
       Mnoga planska dokumenta još uvijek nijesu usklađena sa Zakonom, tako da je 
pojednostavljenje dobijanja urbanističko tehničkih uslova samo djelimično ostvareno, i 
samo mali broj planskih dokumenata sadrži propisani separat sa urbanističko-
tehničkim uslovima. U pojedinim planovima koji su urađeni u skladu sa zakonom, 
usljed nedovoljnih sektorskih planova i programa, nijesu u potpunosti mogli biti 
definisani svi urbanističko-tehnički uslovi, već se neki od njih moraju prikupiti od 
nadležnih organa i organizacija prema posebnim postupcima.Obaveza preispitivanja 
mogućnosti uklapanja objekata u planski dokument proističe i iz novog sistema 
uređenja prostora, čiji je sastavni, početni dio - program uređenja prostora.  
Donijeti državni planski dokumenti  od značaja  za razvoj Ulcinja su: 
1. Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine ("Službeni list CG" broj 24/08), 
1. Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro ("Službeni list RCG" broj 
30/07), 
2. Detaljni prostorni plan autoput Bar-Boljare ("Službeni list CG" broj 64/08), 
3. Državna studija lokacije "Arsenal Tivat" ("Službeni list CG" broj 22/08), 
5. Državna studija lokacije "Sektor 32“ ("Službeni list CG" broj 71/09), 
6. Državna studija lokacije "Stari grad Ulcinj“ ("Službeni list CG" broj 71/09), 
7. Državna studija lokacije "Čanj“ ("Službeni list CG" broj 83/09), 
8. Državna studija lokacije "Ratac – Zeleni pojas“ ("Službeni list CG" broj 83/09), 
9. Državna studija lokacije "Sektor 29“ ("Službeni list CG" broj 86/09), 
10. Državna studija lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28“ ("Službeni list CG" broj 07/10), 
11. Državna studija lokacije "Ostrvo Sveti Marko ("Službeni list CG" broj 07/10), 
12. Državna studija lokacije "Rt - Đeran – Port Milena" ("Službeni list CG" broj 17/10), 
13. Državna studija lokacije "Turistički kompleks na Velikoj plaži – postojeća hotelska 
grupacija, naseljska struktura, komunalno servisna i sportsko rekreativna zona" 
("Službeni list CG" broj 17/10), 14. Državna studija lokacije "Sektor 15" ("Službeni list CG" 
broj 19/10). 
Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine usvojen je 2008. godine. Zasnovan je na 
analizi ostvarenja prethodnog plana i procjeni stanja sa potencijalima, ograničenjima i 
uočenim konfliktima, koja je prvenstveno predstavljena kroz analizu stanja životne 
sredine. Na osnovu toga, kao i na osnovu ciljeva koji su definisani određenom analizom 
i dostignutim socio-ekonomskim razvojem, urađena je projekcija razvoja.Osnovni 
princip Prostornog plana Crne Gore je održivi razvoj, što podrazumijeva kontinuirano 
preduzimanje mjera i aktivnosti na obezbjeđivanju tzv. trougla održivosti, tj. 
Obezbjeđivanju zaštite životne sredine, ekonomskog razvoja i društvenih potreba. 
Državni planski dokumenti čija je izrada najvećim dijelom zavšena : 
− Prostorni plan posebne namjene Bjelasica i Komovi, 
− Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje, 
− Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači, 
−Detaljni prostorni plan za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od 
Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija 
Crna Gora, 
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− Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, 
− 12 državnih studija lokacija u zahvatu PPPPN MD, 
− 3 državne studije lokacije u zahvatu PPPPN NP Skadarsko jezero. 
Lokalni planski dokumenti koje donosi Vlada 
Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine je shodno članu 48 Zakona o 
uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08) pristupilo izradi 
sljedećih lokalnih planskih dokumenata: 
− Prostorno urbanistički plan Opštine Ulcinj12,  
− Lokalna studija lokacije "Trašte", 
− Lokalna studija lokacije "Dubovica I", 
− Lokalna studija lokacije „Trešanjski mlin” 
Interesantno je da prostorni plan iz 2008.godine vidi kao spomenike prirode ili predjele 
sa posebnim odlikama, drugi djelovi plana regulišu na drugi način. Tako se, na primjer, 
na području Velike plaže i Ade se predviđa 30.000 hotelskih ležajeva, a na Luštici i 
Platamunima se predviđaju smještajni kapaciteti. 
2.Plan prepoznaje sljedeće kategorije zaštićenih područja, kao i njihove lokacije13: 
Rezervati prirode: Skadarsko jezero i ulcinjsko primorje 
Spomenici prirode: Platije, kanjon rijeke Cijevne do sela Dinoša, i kanjon Male Rijeke, 
kanjon Mrtvice, Tivatska Solila, Luštica, Morinjski zaliv, Šasko jezero, i Ulcinjska solana 
sa knetama i Ada Bojana, uz sugestiju da se sagledaju i mogućnosti za zaštitu novih 
speleoloških objekata, visokoplaninskih glečerskih jezera, hidroloških fenomena 
(estavele - Gornjepoljski vir i dr, potajnice - Vidov potok i dr.), geoloških i 
geomorfoloških fenomena (nalazišta sedre (siga, bigar) - Podmalinsko i Zukva, izuzetni 

                                                
12 Ostale opštine pristupile izradi sljedećih planova:Prostorno urbanistički plan Opštine 
Žabljak(Predlog plana dostavljen Ministarstvu na saglasnost),Prostorno urbanistički plan Opštine 
Mojkovac (sprovedena javna rasprava; Predlog plana u izradi),Prostorno urbanistički plan Opštine 
Podgorica (donijeta Odluka o izradi; izabran je Obrađivač), Prostorno urbanistički plan Opštine 
Plužine (Ministarstvo je dalo mišljenje na Nacrt plana),Prostorno urbanistički plan Opštine 
Andrijevica (Ministarstvo je dalo mišljenje na Nacrt plana),Prostorno urbanistički plan Opštine 
Pljevlja (sprovedena javna rasprava; Predlog plana u izradi), Prostorno urbanistički plan Opštine 
Rožaje(donijeta Odluka o izradi),Prostorno urbanistički plan Opštine Berane (donijeta Odluka o 
izradi; izabran je Obrađivač),Prostorno urbanistički plan Opštine Bar (Nacrt plana u 
izradi),Prostorno urbanistički plan Opštine Budva (donijeta Odluka o izradi), Prostorno 
urbanistički plan Opštine Herceg Novi (donijeta Odluka o izradi),Prostorno urbanistički plan 
Opštine Kotor(Nacrt plana u izradi),Prostorno urbanistički plan Opštine Nikšić (nije donijeta 
Odluka o izradi).Preko LAMP projekta će se raditi prostorno urbanistički planovi za sljedeće 
opštine: Prostorno urbanistički plan Opštine Kolašin, Prostorno urbanistički plan Opštine 
Šavnik,Prostorno urbanistički plan Opštine Bijelo Polje,Prostorno urbanistički plan Opštine 
Plav,Prostorno urbanistički plan Opštine Cetinje,Prostorno urbanistički plan Opštine 
Danilovgrad.Planovi koji se realizuju putem Projekta zemljišne administracije i upravljanja (Land 
Administration and Menagement Project) – LAMP, zbog sprovođenja posebne procedure,“kasne” sa 
izradom. Izrada ove planske dokumentacije koja se jednim dijelom finansira iz kredita Svjetske 
Banke predstavlja značajan doprinos unapređenju procesa.Kroz izradu prostorno urbanističkih 
planova opština izvršiće se detaljan pregled postojećih objekata u zahvatu plana, a poseban akcenat 
će biti stavljen na evidenciju neformalno sagrađenih objekata sa svim neophodnim urbanističkim 
pokazateljima. Takođe, preispitaće se neformalna naselja sa seizmičkog i drugih apekata i izvršiti 
njihova reregulacija. 
13 str. 148-149 
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kanjoni - kanjon Nevidio), pojedinih botaničkih i zooloških lokaliteta (zone kod 
Platamuna, ostrva Stari Ulcinj i ostrva Katići) ,reprezentativnih/ monumentalnih 
stabala i sl. Za područja koja su predložena da budu zaštićena do 2009. god: Tivatska 
solila;  
Ulcinjska Solana, Šasko jezero, Knete i Ada Bojana, zone kod Platamuna, ostrva Stari 
Ulcinj i ostrva Katići, u postupku evaluacije treba sagledati mogućnosti za stavljanje u 
veću kategoriju zaštite (regionalni park, rezervat).        
 3..Prostorno planska dokumentacija  kao osnova razvoja 
Opšti prostorno-razvojni ciljevi su jačanje prostorno razvojne strukture, povećanje 
vrijednosti prostora i životne sredine, te integracija u nacionalne i evropske razvojne 
planove. Ekonomski razvojni okvir određen je težnjom da se unaprijedi efikasnost 
privrede prilagođene tržišnim uslovima. 
Posebni ciljevi prostornog razvoja su povećati kvalitet življenja i uravnotežiti razvoj 
svih područja, razvoj prilagoditi značaju prostora, racionalno koristiti i zaštititi 
nacionalna dobra, uvažavati obilježja i osobenosti područja u planiranju razvoja, 
osigurati efikasnost sistema prostornog uređenja, razvijati infrastrukturne sisteme.14 
Opši ciljevi prostornog razvoja na nivou Opštine odnose se na optimalno korišćenje 
prostora uz puno vrednovanje svih djelova prostora. Ovo se prvenstveno odnosi na 
zaštitu najvrijednijih djelova prostora, a to su zaštićeni dijelovi kulturne i prirodne 
baštine, te na zaštitu obalnog područja na kopnenom dijelu i zaštitu mora kao glavnih 
resursa za razvoj i unapređenje turističke privrede. 
 
Za optimalni razvoj saobraćajnog, vodoprivrednog i energetskog sistema u skladu s 
potrebama privrede i stanovništva, a prema materijalnim mogućnostima Opštine, 

                                                
14 S gledišta funkcionalne ogranizacije, načina uređivanja ili nove izgradnje grada, te iskorištavanja 
ukupnog prostora ciljevi su: 
1. Očuvati i poboljšati sveukupni kvalitet življenja stanovnika, uz odgovarajuće optimalno uređenje i 
opremanje prostora urbanim sadržajima. 
2. Prostorni razvoj i uređivanje prostora prvenstveno planirati i ostvarivati na do sada izgrađivanim 
(izgrađenim ili djelom) kao i novoizgrađenim prostorima, postepenim opremanjem i dogradnjom, te 
racionalnim, organskim i planskim širenjem u danas još neizgrađene dijelove. 
3. Povratak moru je jedan od najvažnijih strateških ciljeva plana, a podrazumijeva, prije svega, 
urbano aktiviranje kopnenih i morskih prostora/površina. To znači osiguranje prostornih uslova za 
novu izgradnju objekata javne namjene (za veliki broj stanovnika grada), kvalitetno uređene obalne 
pješačke površine, kvalitetne višestambene objekte (s tipološkim i morfološkim karakteristikama u 
skladu sa vrijednim graditeljskim nasljeđem) i za ostale gradotvorne sadržaje u pripadajućem 
akvatoriju.  
4. Očuvanje i unapređenje svih postojećih (prirodnih i ljudskim djelovanjem stvorenih) vrijednosti 
gradskih prostora, a prije svega očuvanje i obnova Starog grada, uz smišljenu funkcionalnu 
transformaciju urbanih sadržaja u njemu, prioritetni je cilj, jer ovaj prostor predstavlja 
najznačajniji i najvrijedniji naslijeđeni resurs, kako za ukupni kvalitet življenja njegovih stanovnika, 
tako i za daljji razvoj primjerenih oblika turizma. 
5. Uz primjerenu racionalnu politiku uređivanja građevinskog zemljišta, stimulisati tipologijski 
raznovrsnu stambenu izgradnju. Oblikovati prostore gradske prepoznatljivosti u predjelima koji se 
razlikuju po vrijednosti postojećih ambijenata, opremljenosti, izgledu i položaju kao i 
novoplaniranih koji će se nastavljati na postojeće uz prilagođavanje vrijednostima ukupnog 
gradskog prostora. 
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osiguranje prostornih uslova potrebno je ostvariti planiranjem potrebnih koridora za 
smještaj ovih sistema i njihovo povezivanje na regionalne i državne sisteme uz očuvanje 
prirodne i ekološke ravnoteže. 
Prostornom i Generalnim urbanističkim planom treba omogućiti (u svim etapama 
sprovođenja i realizacije) sprovođenje utvrđenih i dogovorenih ciljeva dugoročnog 
razvoja, osmišljen cjelovit i skladni urbanistički razvoj, te  očuvanje i unapređivanje 
vrijednih prostornih cjelina. 
          Razvoj Opštine treba zasnivati prvenstveno na korišćenju prirodnih i stvorenih 
pogodnosti uz racionalno korišćenje prirodnih uslova, očuvanje ekološke stabilnosti i 
prirodnih vrijednosti. To znači da u budućnosti razvoj treba temeljiti na:1. snažnijem 
razvoju turizma,2. razvoju usluga i određenom vidu poljoprivrede kao djelatnosti 
komplementarne turizmu, 
         Razvojni koridori definišu područja duž kojih su skoncentrisane osnovne 
razvojne aktivnosti. Ovi koridori su odgovarajući instrument za koncentrisanje 
saobraćajnih linija i za stvaranje uslova za ekonomski razvoj. Ovim pristupom, sredstva 
mogu da se primijene efektivnije. Važni ekonomski centri su mnogo više integrisani, 
što takođe može da promoviše funkcionalnu specijalizaciju. Lokacije razvojnih koridora 
su definisane geografskim strukturama, kao i potrebom da se sačuvaju područja 
između, i po mogućnosti u što većoj veličini za namjene zaštite prirode, razvoja 
turizma i poljoprivrede. Definisani su sljedeći razvojni koridori od značaja za Ulcinj: 
Bar – Podgorica – Mateševo – Andrijevica - Berane – Boljari; 
Risan – Grahovo – Nikšić – Šavnik – Žabljak – Pljevlja; 
Ulcinj – Bar – Budva – Boka Kotorska; 
Tuzi – Podgorica – Danilovgrad – Nikšić – Plužine; 
Rožaje – Berane – Bijelo Polje – Pljevlja; 
Mateševo – Kolašin – Boan – Šavnik; 
Budva – Cetinje – Nikšić; 
Razvojne zone su područja međusobno povezanih gradova i naselja u kojima su 
razvojne aktivnosti locirane na način da su međusobno komplementarne, tako da 
naselja koja su uključena jačaju svoju ulogu u ukupnom urbanom sistemu i sistemu 
veza između urbanih i ruralnih područja. U Crnoj Gori to su sljedeće oblasti:  
Boka Kotorska,  
Budvansko-petrovačko primorje,  
Barsko-ulcinjsko primorje,  
Zetsko-bjelopavlićka zona,  
Cetinjska zona,  
Područje Skadarskog jezera,  
Nikšićka zona,  
Gornje i srednje Potarje,  
Polimska zona,  
Pivska zona,  
Područje Durmitora,  
Pljevaljska zona  
Rožajska zona 
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Prekogranične razvojne zone su područja šireg obima uz granice države i koje se mogu 
sastojati od gradova, naselja i opština koje imaju slične razvojne potencijale i/ili 
probleme, a nalaze se u susjednim državama. To su: 
Berane, Andrijevica, Rožaje, Plav – Peć, Kosovska Mitrovica; 
Pljevlja, Bijelo Polje – Prijepolje, Priboj; 
Pljevlja, Gradac – Foča; 
Plužine, Maglić - Bioč – Foča, dolina Sutjeske: 
Nikšić, Vilusi - Trebinje, Bileća, Gacko; 
Boka Kotorska – Dubrovnik - Trebinje; 
Basen Skadarskog jezera (Podgorica, Danilovgrad, Bar, Ulcinj–Skadar, Koplik); 
Prekogranični park Prokletije (Plav, Gusinje - Albanija); 
Razvojna zona: Barsko – Ulcinjsko primorje je pojas najjužnijeg dijela Crnogorskog 
primorja sa Barskim i prostranim Ulcinjskim poljem. Čine ga dvije podzone: Bar i 
Ulcinj. 
Prioriteti razvoja: Izgradnja turističkih objekata u području Velike plaže sa njenim 
dubokim zaleđem, Valdanosa i specifične turističke ponude na Adi Bojani; izgradnja 
marine; intenzivna poljoprivreda; morsko ribarstvo i proizvodnja i prerada soli; 
aerodrom.Aerodrom Berane će se razvijati na kategoriju 4D, dok ostali aerodromi 
(kategorije najmanje 3C) će se razvijati prvenstveno kao aerodromi za specijalne 
potrebe: rekreativno letjenje, sportsko letjenje i (sezonski) regionalni saobraćaj, kao i za 
manje poslovne avione. Za obezbjeđenje prostornih uslova lokacije aerodroma 
neophodno je prognozirati maksimalnu kategoriju aerodroma u budućnosti. 
Identifikacija i utvrđivanje odgovarajuće lokacije mora se izvršiti u detaljnijim 
prostorno-planskim dokumentima.  
Ograničenja: Za lociranja bilo kakve teške i/ili štetne industrije; otvaranje kamenoloma 
i deponija otpada na eksponiranim padinama okolnih brda; stambene izgradnje u 
poljoprivrednim kompleksima, izuzev za potrebe poljoprivrednih proizvođača i 
prekomjernu izgradnju stambenih i turističkih objekata u priobalju.Neusklađenost 
između nove izgradnje i zahtjeva zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa, (npr. ugrožene 
dine ulcinjskog područja i južnog dijela Velike plaže, koje treba proglasiti zaštićenim 
područjem).  
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Kosta Papa  

1-Investimet si pararendës dhe gjenerues të rëndësishëm të procesit të 
integrimit të Shqipërisë dhe ballkanit perëndimor në bashkimin 
Europian. 

   
Abstrakt: 
Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor dalin nga e kaluara e izolimit për në rrugën e 
integrimit. 
Ballkani Perëndimor përjetoi një gjysëm shekulli prapambetje social shoqërore e 
politike; mungesë të lirisë e demokracisë, prapambetje në zhvillimin ekonomik; 
mungesë burimesh financimi; mungesë investimesh e projektesh për daljen nga kllapia 
rrënuese e centralizimit ekonomik dhe e një sistemi që sillte vetëm varfëri e pakësimin 
e kapaciteteve, prodhimit e rezervave të të mirave materiale. 
Pas 1990 u hap rruga për fillimin e proceseve të integrimit të rajonit në BE, u hap rruga 
për vendosjen e demokracisë e të shtetit të së drejtës; të mbrojtjes së vlerave themelore 
të të drejtave të njeriut dhe minoriteteve. 
MSA dhe rrugëtimi integrues. 
Për ndërtimin e vlerave të demokracisë vendeve që duan të aderojnë në BE u akordohet 
një pjesë e konsiderueshme e ndihmës. 
Programet e BE për Ballkanin Perëndimor dhe Shqipërinë në veçanti si ndihmë për 
progresin e procesit të integrimit Europian. 
Asistenca e Shqipërisë në programin IPA  që ndihmoi në zbatimin e detyrave të MSA. 
Asistencë për ristrukturimin dhe rimëkëmbjen e sektorëve, organizimin e sistemeve të 
ndryshme përmes politikave sektoriale. 
Integrimi europian si një proces kompleks kalon në disa etapa me kohëzgjatje të 
ndryshme. 
Pa investimet, ndihmën e asistencën dhe orjentimin e sektorëve me përparësi, ngritja e 
vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ecja e tyre drejt demokracisë do të ishte  e 
vështirë. 
Investimet direkte, ndihma, asistenca, mbështetja por dhe ristrukturimi e ngritja e 
sistemeve përmes BE. 
Konfliktet etniko – fetare në rajon – ndikojnë negativisht dhe sollën vonesë të 
zhvillimit të rajonit, të proceseve të integrimit e të thithjes së investimeve e asistencës. 
Investimet e BE dhe investimet publike. 
Politikat e shpenzimeve publike dhe menaxhimi i investimeve publike. 
Investimet private dhe dërgesat e emigrantëve. Investimet e tyre. 
Bashkëpunimi dhe zhvillimi rajonal dhe investimet në kuadrin e fqinjësisë së mirë dhe 
bashkëpunimit për një siguri të përbashkët. 
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Orjentimet drejt sektorëve në përparësi të vendeve të rajonit që përthithin investime e 
që sigurojnë të ardhura për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Turizmi, bujqësia, 
ndërtimi. 
Korrupsioni si një plagë e madhe në tranzicionin e vendeve të Ballkanit Perëndimor 
drejt BE.  
Korrupsioni në nivele të larta në Mal të Zi, Kroaci, Shqipëri e të tjerë – tregon se është i 
vështirë luftimi i tij, por jo i pamundur, përmes krijimit të hallkave dhe institucioneve 
antikorrupsion. 
Është koha e përshpejtimit të antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. 
Konkluzione e orientime për të ardhmen, për përthithjen e investimeve të huaja, të 
investimeve private dhe lufta ndaj korrupsionit. 
 
Fjalë kyçe:  Proces integrimi, bashkëpunim rajonal, siguri dhe zhvillim rajonal, 
partneritet, investimet e BE, investime nga jashtë, investime publike, asistencë 
financiare, korrupsion. 
 
Shqipëria dhe ajo pjesë e shteteve të dala nga ish Jugosllavia – Kroacia, Mali i Zi, Bosnjë 
Herzegovina, Serbia, Maqedonia e Kosova, duke qënë vende të bllokut lindor komunist 
përjetuan një gjysëm shekulli prapambetje social shoqërore e politike; mungesë të lirisë 
e demokracisë, prapambetje në zhvillimin ekonomik, mungesë burimesh financimi, 
mungesë investimesh e projektesh për daljen nga kllapia rrënuese e centralizmit 
ekonomik dhe e një sistemi që sillte vetëm varfëri e pakësim të kapaciteve, prodhimit 
dhe rezervave të të mirave materiale.  
 Shqipëria më shumë se këto vende ishte në darën e një izolimi total, burgut më 
të madh të Europës, i rrethuar me tela me gjëmba dhe klon elektrik, e diktaturës më të 
egër- ishte vendi më i prapambetur në Europë që në vitet e para pas ’90 prodhoi vetëm 
emigrantë, refugjatë rrugëve të Europës në kërkim të një fati e një jete më të mirë. 
 Shëmbja e komunizmit e shkërrmoqja e diktaturës solli mundësinë e puqjes me 
pjesën tjetër të Europës e botës së zhvilluar e të qytetëruar së cilës i përkisnin prej 
shekujsh jo vetëm gjeografikisht; por që në terren sistemi lindor la një prapambetje 
mesjetare e një jetë social shoqërore të shkatërruar. 
 Pas vitit 1990 u hap rruga për fillimin e proceseve të integrimit të rajonit në BE; 
u hap rruga për vendosjen e demokracisë e shtetit të së drejtës; të mbrojtjes së vlerave 
themelore të të drejtave të njeriut e të minoriteteve. 
 Shqipëria dhe këto vende u përfshinë në procese zhvillimi e integrimi si një 
domosdoshmëri për tu ndryshuar gjendja dhe në këtë pjesë të mozaikut europian që 
tashmë u fut nën emërtesën Vendet e Europës Juglindore apo Vende të Ballkanit 
Perëndimor, si për të flakur që në emër atë ndasinë e dikurshme ideologjike e të 
prapambjetjes sociale e për të nisur udhën e zhvillimit e të përmirësimit të jetës së 
popullsisë, përkrah vendeve të tjera me nivele të tjera e më të larta zhvillimi.  
Në radhë të parë çdo të thotë integrim? Po proces të integrimit Europian? 
Integrim do të thotë që pjesë të ndryshme nuk mund të jenë të izoluara, krejtësisht të 
pavarura, e indiferente por që ndikojnë tek njëra tjetra. Integrim do të thotë solidaritet. 
Integrimi Europian është një proces kompleks që ka mjaft dimensione. As nuk duhet 
kuptuar vetëm si procesi që heq kufijtë për të mundësuar lëvizjen e lirë drejt vendeve 
më të zhvilluara të Europës. 
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Integrimi në BE presupozon përafrimin e vlerave themelore mbi bazën e të cilave 
organizmi i madh suprashtetëror ngrihet e zhvillohet. 
Duke qënë se në themel të BE janë demokracia, shteti i së drejtës, mbrojtja dhe 
respektimi i të drejtave të njeriut e minoriteteve është themelore që shtetet që 
aspirojnë antarësimin në BE të përqafojnë vlerat e demokracisë. 
Për ndërtimin e vlerave të demokracisë, vendeve që aderojnë pjesëmarrjen në BE u 
akordohet një pjesë e konsiderueshme e ndihmës. 
Kriteri për një ekonomi funksionale tregu që ti bëjë ballë presioneve konkurruese e 
forcave të tregut brenda BE; është dhe ky kriter që bashkë me adaptimin e legjislacionit 
të BE, acqui communautaire, janë parakusht për mundësimin e futjes së vendeve në BE. 
Në rastin e integrimit europian, në BE integrohen Shtetet Kombëtare, të cilët në 
procesin e integrimin humbasin aspekte të sovranitetit- për çështje të caktuara 
vendimin nuk do e marrin më shtetet por institucionet e BE. 
Por janë Shtetet Kombëtare që në procesin e integrimin fitojnë solidaritet të shprehur 
në termat: treg i përbashkët, mbrojtje e përbashkët, politikë bujqësore e përbashkët, 
monedhë e përbashkët etj. 
Solidariteti gjatë integrimit Europian bazohet në vlerat themelore të përbashkëta që 
duhet ti respektojnë si Shtetet Anëtare të BE ashtu dhe ato që duan te adrejonë në BE.  
Por integrimi europian i një vendi kalon në disa etapa, faza, shkallë apo sido që ti 
etiketojmë. 
Atëherë fazat dhe kohëzgjatja e procesit të integrimit europian  të një vendi e 
thjeshtuar kjo tek rasti i Shqipërisë me pak fjalë mund ta shprehim kështu: 
Fillimi i negociatave të MSA mes vendit të caktuar dhe BE. 
Nënshkrimi i MSA – 12 qershor 2006 në Luksenburg. 
Hyrja në fuqi e MSA – 1 prill 2009. 
Opinioni – Aplikimit të vendit për tu antarësuar në BE i bëhet një vlerësim nga 
Komisioni mbi bazën e përgjigjeve të një pjetësori të përgatitur prej tij (K.E) 1-3 vjet. 
Fillimi i negociatave të antërësimit – Prill 2009. 
Heqja e vizave për Shqipërinë 15.12.2010. 
Nënshkrimi i traktatit të antarësimit – Pra marrja e statusit të vendit kandidat – 2 muaj 
deri në 5 vjet. 
Refuzimi i parë – tetor 2011, refuzimi i dytë – 10 tetor 2012. 
Data e antarësimit – 1 – 2 vjet. 
E konkretizuar për  rastin e Shqipërisë në afate kohore duhet të antarësohet në BE në 
vitet 2010 – 2027.  
 Siç do të shohim më poshtë kalimi i këtyre etapave bëhet përmes procesesh, 
procedurash, zhvillimesh të cilat të ndikuar nëpërmjet investimeve në forma të 
ndryshme ngrenë stadin e vendit të caktuar drejt një niveli më të lartë e përafrimit të 
treguesve të zhvillimit të tij me treguesit e vendeve të BE. 
MSA dhe proceset integruese. MSA është një marrveshje ligjore ndërkombëtare midis 
vendit nënshkrues dhe BE, që synon të vendosë marrdhënie ligjore të bashkëpunimit 
dhe adaptimit gradual të standarteve europiane që të krijohet mundësia e plotësimit të 
kushteve për lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve e kapitaleve në BE. 
MSA nxiti bashkëpunimin rajonal, përmes marrveshjeve dy e shumë palëshe ndërmjet 
vendeve të ballkanit perëndimor në fushat – tregëtare, ekonomike, ligjore etj, që 
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synonin forcimin e lidhjeve mes vendeve ballkanike, përmes pajtimit, bashkëpunimit, 
mënjanimit të tensioneve e nxitjes së zhvillimit reciprok. 
Nënshkrimi i MSA mes vendeve të rajonit dhe komuniteteve europiane e shteteve të 
tyre anëtare ishte një ngjarje por dhe kalim në një etapë të rëndësishme për vendet e 
rajonit Kroaci, Maqedoni, Shqipëri, Mali i Zi, Serbi etj, që thelloi më tej bashkëpunimin 
me vendet anëtare të BE në kuadër të procesit të integrimit europian. 
Në rastin e Shqipërisë dimensioni gjithëpërfshirës i procesit të integrimit europian u 
reflektua në instrumentin e zbatimit të detyrimeve që duhet të përmbushte Shqipëria 
gjatë atij procesi në Planin Kombëtar të Zbatimit të MSA. 
Plani Kombëtar përbënte instrumentin bazë për planifikimin, vendosjen e prioriteteve 
e monitorimin e procesit të integrimit europian. Po ashtu shërbeu si burim 
informacioni për identifikimin e prioriteteve në kuadër të asistencës financiare të BE 
për Shqipërinë “Instrumenti i Para Aderimit 2007 – 2013”. 
Aftësia për të përmbushur angazhimet e përcaktuara nga MSA – përbënte kriterin e 
rëndësishëm për vlerësimin e gatishmërisë së Shqipërisë në avancimin e mëtejshëm 
drejt antarësimit të plotë. 
Përmbushja e angazhimeve të MSA çoi në reformimin gjithëpërfshirës të qeverisjes e 
shoqërisë në tërësi – adaptimin e tyre me standartet politike, ligjore, institucionale e 
ekonomike të BE.  
Ky ishte një proces kompleks me rëndësi të jashzakonshme e që nënkuptonte 
bashërendimin efikas, zbatim e monitorim të zbatimit dhe zhvillimit të strategjive në 
periudha afatshkurtra, afatmesme e afatgjata. 
Nënshkrimi i MSA solli një sërë angazhimesh dhe realizmin e tyre në afatet e 
përcaktura rigorozisht e që ndryshonin në varësi të fushës përkatëse brenda afatit 
dhjetëvjeçar nga dita e hyrjes në fuqi të MSA. 
Nënshkrimi i MSA krijoi mundësinë e thithjes së burimeve financiare nga fondet e 
ndryshme strukturore, gjithashtu asistencë për ndërtimin e kapaciteteve institucionale, 
zhvillimin rajonal e pjesëmarrjen në projekte të ndryshme të BE.  
Në Ballkanin Perëndimor, BE që prej vitit 1991 ka patur një angazhim të madh në 
kuadrin e objektivave të zgjerimit me ish vende lindore përmes disa programeve.  
Pa investimet, ndihmën, asistencën e orientimit e sektorëve me përparësi, ngritja e 
vendeve  të Ballkanit Perëndimor e ecja e tyre drejt demokracisë do të ishte e vështirë. 
Programet e asistencës së BE për Ballkanin Perëndimor qenë disa – programi CARDS, 
programi PHARE; këto për Shqipërinë synonin ndihmë për progresin në procesin 
integrues europian; rindërtimin e vendit, zhvillimin ekonomik e stabilitetin politik dhe 
ligjor. 
Nga viti 2007 programi CARDS në Ballkanin Perëndimor u zëvendësua me programin 
IPA (Instrumenti për Ndihmën Para Aderimit); i cili si asistencë e BE për Shqipërinë 
ndihmoi në zbatimin e detyrave që solli MSA; përmes marrjes në konsideratë të 
zhvillimit të arritur të ekonomisë shqiptare dhe shoqërisë e nivelin aktual të 
mardhënieve BE- Shqipëri. 
Shqipëria përfitoi asistencë për ristrukturimin dhe rimëkëmbjen e sektorëve e fushave 
të ndryshme si transport, energji, turizëm, sistem bankar, ristrukturim ndërmarrjesh 
etj, përmes politikave sektoriale; asistencë kjo jo vetëm si investime direkte por dhe si 
forcim kapitalesh, ngritje strukturash për efikasitet të politikave, në këta sektorë. 
Procesi i integrimit europian, parë në termat thelbësor të MSA, parashikonte: 
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Zhvillimin rajonal, 
Monitorim të procesit të integrimit europian, 
Investime në kuadrin e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit për një siguri të 
përbashkët. 
Palët duhet të forconin bashkëpunimin në fushën e zhvillimit rajonal e lokal, me qëllim 
krijimin e ekuilibrave rajonalë dhe zhvillimin ekonomik. 
 I rëndësishëm ishte bashkëpunimi ndërkufitar, transkombëtar dhe 
transrajonal. Për bashkëpunimin u morën në konsideratë sektorët prioritarë të lidhur 
me Acquis Communaitaire në fushën e zhvillimit rajonal. U caktuan prioritetet 
afatshkurtra të bazuara në rekomandimet e Komisionit Europian pasqyruar me 
Dokumentin e Partneritetit Europian e nenet e caktuara në MSA.  
 Elementi kyç për përshpejtimin e procesit të integrimit në BE – ishte 
përmirësimi, rritja e efiçencës së kordinimit dhe monitorimit të procesit integrues. 
 Për tërheqjen e investimeve dhe realizimin e investimeve të sigurta ishte e 
domosdoshme stabilizimi i situatës në rajon dhe politikat e jashtme të vendeve të 
rajonit duhet të synonin mardhëniet e fqinjësisë së mirë, bashkëpunimin me interes 
reciprok, krijimin e besueshmërisë së ndërsjelltë e një rajon me siguri e paqe afatgjatë. 
 Kërkesa e MSA – për bashkëpunim mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, në 
kuadër të fqinjësisë së mirë, stabilitetit e prosperitetit në rajon – si kërkesë kryesore, u 
vendos në prioritetet e politikës së jashtme të Shqipërisë. 
 Shqipëria ju përmbajt me konseguencë orientimeve të BE për një rajon të 
stabilizuar e të sigurt ku vendin e konflikteve ndëretnike dhe fetare ta zinte 
bashkëpunimi dy e shumë palësh mes të gjithave vendeve të rajonit, sepse 
bashkëpunimi rajonal ishte e është parakusht për integrimin europian e euroatlantik të 
këtyre vendeve.  
 Shqipëria si një vend i rëndësishëm në rajon -  se gati në të gjitha vendet e 
rajonit të Ballkanit Perëndimor ka popullsi etnike shqiptare, është treguar shumë 
aktive si në planin dypalësh ashtu dhe shumë palësh.  
 Shqipëria u bë anëtarëve e shumë nismave dhe ka ndikuar në shumë takime 
rajonale të Ministrave të Europës Juglindore, të vendeve të Ballkanit Perëndimor ku 
janë diskutuar probleme të bashkëpunimit ekonomik e të integrimit euroatlantik. 
 Shqipëria i është bashkuar shumë marrveshjeve ashtu si psh. Deklaratës së 
Bukureshtit 6 prill 2006 për zgjerimin e zonës së tregëtisë së lirë me të gjithë vendet e 
rajonit; me synim kalimin nga marrveshje dy palëshe në ato shumëpalëshe për ti dhënë 
një impuls të ri zhvillimit ekonomik, shkëmbimeve tregëtare e investimeve si dhe 
përshpejtimin e integrimit të mëtejshëm të Ballkanit Perëndimor në strukturat 
ekonomike të BE.  
 Për mardhëniet me vendet e rajonit, Shqipëria ka inicuar progresin e 
mardhënieve në mënyrë të vazhdueshme përmes dialogut në nivele të larta me 
autoritetet me Maqedoninë,  Kroacinë, Malin e Zi, Bosnjë – Herzegovinën, por dhe 
Serbinë duke bërë kujdes në trajtimin e çështjes së Kosovës për të cilën qëndrimet ishin 
dhe janë të ndryshme si gjer më 1999 e më pas. 
 Me Malin e Zi mardhëniet janë konstante e gjithnjë në rritje në saj të 
mirëkuptimit që ekziston mes autoriteteve të dy vendeve e faktorit etnik shqiptar. Le ti 
referohemi vizitës së fundit të ministrit të jashtëm malazes në Tiranë e pritjes që ju bë 
nga nivele të larta shqiptare, pa lënë pa përmendur shprehjen e tij për organizimin e 
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administrimit lokal të Tuzit që do të sjellë investime në dobi të përmirësimit të jetës së 
banorëve e çuarjes së shërbimeve pranë komunitetit. 
 Shqipëria përmes intensifikimit të mardhënieve me Kroacinë në të gjitha fushat 
ka nxitur që ajo vetë por dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor të përfitojnë nga 
përvoja kroate në kalimin e shpejtë të fazave të procesit të stabilizim – asocimit dhe 
pranimit si vend kanditat për në BE. 
 Shqipëria ka qënë e qartë në lidhje me çështjen e Kosovës, ndikon në njohjen e 
mëtejshme ndërkombëtare të saj, respektimin e kufijve ndërkombëtare të Kosovës, 
orientimin e shtetit më të ri të Europës drejt BE, integrimit euroatlantik që të jetë 
faktor paqeje e stabiliteti në rajon. 
 
 Menazhimi i financave, shpenzimeve e investimeve publike. Këndvështrim, 
kritika dhe ide. 
 Politika e shpenzimeve publike gjendet në qendër të sfidave për nxitjen e një 
rritjeje më të madhe të produktivitetit dhe për të ulur varfërinë e pabarazitë në 
përfitimin e shërbimeve. Luan rol në krijimin e kuadrit të plotë makroekonomik për 
investimet e krijimin të vendeve të punës; shërbime publike që çojnë në akumulimin e 
kapitalit të burimeve njerëzore ose të rritjes së produktivitetit në sektorin privat; 
kuadër të favorshëm institucional e rregullator për investimet private. 
 Shpërndarja e eficenca e shpenzimeve publike ndikon në shpërndarjen e 
shërbimeve publike, ndikon dhe në investimet publike që rrisin produktivitetin e 
investimeve private. 
 Investimet publike në Shqipëri megjithëse në rënie nuk konsiderohen të ulëta 
por ato mbeten të krahasueshme me ato të shteteve të tjera me rritje të lartë. 
 Por në një ekonomi shqiptare në rritje nevoja për investime është e 
konsiderueshme në infrastrukturë; efikasiteti i tyre duhet bazuar sidomos në sigurimin 
e shpenzimeve operative e mirëmbajtje e përmirësimin e performancave operacionale e 
financiare të shërbimeve. Kjo e fundit ndikon në rritjen e financimeve private dhe të 
huaja. 
 Shqipëria kërkon të rrisë financimin dhe pjesëmarrjen private në 
infrastrukturë.  
 Investimet shtesë nëpër sektorë përveç atyre të planifikuara duhet të 
vlerësohen me shumë kujdes e të përputhen me kërkesën e prioritetet kombëtare. 
 Shqipëria ka vënë në eficencë të lartë e ka bërë përmirësime në rezultatet 
financiare, por ka raste që burimet financiare të shtetit nuk mirëmenaxhohen e të 
shkojnë në sektorin e duhur, duke paraqitur rreziqe për financat publike e 
qëndrueshmërinë makroekonomike. 
 Shqipëria ka nevojë të zgjerojë kapacitetet e sistemeve të saj psh. në rastin e 
furnizimit me energji elektrike duhet të zgjerojë kapacitetin prodhues, transmetues e 
shpërndarës përmes investimeve të reja por dhe rehabilitimit; të rrisë investimet e 
parashikuara e të thithë investimet private. 
 Kërkohen masa të reja që do të sigurojnë që planifikimi dhe procedurat e 
investimeve publike të jenë plotësisht të integruara me procedurat për shpenzimet e 
programeve dhe planifikimin e investimeve. 
 Problemi i rëndësishëm është nevoja për të zgjidhur ndryshimet dhe pabarazitë 
rajonale në shpërndarjen e shërbimve publike. Shpërndarja e investimeve në entet e 
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qeverisë vendore është shpesh e bazuar jo në kritere të duhura por në një miks 
jotransparent kriteresh e negocimesh me lidhje të dobëta me nevojat e varfërisë dhe 
rritjes ekonomike e nuk i përgjigjen nevojave lokale. 
   Mangësitë dhe procedurat e menaxhimit të investimeve publike rrisin shqetësimin 
për efektshmërinë dhe eficencën e investimeve publike me financim të brendshëm.  
 Shqipëria ka nevojë për nivele të larta e të vazhdueshme të investimeve publike 
që të ruajë rritjen ekonomike. 
 Shqipëria duhet të konsolidojë procedurat për zgjedhjen, vlerësimin edhe 
menazhimin e investimeve publike duke i zbatuar ato si për projektet e financuara nga 
jashtë ashtu dhe për ato të financuara nga brenda. 
 Shqipëria ka bërë përparim drejt zhvillimit të infrastrukturës moderne, 
mbështetur nga nivele të larta të investimeve që janë financuar nga asistenca e 
konsiderueshme ndërkombëtare. 
 Por sfida e saj është ruajtja e ritmit të përmirësimeve në infrastrukturë në një 
kohë kur nivelet e asistencës ndërkombëtare po bien. Kjo kushtëzon përdorimin më me 
eficencë të burimeve në dispozicion të investimeve publike, veçanërisht atyre me 
financim të brendshëm. 
 Menaxhimin e investimeve publike dhe transparencën e  tyre e ka dëmtuar 
regjistrimi jo i plotë i shpenzimeve për projektet e investimeve publike të financuara 
nga grantet. 
 Është vërejtur luhatje midis shpërndarjes së investimeve dhe rezultateve, gjë që 
shtrojnë pyetjet për realizmin dhe parashikueshmërinë e planifikimit dhe zbatimit të 
buxhetit të investimeve. 
 Dhe pse Qeveria Shqiptare u angazhua  për një reformë të thellë të 
administratës publike, për një rrjet institucional efektiv dhe efiçent, për një 
administratë ligjzbatuese e të qëndrushme që ofron shërbime më të mira për qytetarët 
e me nënpunës të përkushtuar; sigurisht që jemi të lutur të prekim dhe aspektin e 
korrupsionit i cili ka shtrirë metastazat e tij duke prishur imazhin e institucioneve por 
dhe procesit të progresit në tërësi. 
 Korrupsioni në nivele të larta në periudhën e tranzicionit u shfaq jo vetëm në 
Shqipëri por dhe në Mal të Zi, Kroaci, Serbi etj. Akuzat  dhe ndaj njerëzve të veshur me 
pushtet apo dhe përballja me drejtësinë e disa personave të niveleve të larta të 
administratës në këto vende nuk e zvogëloi korrupsionin, por vetëm se tregoi sa i 
vështirë është luftimi i tij. 
 Përmes krijimit të hallkave institucionale e disa task – forcave antikorrupsion u 
synua përditësimi i përpjekjeve kundër korrupsionit, luftimi, zvogëlimi dhe denoncimi i 
tij. Efektiviteti i institucioneve antikorrupsion, bërë që Kroacia të kapërcejë problemet 
e më 1 korrik 2013 të antarësohet në BE. 
 Në kuadër të procesit të integrimit u përfshinë të gjitha fushat e jetës e 
zhvillimit të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, duke përcaktuar fushat 
prioritare. Gjithashtu u bë nëpërmjet përafrimit të legjislacionit vendas me “Acquis 
communaitaire” nëpërmjet monitorimit dhe kontrollit nga institucionet e BE e në 
përputhje me standartet e BE.  
 Në saj të ndihmës e asistencës së BE jo vetëm u përmirësuan treguesit e 
zhvillimi në tërësi, por u përcaktuan dhe sektorët më me përparësi për secilin vend të 
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rajonit, ata sektorë që në përputhje me kushtet, riorganizohej më shpejt dhe sillte të 
ardhura e vende pune më shumë se sektorë të tjerë. 
 Për Kroacinë, Malin e Zi, Shqipërinë si sektor me përparësi u panë turizmi por 
dhe bujqsia.  
 Turizmi ishte sektori që në Kroaci dhe Mal të Zi i kishte elementët bazë për tu 
zhvilluar e shtuar kapacitetet, qoftë si sektor publik po ashtu dhe privat. 
  

 

Dr.Brilanda Bushati15,   

Dr.Fatbardha Molla16 

Jerina Vukaj ,Mfk 

Menaxhimi i burimeve njerezore nepermjet analizes se tregut te 
punes ne kushtet e krizes financiare 

 
ABSTRACT 
Tregu i punes , si çdo treg perfaqëson nje organizem ekonomik, psikologjik , shoqeror 
dhe organizativ qe lejon bashkerendimin e pershtatjen e nje oferte e cila mund te jete e 
shumeformeshe dhe nje kerkese e cila si rregull eshte e ndryshueshme . Llojet e tregut 
jane: 

1. tregu i prodhimit  
2. tregu i punes  
3. tregu i kapitalit  

Dy te fundit jane me te medhenj . 
"Tregu i Punes - është nje treg i cili mbledh bashkë ato persona që kërkojne punë 
(oferta e punes) dhe firmat, qeveritë dhe organizatat e tjera që kërkojnë të mbushin 
vendet vakante të punes (kerkesa për pune).  Tregu i punës ne praktikë është shumë i 
fragmentuar duke reflektuar diversitetin e detyrave të punës, të cilat varjojnë prej 
paaftesi ose punë me aftësi të ulët (punetore, shofere, operatore makinash, etj.) tek 
punët që kerkojnë aftësi të specializuara dhe ekspertize (shkencetaret e kërkimit, 
kirurge, manaxhere, etj.)". (Pass, Lowes, Pendleton & Chadwick, 1995:355).   
Si çdo treg edhe ne tregun e punes kemi dy operatore shitesit dhe bleresit . 
Shitesit jane punonjesit qe hyjne ne kete treg dhe qe ofrojne punen e tyre kundrejt 
pages . Ndersa bleresit jane firmat private , institucionet e ndryshme te cilat kerkojne te 
plotesojne nevojat e tyre per pune .  
Tregu i punes ben procesin e kordinimit te fuqise punetore ne kohe dhe hapesire. 
Tregu i punes ben nje administrim te punesimit ne perputhje me vendimet e prodhimit 
dhe çmimit qe arrihet ne treg . Transaksionet e tregut te punes perfshijne nje shumice 
veprimesh , te cilat jane vartesi me gjendjen ekonomike te vendit , politikat ekonomike 
dhe sociale qe ndjek shteti , shkalles se organizimit te punonjesve etj.       

                                                
15 Drejtore e departamentit Turizmit , Fakulteti ekonomik Universiteti I Shkodres “Luigj Gurakuqi” 
16 Pedagoge ne departamentin e finances, Fakulteti ekonomik Universiteti I Shkodres “Luigj 
Gurakuqi” 
16 Strategjia Sektoriale e Punesimit 2007 - 2013 6Burimi : INSTAT 
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Qellimi i punimit eshte tregoje lidhjen e punësimit me zhvillimet e reja te ekonomise 
dhe efektet e tij per vendin tone ne kushtet e krizes financiare. 
PAPUNESIA NE SHQIPERI   
Reformat 17makroekonomike dhe ristrukturimi i fillimit te viteve 90 pakesoi kerkesen 
per pune ne Shqiperi, ashtu si dhe ne vendet e tjera ne tranzicion ekonomik, vendi 
pesoi nje renie te normes se pjesmarrjes ne forcat e punes. Privatizimi ne mase i 
nderrmarjeve shteterore te mbyllura, gjithashtu dhe rritja e konkurrences per nje 
numer te reduktuar vendesh pune, detyroi shume njerez te terhiqeshin nga forcat e 
punes. Renia e ndjeshme ne nivelin e pjesemarrjes ne pune te forcave te punes mund te 
kete shkaqe te ndryshme si per shembull nje numer i konsiderueshem personash 
punojne ne sektorin informal, te tjeret mund te jene dekurajuar nga situata e tregut te 
punes dhe jane larguar nga fuqia punetore. 
Këta tregues lidhen gjithashtu me situatën e sotme të tregut të punës ku punësimi i 
femrave bie për shkaqe si: (i) mbyllja e mjaft aktiviteteve të mëparshme industriale të 
zhvilluara para viteve 90-të, me numer te larte te femrave te punesuara ne to; (ii) 
zhvillimi i aktiviteteve ekonomike të orientuara më shumë nga punësimi i meshkujve si 
tregtia apo ndërtimi; (iii) levizja rurale-urbane, e cila nuk u jep shumë mundësi 
femrave të ardhura nga zonat  rurale të hyjnë në tregun urban të punës, kjo për shkak 
të nivelit të ulët të arsimimit, nivelit aktual të teknologjive, etj. Shkalla e pjesmarrjes se 
meshkujve ne forcat e punes ka qene historikisht me e larte sesa shkalla e pjesmarrjes 
se femrave dhe vitet e tranzicionit ndikuan ne te punesuarit femra me shume se ne 
meshkujt. Ne vitin 1998 per shembull, si pasoje e krizave te skemave piramidale shkalla 
e pjesmarrjes se meshkujve ne forcat e punes ishte 89.5 perqind kundrejt vetem 59.8 
perqind te femrave ne moshe pune pjesmarrese ne forcat e punes. Tregu shqiptar i 
punes mbas viteve 90-te eshte shoqeruar nga nivele te ulta te punesimit karakteristike 
e vendeve ne tranzicion. Reduktimi i nivelit te punesimit te viteve 90 vjen e si rezultat i 
renies se punesimit ne sektorin shteteror. Numri i te punesuarve ne sektorin shteteror 
u ul nga 850,000 ne vitin 1991 ne 189,000 ne vitin 2001, dhe ne 176 mije ne vitin 2004. 
Kjo renie e punesimit ne kete sektor erdhi si pasoje e privatizimit ne mase te 
nderrmarjeve shteterore. Liberalizimi i cmimeve, fundi i shtetit socialist, mungesa e 
kapitalit dhe konkurrenca e huaj – masa te ndermarra per te bere ekonomine 
kombetare konkuruese afat gjate-dobesuan ndjeshem ndermarrjet e reja te privatizuara 
dhe i cuan ato ne falimentim. Sektori industrial - nxjerrja e mineraleve, metalurgjia, 
fabrikimi i paisjeve dhe pjeseve te nderrimit, industria kimike dhe ajo letres dhe e 
tekstileve - ishin me te goditurat. Pakesimi i te ardhurave vjetore coi ne uljen e numrit 
te vendeve te punes ne strukturat shteterore. Femrat e punesuara zene 37% te totalit te 
punesimeve.  
 
Analiza e nivelit te punesimeve ne vite, tregon se gjate gjithe periudhes 1993 – 2006 
niveli i punesimit te femrave ka qene dukshem me i ulet se ai i meshkujve.  
Kjo diference vazhdon te ruhet dhe mbetet ne te njejtat nivele. Diferencat midis nivelit 
te punesimit femra meshkuj jane me te theksuara ne sektorin privat jo bujqesor, ku 
numri i femrave te punesuara ze vetem 25 %. Sektori informal ne Shqiperi eshte 
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analizuar duke perdorur te dhena per punesimin individual dhe te dhena mbi 
sipermarrjet familjare jo-fermere. Te dhenat mbi punesimin tregojne se rreth 10% e te 
punesuarve ne Shqiperi punojne si sipermarrje familjare jofermere ose si punetore qe 
punojne per llogari te tyre. Masa e sektorit informal ne Shqiperi eshte me e madhe ne 
zonat urbane (24%) se ne zonat rurale (5%). Rreth 15 % e te punesuarve ne Tirane jane 
punetore qe punojne per llogari te tyre ose punetore te sipermarrjeve familjare jo-
fermere. Pothuajse tre te katertat e individeve ne sektorin informal jane te punesuar 
per te pakten tre vjet dhe rreth 10% e tyre jane te perfshire ne sektorin informal per me 
shume se 10 vjet. Me shume se 90% e personave ne sektorin informal kane filluar 
biznesin e tyre si nje menyre per te kerkuar pune.  
 
Qellimi kryesor eshte ulja e nivelit te papunesise ne nivelin e papunesise te vendeve te 
BE-se gradualisht deri ne vitin 2013. Ne baze te strategjise evropiane te punesimit do te 
synohet qe nepermjet zbatimit te politikave te punesimit synohet punesimi i plote, 
permiresimi i cilesise dhe produktivitetit ne pune dhe forcimi i kohezionit social. Per 
arritjen e objektivave te mesiperm prioritetet kryesore qe do te ndermerren ne kuadrin 
e kesaj strategjie jane:  
• Ulja e nivelit te papunesise me 0.3% cdo vit;  
• Rritja e te punesuarve me 5% ne vit;  
• 20% e te papuneve te rregjistruar te marrin pjese brenda vitit 2013 ne nje program 
aktiv ne formen e trainimit, ritrainimit, praktikave ne vendin e punes, ose masave te 
tjera qe gjenerojne punesim;  
• Programe per hapjen e vendeve te reja te punes dhe mbajtjen e atyre ekzistuese;  
• Nxitja e formimit profesional gjate gjithe jetes;  
• Rritjen e investimeve ne kapitalin njerezor;  
• Sigurimin e te gjithe mbeshtetjes shteterore per te papune dhe grupet ne nevoje  
• Permiresimin e performances se rrjetit te sherbimeve te punesimit brenda 
kapaciteteve ekzistuese;  
• Krijimi i nje klime pozitive per zhvillimin e biznesit dhe investimeve, rritja e 
konkurueshmerise se SME-ve ne tregun rajonal dhe ate global, nepermjet zhvillimit te 
teknologjise dhe informacionit, reduktimit te barrierave administrative dhe krijimit te 
lehtesirave per biznesin.  
• Ngushtimi gradual i peshes se sektorit informal 
 
 
NDIKIMI I KRIZES FINANCIARE DHE GLOBALIZIMIT NE TREGUN E PUNES  
Krahas tregut financiar , tregtisë dhe prodhimit globalizimi ka përfshirë edhe tregun e 
fuqisë punëtore ,vecanarisht në vëllimin dhe strukturën e tij ,si dhe në mekanizmat 
bazë të të cilave realizohen këto ndryshime . Në këtë fushë bëhet fjalë për ndryshime të 
cilat nuk kanë karakter sezonal ,por kanë të bëjnë me raportet të cilat në mënyrë 
organike janë të lidhura me këtë treg pra këto ndryshime kanë të bëjnë me ndryshimet 
në fushën e të ashtuquajturës ‘botë e punës’.Duhet theksuar se në botën bashkëhore 
akoma nuk ekziston një fuqi punëtore globale e punës . Kompanitë organizohen në 
aspektin global , ndërsa pagesat miratohen dhe realizohen në mënyrë parciale . Për 
këtë arsye procesi globalizimit ‘në botën e punës’sjell pabarazi , papunsi dhe varfëri . 
Me kalimin e fuqisë punëtore nga Jugu në Veri dhe nga Lindja në Perendim sigurohet 
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fuqia punëtore e nënshtruar sekondare për shtetet me një ekonomi të zhvilluar 18. Nga 
kjo rrjedh se procesi i globalizimit bën që tregu i punës të jetë një ndër cështjet më të 
diskutueshme të procesit të globalizimit .Kjo konsiderohet si fushë nëpërmjet të së cilës 
provokohen kundërshtimet dhe protestat masive kundër globalizimit vecanarisht në 
disa vende të zhvilluara 19.   Me ndikimin gjithnjë më të madh të procesit të 
globalizimit dhe mënyrave që  partnerët kryesorë përdorin për realizimin e këtij procesi 
vjen deri në një ndarje gjithnje e më të madhe të botës në të ashtuquajturën ‘left brain’ 
dhe ‘right brain’. 
‘Left brain’ gjithnjë e më shumë në shprehje për vendet në zhvillim , të cilat janë duke 
kaluar nga punët rutinë në punët e standartizuara .‘Right brain’ , kryesisht është 
rezrvuar për vendet e zhvilluara . Ky fenomen ka të bëjë me ato aktivitete të cilat 
bazohen në novacione , dizenjim prodhimi , aktivitete të cilat bazohen në ndertimin e 
lidhjeve të ngushta me konsumatorët dhe kërkesat e tyre . Në kushtet bashkëkohore 
ndikimi i globalizimit ne tregun e punës shikohet në dy aspekte : nga njëra anë 
nënkupton reformen e tregut të fuqisë punëtore për ekonomi të hapura dhe të 
suksesshme , ndërsa nga ana tjetër nënkupton shkeljen e disa të drejtave që rrjedhun 
nga puna , në fushën e zgjedhjes së disa problemeve në mënyrë institucionale . Me fjalë 
të tjera kjo dukuri ka të bëjë me crregullimin e ekonomisë dhe te tregut te fuqisë 
punëtore në favor të kapitalit dhe të humbjes së të drejtave të disa të punësuarve 
.Ndryshimet të cilat kanë ndodhur në strukturën ekonomike ,vecanarisht ne vendet e 
zhvilluara kanë pasur një ndikim të madh edhe në strukturën e të punësuarve ku 
ndryshimet më të mëdha janë reflektuar në sektorin e shërbimeve . 
Marrë në tëresi procesi i globalizimit zhvillohet mbi baza shumë fleksibël , nëpërmjet 
njësive të vogla prodhuese dhe të afta për të prodhuar produkte të shumëllojshme kanë 
cuar në rënien e forcës së sindikatave klasike . 
Ato punojnë me një numër të vogël të fuqisë punëtore të cilët janë të pregatitura më 
mirë dhe kanë punë të sigurtë e cila nuk konsiderohet si karakteristikë e pjesës 
dërrmuese të fuqisë punëtore . Aplikimi i kësaj metode nënkupton që nga korporata të 
eliminohen të gjitha ato shërbime të cilat nuk përbëjnë bërthamën e korporatës. 
Për këtë sindikatat janë  të kufizuara për te vepruar dhe organizuar aksione të 
përbashkëta dhe jo të ndara në aspektin gjeografik , nacional , etnik dhe religjioz . Nga 
kjo rrjedh se c’rregullimi i tregut të punës dhe fleksibiliteti i i ligjeve mbi marrëdhëniet 
në punë trajtohet si faktor i segmentimit të këtij tregu . Në këtë situatë sindikatat janë 
të kufizuara për arritjen e marrëveshjeve kolektive dhe nënshkrimin e kontratave 
kolektive . Por duhet theksuar se c’rregullimi i tregut të punës ndikon në hapësira të 
reja për mbrojtjen e të punësuarve në nivel rajonal . Në shumicën e vendeve në 
tranzicion vecanarisht në vendet e Ballkanit përëndimor në kuadrin e të punësuarve 
është krijuar një shtresë e re e punëtorëve e  cila në literaturë emërtohet si ‘punëtorët e 
varfër ’kërkesat e kësaj shtrese janë amortizuar nëpërmjet punësimit ne sektorin gri . 
Në kuadrin e punëdhenësve janë të pranishme elita e vjetër dhe elita e re , kësaj 
strukture i përgjigjen ligjet fleksibël të tregut të punës , të modeleve ekzistuese të 
privatizimit të pronës dhe mosekzistimi i institucioneve nëpërmjet të cilave mund të 
kontrollohen burimet e pasurisë së tyre . Në këtë situatë korporatat multinacionale , 

                                                
18 Jasna Plevnik , 2003 
19 Selman Selmanaj , 2006  
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kryesisht kanë shtrirë aktivitetin e tyre në të ashtuquajturit sektorët strategjik të 
ekonomisë sic janë nafta , gazi natyror , sistemet e komunikimit , në përpunimin dhe 
prodhimin e duhanit , në miniera , etj20.Nga aplikimi i ligjeve në fuqi mbi 
marrëdheniet në punë mund të konstatohet se në shumicën e vendeve në tranzicion 
elita politike ka ndërmarrë hapa të theksuara në drejtim të tregut të punës. Globalizimi 
ndikon në disa aspekte në  tregun e fuqisë punëtore si  (nënshkrimi i kontratave 
individuale midis punëmarrësëve dhe punëdhënëseve , mundësia e theksuar e 
punëdhënëseve për largimin e e punëtorëve nga puna , punësimi me orar të shkurtuar , 
puna në kohë të caktuar , puna jasht ndërtesës së punëdhenësve , puna në shtëpi ,puna 
me honorar etj). 
Në bazë të analizave të bëra nga disa ekspertë amerikanë në fushën e ekonomisë së 
ndërvarësisë dhe të tregtisë ndërkombëtare vertetohet se është i gabuar mendimi për 
globalizimin si kërcënim i vendeve të punës , si fenomen ekonomik i cili thellon 
pabarizinë , varfërinë dhe dobëson sovranitetin ndërkombëtar . Por gjithashtu sipas 
këtyre analizave është i gabueshëm edhe konstatimi që globalizimi të trajtohet si forcë 
magjike për eliminimin e fenomenit të papunësisë .                  
) 

            2004       2005 

 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 

Forcat e punës gjithsej 
(ne mije) 

1080 1081 1080 1074 1087 1086 1086 1086 

A .të punesuar (në mije 
) 

919 921 922 917 931 931 931.2 932 

i. në sektorin shtetëror  179 179 177 171 176 175.6 175.6 175 

ii. ne sektorin privat 
jobujqesor 

206 208 211 212 213 213.4 214 215 

iii.ne sektorin privat 
bujqesor  

534 534 534 534 542 542 542 542 

B .papunësia (në mijë ) 

i. të papunë gjithsej  161 160 158 157 156 155 154.8 154 

ii. përfitojnë pagesë 
papunësie  

11.7 12.3 12 11 11.5 11.5 11.5 11.2 

C . shkalla e 
papunësisë (%) 

14.9 14.8 14.6 14.4 14.3 14.3 14.2 14.2 

 
Burimi :INSTAT , Konjuktura , prill 2006.         
Paga mesatare në sektorin shtetëror ka shënuar rritja gjatë vitit gjithe ketyre viteve . 
Pritjet janë që një rritje e tillë të jetë më e ndjeshme gjatë vitit 2006 . Tregues aktual të 
ketij fakti jane konfirmimi nga ana e Ministrisë së Punës , çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta të rritjes së pagës minimale të miratuar , rritja e pagave të 
mësuesve dhe kategorive me paga të ulëta , si dhe indeksimi i pensioneve 

                                                
20 Nada Novakovic,2006 
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Me poshte po japin ne forme tabelare dhe grafike disa te dhena kryesore mbi papunsine 
, punesimin , popullsine gjithsej etj . 
 
REZULTATE NGA TE DHENAT NGA ZYRA RAJONALE E PUNESIMIT SHKODER 
 Në Shqipëri papunësia zyrtarisht është në nivelin 13 – 14%, ndërsa disa raporte flasin 
për një shifër shumë të madhe se kaq, rreth 40%. Lufta kundër papunësisë është e 
vështirë por nëse arrihet të kombinohen politikat e nxitjes së investimeve vendase dhe 
të huaja me politikat publike, monetare, kreditore dhe fiskale atëhere mund të arrihet 
një nivel i pranueshëm papunësie që shërben si nxitje për forcat e punës dhe për 
ekonominë në pëgjithësi. 
Papunësia është një nga problemet më të mëdha të ekonomisë në çdo vend.  
Ajo është e lidhur ngushtë me inflacionin dhe të dy këto koncepte përbëjnë thelbin e 
luftës për manaxhimin e një ekonomie të qendrueshme, duke patur parasysh edhe 
parametrat e tjerë makronomikë. 
 
 
Duke u nisur nga te dhenat e viteve te fundit nga zyra rajonale e punesimit Shkoder  
raporti i varesise ekonomike është i lartë por nga viti  ne vit ai tregues vjen duke u 
permirsuar por perseri mbetet mjaft i larte po te krahasohet ne rang republike dhe me 
vendet e rajonit pra nga 1.1në 0.86 
Shikojme se edhe niveli i numrit te papuneve ka rene nga viti ne vit duke krahasusr me 
vitin 2003  
Punesimi ka njohur rritje duke u krahasuar me vitin 2003 , por keta tregues lene shume 
per te deshiruar  
Sipas grupmoshave perqindjen me te larte të të papuneve e kanë mashat 20-24 e cila 
nga 43% në 2003 shkon në 32% ne 2007 , me tregues te lartë paraqiten dhe grupmoshat 
mbi 35 vjeç 
Sipas nivelit të arsimit përqindjen më të lartë të të papunëve janë me arsim 8 vjecar me 
47 % në 2003 dhe kjo përqindje vjen duke u ulur deri në 42% në 2007 , me përqindjen 
me të ulët paraqiten ata me arsim të larte që varin tek 3%   
 
Konkluzione dhe rekomandime 
Nga analizat e mësipërme shikojme se niveli i papunësisë pavarësisht se ka njohur rënie 
përsëri mbetet një nivel i lartë papunesie 
Treguesi i varësise ekonomike është mjaft i lartë në qytetin tonë duke krahasur me 
vendet e rajonit 
Pjesën më të madhë të të papunëve e përbejnë grupmoshat  20 , 24 dhe mbi 35 vjec  
Sipas nivelit të arsimit peshen më të madhe të të papunëve e përbëjnë ata me arsim 8 
vjecar dhe peshën më të vogël ata me arsim të lartë dhe profesional  
Niveli i punësimit në sektorin privat bujqësor mbetet i larte me tendence rënien dhe 
rritjen e nivelit të punësimit në sektorin privat jobujqësor  
Nxitja e punësimit koordinuar me politikat e nxitjes së investimeve publike dhe private 
do përmirësonin gjendjen e nivelin e punësimit në Shqipëri. 
 
Përmirësimin e kuadrit ligjor në lidhje me punësimin  
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Përkahjen e sektorit privat në thithjen e të papunëve drej punësimit të tyre  
Krijimin e vendevëe të reja të punës  
Rritjen e nivelit të popullsisë së arsimuar drejt arsimit të lartë dhe atij profesional duke 
pasë parasysh zhvillimin e shpejtë të teknikës dhe shkencës etj . 
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Economic Development Strategies FDI 

 
Abstract 
Knowing the economic history of our country is important to treat the efficiency of 
foreign direct investments (FDI) in the development. The first companies created at the 
beginning of the market economy were powerful and a gross part of them was a 
creation between an Albanian and a foreign which is the reason of having good 
information for the productions in a market. This information helped them in the 
relationship with all the competitors and in the process of doing international trade.       
This paper takes a critical view of some arguments in favor of foreign direct investment 
(FDI) as a factor of economic transition.  The key questions are:  does a given piece of 
FDI involve technological integration? And what are the key general conditions of 
effective economic integration? As is well recognized in the literature, there are several 
important channels through which inward FDI can benefit innovation activity of 
domestic firms in some countries.  
First, local firms can learn about the products and technologies brought in by foreign 
investors, by means of reverse engineering for example.  
Second, spillovers can take place through labor turnovers whereby local firms obtain 
the technological know-how of foreign investment related firms by ‘‘stealing’’ their 
skilled workers.  
Third, inward FDI has a demonstration effect on local R&D activity. By their mere 
presence in the domestic markets, foreign products or technologies can inspire and 
stimulate local innovators to develop new products and processes. This helps shorten 
the process of local firms in their search for inventions. International investment 
location experts in foreign direct investments (FDI) are optimistic about the prospect 
for global FDI flows during next years. 
Foreign direct investment (FDI) can benefit innovation activity in the host country via 
spillover channels such as reverse engineering, skilled labor turnovers, demonstration 
effects, and supplier– customer relationships. 
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 We find positive effects of FDI on the number of domestic patent applications in some 
countries in the world. 
In some cases we have the alliance between companies for having a good position in 
the foreign market where they are investing and this can be very danger for the others 
which are less developed.  
For this we decided to treat the topic “Economic Development Strategies, FDI cases”. 
 
1. Introduction 
The European East, South and Central transition economies began to open up to FDI 
only around 1990, but since then several has become successful competitors for 
worldwide foreign investment. The total volume of inflows has been very unevenly 
distributed. The countries in Central Europe and the Baltic States being close to the 
Western markets have received much more FDI per capita than South-Eastern Europe 
and the CIS (commonweal independent states) countries.  
 
Within each country, FDI has been highly concentrated in and around the capitals and 
a few other locations. The rural areas and depressed old industry regions have largely 
been excluded from foreign investment. The selective location of foreign capital has 
exacerbated existing regional disparities. 
Where FDI entrance has been high, e.g. in the Czech Republic, Estonia and Hungary, it 
has had a measurable positive impact on output, productivity and exports.  
This can be attributed to the good economic performance of the foreign investment 
enterprises (FIEs), particularly with regard to profitability, labor productivity and 
manufacturing exports. The transnational companies brought in their frontier 
technology, management techniques and skills. The host countries benefited also, at 
least temporarily, from revenues of FDI based privatization.  
Foreign exchange earnings helped to improve the balance of payments and reduce 
fiscal deficits. On the other hand, the benefits of FDI have sometimes fallen short of 
expectations, including in its failure to significantly increase employment in the 
recipient countries. This can be explained by the fact that the positive economic effects 
associated with FDI may be limited.  
 
Firstly, with few exceptions they failed to produce significant spillover effects on the 
domestic economy in terms of productivity growth, the advancement of technology, 
organization and management practices, competitiveness, and the creation of forward 
and backward linkages between FIEs and domestic firms. They became nodes more in 
international than in domestic production networks. In some cases they have even 
crowded out domestic producers.  
So, rather than leveling performance FDI has tended to fuel dualism in the economic 
structure.  
 
Secondly, FDI led only in part to the creation of new production sites. Often it was 
used for the acquisition of shares of privatized domestic companies. This produced no 
positive effects on economic growth and employment, or indirect effects insofar as it 
helped to reduce the under-capitalization and technological backwardness of domestic 
enterprises. 
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Thirdly, the absence of a pervasively positive impact on employment can be explained 
by the large margin of productivity improvement in the FIEs resulting from the 
introduction of labor saving technology, the elimination of slack in staff utilization and 
the downsizing of staff in acquired companies. While all this may have enhanced 
international competitiveness, it constrained job creation. 
 
 
2. What the investitores want for investing in a country? 
When deciding to invest in a foreign country, investors analyze different factors that 
we could call a "mix" of opportunities they will find on the new market. This "mix" 
includes aspects like the costs of the labor force, the level of bureaucracy and 
corruption, the credibility of the business environment, the macroeconomic stability of 
the host country, etc. Also, an important feature of the inflows of foreign direct 
investment (FDI) is that they are more industry than country-specific. In this paper, we 
try to provide empirical evidence on the mix of opportunities that the foreign investors 
from the European Union (EU) find in the transition countries. 
Additionally, we differentiate in our analysis the industries by the degree of technology 
involved, following the classification from the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD, 2001 and 2003) and we check whether foreign companies 
that invest in the transition countries act differently according to the sector of activity. 
All countries are expected to intensify their efforts to attract FDI, reflecting increased 
competition worldwide for FDI projects. 
 FDI will tend to improve economic performance in the host country, which can be 
argued on the following grounds: 
The improvement of technology,  
The quality of productions which are produced in a country in the process of 
development. 
The organizing form of the companies. 
The organization of the market. Etc    
 
 
3. An analysis for FDI at firm level 
The primary effects of (successful) FDI are in terms of increasing productivity and 
efficiency in the acquired companies (intra-firm productivity improvements) - not 
surprisingly, given the relatively higher share of investment and R&D in the typical 
foreign direct investment, as compared to domestic enterprises.  
But big intra-firm productivity improvements have not so far been accompanied by 
employment creation in the CEE. This is the conclusion that emerges from studies on 
developing countries as well as from the research that is going in the case of post-
socialist economies. 
 
The start of the transition process resulted in a complete turnaround of FDI policies 
and regulations in the transition economies. The policy change has resulted in a 
situation where all transition economies are now actively competing for inflows of FDI 
through the use of incentives such as reduction of corporate taxes, tax holidays and 
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provision of social amenities. In some studies the result provides an overview of 
investment incentives in Eastern Europe. To provide a more complete picture it is 
helpful to include a short description of the global development of FDI. The changes in 
the flows of FDI going to the transition economies can then be compared to the 
development in the rest of the world.  
The intention is to provide an overview of both the global and the regional 
development since the start of the transition process. The transition economies have a 
small but rapidly increasing share of the total FDI stock. At the start of transition 
(around 1990), the total inward stock of FDI in Central and Eastern Europe was less 
than one per cent of the world total. The small FDI stock was a result of the 
unfavorable economic environment for foreign.  
However, the growth rate of the FDI stock in Central and Eastern Europe between 1990 
and 2005 was much higher than the global rate, and the transition economies increased 
their share of the total stock of FDI to around 3.5 %. To some extent the large increase 
in inward FDI to the transition economies is, therefore, explained by a very low initial 
level.  
 
The transition economies have been in a process of catching up due to an increasing 
share of total flows during the 1990s and the rising GDP share of inward FDI of GDP 
suggests that they are being integrated into the global economy. Normally we can have 
some questions: 
 
Which are the most important source countries for the FDI flows to the transition 
economies? 
Can information about source countries provide indications of what determines the 
volume of FDI inflows?  
 
A country without any source can not attract any investor for doing business in this 
country. For a new investitor is important to know the flow of the FDI before the actual 
year just to know the possibilities for having benefits and power in the market. 
 
In Albania and South-East Eurpoe we have this level of foreign direct investments: 
 
FDI inflows: world, South-East Europe and Albania, 2005-2011 (Millions of euro) 
 
Host economies 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
        

World 782 673 1 164 682 1 534 682 1 208 931 802 041 936 640 1 085 242* 
South-East 
Europe 3 870 7 885 9 384 8 663 5 446 3 109 4 745* 

Albania 213 259 481 665 717 793 742 
 
Source:  UNCTAD,  WIR11  and  Global  Investment  Trends  Monitor  No.8  and  Bank  
of  Albania.  *UNCTAD  estimate. 
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FDI inflows as a percentage of gross fixed capital formation, South-East European 
countries, 2004–2011  

 
 

Albania: 
FDI inflows 

and 
outflows, 
2004–2011 

(Millions of 
euro) 
 

Source: 
UNCTAD, 
FDI/TNC 
database, 

based on data from the Bank of Albania. 

Albania: external sector indicators, 2006–2011     

(millions of euro and percentage of GDP)      

         

 Indicators  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Current account balance  -471 -824 -1381 -1321 -1019 -1145 

 
In per cent of 
GDP  -6.6 -10.5 -15.6 -15.2 -11.5 -12.5 

 Export of goods  631 786 917 751 1172 1406 

 
In per cent of 
GDP  8.8 10.0 10.3 8.6 13.1 15.3 

 Balance on goods  -1659 -2104 -2431 -2304 -2083 -2242 

 
In per cent of 
GDP  -23.1 -26.9 -27.4 -26.4 -23.4 -24.4 

 
Export of 
services  1157 1421 1688 1771 1702 1747 

 In per cent of  16.1 18.2 19.0 20.3 19.1 19.0 

Region/country 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

South-East Europe 16 16 24 33 27 22 13 

Albania 13 9 9 16 21 25 33 
Bosnia and 
Herzegovina 27 20 25 46 17 6 2 

Croatia 12 17 27 33 32 19 4 

Montenegro .. .. .. .. 56 208 130 

Serbia .. .. .. .. 23 20 15 

The FYR of Macedonia 34 10 37 43 28 11 17 
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GDP 

 
Balance of 
services  -32 19 69 174 182 135 

 
In per cent of 
GDP  -0.4 0.2 0.8 2.0 2.0 1.5 

 FDI inflows  259 481 665 717 793 742 

 In % of GDP  3.6 6.1 7.5 8.1 9.0 8.1 

 FDI outflows  -8 -17 -55 -28 -5 -30 

 In % of GDP  -0.1 -0.2 -0.6 -0.3 -0.1 -0.3 

 Balance on FDI  250 464 610 689 784 712 

in per cent of current 
account 

defici
t -53.1 -56.3 -44.2 -51.8 -77.4 -62.2 

 
Source: Bank of Albania and INSTAT; 2011 GDP estimated at €9192.6 million. 
 
 
For the new investments is not so easy to create a good position in a market. With this 
is related the level of technology, the quality of inputs and the labor force.   
 Moreover, since the products and technologies that FDI firms bring in have already 
been tested in foreign markets, the perceived risk of innovating along similar directions 
is lowered for local firms.  
 
For having more possibilities they can create a high number of alliances involving 
transition countries that have been forged in recent years. Alliances represent, by 
definition, voluntary associations of independent corporate identities. Where they have 
a genuine technological dimension, they should, therefore, reflect a common 
perception of scope for productivity increases in a way that cannot be assumed for 
foreign direct investments.  
However, they want to have the chance for a big profit.    
 
4. Relations with economic growth. 
For international financial institutions, politicians, and the vast majority of economists 
foreign direct investment appears to be a sort of panacea for every economic problem 
in the emerging market economies; its positive impact on economic growth has 
acquired the status of conventional fact. Economic theory namely suggests that 
unfettered international capital flows foster efficient allocation of resources, which by 
itself should promote growth.  
The economic benefits of FDI are considered to be twofold. First; FDI can help 
countries if domestic savings are insufficient to finance economic expansion; secondly, 
a foreign corporate presence is associated with positive externalities. The almost 
desperate efforts of many countries to attract as much FDI as possible indirectly 
support the theory.  
 
However, substantial gains of inward FDI  for the host countries have been much more 
asserted than confirmed by empirical evidence. The results of a rapidly growing 
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number of empirical studies on the relation between FDI and economic growth differ, 
although most studies start with essentially the same benchmark cross-country growth 
model. The differences in the sets of the countries included, sample periods, data, and 
estimation techniques hamper comparisons across the studies (Edison et al, 2001). In 
many studies dealing with subsets of the countries, FDI or FDI in combination with 
some other factor or factors, is positively related to growth, while several studies 
(Rodrik, 1998; Grilli and Milesi-Ferretti, 1995; Kraay, 1998) have found no significant 
relationship between FDI and growth. Most studies have stressed the differences 
among the sets of countries included regarding their trade policies, institutional 
characteristics, or level of development. More than three decades ago Bhawati (1978) 
suggested that impact of FDI on growth depends on the trade policy of a host country; 
in export-promoting countries FDI would increase growth, while it would have no 
impact in a country with an import substitution trade policy.  
His hypothesis was tested by Balasubramanayam, Salisu and Sapsford (1996); the 
outcome was mixed. Blomstrom, Lipsey and Zejan (1994) found that FDI only promotes 
growth in higher-income developing countries. Empirical studies on the subject have 
therefore not refuted the statement that “in general, the results of these studies 
indicate that the size of inward FDI stocks or flows, relative to GDP, is not related in 
any consistent way to rates of growth” (Lipsey, R, 2002, 55). 
 
5. Conclusions 
Over the last three decades, foreign direct investment (FDI) has significantly provides 
strong impetus for economic development across nations. One of the important 
sources for technological advancement and capital formation is to promote better 
incentives for attracting investment.  
Moreover, continuous government intervention in the economy such as improving 
regulation on international trade setting and market transparency, amending taxation 
structure and provision of infrastructure services may generally help economic 
performance. “The promotional of technological innovation and transfer and 
dissemination of technology will hopefully benefit such users and producers so as to 
reach the conducive social and economic welfare with balanced rights and obligation.” 
We think that a dynamic analysis at company level provides a more realistic image of 
the mechanism that drives foreign companies to invest into transition countries, as it 
allows relating the FDI stock of a company from a year to its FDI stock from the 
previous year. The volume of FDI stocks requires time to adjust to the desired levels 
and this will depend on the specific constraints faced by the foreign companies 
investing in the transition countries.  
 It is said that the government should subsidies them to have a good position in the 
market and should not tolerate them in cases where the position of their dominant 
market returns. To facilitate foreign investment to stay and profit in the domestic 
market should not undermine local business. 
References: 
www.unctad.org/wir 
www.unctad.org/fdistatistic 
OECD. Articles for distributions of companies in sectors and activities. 
World Bank. Databases for FDI’s. 
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Rrjetet sociale instrument i rëndësishem për zhvillimin e bizneseve 

Abstract 
 
Small and medium business, represent one of the most important sectors for the 
development of the economy of a country. This structure of businesses, especially in 
developed countries, generates the largest number of jobs and it is the most important 
indicator in the success of an economy, whether it is local, regional or national. 
But even though this segment of the economy is so powerful and gaining stretch more 
and more, it uses less the technology of information as an instrument, that today in a 
faster and effective way makes easier the way to the consumer. Promoting business in 
social networks is a tool that should be used not only to make known or promote the 
business, but also to find new clients. Small enterprises , either for the lack of 
information and knowledge on social strategy or even because  they consider as an 
excessive work, forget that they need to use in the most efficient way all online 
instruments that enable communication with customers and increase the traffic clicks 
on their web business, if they have one. The same goes for the free professions. Most of 
them do not consider social networks only to increase their activities, but also to 
improve the services. 
Information technology is becoming more and more an important element of 
management strategy, which enables the promotion, strengthening, development and 
sustainability of the business. 
Instruments like, "fan page" for business, on facebook, can serve as a very good 
platform to launch a virtual marketing campaign. Also, can become true portals in 
which can be integrated elements as: electronic commerce (e-commerce), electronic 
services, etc... If this opportunity-virtual offer is neglected, then indirectly the business 
has avoided a possible increase in sales and customers. 
Social communication networks represent a revolution in terms of the possibility of 
publicity for the enterprises. Through these mechanisms not only have changed the 
instruments, but also the communication. 
Before representing a business in the social networks it is necessary to assess carefully 
the advantages of its activities and to understand what products or services should be 
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promoted. Once you do this, you should aim to expand your target, beyond what you 
have traditionally done and understand the needs of new customers. 
Keywords: business, information technology, promotion, services, tool, social 
networking, communication, consumer. 
 
Hyrje 
Rrjetet sociale në fillet e përdorimit të tyre janë përdorur kryesisht për socializim të 
individëve, grupeve, apo shtresave të ndryshme sociale, por me kalimin e kohës gjithnjë 
e më shumë po gjejnë përdorim edhe në biznes. Sistemet e mëparshme të 
bashkëpunimit apo kooperimit siç quheshin më parë, të tilla si listat e postimeve dhe 
grupe diskutimi ishin në thelb vetëm një ide mbi themelet e së cilës erdhën konceptet e 
shumëllojshme të programeve sociale, si dhe rrjeteve sociale siç më vonë u njohën ato. 
Por, metodologjitë e tilla, sidomos për brezin e ri po duken dhe do të vazhdojnë të 
tingëllojnë si dicka atrizanale që sot me nostalgji kujtohen nga brezi i vjetër. 
Nëse mjedisi social ka tendencën të globalizohet, atëherë natyrshmërisht biznesi është 
ndër të parët që atakon për qëllimet e tij këtë hapësirë të re dhe dinamike. Konkretisht, 
nëse grupi multi-milionësh një pjesë të konsiderueshme të kohës së tij të lirë e kalon në 
mjedisin virtual, me siguri se ky faktor per biznesin është një rast më shumë për të 
qenë pjesë e këtij rrjeti.  
Mjediset  virtuale janë bërë,  një terren eksplorimi dhe inovacioni për të mësuar dhe 
shikuar “nga dora”, me shpejtësinë e dritës kudo që ndodhemi inputet, outputet dhe 
shqetësimet e kërkesat e menaxherëve. 
Facebook, për shembull,  në momentin kur po përgatitet ky shkrim ka më shumë se dy 
milirad  përdorues të cilët kanë  mesatarisht nga 150 miq, nga të cilat më shumë se 
gjysma  vizitojnë faqen e tyre së paku një herë në ditë.  Sot një përdorues i tillë në 
kryqëzimin dhe rrjetëzimin  e numrave të mëdhenjë lehtë mbetet i hutuar me 
shumësinë e informacioneve të cilat postohen para syve të tij.  
Modelet e tilla të shpejta, shumica prej të cilave kanë për synim në radhë të parë 
solidaritetin dhe humanizimin shoqëror, pastaj edhe  promovimin apo vënjen në 
epiqendër të informacionit të lansuar, për shkak të popullaritetit të këtyre rrjeteve, 
ngacmojnë kërsherinë e publikut dhe nuk ngjajnë aspak  me informacionet klasike të 
gazetave apo reklamave të cilat më parë kishin kohën dhe vendin e caktuar.  
Tranzicioni i pashmangshëm por i ngadalshëm 
Kalimi nga metodologjitë tradicionale të promocionit në ato më bashkëkohore kërkon 
kohën e duhur, por sa më i shkurtër të jetë ky tranzicion aq më shpejtë biznesi do të 
futet në rrjëdhat e familjës së madhe të kësaj rrjete globale. Sipërmarrësit shqiptarë 
vazhdojnë t’i mbeten besnikë metodave tradicionale të promovimit. Ende tek ato nuk  
ndihet mjaftueshem  shija e inovacionit, e cila kryesisht importohet nga kompanitë 
ndërkombëtare. Në Kosovë dhe  Shqipëri nuk përdoret shumë teknologjia e 
informacionit për promovimin e bizneseve apo produkteve  dhe shërbimeve të 
ndryshme. Më shumë funksionon marketingu me kontakt direkt apo dhe metodat 
klasike të marketingut dhe promocionit, si me reklama në mediume të ndryshme, gjë e 
cila orienton edhe vetë tendencën e konsumatorit dhe perceptimin i tij. 
 Në vitet e fundit ka rritje të interesit për të promovuar nëpërmjet faqeve të internetit 
apo dhe të fushatave  të marketingut online. Kjo mund të jetë më e theksuar te bizneset 
që i përkasin industrisë së turizmit, ato që promovojnë produkte specifike apo dhe ato 
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që kanë interesa dhe marrëdhënie me tregun ndërkombëtar. Edhe pse teknologjia e 
informacionit po përdoret, nuk është në kapacitetet apo multidiciplinaritetin e 
mundësive  që ajo ofron. Ndihet mungesa e përdorimit të formave të ndryshme online, 
si faqet e internetit, e-katalogu, tregtia elektronike, e-marketingu, sistemi i lajmërimit 
online, ambientet shoqërore online etj. Këto mjete mundësojnë që bizneset me më pak 
investim të sigurojnë shpërndarje të informacionit apo lajmit në një masë shumë më të 
madhe dhe me efikase. 
I gjithe ky hezitim për përqafimin e rrjeteve sociale, a ka të bëjë kjo me mungesën e 
kulturës për gjetjen e rrugëve të reja për t’u lidhur me konsumatorin, apo është edhe 
çështje “frike” ndaj përvojave të reja?. Pse menaxheret rezervohen në përdorimin e 
mjeteve të teknologjisë së informacionit, në punën e tyre?. Kjo lidhet me kulturën e 
funksionimit dhe të menaxhimit të biznesit deri tani, por edhe me nivelin e ulët të 
zhvillimit dhe me përqafimin e ngadalshëm të ndryshimit. 
Përdorimi në nivel të lartë i teknologjisë së informacionit rrit konkurrencën në treg dhe 
e bën biznesin të qëndrueshëm dhe të besueshëm, brenda dhe jashtë vendit. Bizneset 
duhet te kenë kurajon dhe iniciativen dhe të kërkojnë gjithmonë mënyra sa më efektive 
për t’u lidhur me konsumatorin. Aspekt i rëndësishëm ka të bëjë edhe me faktin  se 
cilat biznese kuptojnë më shpejt se këshillimi me specialistët e duhur mund të sjellë 
rezultate më të mira dhe të garantuara.  
Trendet aktuale dhe analiza e ndryshimit 
Në biznesin nderkombëtarë, vitet e fundit përdorimi i rrjeteve sociale për qëllime 
biznesi është rritur ndjeshëm (250% për “Twitter” dhe 192% për “Facebook” për vitin 
2011). 
Në këtë mënyrë, rrjetet sociale të komunikimit përfaqësojnë një revolucion për sa i 
përket mundësisë së publicitetit për ndërmarrjet. Nëpërmjet këtyre mekanizmave nuk 
kanë ndryshuar vetëm instrumentet, por edhe strategjitë e komunikimit me partnerë. 
Publiciteti tradicional nuk është më e vetmja mënyrë për të afruar konsumatorin, por 
përsëri ndërmarrjet vazhdojnë të kenë probleme me arritjen e objektivave të shitjes. 
Për këtë arsye, ato gjejnë mënyra për të përfshirë blerësit. 
Biznesi ka nisur të kuptojë se përfshirja e konsumatorit në mënyrë të drejtpërdrejtë i 
bën ata të rikthehen dhe të rishikojnë drejtëpërdrejtë ofertën dhe kërkesën e tyre. Çdo 
përdorues i vetëm gjeneron përmbajtje (tema diskutimi) duke u bërë kështu 
pjesëmarrës i fluksit të informacionit që gjendet në internet.  
Nga ana tjetër, ndërmarrjet që flasin ose shprehen në rrjetet sociale, janë në gjendje të 
ofrojnë promocione të veçanta që e bëjnë përdoruesin besnik dhe aktiv. 
Pavarësisht shtimit të numrit të përdoruesve të rrjeteve sociale, si mjet për të 
promovuar biznesin, kompanitë kanë shkurtuar aksesin në rrjetet sociale gjatë orarit të 
punës dhe në disa raste, ai u është mohuar tërësisht. 
Studimet kanë treguar se bizneset që lejojnë përdorimin e rrjeteve sociale gjatë orarit të 
punës humbasin 1.5% të produktivitetit të tyre në punë. 
Biznesi në Shqipëri dhe Kosovë, vetëm në vitet e fundit ka intensifikuar investimet në 
teknologjinë e informacionit, apo në shfrytezimin e rrjeteve sociale si instrument i 
fuqishëm promovimi. Madje, shpesh e gjithë strategjia e tij e komunikimit me 
konsumatorin përmblidhet në një faqe të vetme, në rrjetet sociale si Facebook apo 
Twitter. Sikur është harruar  investimi më shumë për “zyrat” e promovimit online. 
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Sipas të dhënave të raportit botëror të vitit 2012 të Teknologjisë së Informacionit, 
Shqipëria ka avancuar  në qasjen e kësaj industrie, duke u pozicionuar e 68-a mes 142 
vendeve (19 vende më sipër, në krahasim me një vit më parë), por duke qëndruar pas 
vendeve si Rumania apo Maqedonia. Për Kosovën nuk ka shënime të tilla por 
vlerësimet duhet të jenë të përaferta me ato të Shqipërisë. 
Ky raport na njeh edhe me detaje të tjera të rëndësishme siç është përdorimi i 
teknologjisë së informacionit nga grupe të ndryshme. Përdorimi i internetit nga biznesi 
e rendit Shqipërinë në vendin e 74-të, ndërsa nga individët në vendin e 59-të  Në lidhje 
me inovacionin në teknologji të biznesit, raporti e rendit Shqipërinë në vendin e 79-të. 
Shifrat tregojnë se përpos përpjekjeve për të rritur peshën e teknologjisë së përdorimit, 
biznesi në këto hapësira ka ende rrugë boshe dhe duhet shumë punë për të kaluar 
stadin e vendeve në zhvillim, sa i përket dixhitalizimit të shërbimeve. 
Sot po të vizitojmë web faqet  e bizneseve të ndryshme për të parë se sa rëndësi i 
kushtojnë ato prezencës online, lehtësisht vërejmë  se kjo nuk është pika e tyre e 
rëndesishme e promovimit dhe zhvillimit. Të shumta janë rastet  ku biznese të 
ndryshme nuk kanë një faqe të dedikuar dhe te mirëorganizuar, nëpërmjet së cilës 
mund të krijojnë kontakte partneriteti me konsumatorët. Madje shpesh dhe kjo duket 
se është kthyer në trend , ndërsa “zyrat” janë kthyer në llogari “Facebook”-u apo 
“Twitter”.   
Teknologjia e informacionit është elementi kryesor i strategjisë së menaxhimit, që 
mundëson forcimin, zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e biznesit. Ajo përfaqëson mjetin 
më të shpejtë, të besueshëm dhe cilësor në përhapjen dhe nxitjen e shërbimeve. 
Aktualisht, kjo fuqi e informacionit është pak e njohur nga shumica e bizneseve në 
treg, të cilat nuk janë mjaftueshëm të ndërgjegjshëm për rolin dhe ndryshimin cilësor 
që sjell përdorimi i teknologjisë së informacionit. 
 Kjo përfshin përdorimin e TI-së që në automatizimin e proceseve të punës, të 
përpunimit të informacionit, komunikimit të brendshëm, të jashtëm, të edukimit, në 
menaxhim dhe vendimmarrje. 
Niveli jo i mjaftueshem i të kuptuarit të kësaj nevoje bën që biznesi të orientohet jo 
drejt në gjetjen e mënyrave për t’iu afruar sa më shumë konsumatorit. 
Nëse fuqisë së Facebook-ut i shtoni atë të “Google” dhe nje ekspert te teknologjise se 
informacionit dhe të rrjeteve digjithitale, atëherë mund te thuhet se kemi filluar te 
sistemojme biznesin në botën e re të teknologjisë, në atë që njihet si marketimi intensiv 
dixhital. Ky gërshetim resursesh funksionon vetëm nëse ndiqet rruga e duhur, pra nëse 
faqja e rrjetit social është e ndërtuar dhe e mirëmenaxhuar. Fatkeqësisht pjesa më e 
madhe e biznesit nuk arrin ta kuptojë fuqinë ( dhe magjinë) që ka media sociale dhe 
atë që ka një faqe biznesi në Facebook. Këto njihen si faqe fansash dhe nuk kanë asgjë 
të ngjashme me profilet që kanë pjesa më e madhe e përdoruesëve. 
Faqet e biznesit në rrjetet sociale janë vende që ofrojnë mundësi të shkëlqyera 
komunikimi me konsumatorët, por edhe për të ndërmarrë sondazhe, vëzhgime, madje 
edhe diskutime. Ka shumë strategji që biznesi mund të përdorë për t’u njohur me 
perspektivën e konsumatorëve. 
Shumica e kompanive aktualisht  nuk e dinë që me pak investim mund të kenë një faqe 
interneti e cila fare mirë mund të shërbejë si “zyra” e tyre e promovimit online. Sot 
rreth 90% e kompanive ne Kosovë dhe Shqiperi  nuk kanë faqe zyrtare interneti, ose 
ato 10% qe e kanë, nuk e përditësojnë. Në këto kohë moderne të zhvillimit të 
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menaxhimit të biznesit,  faqja e internetit është po aq e domosdoshme për kompaninë 
sa edhe vetë ekzistenca e saj. Përdorimi i facebook është një sinjal pozitiv për nevojën 
që po lind, për prezencën online, por faqja e internetit është forma zyrtare e të 
shprehurit dhe të qenit online, ku rrjetet sociale janë elementë përbërës. Do të ishte e 
dobishme qe çdo biznes që të mos e humbiste mundësinë e prezencës online që nis me 
faqen dhe pasohet me përdorimin e çdo forme tjetër që mund të jetë Facebook, 
LinkedIn, Twitter etj. Eshtë pozitiv fakti se kompanitë rrjetet sociale i përdorin si një 
mundësi prezantimi e promovimi. Ky rrjet është shndërruar në një mundësi për të 
komunikuar me një numër shumë të madh konsumatorësh, që ndoshta nuk mund të 
arrihen nëpërmjet një faqe interneti të dedikuar. Pra, në këtë kontekst, kompanitë nuk 
kanë humbje. Nga ana tjetër, ekziston mundësia që të shndërrohet në humbje kohe, 
kur nuk përdoret për qëllime prezantimi, promovimi, informimi për biznesin, 
shërbimin apo produktin, por thjesht për aspekte personale. 
Në Shqipëri, pjesa më e madhe e kompanive që përdorin rrjetet sociale kanë natyrë ose 
elementë online. Por a rrezikon përdorimi i ulët i teknologjisë së informacionit të 
humbasin lidhjet me partnerët, të huaj apo lokalë?.  
 
Faqja e internetit është dritare që lidh biznesin me investitorët e huaj, mungesa e së 
cilës e vështirëson deri në pamundësi ndërtimin dhe qëndrueshmërinë e 
bashkëpunimit. Për më tepër, çdo faqe duhet të strukturohet në mënyrë të tillë që 
mesazhi i përmbledhur i kompanisë, produktet dhe shërbimet të transmetohen në një 
kohë shumë të shpejtë dhe të paktën në dy gjuhë. 
Dukshmëria  e bizneseve  online duhet të rritet  dhe se çdo ditë e humbur  që iken 
është humbje dhe kërkon me shume ditë të tjera për ta rikuperuar. 
Nëse do të kërkohej nje hierarki për veprimet që duhet ndërmarrë, atëherë fillimisht 
duhet të kërkohet këshillim se si bota online ndihmon jo vetëm në dukshmëri, por 
edhe në biznes. Nëse jeni një biznes që synon rritjen dhe forcimin brenda dhe jashtë 
vendit, atëherë dukshmëria dhe rritja online është nevojë dhe domosdoshmëri. Është 
shumë e rëndësishme, që në radhë të parë të hartohen strategji të qarta marketingu 
dhe drejtuesit duhet të jenë të bindur se “bota online” i shërben biznesit, pa shmangur 
edhe ndihmën që ofrojnë konsulentët e fushës, për konkretizimin dhe  zbatimin e 
ideve, misionit dhe vizionit te vet biznesit. 
 
Hapat qe duhet ndjekur 
Mirëmenaxhimi i rrjeteve sociale është një proces dinamik dhe kompleks. Në analizën 
tonë do të trajtojmë disa nga komponentet më të rëndësishme të cilat nuk bën të 
anashkalohen si: 
Zgjedhja e rrjetit social, 
Angazhimi i një eksperi apo agjencioni të specializuar, 
Perzgjedhja e përmbajtjeve dhe  
Ruajtja dhe kultivimi i miqëve dhe ndjekësve. 
 Zgjedhja e rrjetit social ku do të përfshiheni është një hap i rëndësishëm. Idealja do të 
ishte që ju të keni profile në ato që tani me njihen si me popullore në hapësirën tonë 
dhe përdoren më shumë nga njerëzit, si “Facebook”apo “Twitter”. Por, është e 
nevojshme që të kuptohet mirë sesi do të funksionojë e gjithë kjo, apo cila prej tyre 
eshte me kompatibile me biznesin qe zhvilloni. Në rastin më të mirë mund të behet 
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edhe gërshetimi i të dyjave. Për shembull, facebook ju jep mundësinë që të krijoni një 
“fanpage” për bizneset e vogla edhe nëpërmjet profilit personal. Pasi të keni kuptuar se 
si funksionon mekanizmi, gjithçka bëhet më e lehtë. 
 Menaxhimi i nje biznesi në rrjetet sociale nuk është aspak i lehtë dhe ndonjëherë 
mund të kthehet edhe në një përvojë zhgënjyese. Prandaj, nëse zgjidhni që të jeni 
prezent në këto rrjete përpara se sa të publikoni informacione të ndryshme, bëni 
kërkesa për miqësi (rasti i Facebook) ose të shtoni ndjekës, “follower” (në rastin e 
Twitter). Regjistrohuni në një nga portalet që ofron menaxhim të mediave sociale si 
“Ping.fm” ose “HootSuite”ku  ju lejohet që të menaxhoni gjithçka nga një portal i 
vetëm, të analizoni numrin e klikimeve dhe statistikat e faqes suaj, të programoni 
oraret e publikimit të mesazheve, në mënyrë që të mos kaloni gjithë ditën para 
internetit.  
Një zgjidhje tjetër do të ishte që t’i besoni gjithçka një personi të specializuar në 
menaxhimin e faqeve, por gjithmonë duke ndjekur udhëzimet që ju do të jepni. 
Bizneset kanë ide dhe nisma mjaft progresive për të arritur te konsumatori, por ato 
japin më shumë rezultate kur asistohen nga specialistë të fushës përkatëse. 
Një strategji tjetër që mund të ndiqet është që të vendosni tek të preferuarit video të 
regjistruara nga përdorues të tjerë të “YouTube”. Shpesh, kush zbulon se filmimi i tij 
është shtuar te të preferuarit dhe është ndarë me miq në facebook se në Twitter është 
kureshtar të dijë se kush e ka bërë. 
Në këtë mënyrë, një klient i mundshëm mund të vizitojë faqen tuaj të biznesit dhe nëse 
do ta konsiderojë si interesante, do të bëhet fansi juaj në facebook” ose ndjekësi në 
Twitter e Pinterest. 
Për të gjetur fansa dhe miq në facebook, këshilla kryesore është që të nisni me miqte 
real apo petencial, pra nga familjarët ose të njohurit tuaj. Një tjetër mundësi që mund 
të vlerësohet është edhe pagesa e hapësirave publicitare, të njohura si reklamat sociale. 
Të dilni për “gjah” ndjekësish në Twitter mund të jetë një gjë e thjeshtë. Së pari duhet 
të fokusoheni te fjalët kyçe. Nëse aktiviteti juaj lidhet me restorantet, atëherë kërkoni 
me fjalë si “drekë”, “darkë”, “aperitiv” ose me zona, në varësi të vendndodhjes suaj 
gjeografike. Nga rezultatet e kërkimit mund të shfaqet një panoramë e gjerë, klientësh 
potencialë. 
Nëse drejtoni një sipërmarrje të vogël, atëherë shikoni se cilët janë akterët kryesorë të 
sektorit ku operoni, bëhuni ndjekësit e tyre dhe komentoni shpesh atë që ata 
publikojnë. 
Nëse ndonjë nga sipërmarrjet e mëdha komenton ose bën “retweet” ndonjë nga 
postimet tuaja, atëherë mesazhi mund të shkojë te mijëra persona. Një tjetër rruge që 
mund të përshkohet është që të ndiqni gazetarë ose shkuajtës blogësh dhe të ndani 
histori apo artikujt të shkruar prej tyre që jo domosdoshmërisht kanë të bëjnë me 
aktivitetin tuaj. Nëse komentet tuaja do të jenë të dobishme për punën e tyre, atëherë 
mund të nxisin kuriozitetin e tyre për biznesin tuaj. 
Përpiquni që të ndërtoni një lidhje, sado të vogël me miqtë apo ndjekësit e biznesit 
tuaj. Për “Facebook”-un, këshilla do të ishte që të shpërndanit linkun e tyre në ‘murin’ 
tuaj, t’i komentoni dhe të stimuloni diskutime të vogla. 
Një rast i mirë do të ishin ditëlindjet, ku ju mund të ndani me ta urimet. Nëse dikush 
nga miqtë tuaj në rrjetet sociale ka ditëlindjen, atëherë mund t’i ofroni ulje për ndonjë 
produkt apo shërbim tuajin. Në këtë mënyrë, rritet shumë edhe mundësia që ai të 
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kthehet në një klient të mundshëm për ju. Edhe në “Twitter” mund të ndiqni të njëjtën 
strategji. Bëni “retweet” postimeve të ndjekësve tuaj, komentojini dhe përpiquni që t’u 
përgjigjeni sa më shumë mesazheve. 
Në këtë mënyrë është më e lehtë që të tjerët të lexojnë ndërhyrjet tuaja dhe t’i 
shpërndajnë ato. 
Do të vini re se shumë shpejt, numri i ndjekësve tuaj do të rritet në mënyrë progresive. 
Shpërndarja e informacionit, por edhe prezantimi i produkteve dhe shërbimeve tuaja 
do të jetë më e lehtë. Fluksi i komunikimit do t’ju ndihmojë që këto prezantime të 
ngjashme më shumë si sugjerime, sesa si strategji publicitare. 
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MSc  Ermira Pervizi 

Mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit në nivel lokal dhe rajonal 

1-Nga kush kërcënohet mjedisi? 
Gjithnjë e më tepër jemi dëshmitare të alarmit "mjedisi në rrezik" me dukuri të tilla si : 
ndotja e ajrit, tokës, ujit, zvogëlimi i pyjeve, hollimi i shtresës se ozonit etj, të cilët po 
ushtrojne një ndikim shkatërrues për mjedisin.Këto janë pasojë e zhvillimit te 
industries,transportit dhe mbipopullimi I qendrave urbane,kanëkrijuar probleme të 
shumta mjedisore. 
   * Që të arrihet mbrojtja e mjedisit duhet fillimisht të riformulohet vlerësimi lokal dhe 
rajonal. 
Në dy dhjetëvjecaret e fundit diskutimi për rajonin ka marrë   dimensione të reja 
shumë më të mëdha si: shkencore-menaxhuese -politike ku rajoni sot po përjeton 
rikonceptimin  e tij në tre drejtime kryesore: 
   1-Koncepti rregullim territorial dhe politik pra: si kornizë lidhjesh të orientimeve dhe 
aktiviteteve sociale, kulturore, ekonomike dhe politike. 
   2-Si linjë dhe rol drejtues i kooperimit dhe integrimit Europian.  
   3-Rajoni ka fituar rëndësi edhe në sferën e ndërmjetësimit midis nivelit lokal dhe 
sistemit të tërë të shtetit.  
Sot rëndësi merr analiza e rajonit  si njësi e rregullimit dhe planifikimit hapësinor. 
për këtë kërkohen statistika sipas metodës (NUTS).Ky sistem përdoret nga KE është  
hierarkik me pesë nivele nga të cilat tre rajonal dhe dy lokal. 
800.000 banorë -- 3.000.000 banorë-- 7.000.000 banorë 
     NUTS 3                NUTS2                  NUTS1 
Në bazë të analizës së të dhënave sipas këtij sistemi përcaktohet dhe sipërmarrja e 
politikave për zhvillimin rajonal nga KE, i cili mjetet financiare i jep vetëm sipas 
rajoneve dhe nënrajoneve të dala nga NUTS. 
2-Rëndësia dhe inisiativat  ndarjes sipas NUTS. 
Rëndësi ka pranimi nga popullsia banuese e kuptimit të rajonit:si e mire e 
përgjithshme.  
E mira e përgjithshme kuptohet: tërësia e vlerave dhe të interesave të përcaktuara nga 
komuniteti dhe të vendosura në shërbim të tij, ku ndarja në rajone duhet të shikohet: 
1-Si sigurues të stabilitetit të rajoneve duke i kaluar kufijtë e ndarjeve shhtetërore  
2- Duke pare funksionet e rajoneve në kompetencat dhe efektet e tyre pozitive dhe 
konkrete në jetën e njerëzve. 
3- Duke parë dhe imazhin pozitiv që krijojne vendet e rajonit në zhvillimin ekonomik 
dhe kulturor. 
Insiativat: Të gjitha rrezultatet e hulumtimeve zhvillimore tregojnë se rritja 
ekonomike në vendet e tranzicionit ka lëvizur pozitivisht vetëm si rezultat i 
bashkëpunimit midis shteteve. 
3-Ndarja sipas pellgjeve lumore. 
*  Gjithashtu një ndarje rajonale sipas pellgjeve ujëmbledhës do të ishte shumë e 
rëndësishme jo vetëm në aspektin lokal por edhe rajonal. 
Avantazhet e kësaj ndarje janë : 
- Respektimi i lidhjeve me territorin dhe resurset natyrore 
- Ndihmon mbrojtjen e ekosistemeve 
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- Krijohen rajone që përafrohen për nga numri dhe ndjeshmëria ambjentaliste në 
konceptin e BE të propozuara nga IDR (instituti për demokraci rajonale). 
 Ndotja ndodh kur në mjedisin rrethues hedhim papastërti dhe lëndë të dëmshme  e të 
rrezikshme të cilat e bëjnë mjedisin të papërshtatshëm për qeniet e gjalla. Shkaku 
kryesor i ndotjes mbetet njeriu i cili është bërë faktori më i rrezikshëm i shkatërrimit të 
natyrës. 
*Sfidat qe evidentohen nga çrregullimet natyrore, sociale dhe ekonomike. 
Midis ketyre sfidave mund te evidentohen: 
- Së pari, ristrukturimi dhe riorganizimi i hapsires në regjione të reja për arsye sepse 
është rritur dhe thelluar kontraksti socialo-ekonomik midis vendeve, rajoneve. 
- Së dyti, kanë lindur probleme të mëdha në organizimin strukturor e ekonomik të 
shteteve dhe rajoneve ku dalin në pah raportet midis politikave nacionale dhe atyre 
regjionale. Kontrastet vihen re në zhvillimin e rajoneve ndër kufitare ku ka të 
prapambetura dhe të zhvilluara. 
- Së treti, problemet kanë lindur edhe në raportin pushtet qëndror, pushtet vendor. Sot 
shtrohet problemi i rritjes së kompetencave të pushtetit vendor, përshembull komuna e 
Ulqinit do të krijonte mundësinë për një zhvillim në përputhje me burimet lokale dhe 
mbrojtjen e mjedisit. 
- Shqipëria si porte hyrëse në Ballkan, në koridorin e jugut dhe në rrugën e kombit 
siguron akses edhe për vendet e tjera. 
- Krijimi i parakushteve për investime dobiprurëse në shumë aspekte e nivele duhet 
mobilizuar akoma më shumë. Mekanizmi i( kooperimit ndërmjet nivelit lokal, rajonal, 
nacional dhe internacional është çelësi i çdo arkitekture në të ardhmen). 
4-Financimi dhe menaxhimi. 
- Piloti astronaut i Apollos thekson “Unë si austonaut kam parë shkëlqimin e planetit 
tonë madhështor, por si biznesmen këtu në tokë kam vërejtur politikat dhe rregullat e 
padobishme ekonomike, të cilat pengojnë sipërmarrjen dhe prodhimin. Pasuria e 
kombit janë njerëzit.  
Produktiviteti nxitet më shumë me anë të stimuluesve të duhur, lirisë ekonomike dhe 
kapitalizmit të pronës private.”  
- Financimi i projekteve të mëdha rajonale do të mbështetet nga donacionet e 
organizatave financiare e zhvillimore, rajonale dhe globale si (BB, BERZH etj).              
Financimet  private me ndjeshmëri publike do të ktheheshin në dobi të drejtpërdrejtë 
dhe të tërthortë zhvillimore dhe integruese. Bashkëpunimet intensive do të rrisin 
zhvillimin e të gjitha vendeve bashkëpunuese rajonale dhe në nivel global.Kjo për arsye 
sepse duke u kujdesur për mjdesin kemi bërë më shume gjysmën e punës për një 
turizëm të suksesshëm. 
Masat parandaluese 
Parandalimi i dukurive lokale-rajonale mjedisore realizohet nëpërmjet marrëveshjeve 
dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.Në Mars të viti 2007,Bashkimi Evropian vendosi që 
deri në vitin 2020 të ulë prodhimin dhe lëshimin e gazit karbonik në atmosfherë me 
20℅. 
Në samitin e Shtatorit të vitit 2000 të organizuar në New York u quajt samiti I 
Mijëvjeçarit. Një ndër pikësynimet që duhen realizuar deri në 2015 ishte dhe ndalimi I 
shfrytëzimit pa kriter të burimeve natyrore. Burimet natyrore më të rëndësishme janë : 
ajri, uji, toka. 
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Disa nga dukuritë globale mjedisore janë: 
Ngrohja globale (efekti serrë), ku akujt e përjetshëm të polit të veriut kanë filluar të 
shkrijnë dhe parashikohet që në 2050 niveli I ujit të deteve të rritet 15 cm. Ky është një 
problem shqetësues edhe për rajonin tonë pasi ka dalje të gjërë në detin mesdhe. Masat 
që duhet të merren janë: ulja e emetimeve në ajër të cilat vinë si pasojë e tymrave të 
fabrikave, uzinave ,djegies së mbeturinave etj. 
* Problemet shqetësuese të komunitetit rajonal dhe lokal listohen sipas diagramit të 
mëposhtëm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
-Duke pasur parasysh këto elementë të skemës duhet ti jepet prioritet kordinimit të të 
dhënave studimore dhe menaxhuese dhe harimit te projekteve zhvillimor. 
-Bashkëpunimi rajonal do të jetë një katalizator real për zhvillimin social, 
infrastrukturën dhe energjinë. Bashkëpunimi për sigurinë, ndërtimin e burimeve 
njerëzore si dhe vetëcilësinë e jetës së komuniteteve të rajonit përbëjnë dy motivet 
vendimtare për integrimin lokal dhe rajonal. 
-Të gjitha vendet e rajonit janë të vendosura në mënyrë të qartë për zbatimin e të gjitha 
reformave të nevojshme në udhën drejt bashkëpunimit dhe integrimit lokal e rajonal. 
5-Bashkëpunimi mes vendeve fqinje  
      Problematikat që do të trajtohen 
janë: 
1-Mbrojtja e ujrave(lumor, liqenor, detar) 
nga mbetjet urbane dhe industriale. 
Këtu shembull të qartë  
kemi përmbytjet në Shkodër në 2009  
 dhe në vitet në vazhdim.  
Këto përmbytje nxorrën në pah 
keqmenaxhimin e pellgjeve ujëmledhës 
si dhe shkarkimet e mbeturinave nga 
pjesë ndyshme të degëve të Drinit të 
cilat vërshuan në brigjet e liqenit të 
Shkodrës duke ndotur edhe pjesën e 
Malit të Zi. 
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Plehrat qe arriten ne brigjet e Kroacise.Shumë nga mbeturinat e tjera u panë si breza në 
brigjet e detit në Malin e zi dhe në Kroaci.Prandaj menaxhimi i mbetjeve jo vetëm në 
kuptimin lokal por edhe rajonal duke hartuar strategji të pastrimit të ujrave dhe të 
eleminimit të shkarkimeve dhe të derdhjeve të mbetjeve në ujra është domosdoshmëri. 
-Një ndarje rajonale sipas pellgjeve ujëmbledhës do te sillte nje menaxhim më të mirë 
të ndotjes së ujrave nga mbetjet urbane dhe shkarkime te ndryshme. 
2-Mbrojtja e pyjeve nga prerjet, zjarret të cilat janë bërë një problematikë jo vetëm 
shtetërore por edhe rajonale. në vitet e fundit në shumë raste kemi parë nevojën e 
bashkërendimit të ndihmës dhe veprimtarisë mbrojtëse.shembull i kësaj përvec 
përmmbytjeve ishin edhe zjarret e  vitit 2011-2012 të  cilët kaluan edhe jasht kufirit në 
malet e Malit te Zi dhe në Greqi ,ku mjaftonte një bashkërendim i veprimeve dhe 
izolime të vatrave të zjarrit që në fazat e para dhe do të kishin shpëtuar hektarë të tërë 
me pyje nga djegia.Problem tjetër që shfaqet është edhe prerja e pyjeve pa kriter në 
Shqipëri jo vetëm nga firma, persona të papërgjegjshëm në vend por edhe persona të 
tjerë nga vendet fqinje .Këtu vihen re prerjet në malet e Kukësit nga individ nga Kosova 
etj.  

                       
              Fig.2     Djegja e pyjeve                            Fig.3   Shfrytëzimi pa kriter I pyjeve 
3-Mbrojtja e Tokës nga mbeturinat urbane, kimikatet, shkarkimet industrialet, 
përmbytjet , rrëshqitjet etj. Sipas vlerësimeve të PNUD mijëra hektarë tokë po 
degradohen dhe po dezertifikohen si pasojë e përmbytjeve të vazhdueshme për rajonin 
tonë, në Shqipëri zona e nën Shkodrës, zona e Maliqit(Korçë), grykderdja e Semanit ku 
si pasoje e përmbytjeve të vazhdueshme të këtyre 5 viteve të fundit janë kthyer në toka 
të pavlera. 

       
                  Fig.4   Ndotja e bregdeteve                              Fig.5          TEC-I  i Trepçes 
4- Mbrojtja e ajrit nga shkarkimet e TEC-eve me qymyr(shembull Mitrovica), nga 
tymrat, gazrat e fabrikave te ndryshme dhe makinat.Këtu vlen të përmendet përdorimi  
me shumë i  gazit natyror në vend të lëndëve djegëse të ngurta.Masë e dytë është nxitja 
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e motorëve hibrit pasi ato zvogëlojnë shkarkimet e dëmshme në ajër.E rëndësishme 
është që gjatë ndërtimit të banesave të bëhet përdorimi i termoizolimit.  
5-Mbrojtja e mjedisit nga shfrytzimi pa kriter i 
pasurive minerale Shembull i qartë i këtij 
shfrytëzimi ështe miniera e kromit në Bulqizë 
.Kjo minierë për nga rezervat e mineralit të 
kromit renditet e dyta në Evropë por nga 
jetëgjatësia  nuk do ta kaloje më shumë se një 
vit.Në qoftese do te ishin bërë investimet e 
duhura përgjatë këtyre viteve miniera do te 
shfrytezohej edhe për më shumë se30 vjet të 
tjera.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                Fig.5  Miniera e Bulqizes 
 6-Konkluzionet: 
*- Ndyshimi i mendësisë për mbrojtjen e mjedisit fillon nga cdo indivit, organizatë, 
organizma kombëtar dhe ndërkombëtar.  
* Prandaj sescili prej nesh duhet ti referohet “gjurmës ekologjike”e cila është një 
instrument që mat ndikimin që ka konsumi ynë mbi mjedisin natyror. Ky koncept 
është iniciuar nga Dr.Bill Rees,nga universiteti Britanik i Kolumbise në vitet 1990. 
Gjurma ekologjike i referohet vlerës së sipërfaqes së tokës që i duhet të prodhojë të 
gjithë energjinë dhe burimet që gjithësejcili nga ne përdor për të jetuar. Mënyrën tonë 
të jetesës dhe për të absorbuar të gjitha mbeturinat që ne prodhojmë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë apo tërthorazi. 
* Ndërtimi i parqeve energjitike me energji të rinovueshme në rajon dhe hedhja poshtë 
e tezave të centraleve bërtamore apo TEC me qymyr te cilët përbëjnë ndikim negative 
jo vetëm për mjedisin lokal por edhe atë rajonal. 
* Përderisa në rajon kemi me shume gjëra që na bashkojnë, sesa na ndajnë ,nuk ka 
arsye përse të mos e kthejmë rajonin tone, në një histori suksesi ku në bashkërendimin 
dhe hartimin e politikave të përbashkëta mjedisore të mund të përfitojmë fonde 
zhvillimi dhe investimi për të mirën e përbashkët mjedisin. 
* Rëndësi duhet ti japim jetës së njeriut dhe tendencave të zhvillimit ekonomik por pa 
prishur ekuilibrat mjedisor sepse pastaj natyra na kthehet kundër. 
 
 Burimet e shfrytëzuara 
 
1.  K.E:Raporti I progresit të vendeve të rajonit. 
2.  B.B(1992-2012)Word development Reviev. 
3.  SHEME .S Gjeografia regjonale Tirane 2005 
4.  ASMUS.B  Apollo  Tiranë 2008 
5.  FMN.Global Financial Stability Report.October 2009  
6.  Kristo.I Biznesi nderkombetar.Tirane 2004 
7.  UNDP.Human development Report.2007 
8.  SINANI.M Edukata per Demokraci .Tirane 2004 
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Phd candidate Jeton Shaqiri  

Politikat dhe  drejtimet Strategjike ne fushen e IHD-ve ne vendet e 
Ballkanit, ne theks të vecant në R.Maqedonisë 

 
Hyrje 
Proceset integrative te kohes te cilet e karakterizojne ekonomine modern jane te 
domosdoshme te pershtaten me politika vendore me poltikat zhvillimore globale, 
marrjen e masave nga ana e  shteteve per stabilizimin e procesit te tyre investees, me 
rregullimin e klimes vendore investuese dhe marrjen e stimulimeve per investimet e 
huaja direkte. Republika e Maqedonise qysh ne kohen e pavarise zhvillon politika per 
terheqjen e investioreve te huaj, por faktet tregojne se Republika e Maqedonise ka 
kaluar ne nje periudh mjaft te veshtire per terheqjen e investimeve te  huaja.  
Investimet e huaja direkte paraqesin faktore te rendesishem per zhvillimin e ekonomise 
nacionale mundesojne mundesi ne tregje te reja, mundesojne transfer te teknologjise 
dhe njohurive, krijojne vende te reja pune, e rrisin produktivitetin dhe ulin papunsine. 
Sipas John D. Dunning benificionet neto nga investimet e huaja direkte nga investimet 
ne vendet vendase mvaren nga lloj I investimeve, kushtet ne te cilen realizohen, 
perparsite e perheshme comparative perparsite e vendeve ne te cilet investihet dhe 
politiken e ekonomike te tyre. Nga keto arsye shume me nuk shtrohet pyetje a duhet te 
hapen dyert per investimet e huaja por cile rrugen duhet te ndiqen. Shtetet duhet te 
kene konceptim te drejte politikes makroekonomike per terheqjen e investimeve te 
huaja direkte.  
 
AKTIVITETET PRIORITARE QE DUHET NDERMER MAQEDONIA NE RRITJEN E 
INVESTIMEVE 
Kuptohet që në lidhje me aktivitetet të cilët duhet t`i ndërmer Maqedonia në  mënyrë 
që të tejkalon këtë fazë të tranzicionit janë hartuar strategji edhe në nivelet më të larta 
të shtetit. Në këtë rast ne nuk do të zbulonim dicka të re, por do të theksonim ato që 
në këtë moment janë prioritare dhe shumë të rëndësishme. Integrimi ekonomik rajonal 
pati ndikim të rendësishëm në zhvillimin e ekonomisë të shteteve antarë të rinj në BE.  
 
Njëra nga detyrat prioritare që duhet ndërmarë në Maqedoni është zvoglimi i 
papunësisë. Zbutja e këtij problemi më së miri do të realizoheshte nëse Maqedonia 
tërheq sa më shumë investime të drejtpërdrejta të huaja. Investimet e drejtpërdrejta të 
huaja (IDH) në vendin mikpritës - Maqedoni do të ndikojshin në rritjen e numrit të të  
punësuarve në dy mënyra:  
1. Rritja direkte e numrit të të punësuarve dhe  
2. Rritja indirekte e numrit të të punësuarve  
 
Në rritjen direkte të të punësuarve kemi rritjen e numrit të të punësuarve me rastin  e 
ardhjes dhe funksionimit të kompanisë së huaj. Kompania e cila investon krijon vende 
të lira të punës dhe punëson numrin e nevojshëm të punëtorëve. Hyrja e IDH dhe 
zhvillimi i veprimtarisë së kompanisë investuese kërkon edhe furnizimin me materiale 
dhe logjistikë të cilën e merr nga firmat vendase. Kështu edhe firmat vendase rrisin 
numrin e puntorëve në rradhët e tyre. Në disa vende ka ndodhur që kjo rritje e 
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puntorëve në formë të tërthortë të jetë më e madhe se sa numri i puntorëve të 
punësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pagat e të punësuarve në këtë kompanitë që 
investojnë në vendin mikpritës janë më të mëdha se sa pagat e punëtorëve në firmat 
vendore. Poashtu puna është më e sigurtë, sepse kompanitë multinacionale prodhojnë 
sasi të mëdha të prodhimit dhe kanë treg më të gjërë të plasmanit të prodhimeve të 
tyre. Puntorët janë më të kënaqur edhe me kushtet e punës të cilët sigurohen nga 
kompanitë multinacionale. (MNC).  
Investimet e drejtpërdrejta të huaja kanë rëndësi të madhe në zhvillimin e ecurive 
ekonomike të Maqedonisë. Ato kanë rëndësi edhe për sa i përket avansimit të procesit 
të prodhimit, transferit të teknologjisë, shfrytëzimit optimal të kapaciteteve prodhuese 
si dhe organizimit më të mirë të punës.  
Në rritjen direkte të të punësuarve kemi rritjen e numrit të të punësuarve me rastin  e 
ardhjes dhe funksionimit të kompanisë së huaj. Kompania e cila investon krijon vende 
të lira të punës dhe punëson numrin e nevojshëm të punëtorëve. Hyrja e IDH dhe 
zhvillimi i veprimtarisë së kompanisë investuese kërkon edhe furnizimin me materiale 
dhe logjistikë të cilën e merr nga firmat vendase. Kështu edhe firmat vendase rrisin 
numrin e puntorëve në rradhët e tyre. Në disa vende ka ndodhur që kjo rritje e 
puntorëve në formë të tërthortë të jetë më e madhe se sa numri i puntorëve të 
punësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pagat e të punësuarve në këtë kompanitë që 
investojnë në vendin mikpritës janë më të mëdha se sa pagat e punëtorëve në firmat 
vendore. Poashtu puna është më e sigurtë, sepse kompanitë multinacionale prodhojnë 
sasi të mëdha të prodhimit dhe kanë treg më të gjërë të plasmanit të prodhimeve të 
tyre. Puntorët janë më të kënaqur edhe me kushtet e punës të cilët sigurohen nga 
kompanitë multinacionale. (MNC).  
 
Investimet e drejtpërdrejta të huaja kanë rëndësi të madhe në zhvillimin e ecurive 
ekonomike të Maqedonisë. Ato kanë rëndësi edhe për sa i përket avansimit të procesit 
të prodhimit, transferit të teknologjisë, shfrytëzimit optimal të kapaciteteve prodhuese 
si dhe organizimit më të mirë të punës.  
 
Investimi më i madhë në vitin 2008-2011 u realizua në degën e industrisë, gjithsejtë 36  
milion USD ose 44.6% të IDH, ndërsa në ndërmjetsimin financiar janë investuar 19 
milion USD ose 24% të IDH.  
Vendet të cilët më së tepërmi kanë investuar në Maqedoni në vitin 2008-2011 janë  
shtetet e Bashkësisë Europiane me 25 miliom USD ose 31%, pastaj vijnë vendet antare të 
EFTA-s, me 22 milion USD ose 27.6vendet e tranzicionit me 22 milion me 27%, vendet e 
ish RSFJ me 10 milion USD ose 12.3% etj.  
 
Shkaqet e një investimi kaq të vogël të IDH në Maqedoni janë të shumta, por  
më të rëndësishme janë:  
• Ngecja në realizimin e reformave strukturore të ekonomisë  
• Mosrealizimi i reformave në sektorin e legjislativës  
• Mosfunksionimi i duhur dhe joazhuriteti i gjyqësisë  
• Prezenca e krimit të organizuar dhe korrupcionit  
• Mossiguria dhe gjendja jostabile politike,  
• Mossigurimi i biznes klimës në vend, etj.  
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Me qëllim që Maqedonia të tërheq sa më shumë investime të drejtpërdrejta të huaja,  
ajo do të duhet të kushton vëmendje më shumë në shmangjen e arësyeve që 
përmendëm më lartë.  Maqedonia kështu si vend mikpritës do të ketë një numër të 
përfitimeve nga IDH.  
Ndër përfitimet më të rëndësishme do të numërojmë këto:  
1. Përfitimi nga shpërndarja e resurseve  
2. Përfitimi nga rritja e punësimit  
3. Përfitimi në përmirsimin e bilancit të pagesave  
4. Përfitimi në zhvillimin e konkurencës dhe rritjen ekonomike  
 
Përfitimi nga shpërndarja e resurseve - vendi mikpritës, Maqedonia, me  pranimin e 
IDH përfiton në rritjen e tre segmenteve:  
 
• kapitalit  
• teknologjisë  
• resurset e menaxhimit  
 
Kapitali paraqet njërin prej faktorëve më të rëndësishëm të prodhimit. Mungesa e  këtij 
faktori të prodhimit ngadalson zhvillimin ekonomik të vendit dhe e kundërta hyrja e 
kapitalit në vend ndikon në rritjen ekonomike të vendit. Kompanitë multinacionale 
kanë kapital të madhë, andaj ato e shfrytëzojnë me rastin e investimeve. Poashtu këto 
kompani gëzojnë besim më të madhë në bankat kështu që mund të huazojnë kredi të 
ndryshme me kushte kreditore më të volitshme. Maqedonia ka nevojë të mëdha për një 
presencë të kapitalit financiar.  
Transferi i teknologjisë vlersohet si njëra ndër benificionet më të mëdha nga investimet 
direkte të huaja. Në këtë transfer të teknologjisë padyshim se roli i kompanive 
multinacionale është vendimtar dhe i pazëvendësueshëm.  
Ato në kuadër të filialeve (degëve) të tyre zbatojnë teknologjinë të re dhe më 
produktive. Kjo i jep impuls të posaçëm zhvillimit ekonomik të vendit mikpritës. 
Kompanitë multinacionale gjithashtu duke shfrytëzuar shërbimet e avansuara të 
hulumtimeve stimulojnë edhe inovacionet në kuadër të vendeve mikpritse.  
Resurset e menaxhimit paraqesin menaxherët me eksperiencën, njohuritë dhe aftësitë e 
tyre të cilët vijnë në vendin mikpritës. Transferi i njohurive dhe përvojave të tyre 
paraqet një përfitim të madhë për vendin mikpritës. Tranjimi i puntorëve, asistenca 
teknike dhe ngritja e aftësive profesionale janë poashtu veprime të cilët ndërmiren me 
rastin e investimeve direkte të huaja. Rezultate shumë më efikase dhe më të shpejtë në 
këtë lëmi arrihen atje ku egziston shkalla më e lartë e edukimit të njerëzve. Aftësia dhe 
adaptimi i puntorëve me rrjedhat shkencore teknike nga ana tjetër është parakusht i 
domosdoshëm i globalizmit ekonomik. Në globalizmin ekonomik kanë suksese vetëm 
ato  
kompani, individ të cilët ndjekin dhe zbatojnë të arriturat e larta shkencorë-
teknologjike.  
Investimet direkte të huaja luajnë rol krucial në riformimin dhe ristruktuimin 
organizativ të ndërmarjeve në këto kushte të ndryshimeve dinamike dhe në kontekst të 
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tregut global të mallrave dhe shërbimeve. IDH me siguri do të vazhdojnë të luajnë rol 
të madhë në ekonominë botërore.  
 
Maqedonia do të ketë përfitime nga IDH edhe në aspektin e përmirsimit të  
bilancit të pagesave. Kur bëhet fjalë për bilancin e pagesave të një vendi duhet theksuar 
se shqetsim i përhershëm i vendit është që të mos ketë bilanc deficitar të pagesave. 
Vendi i cili në fund të vitit shënon bilanc deficitar të pagesave ka pasoja dhe 
reperkusione negative në zhvillimin e ekonomisë. Në rast se kompanitë multinacionale 
nëpërmjet degës së vet rrisin sasinë e prodhimit të vendit mikpritës, atherë rritën 
shanset për smadhimin e eksportit të mallrave dhe shërbimeve si dhe rritjen e hyrjes së 
devizave në vend. Poashtu përmirsimi i bilancit të pagesave të vendit mikpritës do të 
ndodhën nëse dega e kompanive multinacionale prodhon mallra ose jep shërbime të 
cilët më parë janë importuar në vend. Kështu Maqedonia nuk do të ketë detyrime 
devizore ndaj shtetetve furnizuese të mallit konkret.  Përfitimi në rritjen e konkurencës 
dhe shtimit ekonomik në vendin mikpritës  - paraqet njërin nga përfitimet e vendit 
mikpritës nga IDH. Prodhimi dhe dhënja e  shërbimit të degës së MNC rritën 
konkurencën në vendin mikpritës. Prodhuesi vendor duke e parë rrezikun nga 
konkurrenca e prodhuesit të jashtëm do të jetë i detyruar të angazhohet më tepër në 
mënyrë që të jetë konkurent në treg. Konkurenca rritën kualitetin dhe kuantitetin e 
mallrave. Nëse oferta e prodhimeve rritet kur kërkesa është konstante, atherë kemi 
zvoglimin e çmimeve të mallrave dhe prodhimeve. Zvoglimi i çmimeve është në favor 
të konsumatorëve dhe kjo njëherit rritën mirëqenjen dhe standardin e qytetarëve. 
 Shembull tipik të zvoglimit të çmimeve në tregun e vendit kemi zvoglimin e çmimeve 
të shërbimeve të telekomunikimit. Në vendet e tranzicionit me privatizimin e 
kompanive të telekomunikacionit çmimi i shërbimeve të telefonisë kishte zvoglim dhe 
rënje permanente.  
Aktivitet tjetër prioritar të cilën Maqedonia duhet t`a realizon është rritja e  eksportit 
të mallrave dhe shërbimeve. Kjo mund të arrihet natyrisht ashtu sikurse edhe me  IDH 
duke u integruar në integrimet ekonomike rajonale. Maqedonia në vitet e kaluara  nuk 
mundet të mburet me rezultatet nga këmbimi ndërkombëtar. Edhepse kohëve të fundit 
eksporti i mallrave shënon rritje të vazhdueshme, prap se prap bilanci tregtar  negativ 
tregon rritje.Përkundrazi vendet të cilët me sukses kanë kryer fazën e tranzicionit, ato 
shënojnë suksese në këmbimin tregtar të tyre. Shembull më tipik janë rezultatet e  
vendeve antarë të rinj të BE-së. 
 
Shtetet e lartë përmendura në vitet analitike duke shfrytëzuar privilegjet nga BE e  
intensifikojnë bashkpunimin ekonomik me shtetet antare të BE-së. Ky bashkpunim 
rezulton në rritjen e eksportit të mallrave të tyre në tregun e BE-së. Rritja e eksportit të 
mallrave dhe shërbimeve dukshëm rritën shtimin ekonomik të këtyre vendeve. 
Normalisht në zhvillimin e ekonomisë së tyre ndikim kanë edhe faktorët tjerë e 
sidomos liberalizimi i investimeve të drejtpërdrejta të huaja. Nga tabela qartë shikohet 
se rritja e eksportit vjetor i mallrave është më i madhë se rritja e GDP-së në të gjitha 
vendet.  
Me hyrjen në fuqi të Marrëveshtjes së Përkohshme për Tregëti dhe çështjeve tregtare 
në 1.06.2001 këmbimi tregtar midis Maqedonisë dhe shteteve antare të BE u rritë 
dukshëm. Në vitet e para të pavarsisë së RM-së, ai humbi tregun në hapsirën e ish RSFJ-
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së, por kjo u zëvendësua me tretmanin priveligjueses në tregun e BE -së. Ky konstatim 
do të mundet të konfirmohet nga grafikoni vijues ku shihet se eksporti i Maqedonisë 
vazhdimisht rritet në drejtim të tregut të BE.  
 
Këmbimi tregtar i Maqedonisë me BE viteve të fundit vazhdimisht shënon rritje. 
Kështu eksporti i mallrave dhe shërbimeve të RM-së në vitin 2008-2011  ishte i orientuar 
më së tepërmi kah vendet e BE -së dhe përfshinte mbi 52%, ndërsa importi 54.4%. Vlera 
e përgjithshme e eksportit të mallrave në vitin 2008 ka arritur shumë prej 1,672 milion 
USD që krahasuar me vitin paraprak kur ishte 1,363 ka rritje prej 23% 
Rruget te cilet duhet ti ndjeke R.Maqedonise per terheqjen e investimeve te huaja dhe 
disa nga vendet ballkanike 
Investimet e huaja te deri tanshme jane orientuar ne ato sektore te cilet per vete 
karakteristikat e tregut, dhe te tranzicionit ne Maqedoni mund te ofronin mundesi me 
te medha ne rikthimin e investimeve dhe kontrollin e risqeve te ketij tregu. 
 Maqedonia eshte tashme ne nje gare me vendet e rajonit persa i perket thithjes se 
ketyre investimeve.  Ne keto kushte, pervec synimeve te promovimit dhe nxitjes se 
investitorve te huaj per te investuar ne Maqedoni, 
- synohet te kombinohen gjithnje e me shume perpjekjet per te nxitur krijimin e 
industrive te reja ne vendin tone nga investimet e brendshme, te cilat do te japin efekt 
te mevonshem ne terheqjen e kapitalit te huaj.  
- Industrite e reja ne kushtet e nje konkurence gjithnje e me te hapur do te lindin nga 
inovacionet teknollogjike, nga lindja e nevojave te reja te konsumatoreve ose nga 
ndryshime te tjera ekonomike dhe strategjike qe ngrene nje produkt te ri ose nje 
sherbim te ri ne nivelin e nje mundesie biznesi potencialisht te ndjeshem.  
- ne procesin e transferimit te teknollogjise duhe te kemi paraysh gjithnje e me shume 
se kjo qendron midis tendences se nevojave te tregjeve konkuruese dhe ate te nje 
realitetit tjeter, ate te investimeve nderkombetare dhe transfertave teknllogjike te 
percaktuara nga vendimet e kompanive multinacionale te marra ne konteksin e nje 
ekuilibri oligopolistik ne te cilin  keto kompani mbeshtesin dominancen e tyre 
strategjike. Por mund te ndodhe , sic theksuam edhe me siper, drejtimi i teknologjise 
dhe knoë-hoë mund te varet edhe nga karakteristikat e ekonomive pritese si dhe nga 
ekzistenca e nje ambjenti konkurues apo teknologjive lokale. 
- Persa i perket ceshtjeve te kostos, si nje drejtim per ofrimin e avantazheve 
konkuruese, ne Maqedoni, praktikat e deritanishme  shpesh i jane referuar cveshtjeve 
te kostove te prodhimit,  duke harruar ato te marketingut, sherbimit , infrastruktures 
etj. Gjithashtu edhe barrierat e hyrjes  strukturore dhe reagimi i pritshem i firmave te 
tregut rajonal dhe atyre global perbejne koston dhe cmimin qe duhet te paguajme per 
te arritur objektivat e thithjes se kapitali boteror. 
- Politikat mbeshtetese ne fushen e investimeve, do te vazhdojne te thellohen ne 
drejtim te permiresimit te klimes se biznesit, infrastruktures fizike, sherbimet utilitare 
si dhe permiresimi i vazhdueshem i kuadrit regullator qe ndikon direkt ne reduktimin e 
kostos se investimit ne Maqedoni. 
- Terheqja e investimeve te huaja, permiresimi i imazhit te vendit do te permiresohet 
akoma me shume, duke stimuluar krijimin e parqeve dhe zonave industriale. 
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-  Nxitja dhe zhvillimi i projekteve te investimit ne partnership me sektorin privat, 
aplikimi i skemave koncesionare, do te ndikojne dukshem ne ritjen e nivelit te 
investimeve, si vendase dhe ato te huaja.  
- Nje skeme qe do ti pershtatej nevojave te zhvillimit te investimeve ne keto kushte, do 
te ishte nje infusion i skemave publike te perfaqesuara nga bordet e zhvillimit te 
bisnesit me panele ekspertesh nga kompani te medha shqiptare, te specializuar me 
planifikime strategjike, investime dhe financime, ndermarje te perbashketa, 
partnership, blerje dhe transferta teknollogjike etj. 
- Nje nga drejtimet e rendesishme ku do te punohet eshte edhe zhvillimi i teknologjise 
se informacionit qe do te perfshije qendrat urbane  e me pas gradualisht ato lokale dhe 
rurale ne te gjithe vendin dhe shperndarjen e sherbimeve te telekomunikacionit dhe 
internetit ne thellesi te rajoneve dhe qendrave me pak te zhvilluara. 
 
    Rritja e fluksit te FDI-ve ne sektore te veçante si ne industrine e kepuces dhe 
veshjeve, biznesin e sherbimeve, dhe te materialeve te ndertimit. Duke ju referuar 
studimeve sektoriale te kryera me asistencen e  programit “ Mbeshtetje per Rregullimin 
dhe Nxitjen e Tregtise”/ EU Cards/UNDP  Project No 2004 / 084-899, rezulton qe 
Maqedonia ka nje avantazh konkurues ne keto sektore te cilet kane nevoje te 
menjehershme per aktivitete promovuese. Rritja e fluksit te investimeve edhe ne 
sektoret potenciale si ne ate te minierave, gazit dhe naftes, agrobiznesit dhe te turizmit 
kane qene gjithashtu objekt i disa vrojtimeve nga eskpertet e ketij projekti, por 
aktivitetet promovuese ne keto sektore duhen kryer vetem pasi te jene kryer studime 
sektoriale te mirefillta mbi mundesite e investimeve 
-   Forcimi i kapaciteve te strukturave promovuese dhe implementuese te strategjive 
dhe politikave qeveritare ne fushen e nxitjes se biznesit dhe investimeve; Me ligjin nr. 
9497 date 20.3.2006 u krijua Agjencia per Biznesin dhe Investimet dhe deri tani eshte 
kryer ristrukturimi i saj si pasoje e shkrirjes te tre agjencive(agjencia per nxitjen e 
investimeve te huaja, per ndermarrjet e vogla dhe te mesme dhe ajo per nxitjen e 
eksporteve). Me qellim zbatimin e politikave dhe strategjive ne menyre sa me efikase, 
eshte e domosdoshme fuqizimi i kesaj agjencie me burime njerezore (rekrutim dhe 
formim i stafit) si dhe me burime financiare 
 
- Krijimi i parqeve industriale me infrastrukturen dhe sherbimet e nevojshme ul koston 
e investimit ne menyre te ndjeshme ne nje vend si Maqedonia ku problemet e 
infrastruktures mbeten akoma nje pengese per thithjen e investitoreve te huaj. 
- Ne periudhen 2007-2013 gjysma e nevojave per investime te ekonomise shqiptare 
parashikohet te perballohen nga FDI-te.  Ky objektiv mbështetet, para se gjithash, ne 
masat e parashikuara per permiresimin e klimes se investimeve, si fuqizimi i kapacitetit 
regullator mbi tregun; vendosja e konkurences dhe eleminimi i informalitetit ne 
ekonomi; garantimi i te drejtave pronesore e zgjidhja e konflikteve te trasheguara; 
liberalizimi i procedurave per hyrjen ne treg; integrimi me i shpejte me tregjet rajonale 
e te BE, etj. 
 
- Permiresimi i imazhit te Maqedonise; Cdo aktivitet promovues kundrejt investitoreve 
potenciale do mund te deshtonte nese nuk dihet paraprakisht perceptimi i imazhit te 
vendit tek keto te fundit. 



 
 

 

 

430 

 Ndonese nuk ka pasur nje studim te mirefillte per te percaktuar imazhin e Maqedonise 
ne bote, eshte mese e qarte qe ne kete drejtim ka shume pune per te bere sidomos ne 
vendet fqinje europiane si Italia, Greqia por edhe Austria, Gjermania dhe vendet e 
rajonit me te cilat maredheniet e biznesit jane me intensive dhe me interes reciprok. 
 
- Permiresimi i klimes se biznesit: vendosja e nje raporti te drejt midis politikave 
regullative dhe liberalizuese te tregut dhe nderhyrjes se shtetit ne treg, thjeshtimi i 
procedurave per regjistrimin e biznesit, thjeshtimi i procedurave te licensimit, 
lehtesimi i procedurave doganore dhe tatimore, zgjidhja e problemeve te tokes dhe te 
ndertimit, permiresimi i procedurave te ankimimit administrativ, reduktimi i 
ekonomise informale do te kene efekt pozitiv ne rritjen e investimeve ne vend. 
- Pergatitja dhe miratimi i Ligjit te ri dhe akteve nenligjore per konçesionet dhe 
implementimi i tyre (brenda vitit 2007); Qeveria Shqiptare po pergatit paketen e plote 
nenligjore ne zbatim te ligjit te ri te koncesioneve, i cili do te beje te mundur  rritjen 
e  transparencës, efikasitetit dhe barazisë në lidhjen e kontratave nga autoritetet 
publike si dhe   përcaktimin e procedurave të veçanta, për dhënien e projekteve 
koncesionare. Hyrja ne fuqi e ketij ligji do te beje e mundur nxitjen e kapitalizimit te 
shume sektoreve te bisnesit si ne sektoret e energjise, miniera, turizmi,  transportit, 
telekomunikacionit etj. Ne kushte te vecanta ky ligj parashikon edhe dhenien e 
incentivave koncesionare me cmime minimale si ajo 1 Euro per sektore dhe rajone 
prioritare. Zbatimi i ketij projekti e gjen mbeshtetjen kryesore ne ofrimin e prones 
shteterore,  (asete, burime natyrore, aktivitete ekonomike) me 1 Euro. Qeveria ka disa 
alternativa per te cilat ky projekt mund te gjeje zbatim. Keshtu, per kete projekt 
synohet te ofrohen me 1 Euro: 
Asete te shoqerive publike ekzistuese,troje/toka  publike, tarifa apo sherbime te 
caktuara te lidhura me keto aktivitete ekonomike. Qeveria mund te perdore disa 
instrumenta per kete projekt: te jape me qera pronen shteterore me 1 Euro; te shese 
pronen shteterore, me 1 Euro; te jape me konçension pronen shteterore, me tarife 
royalty 1 Euro per 10-20 vjet; 
Per seicilen prej tyre do te kete specifika ne kushtet per tu plotesuar, kriteret e 
vleresimit si dhe sanksionet e vena. 
-Kryerja e nje studimi me qellim identifikimin  e grupeve dhe vendeve lidhur me 
permiresimin e imazhit te Maqedonise si dhe percaktimi i aktiviteteve perkatese 
(brenda vitit 2007) 
-  Aktivitete promovuese per permiresimin e imazhit te Maqedonise (2008-2013) 
-  Trainime te stafit te MacedoniaInvest me qellim zhvillimin e kapaciteteve ne 
funksion te arritjes se objektivave te nxitjese dhe sherbimit ndaj investitoreve dhe 
aktivitete te tjera qe sherbejne per fuqizimin e kapaciteteve te kesaj agjencie (brenda 
vitit 2007) 
- Pershpejtimi i procesit te privatizimeve si nje burim kryesor i rritjes se IHD-ve ne 
periudhen afatshkurter (brenda vitit 2009); 
- Aktivitete promovuese ne vende si Italia, Gjermania, Austria per promovimin  e 
industrise se kepuce dhe veshjeve, biznesin e sherbimeve (business services), dhe te 
materialeve te ndertimit sipas nje programi te percaktuar a-priori. 
- Zhvillimi i nje programi te koordinuar per promovimin e Maqedonise dhe mundesive 
te saj per investime edhe ne fusha dhe industri te reja. ( periudha 2007-2013) 
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- Identifikimi i tregjeve dhe i mundesive te investimeve ne sektore potenciale si ne ate 
te elektro-energjitikes, minierave, gazit dhe naftes, agrobiznesit dhe te turizmit. (2007-
2008) 
- Aktivitete promovuese ne sektore si ne ate te elektro-energjitikes, minierave, gazit 
dhe naftes, agrobiznesit dhe te turizmit (2009-2013) 
Përfundim  
Ne periudhen e analizuar, eshte e qarte se R.Maqedonisë i ka kushtuar nje vemendje te 
vecante               IHD-ve si nje nga potencialet me te medha. Ky konluzion ka 
mbeshtetje ne aktivitetet te ndermarra nga qeverite  ne dekadat e fundit, per 
amednime te ambjentit socio-ekonomik ne drejtim te rritjes te atraktivitetit te vendit 
per investitoret te huaj.Ne kete kuader, jane ndermarre masa politike, legjislative dhe 
ekonomike per ta stimuluar thithjen e investimeve nga vendet e zhvilluara.    
Qëllimi i menaxhimit efikas të investimeve  është që të perforcohet ideja se klima e 
biznesit dhe e investimeve është shumë e rëndësishme dhe se një shtet që ka vullnetin 
për te permiresuar kushtet per thithjen e investimeve mund te ndihmoje dukshem ne 
rritjen e ekonomise se vendit perkates. Theksi vihet në rolin e IHD-ve në zhvillimin 
ekonomik, ashtu edhe tek mundësitë për IHD-të në ekonomitë në zhvillim.  Politikat 
dhe programet e shteteve te ndryshme, vecanerisht, te shteteve me ekonomite ne 
zhvillim  shërbejnë si shembuj pozitivë për vendet ballkanike.. 
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Myhybije Zallqi Zhara  

Faktorët e riskut dhe menaxhimi i riskut në NVM-të e Pejë 

Abstrakti  

Menaxhimi i riskut  është një nga koncpetet  më të reja  dhe  moderne,  që ka shumë 
rëndësi  në fushën e menaxhimit. Kështu që gjatë viteve, menaxhimi i riskut është 
identifikuar si një proces jetik  e sidomos në organizatat e biznesit.  Prandaj është e 
domosdoshme  që të organizohen dhe mbahen trajnime për rëndësinë e menaxhimit të 
riskut  gjatë aktivitetit ekonomik të ndërmarrjeve, menaxhim i cili do të rezultonte  me 
efektet pozitive  për vazhdimin e afarizmit ekzistues,  ndërrimin  e afarizmit  dhe 
plotësimin e tij me aktivitete të reja  dhe zvogëlimin e mundësive për dështimin e 
aktiviteteve. 
Qëllimi i këtij punimi  është identifikimi dhe diskutimi i disa çështjeve  që kanë të 
bëjnë me  menaxhimin  e risqeve  në NVM-të  në komunën e Pejës ku dhe fokusohet në 
hulumtimin e  ambientit  për biznese që mbretëron në riskun me te cilën  ballafaqohet  
Studimi është kryer duke i përdorur hulumtimet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë 
me 800 NVM përfshirë edhe 80 nga Komuna e Pejës dhe hulumtimin me 1013 NVM të 
kryer nga Instituti Riinvest që në fokus kishin perceptimet e ndërmarrësve mbi 
ambientin për biznes dhe barrierat për zhvillimin e biznesit tek këto NVM-të dhe 
mënyrën e menaxhimit të riskut me të cilin ballafaqohen këto biznese në Komunën e 
Pejës.  
Rezultatet e këtij studimi dëshmojnë se individët pronarë të bizneseve nuk janë të 
vetëdijshëm për rëndësinë që ka ambienti i biznesit dhe menaxhimi i riskut si koncepte 
moderne në rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të tyre.  
HYRJE 
Menaxhimi i riskut është një nga konceptet më të reja por shumë me rëndësi në fushën 
e menaxhimit, që ka të bëjë identifikimit, analizës, vlerësimit dhe trajtimit e rrezikut të 
shfaqjes së ndodhive të cilat mund të ndikojnë në realizimin e objektivave të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Pasiguria dhe mundësia e shfaqjes së dukurive të 
cilat pengojnë realizimin e objektivave janë shoqërues i çdo aktiviteti pa marrë 
parasysh natyrën e tij.21 
Zakonisht, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme operojnë me burime të kufizuara, në 
mjedise pak a shumë të pasigurta me një nivel të lartë ndërvarësie nga një varg 
aktorësh (klientë, furnitorë, ligjvënës, banka, llogaritarë, avokatë, pronarë pasurish dhe 
të tjerë). Ndeshja me pasigurinë në mënyrë të përditshme dhe menaxhimi i këtij risku 
nga marrëdhëniet me aktorë të tjerë është karakteristika kryesore e jetës kur merresh 
me një aktivitet të tillë.  
Sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ka një potencial të pallogaritshëm për të 
kontribuar në rritjen ekonomike, hapjen e vendeve të punës dhe zbutjen e varfërisë. 

                                                
21 Henk van den Berg, Peter Kristofik, “Enterprise risk management with the focus on small and 
medium enterprises”, Roterdam, Holandë 2011, fq. 1. 
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Sidoqoftë, që NVM-të të japin efektet e dëshiruara, ndërmarrësit duhet të jenë të 
motivuar që të ngrenë biznese të ligjshme dhe që ndërmarrjet e tyre të mund të 
mbijetojnë. Si i tillë, ekziston nevoja për të kuptuar më mirë ndërveprimin e qeverisë 
lokale dhe variacionin në cilësinë e pushtetit në Komunën e Pejës, për të aktivizuar 
potencialin ekonomik dhe zhvillimin e  si tërësi. 
Pikërisht trajtimi i ambientit të biznesit në të cilin operojnë NVM-të e Pejës  dhe 
mungesa e menaxhimit të riskut në këto NVM na jep arsye të fortë që të trajtojmë këto 
tema dhe të zënë vend meritor, e jo që menaxhimi i riskut të jetë një koncept anonim 
ashtu siç edhe është. Fokusimi në këtë fushë mungon deri në atë masë, sa trajtimi i 
kësaj teme do të jetë një kontribut shkencor dhe praktik qoftë për NVM-të ashtu edhe 
për institucionet lokale. 
Qëllimet e hulumtimit 
Qëllimi themelor i këtij punimi është njohja dhe prezantimi i rolit dhe funksionit të 
mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm në NVM-të  me vështrim të veçantë në Pejë. 
Qëllim tjetër është edhe identifikimi i faktorëve të mjedisit të jashtëm dhe të 
brendshëm në NVM dhe menaxhimi i riskut në këto ndërmarrje, si dhe ndikimi i tyre 
në realizimin e objektivave strategjike dhe operacionale të këtyre ndërmarrjeve. 
 
Qëllimi tjetër i këtij punimi është paraqitja e gjendjes aktuale të bizneseve të vogla dhe 
të mesme, identifikimi i problemeve, pengesave dhe barrierave që ngulfasin zhvillimin 
e aktiviteteve të tyre, duke identifikuar njëkohësisht nevojat dhe kërkesat e këtij 
komuniteti për përmirësimin e gjendjes, avancimin e proceseve zhvillimore dhe 
zhvillimin e trendëve pozitive në aspektin strategjik. 
 
Metodologjia dhe përmbajtja e hulumtimit 
Në këtë studim do të përdoren të dhënat dhe literatura nga studime të ndryshme 
lidhur me ambientin e biznesit dhe menaxhimin e riskut. Në rastin e këtij punimi 
seminarik do të përdoren të dhëna nga Enti i Statistikës, Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik si dhe nga institucione tjera relevante.  
Gjatë këtij punimi  zbatohen metoda të ndryshme shkencore siç janë: Metoda e 
trajtimit teorik të NVM-ve veçanërisht në Pejë, metodën e analizës së mjedisit biznesor 
dhe menaxhimit të riskut, përmes së cilës do të analizoj gjendjen e biznesit të vogël dhe 
të mesëm në këtë komunë si dhe  dhe në fushat në të cilat institucionet lokale mund të 
ndikojnë në përmirësimin e ambientit për këto biznese; metodën e hulumtimit, përmes 
së cilit në mënyrë tabelare dhe statistikore kam prezantuar gjendjen e NVM-ve etj.  
 
1. Ekonomia dhe zhvillimi i NVM-ve në Pejë 
Peja me fshatrat e saj ka 603 km2. Brenda kufijve administrativë të komunës, Peja ka 97 
vendbanime, të organizuara në 28 bashkësi territoriale. Komuna e Pejës kufizohet me 
Istogun, Klinën dhe Deçanin. Para suprimimit të autonomisë se Kosovës në vitin 1999 
ekonomia e Pejës me tërë infrastrukturen përcjellëse ishte ndër ekonomitë më të 
zhvilluara krahas komunave tjera, duke filluar nga objektet industriale, hoteliere e 
turistike që për bukuritë natyrore është tejet atraktive, industria e drurit, bujqësia, 
ekonomia e vogël, artizanatet dhe zejet tjera22. Në regjionin e Pejës, NVM-të më së 

                                                
22Komuna e Pejës, “Plani zhvillimor komunal  2006 - 2025”, Pejë, Nëntor 2006, fq. 58.  
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shumti të regjistruara deri në vitin 2009 ka Komuna e Pejës me gjithsejt 5 931 biznese, 
ku 80 % prej tyre janë përqendruar në tregti23. 
 
Tabela 1. Statistikat e NVM-ve në Pejë (2009) 

Klasifikimi i Ndërmarrjeve Numri i ndërmarrjeve Numri i Ndërmarrjeve në 
% 

Mikrondërmarrje            5759  97.1 

Ndërmarrje të  vogla 160    2.7 

Ndërmarrje të mesme 12    0.2 

Ndërmarrje të mëdha            0      0 

Gjithsej 5931                       100 

 
Burimi: MTI, “Një vështrim statistikor i ndërmarrjeve”, Prishtinë, Janar 2009 
 
Shtytje kah një zhvillim i ekonomisë ishte themelimi i një numri të madh të NVM-ve. 
Meqënëse NVM-të janë faktor themelor që ndikojnë në rritjen e të ardhurave 
kombëtare si dhe zvoglimin e papunësisë si qeshtje thelbësore paraqitet kreditimi për 
themelimin e NVM-ve të reja dhe zgjerimi i afarizmit për ato ekzistuese. Një nga 
problemet kryesore që ballafaqohen ndërmarrjet private është mungesa e burimeve 
financiare. 
 
Mirëpo, përkrah themelimit të një numri të madh të NVM-ve janë themeluar edhe një 
numër i madh i institucineve bankare dhe institucioneve tjera jo bankare që 
mundësuan krijimin e tregut financiar, edhpse ende kushtet e kreditimit janë të 
pavolitshme duke filluar nga afati i shkurtër kohor, norma e lartë e kamatave, periudha 
e shkurt e pushimit (greis periudha), kështu që që disa projekte investive afatgjate nuk 
mund të realizohen për shkak të afatit të shkurtër kohor të kthimit të kredive. 
2. Mjedisi i brendshëm i biznesit në Pejë 
 
Mjedisi i brendshëm përfshin faktorët e brendshëm të biznesit të cilët mund të 
kontrollohen nga ta dhe i referohet mjedisit brenda organizatës. Ky mjedis përfshin24: 
objektivat e biznesit, politikat menaxheriale, departamentet e ndryshme të 
organizatave, menaxhmentin dhe të punësuarit në organizatë, marrëdhëniet e 
menaxherit të punës, imazhet e korporatave, resurset fizike duke perfshirë 
infrastrukturen që kanë në dispozicion bizneset, vizionet dhe mendimet e top 
menaxhmentit, hulumtimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të organizatës, kushtet e 
punës në organizatë, moralin dhe angazhimin e resurseve humane etj. 
 
Sipas hulumtimeve të bëra nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë rreth pengesave me 
të cilat ballafaqohen ndërmarrësit pejan për rritjen e ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 

                                                
23 MTI, “Një vështrim statistikor i ndërmarrjeve”, Prishtinë, Janar 2009, fq. 8. 
24 T.R.Jain, Mukesh Trehan, Ranju Trehan, “Business Environment” New Delhi 2009, fq. 182-188. 
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ka dalë se pikërisht problemet me menaxhimin e resurseve njerëzore dhe teknologjike 
janë pengesat kryesore në këtë drejtim. 
 
Si pengesa më të shpeshta që paraqiten si barrierë për përmirësimin e kualitetit të 
produkteve dhe shërbimeve janë pamundësia e përcjelljes së risive teknologjike 38.5%, 
mungesa e personelit të kualifikuar 21.2%, dhe faktorët e tjerë 40.3%. Një radhitje 
përafërsisht të njëjtë të faktorëve që paraqiten si pengesë për rritjen e kualitetit të 
produkteve dhe shërbimeve e hasim edhe sipas veprimtarive ekonomike. 
 
Tabela 2. Pengesat/barrierat në arritjen e kualitetit të produkteve apo shërbimeve tek 
NVM-të e Pejës 

Pengesat në kualitetin e 
produktit/shërbimit 

Nr. i 
NVM-
ve 

% Prodhu
ese 

% Tregta
re 

% Shërbyes
e 

% 

Mungesa e personelit të 
kualifikuar 

22 21
.2 

4 14
.3 

6 17
.6 

12 28.
6 

Mospërcjellja e 
teknologjisë 

40 3
8.
5 

10 3
5.
7 

16 4
7.
1 

14 33.3 

Të tjera 42 4
0.
3 

14 5
0.
0 

12 3
5.
3 

16 38.1 

Totali 104 10
0 

28 10
0 

34 10
0 

42 100 

 
Burimi: Të dhënat nga anketa e MTI-së për regjionin e Pejës, Departamenti i Zhvillimit 
të Sektorit Privat (2009) 
 
3. Mjedisi i jashtëm 
Zhvillimi i aktivitetit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe marrja e vendimeve 
menaxheriale realizohen nën trysninë e vazhdueshme të një spektri të gjërë forcash dhe 
faktorësh të mjedisit të jashtëm, të cilët kanë një influencë relativisht të madhe në 
mbijetesen dhe përspektivën e zhvillimit të ardhshëm të NVM-ve në. Faktorët e 
mjedisit të jashtëm janë ata faktorë që veprojnë jashtë kufijve të një ndërmarrjeje dhe 
që ndikojnë mbi operacionet e saj. 
Në spektrin e faktorëve të mjedisit dallohen dy grupe të mëdha, të cilat në mjaft raste 
veprojnë në mënyrë të ndërthurur midis tyre. Këto dy grupe janë25: makrofaktorët e 
mjedisit dhe mikrofaktorët e mjedisit.   
Makrofaktorët e mjedisit përfshijnë atë segment të mjedisit të jashtëm që pasqyron 
kushtet dhe tendencat e shoqërisë brenda së cilës operon ndërmarrja. Në këtë grup 
përfshihen një sërë faktorësh, ku më të rëndësishmit do ti përmendim në këtë punim 
dhe janë26: faktorët politiko-ligjor, faktorët ekonomik, teknologjik, social dhe 

                                                
25 Shyqyri Llaci, “Manaxhimi”, Tiranë 2002, fq. 47 
26 Shyqyri Llaci, “Menaxhimi”, Tiranë 2006, fq. 35. 
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ndërkombëtar. Në mënyrë skematike veprimi i këtyre makrofaktorëve mbi ndërmarrjen 
do të paraqitej në këtë mënyrë: 
 

Ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme

Faktorët social-kulturor

Faktorët politiko-ligjorFaktorët ekonomik

Faktorët teknologjik

Faktorët ndërkombëtar

 
Figura 1. Veprimi i makrofaktorëve mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
 
4. Hyrje në menaxhimin e riskut 
Menaxhimi i riskut është një nga konceptet më të reja por shumë me rëndësi në fushën 
e menaxhimit, që ka të bëjë identifikimit, analizës, vlerësimit dhe trajtimit e rrezikut të 
shfaqjes së ndodhive të cilat mund të ndikojnë në realizimin e objektivave të një 
institucioni. Pasiguria dhe mundësia e shfaqjes së dukurive të cilat pengojnë realizimin 
e objektivave janë shoqërues i çdo aktiviteti pa marrë parasysh natyrën e tij27.  
Të gjitha vendimet e biznesit dhe veprimet ndërmarrëse janë të lidhura me riskun. Kjo 
vlen edhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme sepse ato ballafaqohen me disa dhe 
shpesh me të njëjtat risqe si ndërmarrjet e mëdha.28 Ky risk që ndosh brenda firmave 
dhe mjedisit të tyre të biznesit mund të ndahet në riskun e brendshëm dhe në riskun e 
jashtëm. Risku operacional, risku financiar dhe organizativ si dhe risku menaxherial 
janë risqe të brendshme që i kanë burimet brenda ndërmarrjes29. Risku i jashtëm 
ndodh në mjedisin e jashtëm të biznesit të ndërmarrjes dhe mund të jenë ekonomike, 
teknologjike, politike, ligjore apo kulturore.  
Menaxhimi i riskut ndjek si logjikë pak a shumë këto etapa: 
Analiza e riskut që përfshin:  
Identifikimi i risqeve, që presupozon përcaktimin e  të gjithë faktorëve që mund të 
përbëjnë risk për biznesin, sipas kategorive të ndryshme.  
Vlerësimi i risqeve. Kjo etape përfshin analizën e riskut në varësi të ndikimit të tij në 
biznes dhe mundësisë për të ndodhur.  
Trajtimi (menaxhimi) i risqeve. Pasi risqet dhe ndikimi i tyre potencial janë 
identifikuar, ngelet të vendoset qëndrimi që do të mbahet. Ka risqe që mund të 

                                                
27 Henk van den Berg, Peter Kristofik, “Enterprise risk management with the focus on small and 
medium enterprises”, Roterdam, Holandë 2011, fq. 1. 
28 Dickinson, G., “Enterprises risk management; its origins and conceptual foundation”, The Geneva 
Papers of Risk and Insurance 2001, Vol. 26, Nr.3, fq. 360-366. 
29 Henschel, T. “Risk management practice for SMEs; Evaluation and implementation effective risk 
management system”, Berlin Erich Schmidt 2008, fq. 42-46. 
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shmangen dhe ka risqe që mund të minimizohen, por ka dhe risqe të cilave nuk mund 
tu shmangemi dhe do të mbajmë riskun përsipër, ose do ta transferojmë atë. 
Monitorimi dhe kontrolli i risqeve. Faza e fundit është monitorimi i vazhdueshëm dhe 
kontrolli i risqeve të theksuara bazuar në një raport të brendshëm për verifikimin e 
efektivitetit dhe rëndësisë së politikave dhe procedurave që lidhen me administrimin e 
riskut. Ky proces duhet të rishikohen në mënyrë periodike për shkak të risqeve të reja 
që mund të ndodhin e risqet e vjetra mund të jenë eliminuar. 

Vlerësimi i riskut

Analiza e riskut

Identifikimi i riskut

Trajtimi i riskut 

Monitorimi dhe 
kontrolli i riskut 

Subjektet e ekspozuara ndaj riskut

Kërcënimet

Faktorët lehtësues apo kufizues

Intensiteti i pritur i ngjarjes i 
vlerësuar në mënyrë cilësore dhe 

sasiore

Mbajtja: pranimi, vlerësimi i 
ndikimit ekonomik në ndërmarrje

Shmangia

Shpërndarja: transferimi, sigurimi 
apo delegimi i riskut

Reduktimi: optimizimi, zbutja

Aplikimi i revizionit

 
Figura 2. Procesi i menaxhimit të risku 
 
4.1. Faktorët e riskut në NVM dhe ndikimi i tyre në NVM-të e Pejës 
Siç e elaboruam më lartë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme operojnë në një ambient 
që ka risk që vjen qoftë nga faktorët e ambientit të biznesit (faktorët e jashtëm) ose 
faktorë që varen nga vete bizneset (faktorët e brendshëm). Në përgjithësi NVM-të e 
Pejës i nënshtohet risqeve që vijnë si pasojë e ekonomisë ku operojnë, sistemit 
ekonomik dhe financiar, kulturës dhe infrastrukturës ligjore të vendit tonë.  
Gjithashtu çdo ndërmarrje ka karakteristikat e tij, unike dhe specifike, që përveç se i 
shtojnë vlerë biznesit, i ulin ose e rrisin ekspozimin ndaj riskut. NVM-të e Pejës 
paraqesin karakteristika të një biznesi dinamik, përgjithësisht fleksibil, të fokusuar 
kryesisht ndaj shërbimeve (80%) dhe të organizuara në mikrondërmarrje (97.1%), 
ndërmarrje të vogla dhe të mesme (2.9%)30. Ato angazhojnë pak kapital, duke qenë 
kështu fleksibil ndaj ndryshimeve. Në vijim po paraqesim faktorët që ndikojnë në 
riskun me të cilin përballen NVM-të e Pejës. 
 
4.2. Faktorët e jashtëm të riskut në NVM-të e Pejës 
Risqe strategjike. Këto janë risqe që mund të kërcënojnë fort ekzistencën e biznesit 
dhe/ose vazhdimësinë e tij. Disa prej më të rëndësishmeve mund të përmendim: 
Konkurrenca ose risku i tregut. Shumica e bizneseve dalin jashtë loje kryesisht për 
mungesë të shitjeve/të ardhurave të mjaftueshme. Dy elementet që ndikojnë në rënien 
e të ardhurave janë rënia e kërkesës së klientëve për produktin e kompanisë dhe 

                                                
30 Qeveria e Kosovës, “Strategjia e zhvillimit të NVM-ve në Kosovë 2012-2016 me vizion 2020”, 
Prishtinë, Korrik 2011, fq. 16. 



 
 

 

 

438 

konkurrenca. Në Pejë konkurrenca është një problem madhor për shumë biznese, për 
faktin e thjeshtë se në mjaft sektorë dhe aktivitete ajo paraqitet e pandershme, që do të 
thotë që risku i konkurrencës është mbi normalen. Sipas hulumtimit të 800 NVM-ve 
nga MTI në vitin 2011 del se 71% e menaxherëve të biznesit i frikësohen konkurrencës 
në të gjitha format e saj për dështimin e tyre31. Këto të dhëna dëshmojnë për një 
konkurrencë të madhe në tregun vendor, dhe ngrenë nevojën e hyrjes në treg me ide 
dhe plane inovative të cilat rrezikun nga konkurrenca do ta reduktonin në minimum. 
Format që mund të marrë janë të ndryshme, por më problematikët janë: joformaliteti 
(biznese të paregjistruara ose të parregullta), evazioni fiskal, arbitrariteti në tatime-
taksa, etj.  
Kërkesat e klientëve dhe fuqia blerëse. Sektorë të ndryshëm kanë ndjeshmëri të 
ndryshme ndaj luhatjes së kërkesës dhe rënies së fuqisë blerëse. Sidomos në ekonominë 
e Pejës që është e dominuar nga sektori i shërbimeve, dhe ku fuqia blerëse është tepër e 
ndjeshme ndaj krizave ekonomike për shkak të varësisë së një pjese të popullatës nga 
remitancat që në nivel të vendit sillen rreth 590 milion euro në vit32, ky risk paraqitet 
delikat. Ky lloj risku është më evident në këtë Komunë për shkak të dëmëve të mëdha 
që ka lënë lufta e vitit 1999.  
Kultura e biznesit. Është një problem që shpesh neglizhohet nga NVM-të e Pejës. Vetë 
karakteristikat e ndërmarrjeve në këtë komunë, kryesisht mikrondërmarrje dhe 
ndërmarrje të vogla, bëjnë që të jenë të orientuara drejtë fitimit afatshkurtër, pa një 
vizion afatgjatë, gjë që shpesh ndikon për keq në fitimin dhe ecurinë afatgjate.  Shpesh 
vendimet merren duke marrë për bazë një situate afatshkurtër. Kjo situatë ka si 
element pozitiv faktin që biznesi ruan dinamikën dhe fleksibilitetin, por në afatin e 
gjatë pengon rritjen.  
 
Risqe operacionale   
Ligjet dhe zbatimi i tyre. Më shumë se mungesa e ligjeve, apo boshllëqet dhe mangësitë 
në to, problem më i madh për NVM-të e Pejës mbetet zbatimi i tyre dhe efektiviteti i 
sistemit gjyqësor në çështjet që lidhen me biznesin. Nga një hulumtim i MTI-së me 800 
NVM kemi veçuar të dhënat për rajonin e Pejës, dhe ka dalë se mungesa e ligjeve 
paraqet pengesë për 27.8% të të anketuarve dhe moszbatimi i tyre paraqet pengesë për 
37.7% të tyre33.  Ndryshueshmëria e shpeshtë e ligjeve, sidomos atyre fiskale, përbën 
një risk që duhet patur parasysh. Ndonëse në këtë aspekt kohët e fundit, ka një 
përmirësim dhe ndryshimet nuk janë më të përvitshme, gjithsesi nuk mund të 
neglizhohen. 
Ambienti politik. Jemi të gjithë të vetëdijshëm se në Kosovë ambienti politik është tejët 
i polarizuar dhe kjo reflektohet ndjeshëm edhe tek aktiviteti i biznesit në këtë komunë. 
Mënyra se si funksionojnë gjërat favorizon klientelizmin politik. Ambienti politik 
ndikon edhe në klimën për investime, në partneritetet me kompani të huaja dhe në 
imazhin që krijohet për vendin tonë dhe prodhimet tona. Përderisa situata aktuale 
karakterizohet me nivele të larta të korrupsionit, vullnetit të ulët politik dhe sistemit të 

                                                
31 MTI, “Hulumtimi i 800 Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme”, raport hulumtues, Prishtinë 2011, 
fq. 18 
32 BQK, “Raporti vjetor 2011”, Prishtinë, Qershor 2012, fq. 32 
33 MTI, “Hulumtimi i 800 Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme”, raport hulumtues, Prishtinë 2011, 
fq. 46 
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dobët gjyqësor, Kosova nuk mund të tërheqë nivele të konsiderueshme të IHD-ve 
përkundër ofrimit të pakove atraktive stimuluese.  
Furnitorët, kontratat,  etj. Marrëdhëniet me furnitorët dhe në përgjithësi palët e treta 
mund të bëhen problematike në kushtet e krizës. Vënia në vështirësi e një sektori të 
caktuar mund të jap efekt në mjaft NVM. Shembulli më tipik është rasti i energjisë dhe 
i kostos së saj në mbijetesën dhe rritjen e ndërmarrjeve. Prej 80 NVM-ve të Pejës të 
anketuara 60% e tyre kanë treguar se mungesa e energjisë elektrike dhe çmimi i saj janë 
problem i madh për aktivitetin e tyre të biznesit34. 
Risqe financiare. Janë risqe që lidhen kryesisht me parametrat makrofinanciarë të 
ekonomisë. Ndikojnë në mundësitë për të financuar NVM-të dhe në fitimin/humbjen e 
tyre. Jo të gjitha NVM-të ndikohen njesoj. 
Normat e interesit, ndikojnë direkt në mundësinë dhe kostot e financimit. 
Barriera/Pengesat me serioze të perceptuara për zhvillimin e biznesit (të cilat ishin 
deklaruar mbi 50% të përgjigjeve të anketuarve si pengesa të mëdha) janë: Kamatat e 
larta dhe Afatet e kredisë (afatet e shkurta të kthimit). Ashtu siç është pritur, shumica 
absolute e ndërmarrjeve 87.12% pa dallim sektori ankohen tek kamatat e larta, derisa 
përqindja tjetër e të anketuarve pakënaqësitë e tyre i shprehin në shërbime të dobëta, 
refuzim të kërkesave, procedurat burokratike për aprovimin e kredisë etj. 
Shtrëngimi i kredisë. Rritja e nivelit të kredive me probleme i ka bërë bankat shumë më 
të kujdesshme dhe konservatore në dhënien e kredive, duke zvogëluar mundësitë për 
financim për shumë biznese. Përbën një problem shumë të madh për ato sektorë, ku 
financimi periodik (për kapital punues) është jetik, por indirekt ndikon edhe në ato 
sektorë që bazohen në kërkesën konsumatore të financuar me kredi (ndërtimi, pajisje 
shtepiake, etj). Madje edhe tregtia me pakicë e ka ndjerë efektin e shtrëngimit të 
kredisë. 
Risqe të pastra. Janë ato risqe ku ekziston mundësia vetëm për humbje, nga ngjarje që 
shkaktojnë dëme direkte apo pengojnë zhvillimin normal të aktivitetit të biznesit. 
Katastrofa natyrore, janë ngjarje të menjëhershme shkatërrimtare, që shkaktojnë 
dëmtime të mëdha, humbje, shkatërrim dhe shkretim të jetës dhe pronës. Mund të jenë 
fatale për bizneset e një zone të tërë. Përveç dëmeve direkte në prona dhe jetë 
njerëzish, katastrofat bllokojnë zhvillimin e aktivitetit normal të ndërmarrjeve, si dhe 
mund të ndikojnë në rritjen ekonomike dhe parametrat kryesore makrofinanciare. 
 
4.3. Faktorët e brendshëm specifik të riskut në NVM-të e Pejës 
Risqe strategjike. Çdo ndërmarrje ka një strategji të vetën (të shkruar ose në mendjen e 
pronarit/pronarëve të tij). Elementë të ndryshëm të strategjisë së ndërmarrjes mund të 
jenë burim risku nëse nuk vlerësohen si duhet. 
Zhvillimi i produkteve; është një element shumë i rëndësishëm. Një produkt i 
pamenduar mirë (jocilësor, jokonkurrent, i vështirë për tu arritur) është një dështim i 
sigurtë. Avancimi i sistemeve prodhuese dhe përcaktimi i pozitës strategjike të 
ndërmarrjeve dhe produkteve të tyre në treg të brendshëm dhe atë të jashtëm, 
mundëson menaxhim të suksesshëm të bazuar në vlerat reale të tregut dhe të 
ndërmarrjes si pjesë e atij tregu.  

                                                
34 Po aty, fq 46. 
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Kapitali njerëzor; është një aktiv që ndonëse nuk pasqyrohet gjëkundi në bilancet e 
ndërmarrjeve, mund të thëmi se është nga elementet më të rëndësishme për një sukses 
afatgjatë. 
 Një anketë e Institutit Riinvest për NVM-të në Kosovë (Dhjetor 2003) tregon se 2/3 e 
menaxherëve janë pjesërisht ose nuk janë të kënaqur me aftësitë e të sapo diplomuarve 
që ata punësojnë. Ata konsiderojnë (rreth 71% e tyre) se problemet janë veçanarisht në 
mungesën e njohurive praktike35. Gjithashtu, shumë pak ndërmarrje kanë një program 
formimi (trajnimi) të punonjësve të tyre, dhe mënyra e vetme për të mbajtur të lidhur 
punonjësin me ndërmarrjen është paga. Elementet e tjere (përfitimet) pothuajse nuk 
aplikohen. 
 
PËRFUNDIMI  
Gjatë hulumtimit  të këtij punimi  në fjalë kemi ardhur  në përfundim se konkurrenca 
në mes të NVM-ve, në kuadër të degës ku veprojnë po ashpërsohet çdo ditë. 
Menaxherëve të suksesshëm të NVM-ve u nevojitet një armë e fuqishme për të luftuar 
me një ambient të tillë jo të përshtatshëm, iu nevojiten vendime të shpejta për të 
përballuar ndryshimet e shpejta dhe komplekse në këtë drejtim. Për arritjen e 
qëllimeve dhe objektivave pronarit të biznesit i nevojitet një përvojë apo njohuri në 
menaxhimin e riskut për të vlerësuar dobësitë dhe përparësitë e biznesit si dhe 
kërcënimet e mjedisit.  
Në këtë punim  dëshmuam  se menaxhimi i riskut është një nga konceptet më të reja 
por shumë me rëndësi në fushën e menaxhimit, që ka të bëjë identifikimit, analizës, 
vlerësimit dhe trajtimit e rrezikut të shfaqjes së ndodhive të cilat mund të ndikojnë në 
realizimin e objektivave të një ndërmarrjeje. Risqet e ndryshme që përmendëm mund 
të trajtohen në mënyra të ndryshme edhe nga departamentet e menaxhimit të riskut në 
NVM-të e Pejës. Në varësi të karakteristikave të secilit, pronarët apo përgjegjësit për 
menaxhimin e riskut brenda ndërmarrjeve mund të përzgjedhin të mbajnë riskun, ta 
shmangin atë, ta reduktojnë këtë risk apo edhe ta transferojnë.  
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Teoria e barazisë së fuqisë blerëse ndërmjet Shqipërisë dhe shteteve 
të bashkuara të Amerikës 

 
ABSTRACT 
The study involves an investigation whether the purchasing power parity (PPP) holds 
for Albanian lek-U.S dollar exchange rate. It includes an explanation for driving forces 
behind the inflation in Albania in comparison to the U.S, a theoretical explanation for 
the PPP, a presentation of data used for the study, hypothesis testing whether the PPP 
holds, and a result from the hypothesis testing that is supported by previous studies. 
The study uses Microsoft Excel for running regression and testing hypotheses. 
 
Shqyrtimi i literaturës 
Referenca e parë origjinale e Teorisë së Paritetit të Fuqisë Blerëse (PPP) është bërë nga 
David Ricardo. Megjithatë, Gustav Cassel e ka popullarizuar këtë teori në vitin 1918.  
Kjo teori u zhvillua pas rënies së standardit të arit pas Luftës së Parë Botërore. Para 
Luftës së Parë Botërore, të gjitha vendet kryesore të Evropës ishin në standardin e arit. 
Por, pas Luftës së Parë Botërore, të gjitha vendet e braktisën standartin e arit dhe 
miratuan standardet e pakonvertueshëm të monedhës prej letre në vend të tij. 
Në mungesë të shpenzimeve të transportit dhe shpenzimet e tjera të ngjashme, tregu 
konkurrues do të barazojë çmimin e një objekti identik në dy vende, kur çmimet janë të 
shprehura me të njëjtën monedhë. Megjithatë, duhet të jenë të kujdesshëm me "Ligjin e 
një çmimi të vetëm". Zbatimi i Ligjit për një çmim të vetëm është kushtëzuar me disa 
kushte të caktuara. Ato janë: 
Duhet të jenë i pranishëm një treg konkurrues për mallra dhe shërbime në të dy vendet  
Ligji është i aplikueshëm vetëm për mallrat të cilat mund të tregtohen në mes të 
vendeve. 
Shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e tjera të transaksionit duhet të kontrollohen 
pasi ata konsiderohen si pengesa në tregti. 
Valuta e huaj kërkohet  nga njerëzit, sepse ajo një fuqi të caktuar blerëse në vendin e  
vet.  
Gjithashtu monedhës vendase ka një fuqi të caktuar blerëse, për shkak se ajo mund të 
blejë një sasi të mallrave/shërbimeve në ekonominë vendase. 
 Kështu, kur monedha vendase këmbehet për ndonjë monedhë të huaj, në fakt blerja 
vendase  është duke u këmbyer për fuqinë blerëse, për shkak se ajo mund të blejë një 
sasi të mallrave / shërbimeve në ekonominë vendase. Kështu, kur valuta vendase është 
shkëmbyer për ndonjë monedhë të huaj, në fakt fuqia blerëse vendase është duke u 
këmbyer për fuqinë blerëse të asaj në valutë. Ky shkëmbim i fuqisë blerëse zhvillohet 
në raste specifike, ku fuqiq blerëse në dy vendet merr barazohet. Kështu, fuqia relative 
blerëse e dy monedhave përcakton kursin e këmbimit. Kursi i këmbimit, sipas kësaj 
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teorie është në ekuilibër, kur fuqitë e tyre  të brendshme blerëse në atë normë këmbi 
janë ekuivalente. P.sh. Supozoni  se një shportë e caktuar e mallrave / shërbimeve 
kushton në SHBA US $ 10 dhe një shportë e njëjtë kushton në Indi, Rs. 450 / - atëherë 
kursi I këmbimit mes Rupee indiane dhe dollarit amerikan është $ 1 = Rs. 45. Sepse ky 
është kursi i këmbimit në të cilën pariteti në mes të fuqisë blerëse të dy vendeve është 
ruajtur. Një ndryshim në fuqinë blerëse të çdo valutë do të reflektojhet gjithashtu në 
kursin e këmbimit. Prandaj sipas kësaj teorie vlera e monedhës së huaj varet nga fuqia 
blerëse e brendshëm të asaj monedhe në lidhje me atë të një monedhe tjetër. 
Gustav Cassel ka paraqitur teorinë e PPP në dy versione: 
PPP Absolute që është i bazuar në mbajtjen e çmimeve të barabarta në dy vendet 
përkatëse. 
PPP Relative përshkruan normën e inflacionit. Kjo përshkruan shkallën vlerësimin e një 
monedhë, e cila është vendosur duke llogaritur diferencën midis normave të këmbimit 
të dy vendeve. 
 
Kritikat për teorinë PPP 
Kufizimet e Indeksin e Çmimeve: Siç shihet më sipër në versionin relative teoria PPP 
përdor indeksin e çmimeve për të matur ndryshimet në kursin e këmbimit ekuilibrit. 
Megjithatë, indekset e çmimeve vuajnë nga kufizime të ndryshme dhe në këtë mënyrë 
kufizohet edhe vetë teoria PPP. 
Neglizhimi i qasjes të kërkesës / ofertës: Teoria nuk arrin të shpjegojë kërkesën dhe 
ofertën për këmbimine jashtëm. Teoria PPP dëshmon të jetë epakënaqshme për shkak 
të kësaj neglizhence. Sepse në praktikën aktuale, kursi i këmbimit përcaktohet në bazë 
të forcave të tregut të tilla si kërkesa dhe oferta për valutën e huaj. 
Qasja joreale: Vetë fakti që teoria PPP përdor indekset e çmimeve, dëshmon që ajo 
është joreale. Arsyeja për këtë është se cilësia e mallrave dhe shërbimeve të përfshira në 
indekset dallon nga një komb në tjetrin. Kështu, çdo krahasim pa rëndësi e duhur për 
cilësinë dëshmon të jetë joreal. 
Supozimet joreale: Kjo është një tjetër kritikë e vlefshme se teoria PPP është i bazuar në 
supozimet jorealiste të tilla si mungesa e kostos së transportit.  
Gjithashtu ajo gabimisht supozon se ka një mungesë e barrierave ndaj tregtisë 
ndërkombëtare. 
Neglizhon ndikimin e flukseve kapitale ndërkombëtare: Teoria PPP neglizhon ndikimin 
e lëvizjeve të kapitalit ndërkombëtar në tregun e këmbimit valutor. Flukset e kapitalit 
ndërkombëtar mund të shkaktojë luhatje në kursin e këmbimit ekzistues. 
Ngjarje e rrallë: Sipas kritikëve, teoria PPP është në kontrast me qasjen praktike. Sepse, 
norma e këmbimit në mes çdo dy monedhave, bazuar në shkallën e çmimit të 
brendshëm është një dukuri shumë e rrallë. 
Kështu, teoria PPP është kritikuar për shkaqet e mësipërme. Pavarësisht këtyre 
kritikave teoria fokusohet në pikat kyçe të mëposhtme: 
Ajo përpiqet që të krijojë marrëdhënie në mes të nivelit të çmimeve të brendshme dhe 
kursit të këmbimit. 
Teoria shpjegon natyrën e tregtisë, si dhe e konsideron Bop (Bilanci i Pagesave) të një 
vendi. 
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 Metodologjia 
Duke u nisur nga teoria e ligjit të një çmimi kemi formulën e përafërt të teorisë së 
barazisë së fuqisë blerëse: 

 = Inflacioni vendas – Inflacioni i huaj 

Kemi aplikuar një model regresioni të të dhënave historike që i përkasin periudhës nga 
Prill 2008 deri në Shkurt 2013, për të testuar teorinë e barazisë së fuqisë blerëse. Modeli 
është si më poshtë: 
Ndryshimi në kursin e këmbimit (ALL/USD) = α + β (Diferenca e inflacionit AL-USA) + 
e  
Ku α është intercepti, β është pjerrësia dhe e është termi i gabimit. Nqs teoria e 
barazisë së normave të interesit qëndron, atëher σ duhet të jetë e barabartë me zero 
dhe β duhet të jetë e barabartë me 1. Dy hipotezat e qw do hedhim janw pwrkatwsisht 
pwr α dhe pwr β:  
H0: α = 0 dhe Ha α ≠ 0 
H0: β = 1 dhe Ha β ≠ 1 
Më pas, për të parë se sa të rëndësishëm statistikisht janë këto parametra, ne duhet t’i 
vlerësojmë ato dhe konkretisht me testin t. 

Testi t për koefiçientin α: t =  

 

Testi t për koefiçientin β: t =  

Statistika t do të krahasohet me nivelin kritik (nga tabelat e t-së) për të përcaktuar nëse 
vlerat e α dhe β ndryshojnë mjaftueshëm nga vlerat e tyre të vendosura në hipotezë. 
Rezultatet e marra do t’i interpretojmë me anë të shpërndarjes së Fisherit dhe të 
Studentit. 
 Trajtimin statistikor do e mbështesim në tabelën ANOVA dhe tabelën e koefiçientëve. 
Në analizën e të dhënave, vlerësimin dhe ndërtimin e regresionit do përdorim si të 
pranueshëm statistikisht koefiçientët që kanë parametrin statistikor P > 0.005. Pra do 
pranojmë një nivel besueshmërie 95%.  
 
Përpunimi dhe analiza e të dhënave 
 Të dhënat janë tregues mujor në lidhje me normat e këmbimit dh inflacionit. 
Në shtojcën 1 janë paraqitur të plota të gjitha të dhënat për periudhën në studim. Në 
kolonën 1 jepen muajt përkatës, në kolonën e ytë janë paraqitur normat e këmbimit të 
shprehuarme kursin direkt ndërmjet lekut shqiptar (ALL) dhe dollarit amerikan (USD). 
Në kolonën e tretë dhe të katërt paraqiten indekset e çmimeve për këto dy shtete dhe 
në kolonën e pestë dhe të gjashtë janë llogaritur përkatësisht nivelet e inflacionit 
mujor. Në kolonën e fundit paraqitet diferenca mes inflacionit shqiptar dhe atij 
amerikan. 
 Duke u bazuar te modeli, kemi ndërtuar një skategram ku kemi vendosur të 
gjitha kombinimet mes ndryshimit të inflacionit në boshtin e x-eve dhe ndryshimit në 
përqindje të kursit të këmbimit mes ALL/USD (grafiku 1). Më pas nëpërmjet sistemit 
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kompiuterik kemi ndërtuar vijën e regresionit që më së miri kalon nëpër këto pika dhe 
kemi gjetur ekuacionin e tij si më poshtë: 
Ndryshimi në kursin e këmbimit (ALL/USD) = 0.0048 + 0.6936 (Diferenca e inflacionit) 
Nga ana tjetër, po t’i hedhim një sy grafikut 2 ku shohim se si lëviz ndryshimi në 
inflacionin mes vendeve dhe ndryshimit në normat e këmbimit. Në fillim duket sikur 
ndryshimet në normat e këmbimit nuk reflektojnë ndryshimet në normat e inflacionit, 
por në vijim, megjithëse jo në mënyrë perfekte, normat e këmbimit duken sikur 
rregullohen nga ndryshimet në nivelin e inflacionit. 
 
Grafiku 

 
 
Gjithashtu, në tabelën 1 më poshtë kemi paraqitur edhe përmbledhjen e statistikave të 
tjera. Pra kemi tabelën e statistikave të regresionit, tabelën ANOVA dhe statistikat e 
vlerësimit të koefiçientëve të regresionit. 
Nga të rezultatet e regresionit kemi që për interceptin α, statistika t është 1.341414, e 
cila është më e vogël se vlera kritike 4.303 (probabiliteti 0.05, i dyanshëm me shkallë 
lirie 2) si dhe vlera P = 0.185201 > 0.05. Prandaj H0 nuk hidhet poshtë me 95% nivel 
besueshmërie. Pra intercepti α nuk është statistikisht i ndryshëm nga zero. 
Nga ana tjetër, statistika t për testimin e H0: β = 1 do të llogaritet me formulën 
(koefiçienti i pjerrësisë-1)/gabimin standard = (0.6936 – 1)/0.3659 = -0.8374, i cili është 
më i vogël se pika kritike 4.303. Si rezultat, koefiçienti i vlerësuar i regresionit, nuk 
është statistikisht i ndryshëm nga 1, prandaj hipoteza H0 nuk mund të hidhet poshtë 
me nivel besueshmërie 95%.  
Pra, nga sa pamë nga analiza e mësipërme mund të themi që barazia e fuqisë blerëse 
qëndron ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
Tabela 1 
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Permbledhja

Statistikat e Regresionit

Multiple R 0.24557525

R Katrori 0.060307203

Adjusted R Square 0.043526975

Gabimi Standard 0.027261058

Nr i observimeve 58

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 0.002670894 0.002671 3.593944 0.063155137

Residual 56 0.041617255 0.000743

Total 57 0.04428815

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Intercept 0.004824941 0.003596908 1.341414 0.185201 -0.002380532 0.012030414

X Variable 1 0.693573644 0.365853255 1.89577 0.063155 -0.039318493 1.426465781  
 
Konkluzione 
 Ky studim përfshiu një investigim nëse teoria e barazisë së fuqisë blerëse (PPP) 
qëndron lekut shqiptar dhe dollarit amerikan. Të dhënat e prezantuara në këtë studim 
u testuan me hipotezat e vendosura nëse PPP qëndron apo jo. Për analizën e 
regresionit dhe testimin e hipotezave kemi përdorur programin e excelit. 
 Nga analiza e regresionit dhe testimi i hipotezave nxorrëm si përfundim që 
teoria e barazisë së fuqisë blerëse qëndron mes këtyre dy vendeve. Pra ne pranuam që 
intercepti nuk është statistikisht i ndryshëm nga zero dhe koefiçienti i slopit nuk është 
statistikisht i ndryshëm nga 1. Në këtë mënyrë normat e këmbimit rregullohen nga 
ndryshimet në nivelin e inflacionit ndërmjet vendeve. 
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Monopoly (in) efficiencies and interfaces with competition policies 

 
Abstract 
The most of economists in nowadays agreed that the resources are used in efficient way 
when marginal revenues are equal with marginal costs. Monopolies are characterized 
by a lack of economic competition to produce the good or service and a lack of 
viable substitute goods. So in monopoly structures we have inefficiencies.  
Monopoly is inefficient because it restricts production making resources artificially rare 
and thus creates a net loss to society. Monopoly also redistributes consumer surplus 
producers: benefit from this, but consumers lose. An unregulated profit maximizing 
monopoly is inefficient. But on the other hand monopoly brings benefits, such as 
economies of scale can lead to natural monopolies. 
It is more efficient to fix a natural monopoly than to break to make the industry more 
competitive. Monopoly brings incentive for innovation thus becoming more innovative 
than perfect competition. Regulation of natural monopolies is made (ex ante), and in 
general there are two ways to regulate natural monopolies: (i) The first is the rule of 
setting the price based on marginal cost., (ii) The second is the rule of setting the price 
based on the average cost, a rule that allows natural monopoly set price equal to the 
average total cost (P = ATC), and allows the firm to cover its costs and provide normal 
profit . 
A significant part of the material will take the approach of regulating natural 
monopolies in Albania. In case of electricity market in some of its segments is a natural 
monopoly (such as distribution), while that due to its nature as a “public good” the 
state operates through the Regulatory Authority (ERE). Basic document regulating the 
functioning of the electricity market in all its segments, from production/ import, 
transmission, wholesale distribution and supply (retail distribution) is the regulatory 
statement. 
 
The adoption of this statement is intended to enable the calculation of regulatory 
public production fees owned by the state, wholesale supply, distribution and retail 
supply of electricity in accordance with the relevant methodologies approved by 
Regulatory Body. 
The methodology is oriented to income (in regulated markets orientation should be to 
the cost, so it has been one of the recommendations of the Albanian Competition 
Authority to Energy Regulatory Body. 
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Këndvështrimi teorik, ineficencat e monopolit 
Monopoli formohet kur kemi mungesë zëvëndësuesish të afërt dhe pengesa për të hyrë 
në treg. Në qoftë se një e mirë ka një zëvëndësues të afërt, edhe në rast se vetëm një 
firmë e prodhon atë, firma në fakt përballet me konkurrencë nga ana e prodhuesit të 
këtij zëvëndësuesi. Cdo gjë që e mbron firmën nga hyrja e një konkurrenti të ri përbën 
një pengesë hyrje. Janë dy tipe të pengesave për të hyrë: pengesa Natyrore dhe 
pengesa/barrier Ligjore.  
Monopoli natyror formohet kur teknologjia për për të prodhuar një mall apo një 
shërbim lejon që një firmë e vetme e tregut të përballojë të gjithë kërkesën e tregut në 
një cmim më të ultë se dy ose më shumë firma. 
Për shembull një shpërndarës i energjisë elektrike mund të përballojë të gjithë kërkesën 
e tregut për energji me një kosto  më të ultë se dy ose më shumë firma. 

 
Pengesat ligjore 
Një monopol ligjor është një treg në të cilin konkurrenca dhe hyrja kufizohen nga 
koncentrimi i pronësisë të një burimi natyror ose nga dhënia e një të drejte ekskluzive, 
një licence, patentë qeveritare apo të drejtat e autorit.  
Një firmë mund të krijojë pengesa hyrëse edhe me anë të blerjes të një pjese të 
rëndësëshme të një burimi natyror (rasti Albpetrol në rastin e Shqipërisë) duke 
përfituar në këtë mënyrë të drejta eksluzive të cilat nuk I përfitojnë konkurrentët e saj. 
Dhënia e një të drejtë eksluzive/ose të veçantë duhet të bëhet mbi bazën e kritereve të 
qarta të eficensës ekonomike dhe bazuar mbi procedura transparente. 
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Të drejta ekskluzive mund ti jepen një firme për ofrimin e një malli apo shërbimi në 
formën e një franshize publike apo koncensioni. Për shembull në rastin e tregut 
shqiptar, e drejta ekskluzive e Postës Shqiptare për të dërguar pakot deri në 100 gram. 
Edhe në rastet e koncesioneve jemi para rastit të një të drejte ekskluzive të dhëna 
koncensionarëve mbi bazën e marrëveshjeve me Qeverinë Shqiptare (rastin e 
Petroliferas, Porto-Romano, Aeroporti ndërkombëtar i Rinasit etj) 
 
A është monopoli eficent? 
Burimet përdoren në mënyrë eficente kur Përfitimi marxhinal barazohet me koston 
marxhinale( në KP P= MB = MC). Në konkurrencë të plotë shuma e tepricës 
konsumatore dhe asaj prodhuese maksimizohen. Në monopol teprica konsumatore 
tkurret. Një pjesë e tepricës prodhuese  zvogëlohet por teprica prodhuese në përgjithësi 
zgjerohet. 
Figura paraqet humbjen neto të shoqërisë nga  ekzistenca e monopoleve: 

 
A është monopoli i drejtë: 
Monopoli është jo eficent sepse kufizon prodhimin duke i bërë burimet artificialisht më 
të rralla dhe krijon humbje neto për shoqërinë 
Monopoli gjithashtu rishpërndan tepricën konsumatore: prodhuesit përfitojnë, por 
konsumatorët humbasin. 
Përfitimet nga monopoli 
Ekonomitë e shkallës mund të cojnë në monopole natyrore. Më eficente të rregullohet 
një monopol natyror se sa të thyhet për ta bërë industrinë më konkurruese. Nxitje për 
inovacion. Monopoli mund të jetë më inovativ se konkurrenca e plotë- dhe nxitja për 
inovacion mund të krijojë monopol. 
Rregullimi i monopoleve natyrore (ex ante) 
Një monopol fitim maksimizues i parregulluar është jo eficent. Dy mënyra për të 
rregulluar monopolet natyrore: Rregulla e vendosjes së cmimit  bazuar në koston 
marxhinale. 



 

 

 

449 

Rregulla e vendosjes së cmimit bazuar në koston mesatare- një rregull që mundëson 
monopolin natyror që vendosë P=ATC, dhe i jep mundësi firmës që të mbulojë kostot e 
saj dhe të sigurojë fitimin normal 
Zbatimi praktik, rregullimi i tregut 
Tregu i energjisë elektrike është rasti më klasik për të shpjeguar eficensat sipas 
strukturës së tregut. Për shembull Operatori i Sistemit të Trasmetimit (OST) është dhe 
do të mbetet monopol.  
Në sektorin e energjisë elektrike, e drejta eksluzive për trasmetimin e energjisë i 
garantohet OST, 100 %  me kapital publik, sipas vendimit të KM nr. 797, datë 
04.12.2003). Gjithashtu edhe Operatori I Sistemit të Shpërndarjes ka eksluzivitetin e 
shpërndarjes së energjisë elektrike.  
Por ndërsa në rastin e OST e drejta eksluzive duhet të vazhdojë të jetë e monopol 
shtetëror pasi është më eficente të kesh vetëm një system trasmetimi, konkurrenca 
duhet të zhvillohet më së shumti në tregun e shpërndarjes së energjisë për përdoruesit 
fundorë.  
II.1. Vështrim i përgjithshëm i tregut të energjisë elektrike,  
Tregu i energjise elektrike ne Shqiperi funksionon ne baze te Modelit te Tregut te 
Energjise Elektrike te miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr.338, date 
09.03.2008. Ky model eshte hartuar ne zbatim te Direktivave te Bashkimit Evropian per 
energjine elektrike si dhe te kerkesave te Traktatit te Komunitetit te Energjise te 
vendeve te Evropes Juglindore, per krijimin e Tregut Rajonal te Energjise Elektrike.   
Tregu i energjisë elektrike është treg i integruar vertikalisht. Marrëdhëniet dhe roli i 
operatorëve të tregut në operimin fizik të Modelit të Tregut bazohet në kontrata 
dypalëshe. Për tregun e rregulluar kontratat lidhen ndërmjet: KESH-Gen dhe FPSH; 
FPSH dhe FPP; OST dhe pjesëtarësve të tjerë të tregut për transmetimin përfshirë 
shërbimet ndihmëse; OSSH dhe pjesëtarësve të tjerë të tregut për shpërndarjen 
përfshirë shërbimet ndihmëse; PPE e PVE  dhe FPSH; FPP dhe klientëve të tij tariforë; 
KESH-Gen dhe tregtuesve, përfshirë kontratat e importeve të cilat janë objekt i 
monitorimit dhe rregullave të prokurimit të ERE-s; OST-se dhe KESH Gen, PVE-ve, 
PPE-ve dhe tregtuesve, për humbjet e transmentimit dhe shërbimeve ndihmëse. 
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Për tregun e parregulluar marrëdheniet midis operatorëve të tregut rregullohen me anë 
të kontratave ndërmjet: Furnizuesve të Kualifikuar dhe klientëve të Kualifikuar; PVE-
ve, PPE-ve, Furnizuesve të Kualifikuar dhe Tregtuesve; FPSH dhe PPE-ve, PVE-ve, 
furnizuesve të Kualifikuar dhe Tregtuesve; OSSH dhe Tregtuesve, Furnizuesve të 
Kualifikuar, PPE-ve dhe PVE-ve për energjinë elektrike të nevojshme për të mbuluar 
humbjet në sistemin e shpërndarjes.  
II.2. Rritja e konkurrencës në tregun e energjisë 
Struktura tradicionale e sistemeve elektrike është një njësi e integruar vertikalisht, e 
cila shpesh është monopol shtetëror38. Konkurrenca krijohet nëpërmjet copëtimit të 
kësaj strukture në pjesët e saj përbërëse, duke treguar kujdes që të identifikohen ato 
pjesë të cilat mund të përfshihen në mënyrë aktive në konkurrencë dhe ato veprimtari 
të cilat duhet të mbeten të rregulluara. Mbas realizimit të ndarjes, komunikimi dhe 
bashkëpunimi brenda kompanive më parë të integruara vertikalisht duhet të 
zëvendësohet me struktura të tjera më qëllim që të krijohen dhe përmirësohen nxitësit 
e nevojshëm të bashkëpunimit të cilët krijojnë rezultate eficente. 
Kusht thelbësor për të futur konkurrencën në tregun e energjisë elektrike është ndarja 
e veprimtarive të rrjetit, që janë monopole natyrore (transmetimi dhe shpërndarja) nga 
veprimtaritë e tjera të hapura për konkurrencë (prodhimi, tregtimi, furnizimi i 
konsumatorëve final).  
Objektivi kryesor i ndarjes është të eliminohet diskriminimi në segmentet konkurruese 
(prodhim, tregtim, furnizimi i konsumatorëve) të sektorit të energjisë elektrike. Nëse 
një ndërmarrje ekzistuese që prodhon energji elektrike ose një kompani e shitjes me 
pakicë ruan kontrollin mbi një rrjet, ajo mund të përjashtojë ose kufizojë hyrjen në këtë 
rrjet nga prodhuesit e tjerë ose shitësit e tjerë me pakicë. Në këtë mënyrë monopoli 
mbi rrjetin mund të shtrihet në një monopol efektivisht në të gjithë zinxhirin e vlerës. 
Një monopolist i rrjetit mund të shtrembërojë konkurrencën në shumë mënyra, p.sh. 
nëpërmjet kushteve diskriminuese të hyrjes, pagesa të larta ose diskriminuese për 
hyrjen dhe investime “strategjike” për rritjen e rrjetit, duke i vendosur konkurrentët në 
një disavantazh. Për këtë arsye rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes duhet të 
operojnë të ndarë nga prodhimi dhe shitja me pakicë, në këtë mënyrë ndarja vertikale 
synon të kufizojë aftësinë si dhe nxitjen e monopolistëve të rrjetit për të shtrembëruar 
konkurrencën.  
Filozofia e liberalizimit të plotë të tregut të energjisë elektrike është hapja ndaj 
konkurrencës dhe e krijimit të mundësisë për zgjedhje (nga ana e konsumatorit) në sa 
më shumë pjesë të zinxhirit, nga prodhimi deri tek konsumi i energjisë elektrike.  
Në të vërtetë është krijuar Furnizuesi Publik me Pakicë, duhet t’i krijojë mundësi 
konsumatorit përfundimtar të ketë mundësi zgjedhje se cilin operatorë duhet të 
zgjedhë. Por OSSH-ja dhe FPP janë dy segmente tregu brenda nje entiteti. Ligjërisht 
ato duhet të jenë të ndara funksionalisht dhe financiarisht. Gjithsesi, ndarja e llogarive 
do të sigurojë eliminimin e ndërsubvencionimit, por sërish OSSH mund të përdorë 
treguesit teknik dhe vonesat e ndryshme procedurale për të diskriminuar konkurrentët 
në tregun e furnizimit të përdoruesve përfundimtar.  

                                                
38 Competition in Electricity Market, OECD 2001 
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Megjithëse janë bërë përpjekje për liberalizimin e tregut, ky nivel liberalizimi nuk lejon 
apo krijon hapësirat e nevojshme për te hyrë operatorë të rinj në tregun e furnizimit me 
pakicë apo që klienti të ketë mundësi zgjedhjeje për t’u funizuar me energji elektrike .  
Parimet dhe rregullat e BE-së për konkurrencën në fushën e energjisë elektrike janë 
dhënë në Direktivën 2003/54/EC39. Direktiva sqaron se për të funksionuar 
konkurrenca duhet që të sigurohet hyrja në rrjet mbi baza jo diskriminuese, gjithashtu 
duhet të sigurohet transparenca dhe vendosja e çmimeve mbi baza të drejta. Direktiva, 
në rastet kur në treg ekzistojnë ndërmarrje të integruara vertikalisht, kërkon që 
sistemet e shpërndarjes dhe transmetimit të funksionojnë si njësi ekonomike ligjërisht 
të pavarura, me qëllim që të sigurohet një hyrje eficente dhe jo diskriminuese në rrjet.  
Parimet dhe rregullat e BE-së për konkurrencën në fushën e energjisë elektrike janë 
dhënë në Direktivën 2003/54/EC40. Direktiva sqaron se për të funksionuar 
konkurrenca duhet që të sigurohet hyrja në rrjet mbi baza jo diskriminuese, gjithashtu 
duhet të sigurohet transparenca dhe vendosja e çmimeve mbi baza të drejta. Direktiva, 
në rastet kur në treg ekzistojnë ndërmarrje të integruara vertikalisht, kërkon që 
sistemet e shpërndarjes dhe transmetimit të funksionojnë si njësi ekonomike ligjërisht 
të pavarura, me qëllim që të sigurohet një hyrje eficente dhe jo diskriminuese në rrjet.  
Problemet kryesore41 që mund të ndeshen, në fushën e konkurrencës në tregun e 
energjisë janë:  
Nivel i lartë i përqëndrimit të tregut  
Kufizime vertikale sepse monopolisti i vjetër zotëron infrastrukturën e energjisë 
Nivel i ulët i tregtisë ndërkufitare  
Mungesë transaparence në tregun e shumicës, që sjell vështirësi për hyrësit e rinj në 
treg që të kuptojnë sesi funksionon tregu në praktikë  
Mungesë besimi që cmimet e shumicës së energjisë janë rezultat i konkurrencës. 
Në lidhje me problemet e sipërpërmendura, për tregun shqiptar të energjisë mund të 
themi se tregu i energjisë, në të gjitha nivelet e tij, është shumë i përqëndruar duke 
qenë në secilën nga segmentet e këtij tregu operon vetëm një operator. 
Tregu i energjisë elektrike në Shqipëri është i integruar vertikalisht në dy nivele të 
ndryshme. Konkretisht tregu i gjenerimit dhe furnizimi publik me shumicë janë të 
integruar vertikalisht, si edhe tregu i shpërndarjes shpërndarja dhe furnizuesi publik 
me pakicë janë përsëri të integruar vertikalisht. 
Për rritjen e eficensës dhe konkurrencës në tregun e energjisë elektrike Autoriteti i 
Konkurrencës ka rekomanduar ndarjen organizative dhe financiarisht te Operatori i 
Sistemit të Shpërndarjes  dhe Furnizuesit Publik me Pakice ne menyre qe te operojnë si 
njësi te ndara ekonomikisht dhe financiarisht dhe funksionalisht pasi keto segmente 
tregu janë të liberalizuara.  
Ndarja funksionalisht dhe financiarisht e furnizuesit publik me pakicë nga operatori i 
sistemit të shpërndarjes është shumë e rëndësishme pasi ndarja e llogarive do të 
sigurojë konkurrencën efektive, mundësi zgjedhje nga konsumatorët dhe eliminimin e 
ndërsubvencionimit në këto segmente tregu.  

                                                
39 Direktiva 2003/54/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit Europian, datë 26 Qershor 2003 mbi 
rregullat e përbashkëta për tregun e përbashkët e energjisë dhe shfuqizimin e Direktivës 96/92/EC 
40 Direktiva 2003/54/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit Europian, datë 26 Qershor 2003 mbi 
rregullat e përbashkëta për tregun e përbashkët e energjisë dhe shfuqizimin e Direktivës 96/92/EC 
41 Neelie Kroes. CE Konkurrenca në Sektorin e Energjisë Elektrike 
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Konkluzione  
Çështjet e strukturave të ndryshme të tregut në këndveshtrimin e konkurrencës janë 
shumë të diskutueshme sot në kuptimin e gjetjes së eficensave për të përshtatur 
strukturat e tregut. 
Mungesa e konkurrencës mund t’I bëjë firmat në pozicionin monopol më pak të 
interesuara për të investuar por nga ana tjetër për shkak të kufizimeve natyrore(licensa, 
burime natyrore, frekuenca etj), një strukturë tregu monopol mund të jetë më eficente 
se format e tjera(konkurrencë e plotë, oligopoly, konkurrencë monopolistike).  
Praktika ndërkombëtare tregon se shumë monopole ose të drejta eksluzive/të vecanta 
rrjedhin nga legjislacioni I zbatuar dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që 
përpara dhënies së këtyre monopoleve të bëhet analiza e eficensës për të justifikuar të 
drejtat eksluzive ose të drejtat e vecanta që janë dhënë.  
Një nga sektorët kryesorë të ekonomisë ku ndërthuren struktura të ndryshme tregu 
është energjia elektrike. Filozofia e liberalizimit të plotë të tregut të energjisë elektrike 
është hapja ndaj konkurrencës dhe e krijimit të mundësisë për zgjedhje (nga ana e 
konsumatorit) në sa më shumë pjesë të zinxhirit, nga prodhimi deri tek konsumi i 
energjisë elektrike.  
Monopoly & economic efficiency, Author: Geoff Riley; 
Competition in electricity market, OECD, 2010; 
Direktiva 2003/54/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit Europian, datë 26 Qershor 
2003 mbi rregullat e përbashkëta për tregun e përbashkët e energjisë dhe shfuqizimin e 
Direktivës 96/92/EC; 
Direktiva 2003/54/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit Europian, datë 26 Qershor 
2003 mbi rregullat e përbashkëta për tregun e përbashkët e energjisë dhe shfuqizimin e 
Direktivës 96/92/EC 
Konkurrenca në Sektorin e Energjisë Elektrike, Neelie Kroes(ish-komisionere për 
Konkurrencën, Komisioni Evropian, europa.eu  
Ministria e Integrimit, Pergjigjet e Pyetesorit te Bashkimit Evropian, Kapitulli 8- 
Konkurrenca 
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Prirjet e Zhvillimit të Turizmit dhe Agrikulturës në rrethin e Sarandës 

 
ABSTRAKT 
Ky artikull shqyrton prirjet në fushën e turizmit dhe të bujqësisë në rrethin e Sarandës 
dhe strategjitë për përmirësimin e ndikimit  të dyanshëm midis tyre me qëllim 
sigurimin e rritjes së prodhimit bujqësor dhe turizmit në mënyrë të qëndrueshme. 
Deri në vitet 1990 bujqësia ka qenë një nga sektorët më të zhvilluar dhe me peshën më 
të madhe në ekonominë e kesaj zone, ndërsa pas viteve 1990 për shkak të ndryshimeve 
të thella politike, ideologjike, ekonomike dhe strukturore që pësoi vëndi ynë, bujqësia 
pësoi rënie drastike në të gjitha aspektet e zhvillimit të saj. 
Ndërsa turizmi ka patur një zhvillim të kufizuar dhe  filloi të kërkojë të zërë vëndin e 
vet në zhvillimin ekonomik te zonës pas viteve 1990.                                                                             
Në këtë këndvështrim, krahas rritjes dhe problematikës se zhvillimit të tij shihen dhe 
shumë mangësi dhe deformime edhe në lidhjet e tij me bujqësinë.Edhe pse në 
pergjithësi  turizmi dhe bujqësia janë zakonisht shumë larg nga mëndjet e njerëzve kur 
ata shkojnë me pushime, lidhjet e bujqësinë me turizmit janë lidhje të natyrshme dhe 
në funksion të tendencave të sotme për diversifikimin e produktit turistik dhe 
ekoturizmit.  
Tendencat e sotme të zhvillimit  kërkojne studime dhe analiza për t’i paraprirë 
strategjive dhe politikave për zhvillimin e tyre.Marrëdhëniet midis turizmit dhe 
bujqësisë mund të jenë të rëndësishme dhe me ndikim të gjerë për komunitetet 
lokale.Promovimi i kohëve të fundit i lidhjeve turizëm-bujqësi është një përpjekje për 
të rritur vlerën e shtuar lokale të turizmit, ndërsa në të njëjtën kohë te nxit zhvillimin e 
bujqësisë vëndase  për të përmirësuar jetesën e komuniteteve dhe të zonave rurale. 
Fjalët kyçe; Zhvillimi i qëndrueshëm, zhvillimi komunitar, ndikim i 
dyanshëm,diversifikim producktit turistik. 
Metodologjia e kërkimit 
Ky artikull ka qëllim të kontribuojë në diskutimin mbi  zhvillimin e qëndrueshëm  dhe 
mundësitë reale që  ka zona e Sarandës  për  zbatimin e politikave dhe strategjive  të 
zhvillimit të qendrueshëm të turizmit. Duke u bazuar në  diskutimet teorike  mbi 
turizmin alternativ dhe zhvillimin bazuar në komunitet, do të argumentojmë  se  
zhvillimi i Agroturizmit mund të jetë një nga format më të përshtatshme për zhvillimin 
e zonave rurale të zonës. Metodologjia e kërkimit përfshin rishikimin e literaturës,  
diskutime me zyrtarët lokal si dhe janë shfrytëzuar  të dhënat zyrtare nga INSTAT dhe  
organet e pushtetit lokal. 
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Agrikultura në rrethin e Sarandës. 
Kushtet natyrore të favorshme për zhvillimin e saj, politikat e prodhuara nga sistemi i 
kaluar për mbeështetjen në forcat e veta duke  imonuar mbylljen hermetike të vendit 
dhe struktura e popullsisë  bënë që para viteve 1990, agrikultura të zinte një peshë të 
madhe në  ekonominë e zonës.  Bujqësia më parë ishte në formë kolektive dhe ferma 
bujqësore, por nga viti 1992 pjesa më e madhe e tokës bujqësore u privatizua. 
Fatkeqësisht, pronaret e rinj që dolën nga procesi i privatizimit dhe rregjistrimit nuk 
kanë dëshirë të shesin tokën. Për rrjedhoje, progresi për konsolidimin, i cili duhet të 
ndodhë duke kthyer fermat e vogla në ferma moderne, ka qenë i pakët. Megjithë 
reformën e gjerë mbi tokën dhe ndryshimet e konsiderueshme pozitive, reforma pati 
disa rezultate negative. Sot, problemi kryesor është se toka është shumë e fragmentuar 
dhe madhësia mesatare e fermës shumë e vogël. Fermat e vogla dhe të copëtuara nuk 
janë në gjendje të investojnë apo të modernizojnë fermat me efektivitet dhe të ulin 
koston në mënyrë që të jenë më konkurente dhe fleksibël në tregjet e brendshmë dhe 
sidomos në tregjet ndërkombëtare. Si rezultat i efikasitetit të kufizuar të bujqësise 
vendase, prodhimi dhe të ardhurat nga bujqësia jane të ulta, krahasuar me standartet e 
BE-se. 
 Shqiperia ka deficit të lartë tregëtar të prodhimeve bujqesore ku eksportet zenë me 
pak se 15% te importeve. Por në vitet e fundit, ky proporcion është përkeqësuar, me 
rënjen e eksportit të prodhimeve bujqësore dhe rritjen e importe.   
Kjo shkaktohet pjesërisht nga mungesa e konkurences gjë që pasqyrohet në çmimet e 
larta të prodhimeve bujqesore. Për shkak të mentalitetit të gabuar të popullsise se 
prodhimet bujqësore të importuara janë të një cilësie më të lartë, bën që shpesh këto 
prodhime të kenë çmime më të larta se prodhimet vendase duke e thelluar më shumë 
hendekun midis importit dhe eksportit. Sot agrikultura  ballafaqohet me konkurencën, 
me mungesën e investimeve, mungesën e bashkepunimit, me pasigurinë për shkak të 
kushteve klimatike, megjithatë  në zonat rurale agrikultura vazhdon të luaje një rol 
dominant,veçanërisht si i vetmi burim punësimi.   
Popullsia rurale vlerësohet të përbëjë 54 -60% të popullsisë totale të zonës dhe  rreth 
71% e popullsisë  është e punësuar në aktivitetin bujqësor ku shumica janë me kohë të 
pjesshme. Rëndësia e agrikulturës nuk është vetëm për shkak të rolit të saj historik në 
ekonominë e zonës, por edhe për shkak të nevojës për të siguruar një nivel të sigurisë 
ushqimore dhe qëndrueshmërinë e burimeve mjedisore. Agrikultura është sektor 
kryesor në Sarandë, fermerët janë gjendur përballë vështirësish të shumta për të 
prodhuar, ndërkohë turizmi është quajtur si një “industri shpëtimi”, si një instrument 
për zënien me punë, lehtësimin e varfërise dhe sidomos në zonën  rurale. Sipas 
Strategjisë Ndërsektoriale Shqiptare e Zhvillimit Rural 2007-2013, ndërsa bujqësia në 
zonat rurale do të vazhdojë të luaje një rol dominant, bizneset rurale jo-bujqesore 
duhet që të përmirësojnë mundësitë e sigurimit të të ardhurave, të ndikojne ne uljen e 
papunesine dhe reduktojnëe emigracionin. Zhvillimi i aktiviteteve me karakter 
jobujqësor në zonat rurale, është minimal dhe ka natyrë informale dhe ka me pak rritje 
se në zonat urbane. Ai kufizohet në ndërtimet e dorës së dyte (të cilësisë së ulet), 
shërbime të vogla teknike dhe personale si dhe tregëti e vogël. 
Turizmi në rrethin e Sarandës 
Orientimi i politikave të pushtetit qëndror dhe lokal tenton të jetë drejt zhvillimit të 
turizmit. Potencialet turistike të zonës së Sarandës: Saranda ndodhet në jug të 
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Shqipërisë, anës detit Jon, me parkun kombëtar të Butrintit dhe Syrin e Kaltër. Ne kemi 
fatin e madh që të jemi në grupin e vendeve të Mesdheut i cili synohet nga i gjithë 
tregu turistik botëror, dhe na ka falur natyra  klime të mrekullueshme, diversitet relievi 
dhe kulture unike. Mjedisi natyror në zonën rurale të Sarandës, është akoma i 
paprishur dhe është një thesar i rëndësishëm kombëtar dhe ndërkombëtar. Mjedisi 
natyror i zonës  përreth Butrintit-Monument Kulture i mbrojtur nga UNESKO, zona e 
Ksamilit dhe zona e Syrit të Kaltër –Monument Natyre i mbrojtur nga UNESKO janë 
një burim potencial i fuqishëm të ardhurash për zonat rurale, nëpërmjet sigurisë që 
ofron për cilësinë e prodhimeve ushqimore dhe nëpërmjet rolit të saj si një atraksion 
për turizëm dhe argëtim. Sipas të dhënave nga organet e qeverisjes lokale  në Sarandë 
hyjnë mbi 300 mijë turist në vit me tendencë në rritje nga viti në vit.  Në Konferencën 
Ndërkombëtare për Turizmin 2010 në Tiranë, Â dr.Tussa theksoi se "Çështja është si t'i 
trajtoni këto thesare që keni në dispozicion, në mënyrën e duhur, pasi kjo gjë lidhet me 
identitetin tuaj dhe mund të çojë në pasurimin e vendit. Sfida për vitet në vijim është 
sesi të vlerësohen këto pasuri që nuk janë thjesht shqiptare, por edhe ndërkombëtare; 
pa i dëmtuar ato. Në këtë drejtim, duhet përcaktuar qartë se ç'lloj turizmi do të 
zhvilloni; atë të tipit Disneyland, bazuar në arritjet e fundit të teknologjisë; apo atë 
bazuar në identitetin kulturor të vendit tuaj”. Per here te pare, ne fakt, Shqiperia hyn 
ne top 10-shen e ekonomive turistike me rritjen me te madhe per 2007-2016, te 
perpiluar nga WTTC. Shqiperia ndodhet në vend të 9-të, me një përqindje progresioni 
në rritje vjetore prej 7%. Turizmi zë rreth 50% të totalit të eksporteve në vend, mbi 
rreth 11% të numrit të punësuarve, zë 4% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) në 
industri dhe rreth 14% të PBB-së në ekonomi (të dhënat e marra nga WTTC (Këshilli 
Botëror i Udhëtimeve dhe Turizmit) i cili përcakton si PBB të turizmit në industri 
kontributin direkt në industri, kurse PBB-ja e turizmit në ekonomi përfshin kontributin 
direkt dhe indirekt të turizmit nga bizneset e turizmit dhe nga bizneset që u ofrojnë 
prodhimet dhe shërbimet sektorit te turizmit (si bujqësia, prodhimet artizanale etj). Të 
ardhurat nga turizmi llogariten mbi 1 miliardë Euro në vit duke kaluar edhe remitancat 
(të ardhurat që vijnë nga emigrantet).  Një nga pikat me problematike të zhvillimit të 
deritanishëm ka qenë dhe papunësia. Avantazhi me fantastik i turizmit është se krijon 
efekte pozitive të shumëfishta dhe dytësore edhe në sektorët e tjerë ndihmës që kanë 
lidhje me të, si bujqësia, industria përpunuese ushqimore, prodhimet artizanale, 
etj.  Pra sektori i turizmit ndihmon që të shtohen të punësuarit në të gjithë sektorët e 
tjerë që kanë lidhje me turizmin.  
Agriturizmi në Europë 
Shumica e vendeve  Europiane i kushtojnë vëmendje të madhe turizmit rural. Rritja e 
turizmit rural është e vështirë të matet në terma sasior për shkak se në statistikat që 
disponohen nuk ekzistojnë të dhëna  për Agriturizmin të ndara nga format e tjera të 
turizmit. Koncepti i Agriturizmit  është zhvilluar në vitet 1980 në Itali, Angli dhe Francë 
me dyfishimin e fermave që ushtruan aktivitete të Agriturizmit. Në mesin e viteve 1990, 
12 vende europiane,  midis tyre edhe Greqia vend fqinj me zonën e Sarandës, kishin më 
shumë se 100 000 ferma të përfshira në aktivitet të ndryshme të turizmit. Ështe parë se 
shumica e vendeve Europiane kanë pikpamje pozitive për zhvillimin e turizmit rural 
për arsye të avantazheve që ofron në zonën rurale dhe zhvillimin e përgjithshëm të saj. 
(Refer Annexure I) Ristrukturimi i ekonomisë globale ka krijuar një klimë në të cilën 
shumë ekonomi lokale duhet të përshtaten për të ruajtur 
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realizueshmërinë e tyre social-ekonomike. Butler et al. (1998) vëren se forcat social 
ekonomike që operojnë në nivel global po përcaktojnë formën dhe natyrën e zhvillimit 
të zonave rurale dhe se si ne t’i vlerësojmë dhe përdorim ato. Këto ndryshime,  së 
bashku me idetë dhe tendencat e reja  në kërkim të kënaqësisë për kalimin e kohës së 
lirë, inkurajojnë zhvillimin e turizmit  në zonat rurale , madje me ritme te shpejta. Sot 
vërehen inisiativa të rëndësishme në mbarë botën për zhvillimin e qëndrueshëm  
bazuar në komunitet dhe në këtë këndvështrim, zhvillimi i turizmit në zonat rurale 
nuk është thjesht një çështje e përputhjes së kërkesës së turistëve për produkte lokale; 
së pari ajo është çështje e vlerësimit të pranueshmërisë dhe përshtatshmërisë së 
komuniteteve lokale  të modelit më të përshtatshëm  që realizon interesat e të gjithë 
grupeve shoqërore të tij.  
Agriturizmi si një mundësi për zhvillimin e zonës rurale në rrethin e Sarandës 
Sipas Strategjisë Ndër-sektoriale Shqiptare e Zhvillimit Rural 2007-2013 “duhet të 
synojmë zvogëlimin e dominancës së sektorit të bujqësisë në ekonomi duke e 
modernizuar atë”. Disa sugjerojnë  se zhvillimi i sektorit të turizmit për të maksimizuar 
të ardhurat, si dhe të kontribuojë në drejtim të reduktimit të varfërisë është më i  varur 
në llojin dhe cilësinë e produktit turistik sesa në rritjen dukshme të ardhjes turistike. 
Kjo mund të jetë ndikuar nga fakti se qëndrueshmëria ekonomike, sociale dhe 
mjedisore e aktivitete të turizmit varet nga lidhjet  e sukseshme që sektori i turizmit 
mund të krijoj me sektorët e tjerë të ekonomisë. Shumë vende kanë filluar të 
zhvendosin theksin nga sindromi rërë, diell, det dhe turizmi i plazhit në mënyrë që të 
dallojnë produktin e tyre dhe për të inkurajuar rritjen dhe zhvillimin e sektorëve të tyre 
të turizmit. Në zonën e Sarandës turizmi konvencional nuk ka arritur akoma rritjen e 
mundshme, megjithtë, ndoshta edhe për të përballuar konkurencën e vendit fqinj do të 
ishte e vlefshme të inkurajohet zhvillimi i turizmit alternativ. Agroturizmi dhe turizmi 
kulturor mund të jenë zgjedhja e duhur për të arritur një turizëm më të qëndrueshme, 
si dhe për të krijuar akses më të madh të të ardhurave të turizmit për banorët vendas të 
kësaj zone. 
Përcaktimi i agriturizmit: Agriturizmi përcaktohet si udhëtim që kombinon 
agrikulturën ose mjedisin rural me produktet e agrikulturës brenda një experience 
turistike. Produktet mund të jenë një “eksperiencë në vet vete”. Agriturizmi mund të 
përcaktohet edhe si një sërë aktivitetesh, shërbimesh dhe akomodimesh që sigurohen 
nga fermerët dhe njerëzit e zonave rurale për të tërhequr turistët në zonat e 
tyre.(Gannon, 1988 in Klaze, 1994) 
Avantazhet e Agriturizmit: Agriturizmi krijon një situatë win-win për të dy sektorët, 
agrikulturën dhe turizmin. Sektori i turizmit rrit mundësitë e tij nëpërmjet 
diversifikimit të produktit turistik. Preokupimi për  rritjen e aftësisë konkurruese të 
destinacioneve të turizmit mund te ndikohet nga nevoja për të zhvilluar një turizëm të 
qëndrueshëm që do të lehtësojë zhvillimin e komuniteteve dhe të zonave rurale dhe 
kështu të kontribuojë në drejtim të reduktimit të varfërisë dhe krimit. 
 Ndoshta, vendet duhet të lëvizin larg nga lloji "Fordist" i turizmit masiv drejt një 
turizmi që të maksimizojë të ardhurat dhe të arrijë një "tërheqje” drejt turizmit rural 
me bazë në komunitet për të lehtësuar qëndrueshmërinë e mjedisit dhe përmirësimin e 
standardeve të jetesës së komunitetit. Sektori i Agrikulturës ka kapacitete të absorbojë 
zgjerimin e sektorit turistik. 
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Qëllimi i Agriturizmit: Kosto e ushqimit, akomodimit dhe udhëtimit eshtë e ulët duke 
zgjeruar mundsitë për turizëm. Kurioziteti i qytetarëve për fermat bujqësore dhe stilin 
e jetës në fshat. Agriturizmi i cili përfshin fshatrat dhe agrikulturën ka kapacitet të 
kënaqi kuriozitetin e segmenteve urbane për zbulimin e jetës rurale e cila është e pasur 
me diversitet dhe natyrë. Aktivitetet familjare të orientuar fort nga aktivitetet e 
çlodhjes nëpërmjet argëtimit, lojrave, festivaleve, ushqimit, veshjeve. Të gjesh kënaqesi 
në natyrë dhe mikpritjen e njerëzve rural. 
Nostalgjia për turistët që duan të ripërshkojnë orgjinën e tyre. Vlerat edukative të 
Agriturizmit duke dhënë njohuri për agrikulturën si shkencë për studentët urban të 
cilët mbingopen nga ritmet e teknologjisë. 
Sugjerime dhe rekomandime 
Që Agroturizmi të jetë i suksesshëm nevojiten të plotësohen disa parakushte të 
rëndësishme të cilat janë: 
Planifikimi strategjik është themelor për përdorimin me efiçensë dhe efektivitet të 
burimeve dhe fondeve veçanërisht në zonat rurale që kanë pak fonde dhe burime.  
Nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm në mënyrë rastësore. Planifikimi i mirë për 
promovimin dhe zhvillimin e turizmit mund të ndihmojë mbështetjen dhe zhvillimin e 
bizneseve lokale që lidhen me turizmin.  
Planifikimi për zhvillimin e turizmit duhet të jetë i integruar në planin e përgjithshëm 
të zhvillimit ekonomik të zonës për shkak të ndërvarësive të aspekteve kyçe të 
promovimit dhe zhvillimit të turizmit, të komunitetit dhe kërkon përfshirjen e grupeve 
të ndryshme të interesit në komunitet. 
Fonde të mjaftueshme për zhvillimin e turizmit. Shumica e komuniteteve varen nga 
fondet publike që zakonisht janë të pamjaftueshme, ndërsa fondet private 
përgjithësisht janë të vështira të krijohen për shkak të të ardhurave të pamjaftueshme 
të popullsisë lokale, për shkak të mungesës së kulturës së bashkëpunimit në komunitet, 
etj. dhe për këto arsye është e rëndësishme të eksplorohet për burime të tjera të 
financimit dhe asistencës. 
Konkluzion 
Zhvillimi i Agroturizmit në zonën e Sarandës është në fazat e fillimit dhe hapat e parë 
janë bërë spontanisht. Edhe pse nuk ka inisiativa të ndërmarra nga organet e qeverisjes 
lokale për zhvillimin e Agroturizmit mund të shihet që përpjekjet individuale të 
fermerëve i shërbejnë zhvillimit të tij. Saranda ka mundësi perfekte për zhvillimin e 
Agriturizmit që nga kushtet klimatike, karakteristikat natyrore, trashegiminë kulturore 
dhe natyrore unike në Europë si  dhe struktura e popullsisë diktojnë zhvillimin e kësaj 
forme të turizmit. 
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Abstract. 
The transition economies in Central and Eastern Europe have privatized their 
economies at an unprecedented speed in the 1990s. The expectation was that under 
private ownership, formerly state-owned firms would act as dynamic, profit-oriented 
players driving economic restructuring and growth. Yet, the expectation has rarely 
been fulfilled, and lack of effective corporate governance is often seen as a culprit. 
Transfer of ownership to private hands does not suffice to create powerful incentives 
for managers to engage in the market economies along the objectives of the new 
owners. 
In developed market economies, a system of corporate governance has been built 
gradually through centuries, and today it can be defined as a complex  mosaic 
consisting of laws, regulations, politics, public institutions, professional  associations 
and ethics codes. However, in transition economy countries a lot  of details of the 
mosaic are still missing. Trying to develop a system of good  corporate governance in 
these countries is made difficult by problems such as  complex corporate ownership 
structures, vague and confusing relationships between the state and financial sectors, 
weak legal and judicial systems. This research brings an often-overlooked governance 
problem in transition  economies to the attention of management researchers. Four key 
areas  deserve concerted research attention in order to develop a sound corporate 
governance system for transition economies: 1) the scope and validity of the  definition, 
2) the corporate governance framework, 3) the appropriate corporate governance 
model and 4) the specific corporate governance settings in 2 transition economies. 
Before elaborating on some relevant elements in each of the areas mentioned above, I 
will first focus on the importance of corporate governance as a research problem. 
eloped institutions and scarce human resource capabilities. 
1. Introduction 
Shleifer and Vishny (1997) define corporate governance as referring to the way in which  
suppliers of finance assure themselves a return on their investment. Because returns to 
suppliers  of finance depend on myriad legal and contractual arrangements, the 
operation of various  markets, and the behavior of different types of players, corporate 
governance has evolved into  various sub-literatures (e.g., Zingales, 1998; Becht, Bolton, 
and Röell, 2003; Hermalin, 2009). 
«Corporate governance involves a set of relationships between a company’s 
management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance 
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also provides the structure through which the objectives of the company are set, and 
the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. » 
OCDE – 2004. 
The corporate governance problem has been gaining importance in transition 
economies. Economic growth in these countries has turned out to lower than expected. 
Privatisation does not seem to have brought about the anticipated improvements in 
corporate efficiency. The state and ‘para-state’ institutions such as privatisation funds 
remain the largest shareholders of companies. Internal owners dominate in many 
companies, while the external owners do not have enough voting power to control the 
companies and thereby to ensure themselves appropriate returns. The capital markets 
are under-developed and do not facilitate the inflow of new capital as intended. 
Further, market transactions are often based on the abuse of inside information.  
The transition economies in Central and Eastern Europe have privatized their 
economies at an unprecedented speed in the 1990s. The expectation was that under 
private ownership, formerly state-owned firms would act as dynamic, profit-oriented 
players driving economic restructuring and growth. Yet, the expectation has rarely 
been fulfilled, and lack of effective corporate governance is often seen as a culprit. 
Transfer of ownership to private hands does not suffice to create powerful incentives 
for managers to engage in the market economies along the objectives of the new 
owners. Many stakeholders acquired shares in ownership, which enhances their ability 
to influence management and creates complex challenges for managers to coordinate 
influential stakeholders. Central and East European economies may thus develop 
unique forms of capitalism, especially with respect to corporate governance systems. 
Corporate governance has become a topic of a worldwide political debate.  
A series of events over the last two decades has placed corporate governance  issues - 
including the power and responsibilities of boards of directors, the rules governing 
takeovers, the role and influence of institutional investors, and the compensation of 
chief executives - as a top concern for both the international business community and 
international financial institutions.   
Research in the area of corporate governance spans multiple disciplines, including 
finance, strategic management, sociology and political science. The state of current 
knowledge is such that we need to have an interdisciplinary approach to studying the 
problem of corporate governance. The study of corporate governance can involve the 
problems of corporate decision making, strategic management, leadership, 
organization theory, and the sociology of elites. It can also be related to a whole range 
of other broader subjects, including macroeconomic policy, the level of market 
competition and political science. The framework of corporate governance also 
depends on the legal and regulatory environment. In addition, the factors of corporate 
responsibility and ethics are significant aspects of the problem of corporate 
governance.  
Thus one must first recognize the complexity and interdisciplinary nature of corporate 
governance before attempting to research its problems in a transition economy.       
In developed market economies, a system of corporate governance has been built 
gradually through centuries, and today it can be defined as a complex mosaic 
consisting of laws, regulations, politics, public institutions, professional associations 
and ethics codes. However, in transition economy countries a lot of details of the 
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mosaic are still missing. Trying to develop a system of good corporate governance in 
these countries is made difficult by problems such as complex corporate ownership 
structures, vague and confusing relationships between the state and financial sectors, 
weak legal and judicial systems, absent or underdeveloped institutions and scarce 
human resource  capabilities. 
 
2. Corporate Governance and Efficiency. 
Here corporate governance is defined as the control rights that influence the decisions 
of enterprise managers and ensure that outside funds can be raised to implement those 
decisions. (For closely related definitions, see Zingales 1998 and Williamson 1985.) 
2.a) Problems with State Governance. 
Corporate governance in transition economies initially involved state governance with 
many associated inefficiencies. A growing literature has tried to understand these 
inefficiencies. 
A first strand of papers emphasized government intervention that imposes on 
managers political objectives such as the excess creation of jobs that offer political 
benefits but generate economic inefficiencies (Shleifer and Vishny 1994). State 
intervention also undermines commitment to incentive schemes. In contracts between 
private parties, governments (and courts) usually act as a third party to ensure contract 
enforcement and commitment.  
But in the relations between governments and enterprises, there is no such third party-
so the question of government commitment to enterprises is important. Even if a 
government cares about efficiency, its inability to commit may lead it to intervene in 
enterprises, creating inefficiencies. 
In the literature this has been called the ratchet effect (Laffont and Tirole 1988; Roland 
and Sekkat 2000). In its most general form the ratchet effect means that government 
uses new information generated by firm behavior to renege on its past commitments 
and "ratchet up" its demands on enterprises. Well-known examples are the ratcheting 
up of plan targets for enterprises that fulfill the plan too easily or the cutting of budgets 
for enterprises or divisions that do not spend their entire budgets. 
The perverse incentives generated by the ratchet effect are well understood: agents 
exhibit slack performance or overspend their budgets. A second strand of papers has 
emphasized inefficiencies associated with state governance through efforts by 
enterprises to secure soft budgets (Kornai 1980;Dewatripont and Maskin 1995) and to 
seek rents. 
The important question is, how does privatization solve these problems? The question 
is not trivial. Indeed, all these problems can exist with private firms. For example, the 
state can impose on private firms objectives that deviate from efficiency-as when 
inefficient regulations are enforced. Similarly, government can renege on its 
commitment not only to state enterprises but also to private enterprises. An obvious 
example comes from taxation: governments rarely commit to tax rates. And soft budget 
constraints and rent seeking are not unique to state enterprises. Private firms also 
lobby to get subsidies and to seek rents. 
3. Problems with Lack of Minority Shareholder Protection. 
Minority shareholder protection has become an important issue in transition 
economies-especially in the Czech Republic and Russia, which relied on mass 
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privatization. As noted, the term tunneling was coined to denote the ways in which 
managers (as majority shareholders) can strip assets to the detriment of minority 
shareholders. 
Mass privatization tends to enhance the benefits of asset stripping. Managers or owners 
who have received an asset nearly for free can reap immense gains from asset stripping, 
even when doing so is not optimal from an economic perspective. Two questions arise. 
Why would managers want to engage in inefficient asset stripping once they own part 
of a firm? And why would mass privatization lead to more asset stripping than would 
sales, since the price paid for assets is a sunk cost? 
The basic answer lies in the selection effects that result from different forms of 
privatization. Under competitive sales (like auctions and tender sales), assets are 
allocated to the owner with the greatest willingness to pay. The selected owner is thus 
the most likely to maximize the value of the firm and not to engage in inefficient asset 
stripping. Such owners will never want to engage in actions that reduce the value of the 
assets below their purchase price. In other words, they will not be interested in 
purchasing firms whose value they could only reduce. 
Under mass privatization, incumbent managers get control and are not necessarily 
likely to maximize the value of the assets. Whereas an outside owner might prefer to 
restructure the firm, an incumbent owner may prefer to engage in asset stripping. Such 
owners have stronger incentives to strip assets if the general economic environment is 
uncertain. Incumbents who become owners through mass privatization may then 
prefer to reap the sure gains from stripping assets rather than the uncertain benefits 
from investing in restructuring. 
After mass privatization process implement of corporate governance in the companies 
will be made a key factor for a success administration especially in large companies. In 
the corporate governance code in the transition economies the protection of minority 
shareholder is specified and all the shareholder, large shareholder respect the decision 
in accordance with the invest capital the opinion of minority shareholders. 
 
4.Principles of good corporate governance. 
From the above examples, we can draw some conclusions and formulate a short set of 
rules regarding best corporate governance practice. All the “goodies”, to a great degree, 
abided by these rules. All the “baddies” to a large extent ignored them. The principles 
underlying these rules are: 
ethical approach - culture, society; organisational paradigm 
balanced objectives - congruence of goals of all interested parties 
each party plays his part - roles of key players: owners/directors/staff 
decision-making process in place - reflecting the first three principles and giving due 
weight to all stakeholders 
equal concern for all stakeholders - albeit some have greater weight than others 
accountability and transparency - to all stakeholders 
Hence, with due respect to Milton Friedman who is quoted as believing that the social 
responsibility of business begins and ends with increasing profit, we contend that 
running the business successfully is not simply about market domination and 
shareholder value. 
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And best corporate governance practice is not simply about a battle between distant, 
disloyal institutional shareholders and greedy directors but about the ethos of the 
organisation and fulfilling its clearly agreed goals. 
These goals may be set by the entrepreneur who starts the business, but they are 
accepted by all parties as being high-minded and in everyone’s interests. This is 
notwithstanding the fact that some parties have bigger stakes and some benefit more 
than others. And, of course, different parties want different things from the company. 
There has to be, therefore, a process of identifying the different needs and, as much as 
possible, harmonising them. This is the starting point for the smooth running of the 
business. Once dissonance in the common goal creeps in the danger of the standard of 
corporate governance deteriorating rises steadily. 
Clearly external regulation can only play a limited part in ensuring that such a deep-
seated and beneficial culture as that described above exists. Equally clearly, however, 
the task of ensuring this desirable state and adhering to best corporate governance 
practice belongs to the various stakeholders, who can and should, through their proper 
participation, bring this about. 
5. Defining Corporate Governance.   
In the literature of corporate governance, there is a disagreement about the boundaries 
of the subject of corporate governance. Depending on their perspective, different 
authors define corporate governance in different ways. In its narrowest sense, corporate 
governance can be viewed as a set of arrangements internal to the corporation that 
define the relationship between  the owners and managers of the corporation. An 
example is the definition by Monks and Minow (2001): corporate governance “…is the 
relationship among various participants in determining the direction and performance 
of corporations. The primary participants are (1) the shareholders, (2) the management, 
and (3) the board of directors."  
The World Bank defines corporate governance from the two different perspectives. 
From the standpoint of a corporation, the emphasis is put on the relations between the 
owners, management board and other stakeholders (the employees, customers, 
suppliers, investors and communities). Major significance in corporate governance is 
given to the board of directors and its ability to attain long-term sustained value by 
balancing these interests.  From a public policy perspective, corporate governance 
refers to providing for the survival, growth and development of the company and at the 
same time its accountability in the exercise of power and control over companies. The 
role of public policy is to discipline companies and, at the same time, to stimulate them 
to minimize differences between private and social interests. (World Bank, 1999). 
The OECD (1999) original definition is: “Corporate governance is the system by which 
business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure 
specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in 
the corporation, such as the board, managers, shareholders and other stakeholders, and 
spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing 
this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and 
the means of attaining those objectives and monitoring performance." The OECD also 
offers  a broader definition: “…corporate governance refers to the private and public 
institutions, including laws, regulations and accepted business practices, which 
together govern the relationship, in a market economy, between corporate managers 
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and entrepreneurs ('corporate insiders') on one hand, and those who invest resources 
in corporations, on the other.” (OECD, 2001). 
6.Stages of Market Transformation. 
Transition economies are former centrally planned economies undergoing 
unprecedented, comprehensive transformations to market-driven economies (World 
Bank, 2002). Planned and market economies are opposing economic systems adhering 
to different institutional frameworks (King, 2001; Martin, 2002; Peng, 2003; Williamson, 
1995). An institutional framework is a set of formal constraints such as legal and 
regulative systems; and informal constraints such as social values, codes of conduct, 
norms of behavior, and conventions that regulate human behavior and economic 
activity (e.g., the use of norms of trade associations to regulate exchanges; social 
pressure to ensure that parties perform their duties) (North, 1990; Scott, 1995). The 
institutional framework associated with a centrally planned economy, which we label 
the bureaucratic control institutional framework, principally underlies public 
ownership, state coordination, redistribution, and control (Boisot & Child, 1988; 
Kornai, 1990). The institutional framework associated with a market economy (market 
institutional framework) principally underlies private ownership and market 
transactions (Kornai, 1990; Williamson, 1995). 
Institutional theorists assert that the replacement of an institutional framework with a 
new one often occurs in three stages: dominance of the old framework, emergence of 
an interim framework with some elements of both frameworks, and finally prevalence 
of a new framework (Benson, 1977; Gerry, 2000; Lachmann, 1979; North, 1990). We 
suggest transformation from bureaucratic control to the market institutional 
framework is likely to go through an interim (intermediate) stage, during which the 
formal rules associated with the centrally planned system weaken rapidly. The new 
market rules evolve slowly, forcing various constituents to rely on informal constraints 
(Lachmann, 1979; McMillan & Woodruff, 2000; Peng, 2003; Peng & Heath, 1996). The 
intermediate period therefore can be defined as the relational stage dominated by a 
relational institutional framework (Peng, 2003). Although one institutional framework 
is dominant in a particular stage, the three institutional frameworks tend to coexist 
during the transition process, and together constitute a larger societal institutional 
environment (Benson, 1977; North, 1990). 
Extant literature on transition economies documents the existence of three stages. The 
factors inherent in the bureaucratic control stage (i.e., state ownership, intervention, 
and redistribution) have been reported in various studies (e.g., Andreff, 1999; King, 
2001; Kornai, 1990; McCarthy & Puffer, 2003; Stark, 1994; Suhomlinova, 1999). Andreff 
(1999) showed that in 1995, after six years of transition, the average state ownership in 
former socialist economies in Central and Eastern Europe was 58 percent; among them 
the Czech Republic had the lowest level of state ownership (31%), and Tajikistan and 
Turkmenistan had the highest (85%).  
The existence of a relational stage is also well documented (e.g., King, 2001; McMillan & 
Woodruff, 2000; Peng, 2003; Peng & Heath, 1996). These studies have demonstrated 
that widespread, relationship-based exchange tends to emerge systematically in 
transition economies due to the absence of formal, market-based laws and regulations. 
Finally, some transition economies (e.g., those of the Czech Republic and Poland) have 
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now progressed to the late stage of transition as they now have an advanced market 
institutional framework (Tihanyi & Roath, 2002). 
               
7.Corporate governance problem in the economic literature. 
The corporate governance problem was first referred to by Berle and Means (1932) as 
the problem arising out of the separation of ownership and control in large 
corporations. Given their discretionary power, company managers may use company 
resources to their own advantage. Investors therefore cannot take their returns of cash 
flow from the company’s projects for granted. There is no such problem in companies 
with concentrated ownership as large shareholders have both the incentive to be 
actively involved in monitoring management and to bear the costs, as they reap most of 
the benefits. However, ownership concentration also reduces capital market liquidity 
and hence investors’ willingness to provide funds to companies in the market.  
Dispersed ownership and liquid capital markets can be found in both the United States 
and the United Kingdom. On the other hand, most European Countries have highly 
concentrated ownership and relatively illiquid capital markets42. La Porta et al. 
(1997,1998,1999) explain these differences by the differences in investors’ legal 
protection. The legal protection that investors receive determines their readiness to 
finance companies. The strong legal protection of creditors in German law for example 
explains the prevailing role of banks in company financing. Highly developed equity 
and debt markets in the United Kingdom are the result of the strong legal protection of 
British shareholders and creditors. Conversely, the underdeveloped equity and debt 
markets in France, Belgium and Italy arise from the low protection of both creditors 
and shareholders alike.  
Appropriate legal protection of investors prevents their rights from being expropriated 
by managers and is therefore one of the ways of solving the agency problem. In 
countries with poor legal protection, as is generally the case of continental European 
countries, investors seek out alternative ways to overcome management. The 
concentration of ownership and the resulting concentration of voting rights is, 
according to the proponents of the legal perspective of corporate governance, one 
example of large investors exercising their power (LaPorta et al., 1999).  
In companies with concentrated ownership the agency problem takes on a new 
dimension in the sense of the expropriation of the rights of minority shareholders by 
the large shareholders. The large shareholders can make managers act in their interests 
and at the expense of the company’s value, the minority shareholders and other 
stakeholders in the company. The fear of such expropriation by large shareholders 
reduces the willingness of the minority shareholders to invest funds in companies and 
thus has a negative impact on the capital market (LaPorta et al., 1996; Perotti, 
Modigliani, 1998). This could be the main reason underlying the relatively small capital 
markets in continental European countries and thus the non-active markets for take-
overs (Lannoo, 1998). However, the capital markets in the Netherlands, Sweden and 
Switzerland are an exception.  

                                                
42Thus, there are different systems of corporate governance. Most authors refer to the so-called 
outsider (USA, UK) and insider (Germany, Japan, Continental Europe) systems of corporate 
governance.  
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Different legal frameworks are also the key factor behind differences in the 
concentration of voting rights in European countries (Becht, 1999). For example, 
German law permits the use of many legal devices such as preference shares, proxy 
voting, golden shares, voting trusts etc. that allow shareholders to concentrate their 
voting rights without concentrating ownership. Consequently, the concentration of 
ownership in German companies is lower than the concentration of voting power. The 
same applies to the Netherlands where the concentration of voting rights mainly takes 
place through so-called administrative offices (De Jong, Kabir, Marra, Roell, 1998). The 
administrative office holds original shares and votes of the company-issuer and issues 
non-voting certificates that can be listed on the Stock Exchange. The voting rights are 
thus concentrated in the hands of the insiders, while ownership remains dispersed. On 
the other hand, the concentration of voting rights in Belgium mainly takes place 
through pyramiding. The latter does not necessarily lead to more concentrated 
ownership, but allows income redistribution and creates the wrong incentives for 
monitoring.  
Debate continues on the most efficient corporate governance system in continental 
Europe. There probably should be no pyramid structures as they provide the owners 
with the wrong incentives and reduce the liquidity of capital markets. The latter in fact 
results from any increase in ownership concentration. The introduction of a mandatory 
take-over bid once a certain shareholder gains a determined threshold of a company’s 
shares could reduce the direct control by large shareholders. The introduction of the 
one-share-one-vote principle could reduce the percentage of non-voting shares in a 
company’s stock and cut the liquidity of the capital market. The trade-off between 
liquidity and control is thus yet to be found. 
 
8.The main legislative regulatory and other corporate governance sources in 
Albania. 
Voluntary Corporate Governance Codes contribute to raising national corporate 
governance standards and practices by adding voluntary requirements to the national 
framework’s statutory provisions. 
Companies are not bound by the provisions of the code. If they deem preferable to set 
aside specific code provisions, they can do so by explicitly stating their reasons (this is 
the "comply-or-explain" mechanism). On the one hand, this flexible mechanism allows 
authorities to easily monitor companies' compliance with the rules. On the other, 
codes are proven to be an incentive for companies to grow towards better governance 
practices at their own pace, without having to revolutionize their internal structures 
and procedures. Albania has actually the Corporate Governance Principles for All 
Unlisted Joint-Stock Companies. 
Corporate governance has attracted the attention and is receiving widespread 
nowadays, both worldwide and in Albania. Although stock companies are few in 
number in our country compared with other countries in the region, they constitute 
the most dynamic Albanian businesses. As such, it demands of the time that stock 
companies follow the principles for good governance of their own. Should distinguish 
in this context, the separation of ownership from management of the company, the 
quality of the Board of Directors which plays a key role in the governance of society, 
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the responsibility on stakeholders, as well as other important issues based on the 
principles of good governance Corporate.  
Good governance means the recognition, observance and enforcement of legality, as 
well as a high culture in the governance and management of the company. Principles of 
good governance are key elements of their responsibility, integrity, confidentiality, 
transparency and openness of information. Given the importance and impact of large 
companies that have stock in our country, are these principles on which they are based 
must, in order to be more efficient on the market. Good Governance of companies, 
reinforces the security, integrity and market efficiency, making possible the growth and 
financial stability, and making Albania a country always more attractive to investors.  
Thanks to project the International Finance Corporation (IFC) under the patronage of 
the Swiss State Secretariat for Economic Relations (SECO), Corporate Governance in 
Albania, Albanian businesses and especially societies Stock will have the opportunity to 
have their hands Manual Corporate Governance. The manual will come to their aid to 
conduct based on principles of governance as well as the best global practices.  
The manual is a guide to guide businesses in Albania, for their good governance. The 
manual will help you stock companies devote a special attention of capital market in 
Albania, being to enable those new ways of investment. Activity of the capital market 
will make businesses understand the benefits of this market, will bring increased access 
to funding, increased performance and transparency of companies in the market. The 
manual will help shareholders for their decision-making with respect to ownership 
shares and how they will be able to use the organized market of securities (stock 
market) for their marketing. Also, will guide the boards and senior management of 
companies to be forward-looking management strategies and policies, and be held 
accountable before the shareholders and stakeholders. Above all manual will help in 
raising awareness of shareholders and management to increase transparency and 
information disclosure  
The main legislative source of corporate governance in Albania is Law No. 9901, dated 
14.04.2008, “On the Entrepreneurs and Commercial Companies”, as amended from 
time to time (the “Company Law”). 
Different aspects (as described here below in this guide) are also provided by Law No. 
9879, dated 21.02.2008, “On the Securities”, as amended from time to time (the 
“Securities Law”) and Law No. 9723, dated 3.05.2007, “On the National Center of 
Registration”, as amended from time to time (“Law No. 9723”). 
The Statute of LLCs and JSCs becomes important in the hierarchy of regulatory 
corporate governance sources as the Company Law provides that rules governing the 
relations between commercial companies and shareholders may be freely established 
by the company Statute unless such law provides otherwise, meaning that any 
deviation from the default rules must be included in the Statute (another agreement of 
shareholders won’t be sufficient).  However, it has to be clarified that the Statute may 
freely design the rules to the extent of mandatory rules provided by the Company Law 
(i.e. the rights of minority shareholders of 5% are protected by the law and cannot be 
excluded, although the Statute may establish a lower percentage as minority 
shareholders for this purpose). 
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8.1 The main specific corporate governance responsibilities/functions of 
members of the management body. 
The Company Law establishes specific corporate governance functions such as: (i) 
manage the company’s business by implementing the policies defined by the general 
meeting; (ii) provide for the preparation and signing of the annual statement of 
accounts and consolidated accounts and the performance report and present it all to 
the general meeting for approval together with the proposals for the distribution of 
profits; and (iii) (art. 95). 
Additionally, in the two-tier administration system the administration council is also 
entitled to: (i) monitor and supervise the implementation of business policies by 
Managing Directors; (ii) ensure that Managing Directors report back regarding the 
performance status of the company and any other disclosures that may be required by 
law or Statute is prepared by them; (iii) approve that the company incur debt 
amounting to more than 5% of the company’s annual turnover of the last business year 
through loans or the issuance of bonds or convertible debt instruments; and (iv) 
establish lasting business co-operations and propose policies regarding the formation 
of new companies or groups (art. 154). 
 
8.2 Corporate governance codes, international standards and financial crisis. 
In most corporate governance codes, disclosure plays a central role: companies 
disclose, in their annual report, how they deal with corporate governance issues. This 
information should conform to the code’s provisions. Disclosure therefore is a key 
element in all code driven governance systems, while conversely markets will strongly 
influence the governance practices. As almost all existing corporate governance codes 
are of a non-statutory nature, their binding force cannot be based on the usual legal 
techniques, for example liabilities, injunctions, fines, imprisonment. Generally soft law 
rules have to rely on the voluntary behaviour of their addressees. However, although 
voluntary in essence, this does not mean there are no strong incentives for companies 
to comply with the codes. The sanctions are essentially economical or financial, not 
legal. The extent to which these incentives ensure effective implementation of the 
codes is often doubted, but difficult to affirm or deny for lack of empirical data. In 
many jurisdictions, there are sophisticated data about the formal implementation of 
the code’s provisions.  
This data include the number of companies which have designated independent 
directors or appointed audit committees. However, whether these directors are 
effectively independent, or whether the audit committee adequately performs the tasks 
expected of it, is much more difficult to verify. In some EU member states the debate 
has taken a political turn with the legislator requiring that the code be formally 
adopted. In others, there have been discussions as to whether the securities supervisor 
should be involved. Only in Spain, the securities commission is mandated to check 
compliance with the code. 
9.Conclusion. 
The role of corporate governance, especially in transition economy is primarily 
according to the development of the states. 
Corporate governance refers to the set of systems, principles and processes by which a 
company is governed. According to  Milton Friedman “Corporate Governance is to 
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conduct the business in accordance with owner or shareholders’ desires, which 
generally will be to make as much money as possible, while conforming to the basic 
rules of the society embodied in law and local customs” It is the responsibility of the 
board of directors to ensure good corporate governance. This involves a set of 
relationships between the management of a corporation, its board, its shareholders and 
other relevant stakeholders. Good corporate governance requires that the board must 
govern the corporation with integrity and enterprise. While the board is accountable to 
the owners of the corporation (shareholders) for achieving the corporate objectives, its 
conduct in regard to factors such as business ethics and the environment for example 
may have an impact on legitimate societal interests (stakeholders) and thereby 
influence the reputation and long-term interests of the business enterprise. 
Corporate governance can be defined narrowly as the relationship of a company to its 
shareholders or, more broadly, as its relationship to society It is palpable these days 
that a company’s relationship to society, is often blurred by the distinction between 
corporate governance and corporate social responsibility. In fact, Corporate 
Governance is not just a legal compliance but is a need to have a balance between 
economic and social goals and between individual and communal goals .Corporate 
governance is about promoting corporate fairness, transparency and accountability. 
Corporate governance is about working ethically and finding a balance between 
economic and social goals. It includes the ability to function profitably while obeying 
laws, rules and regulations.  
The traditional analysis of corporate governance focused on the allocation of power 
and duty among the Board of Directors, management, and shareholders. As the sole 
residual claimants on company assets, shareholders were presumed to have the most 
incentive to maximize company value. According to that perspective, the Board of 
Directors acted as the shareholders’ agent and management was responsible for daily 
operations. In today’s scenario, the Board and the Management play the role of 
trustees. 
The enforcement of corporate governance codes is a complex matter. Compliance is 
insured first and foremost by internal mechanisms: the board of directors and the 
management, under the overall guidance of the shareholders, have to take 
responsibility for applying the code. The market will provide the environment in which 
developments will thrive. 
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Proces Doktor Adrian Leka 

Disa mendime mbi veprat penale te kalimit te paligjshem te kufirit 
dhe trafikimit te personave. 

  
Historiku 
 Vepra penale e kalimit te paligjshem te kufirit eshte nje veper penale qe eshte 
parashikuar shume vite me pare. Sigurisht duke qene se lidhet me nje fakt te 
rendesishem sa ligjor ashtu edhe shoqeror, kalim nga nje shtet ne shtetin tjeter kjo 
veper penale eshte veshtruar gjithmone me nje rendesi te posacme. Por duhet theksuar 
se rendesia e kesa vepre penale nuk eshte pare ne cdo rast ne menyre te njejte. Gjate 
kohes 1912-1939, duke qene se marredheniet ndershtetase nuk  kishin pare kete veprim 
njerzor si te rrezikshem per cenimin e rendit shoqeror dhe juridik te tyre, kalimi i 
kufirit nuk perbente problem juridik. Kjo vjen edhe nga fakti qe kalimi i kufirit nuk 
shihej me prioritet nga publiku i gjere si dhe perfitimet nga kalimi i tij nuk synoheshin 
pergjithsisht. 
  
Ndersa pas viteve 1944-1945 me vendosjen e shtetit ideologjikisht me karakteristika te 
theksuara komuniste, u vune re edhe pershtatjet perkatese ne sistemi ligjor shqiptar. 
Duke qene nje vend totalisht i mbyllur ndaj vendeve te tjera me te cilat « na ndanin 
shume ceshtje ideologjike », legjislacioni shqiptar iu pershtat me se miri ketij sistemi. 
Keshtu vepra penale e kalimit te paligjshem u parashikua si krim më vete ne nenin 255 
te Kodit Penal. Gjithashtu kalimi i kufirit parashikohej edhe si krim kunder shtetit ne 
baze te nenit 64 te Kodit Penal. Kjo veper penale titullohej si arratisje nga vendi. Per 
vete denimet qe parashikonin keto vepra penale nenkuptohet rendeisa qe sistemi i asaj 
kohe i shikonte keto vepra penale. Kjo rendesi nuk vjen me shume per ruajtjen e rendit 
juridik sesa per mos cenimine rendit politik qe ishte instaluar ne vend. 
  
Me hyrjen ne fuqi te Kodit te ri penal me 01 Qershor 1995, u ndryshuan edhe shume 
parime te se drejtes penale si dhe forma dhe natyra e veprave penale. Kesisoj edhe per 
veprat penale qe parashikojne kalimin e kufirit jo në procedurat qe kerkon ligji, u 
përcollën ndryshimet perkatese. Keto jane nenet 297 dhe 298 me gjithë ndryshimet e 
mevonshme te ketyre dispozitave.  Por me pas keto nene jane ndryshaur dhe ne duke 
shtuar dispozita te tjera ne Kodin Penal. Sic shihet objekt i kesaj vepre penale jane 
marredheniet juridike te vendosura per sigurimin e paprekshmerise dhe mos cenimit te 
territorial te vendit tone, marrëdhënie keto qe mbrohen ne menyre te posacme nga 
legjislacioni. Kur zberthehet ana objektive e kesaj vepre penale, dalin disa forma 
kryesore se si kryhet kjo veper penale. 
  
·        Se pari dalja ose tentativa per te dale nga kufijte e Republikes se Shqiperise ne 
pika te ndryshme te kufirit. Ketu ka dy opinione. Njeri mendim eshte kalimi paligjshem 
eshte vetem atehere kur ai kryhet jashte pikave doganore[1]. Ndersa nje mendim tjeter 
eshte qe ai kryehet edhe kur kalohet ndermjet pikave doganore. Ne mbajme qendrimin 
e dyte qe kryerja e vepres penale te kalimit te paligjshem te kufirit mund te 
konsumohet si ne pika doganore ashtu edhe jashte tyre. Nga vete emertimi i kesaj 
dispozite, analizohet se mjafton qe një person te mos jete konform rregullave te 
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percaktuara nga legjislacioni kufitar dhe kesisoj ai konsumon kete veper penale. Nje 
person mund ta kaloje kufirin e e RSH ne disa menyra. Nje menyre mund te jete kalimi 
ne pika doganore. Ne keto raste kalimi mund te jete qoftë pa dokumenta, qoftë edhe 
me dokumenta të parregullta. Kjo menyre eshte ne rastet e kalimit me dokumenta 
false. Kalimi ne piken doganore eshte forma kryesore e konsumimit te kesaj vepre 
penale ne kohet e sotme. Ne te gjithe analizen qe i behet kesaj menyre, ky veprim ka 
qellim dhe objektiv kryesor kalimin e kufirit dhe daljen nga Shqiperia duke qene i 
ndergjegjshem se kalimi eshte i jashteligjshem.  
  
Ne momentet qe eshte miratuar  Kodi Penal, format e krimit ishin më pak te 
sofistikuara. Dhe kësisoj forma më e përhapur e kalimit të paligjshëm të kufirit ka qenë 
ajo jashte pikave doganore. Ndoshta nuk vllen te kujtojme kalimet me ane te mjeteve 
motorike ujore ne drejtim te Italise apo kalimet në këmbë përgjate kufirit shqiptaro – 
grek. Ndoshta eshte edhe kjo arsyeja që mbahet ai qëndrim që kalim i paligjshëm është 
vetëm jashtë pikave doganore. Ne zhvillimet e sotme, kjo veper penale po shkon 
gjithmonë e më shumë drejt realizimit të saj përmes mënyrave inteligjente duke kaluar 
nëpër pika doganore.    
  
·        Se dyti hyrja ne territorin e Republikes se Shqiperise jo ne pikat e caktuara per 
kalim kufitar por nga vende te tjera,  pa qene i pajisur me dokumente te rregullta per 
ardhjen ne Shqiperi. Përsëri mbahet qëndrimi që kalimi duhet të jetë vetëm jashtë 
pikave doganore. Po ne rast se kalohet brenda pikave doganore por pa dokumentacion 
përkatës ! a duhet te denohet nje person i huaj që ndalohet ne aeroportin e Rinasit me 
pasaportë jo të rregullt ?! Po në rast se është pa vizë kalimi ?!  
  
Mendojme që edhe në këto raste ka konsumim te vepres penale te kalimit te 
paligjshem te kufirit. Perse duhet te perjashtojme keto persona nga pergjegjesia penale 
kur qellimi dhe objektivi i tyre eshte hyrja ne territorin e e Republikes se Shqiperise. 
Keto persona jane plotesisht te ndergjegjshem qe po kalojne kufirin shqiptar ne menyre 
te paligjshme. Pikerisht meqenëse ato plotesojne te gjithe elementet e konsumimit te 
kesaj vepre penale, ato duhet te mbajne pergjegjesi penale. 
 Por kjo ceshtje duhet analizuar ne perputhje me Ligjin Nr.8492, date 27.05.1999 « Per 
te huajt ». Mbi bazen e ketij ligji te gjithe personat qe hyjne ne territorin e republikes se 
Shqiperise jane te detyruar te kalojne vetem nepermjet Pikave te Kontrollit Kufitar 
(Neni 8). Gjithashtu te gjithe te huajt qe hyjne ne ete territor duhet te plotesojne 
kushtet te caktuara duke qene te pajisur me dokumentacion te vecante te kerkuar nga 
ky ligj. Ne te kundert hyrja e ketyre personave ne territorin Shqiptar do te konsiderohet 
kalim i paligjshem.  
  
Por nga ky rregull bejne perjashtim rastet kur nje person ka kaluar kufirin shqiptar per 
te kerkuar strehim politik sepse mund te ndiqet nga autoritetet e shtetit te tij per shkak 
te veprimtarise  se tij politike, fetare apo cfaredo natyre qe parashikohen nga 
Kushtetuta e Shqiperise. Ne keto raste duke qene se shtetasi i huaj e kalon kufirin 
shqiptar duke qene ne kushtet e nje nevoje te madhe atehere ky person mund te 
zhvishet nga pergjegjesia per kete veprim te paligjshem.  Ne baze te ligjit Nr.8772, date 
19.04.2004 « Per ruajtjen dhe kontrollin e kufirit shteteror te Republikes se Shqiperise, 
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neni 23/3 parashikohet se ne person qe hyn ne territorin e Republikes se Shqiperise per 
te kerkuar azil ose e ka kerkuar ate tek autoritetet e Policise kufitare, lejohet te hyje ose 
te qndroje ne teriitorin shqiptar pa dokumentet e kerkuara per per hyrjen dhe 
qendrimin e te hujave te vendosura nga ky ligj dhe nga ligji Nr.8492, date 27.05.1999 
« Per te huajt ». Gjithsesi verifikimi dhe konkluzioni per rastet e strehimit politik 
mbetet gjitmone per tu vkeresuar ne cdo rast konkret me shume kujdes nga ana e 
autoriteteve perkatese. 
  
·        Se treti, menyre per te realizuar kalimin e paligjshem te kufirit eshte hyrja ne ujrat 
territoriale te republikes se shqiperise qe shtrihen gjate gjithe bregdetit ne nje gjeresi 
prej 15 milje detare ose 27780 km ose ne ujrat e brendshme te Republikes se Shqiperise, 
ujrat e detit Adriatik ose Jon qe shtrihen gjate vijes se drejte si dhe ujrat brenda vijes 
kufitare te lumenjve dhe liqeneve.  Ne kete menyre veprimi futet edhe kalimi i anijeve 
ushtarake ne ujrat territoriale te Republikes se Shqiperise pa lejen e organeve 
kompetente me perjashtim te rasteve te forcave madhore por gjithmone ne perpuhtje 
me dispozitat ligjore ne fuqi. 
  
·        Se katerti, eshte hyrja ne hapesiren ajrore ku shtrihet sovraniteti i Republikes se 
Shqiperise me ane te mjeteve motorike fluturuese dhe mos ulja ne territorin e 
Shqiperise.  Ne keto raste personeli drejtues i avionit mban pergjegjesi penale per kete 
kalim ne hapesiren ajrore shqiptare pervec rasteve kur eshte marre leje konform 
dispozitave ligjore. Duhet theksuar se ne keto raste autoritetet e ndjekje penale duhet 
te kryejne te gjitha veprimet perkatese bashkepunuese me shtetet e tjera per kerkuar 
sjelljen ne Shqiperi te personave te implikuar ne keto veprime te jashtligjshme. 
  
Per te pasur vepren penale te kalimit te paligjshem te kufirit ne formene daljes nga 
territori shqiptar ose te hyrjes ne territorin e saj, kerkohet qe vepra te jete kryer 
plotesisht dhe te kete sjelle pasojen. Sic kuptohet nga te gjithe pasoja eshte kalimi i 
pikes se kontrollit te kalimit kufitar ose futja ose dalja nga territori i shqiptar jashte 
pikave te kontrollit kufitar. Shpesh here ka pasur hezitime ne cilesimin vepres penale 
ne rastet kur personat jane ndaluar menjehere pas kalimit te kontrollit kufitar. Cfare 
qendrimi duhet te mbajme ne rast se shtetasi shqiptar ndalohet ne autobuzin e 
transportit per ne avion ? Ose si duhet ta kualifikojme vepren kur personi ndalohet ne 
avion ?  
  
Per keto raste ka patur qendrime te ndryshme. Disa prej ketyre qendrimeve kane 
argumentuar se vepra penale mbetet ne tentative sipas nenit 22 te Kodit Penal. Sipas 
tyre meqenese autori nuk ka mundur ta kaloje territorin shqiptar, ai atehere mbetet ne 
kushtet e tentatives per te kreyr vepren penale. Por kemi mendimine se ky qendrim 
nuk i pergjigjet plotesisht qellimit qe ka dipsozita penale kur percakton kalimin e 
kufirit. Nuk duhet ta shohim kufirin vetem si nocion fizik. Me kalim kufiri do te 
kuptojme veprimin qe kryhet per kalimin nga territori i nje shteti ne shtetin tjeter. Ne 
baze te ligjit Nr.8772, date 19.04.2004 « Per ruajtjen dhe kontrollin e kufirit shteteror te 
Republikes se Shqiperise, neni 23, parashikohet  
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se kalimi i kufirit behet me dokumente te rregullta dhe vetem ne vendkalimet kufitare. 
Hyrja edhe dalja e te huajve nga dhe ne territorin e Shqiperise behet ne perputhje me 
procedurat e parashikuara ne kete ligj, duke u paraqitur perpara punonjesve te Policise 
kufitare. Kalimi i kufirit jashte vendkalimeve kufitare lejohet vetem ne baze te 
mareveshjeve nderkombetare dhe ne rastet e forces madhore.     
  
Pra sic shihet me lart kalimi i kufirit materializohet me kalimin ne piken e kontrollit 
kufitar. Me kalimin e kësaj pike kontrolli shtetasi i huaj ose shqiptar e ka kaluar kufirin 
shqiptar.  Nuk mund te merret si kriter kalimi i kufirit thjeshte vjajtja ose mberritja ne 
nje shtet tjeter. Por menjehere pas kalimit te pikes se kontrollit kufitar, nje shtetas 
cilesohet se ka konsumuar vepren penale te kalimit te paligjshem te kufirit. Kjo eshte 
per rastet kur personi ka kaluar nepermjet pikave te kontrollit kufitar. Ndersa ne rastet 
e kalimit jashte ketyre pikave te kontrollit ka nje natyre tjeter veprimi. Kjo veper penale 
kryhet thejshte duke kaluar vijen qe percaktohet nga piramidat kufitare. Ne keto raste 
nuk mund te cilesohet si tentative fakti qe nje person ka kaluar ne toke neutrale dhe 
ende nuk ka kalur ne token e nje shteti tjeter. Pavarësisht se ky person nuk ka 
mbërritur ende në territorin e nje shteti tjetër fakti qe ka kaluar vijen kufitare te 
percaktuar te shtetit tone, ai ka konsumuar plotesisht elementet e vepres penale te 
kalimit te paligjshem te kufirit.  
  
Në lidhje me subjektin e kesaj vepre penale kjo është qartësisht e përcaktuar nga 
dispozita e mësipërme. Subjekt i kësaj vepre penale mund të jetë cdo shtetas shqiptar, i 
huaj. Keto persona e kryejne kete veper penale me dashje direkte. Pra keto 
persona  kuptojne veprimine qe po kryejne, i parashikojne ato dhe kerkojne ardhjen e 
tyre. Kjo veper penale mund te kryhet potencialisht edhe nga pakujdesia. Keto raste 
mund te jene te rralla por nuk perjashtohet mundesia e ndodhjes se tyre. Psh. Nje 
shtetas qe gabimisht leviz jashte pikave te kontrollit kufitar pa e ditur se e ka kaluar 
vijen kufitare. Ai është në padijeni të plotë për kalimin e kësaj vijë kufitare. Por gjithsesi 
ky fakt duhet te analizohet dhe te konkludohet pasi të jenë argumentuar të gjtha 
rrethanat që është kryer vepra penale.       
     
Kjo vepër penale pas hartimit të parë të saj ka pësuar ndryshime të mëvonshme. 
Ndryshimi i fundit në këtë dispozitë ka ardhur në vitin 2007.  
  
Në nenin 298 te Kodit Penal jane bere keto ndryshime  
  
Dhënia ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit 
 Strehimi, shoqërimi, vënia në dispozicion ose përdorimi i mjeteve të lundrimit, të 
fluturimit ose i mjeteve të tjera të transportit apo çdo ndihmë tjetër, me qëllim kalimin 
e paligjshëm të kufirit të Republikës së Shqipërisë ose për hyrjen e paligjshme të një 
personi në një shtet tjetër, pa qenë shtetas i tij ose që nuk ka leje qëndrimi në atë shtet, 
përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga një deri në katër vjet dhe me gjobë 
nga tre milionë lekë deri në  gjashtë milionë lekë.  
  
Kur ndihma jepet për qëllime fitimi, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet dhe 
me gjobë nga katër milionë deri në tetë milionë lekë. 
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Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo ka sjellë pasoja të 
rënda, dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet dhe me gjobë nga gjashtë 
milionë deri në tetë milionë lekë. 
  
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarit, dënohet me burgim jo më pak se 
pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga tetë milionë deri 
në dhjetë milionë lekë. 
  
Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit 
publik, dënimi me burgim dhe gjoba shtohen me ¼ e dënimit të dhënë. 
  
Dhënia e ndihmës për kalim kufiri eshte nje nga veprat penale qe ka pasur disa 
nderhyrje ne formatin e saj literal. Keto nderhyrje ne kete veper penale kane ardhur si 
pasoje e dinamikës së larte së kësaj vepre. Kjo veper eshte ndare ne 7 paragrafe duke 
synuar nje forcim dhe kriminalizim te metejshem te veprimeve qe japin ndihme per 
kalimin e paligjshem te kufirit. Sipas nenit 298 kjo veper penale kryhet dke strehuar, 
shoqëruar, duke vene ne dispozicion ose duke perdorur mjete të lundrimit, të 
fluturimit ose të mjeteve të tjera të transportit apo çdo ndihmë tjetër, me qëllim 
kalimin e paligjshëm të kufirit të Republikës së Shqipërisë ose për hyrjen e paligjshme 
të një personi në një shtet tjetër, pa qenë shtetas i tij ose që nuk ka leje qëndrimi në atë 
shtet. Ne rast se do te hidhej nje veshtrim i hollesishem ne kete dispozite, do te vëmë re 
se tek ajo, paragrafet 1, 2 dhe 7 kanë disa momente të diskutueshme.  
  
Paragrafi i parë parashikon dhënien e ndihmes pe kalimin e paligjshem te kufirit me 
disa menyra te caktuara. Keto veprime duhet te jene te qellimshme dhe personat 
deshirojne dhe i parashikojne pasojat e tyre. Por ndryshe nga paragrafet e tjere të kësaj 
dispozite tek ky paragraf nuk kërkohet qëllimi i përfitimit.  Por deri ku shkon 
përgjegjësia e këtyre personave? A konkuron ky paragraf me moskallzimin e krimit? Në 
rastin e një marinari të anijes së lundrimit i cili me porosi te pronarit, sistemon persona 
qe kërkojnë të kalojne kufirin në mënyrë të paligjshme, cfare vepre penale eshte 
konsumuar? 
  
Kështu, i pandehuri marinari, nisur nga rrethanat konkrete të përshkruara më lart, me 
arsyen e një njeriu me zhvillim normal njerezor, ka detyrimin objektiv dhe mundësinë 
subjektive që të kuptonte se personat e lejuar prej tij në anije me urdhër të pronarit 
(punedhenesit) të tij, po ndihmohen nga ky i fundit për të kaluar në mënyrë të 
paligjshme kufirin.  Nga ana tjetër, me veprimet e tij të lejimit të futjes në anije me 
urdhër të pronarit të saj, tregimit të vendit ku këta persona duhet të qëndronin, si dhe 
dhënies ushqim atyre, marinari nuk mund të konsumojë elementët e figurës së veprës 
penale për të cilën te dhenies se ndihmes per kalim te paligjshem te kufirit, por të 
moskallzimit të krimit. Po t’i referohemi përshkrimit të veprimeve apo mënyrës së 
kryerjes së kësaj vepre penale, si anë objektive e veprës penale siç përcakton dispozita, 
marinari nuk i strehon apo shoqëron këta persona qëllime fitimi.  Veprimet e tij 
përbëjnë përmbushje të detyrimit të bindjes të punëmarrësit ndaj urdhërave dhe 
udhëzimeve të punëdhënësit, në kuadër të marrëdhënieve të punës. Marinarët 
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megjithëse në pamje të parë duken si bashkëekzekutues, ato nuk mund te mbajne 
pergjegjesi per levizjen e mjetit lundrues, drejtimin e levizjes, itinerarin, ngarkesen si 
dhe ekuipazhin apo persona te tjere. E vetmja pergjegjesi qe mund te kene keto 
persona eshte moskallzim krimi ne rastin kur ato jane te nderjgejgjshem dhe te bindur 
mbi veprimet dhe synimet e pronarit dhe kapitetint te anijes. Kesisoj ky paragraf nuk 
mund te konkuroje me vepren penale per moskallzim krimi.  
Por e vetmja veper penale qe mund te perdoret ne keto raste eshte moskallzimi i krimit 
parashikuar nga neni 300 i kodit Penal.    
  
·        Nga numri i madh i rasteve te konsumimit te kesaj vepre penale ka lindur edhe 
ceshtja kush mnd te jete subjekt i kesaj vepre penale? A eshte nje subjekt i cilesuar apo 
eshte subjekt i zakonshem? 
  
Nga interpretimi i dispozitave penale konkrete, nuk del se subjekti i figurave te ketyre 
veprave penale eshte subjekt i posacem, per rrjedhoje, si i tille mund te jete cdo person 
qe ka mbushur moshen per pergjegjesi penale dhe eshte i pergjegjshem para ligjit.  
  
Gjithashtu nga interpretimi i dispozitave penale mund te arrihet ne perfundimet se 
kryerja e veprimtarive te paligjshme nen petkun e nje veprimtarie te ligjshme nuk 
perjashton nga pergjegjesia penale te gjithe personat e implikuar ne veprimtari te 
paligjshme dhe as ngarkon me pergjegjesi penale ata persona qe realizojne ate pjese te 
veprimtarise qe konsiderohet e ligjshme. Vënia në dispozicion ose përdorimi i mjeteve 
nuk do te thote se mund te behet vetem nga pronari apo poseduesi i ligjshem i tyre, por 
nga te gjithe ata, qe ne nje moment te caktuar, me menyra dhe metoda te ndryshme, 
arrijne te sigurojne dispozicionin apo marrjen ne perdorimin te mjeteve, te cilat me pas 
i vene ne perdorim me qellim dhenien ndihme per kalim te paligjshem te kufirit, me 
synim fitimi ose jo. Dispozicioni apo marrja ne perdorim e mjeteve nga jo pronari 
mund te sigurohet ne rruge te ligjshme dhe te paligjshme, por ne te gjitha rastet qellimi 
i tij eshte perdorimi i tyre per kryerjen e vepres penale te permendur me lart. 
  
·        A ndryshon kjo veper penale me vepren penale te trafikimit te njerzve parashikuar 
nga neni 110/a i Kodit Penal? 
  
 Me ligjin nr.8920, date 11.2.2002, Shqiperia ka ratifikuar “Konventen e Kombeve te 
Bashkuara kunder krimit te organizuar nderkombetar” si dhe dy protokollet shtese te 
saj. Ne nenin 3 te Protokollit te pare shtese, gjejme te percaktuar termin “trafik i 
migranteve”, si prokurimi per qellim financiar, ose material, ne menyre te 
drejtperdrejte ose te terthorte, te kalimit te paligjshem ne nje shtet tjeter ne te cilin 
personi nuk eshte shtetas ose rezident i perhershem.  
  
Ndersa ne nenin 3 te Protokollit te dyte shtese, percaktohet kuptimi i “trafikut te 
personave” si rekrutimin, transportimin, transferimin, fshehjen ose pritjen e personave 
nepermjet kercenimit, perdorimit te forces dhe formave te tjera te shtrengimit, 
mashtrimit, marrjes me force, dredhise ose abuzimit te pushtetit, ose te pozites 
vulnerabel ose dhenie apo marrjen e pagesave, ose perfitimeve per te arritur pelqimin e 
nje personi qe kontrollon nje person tjeter per qellime shfrytezimi. Shfrytezimi sipas 
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Konventes, perfshin se paku shfrytezimin e prostitucionit te te tjereve, ose forma te 
tjera te shfrytezimit seksual, punen ose sherbimet e detyruara, skllaverine, ose praktika 
te ngjashme me skllaverine, heqjen e organeve.  
  
Sa rezulton, trafiku i njerezve edhe ne kuptim te nenit 110/a te Kodit tone Penal, duhet 
pare i lidhur me qellimin e shfrytezimit te njerezve qe trafikohen. Trafiku i migranteve 
sipas Konventes, eshte nje veper penale e ndryshme nga ai i trafikut te njerezve dhe se 
trafiku i migranteve ne menyre te shprehur nuk ekziston si figure krimi ne Kodin tone 
Penal. Vepra me e afert ne keto raste, do te ishte kalimi i paligjshem i kufirit shteteror, 
parashikuar nga neni 297 i K.P., apo dhenia ndihme, parashikuar nga neni 298 i ketij 
Kodi.  
  
·        A do te ishte me e drejte qe nje person te akuzohej per veprat penale shfrytezim 
prostitucioni dhe kalim i paligjshem apo trafikim i njerzve?! 
  
Në shumë raste të hetuara dhe gjykuara vihet re se akuzat për personat e akuzuar dhe 
denuar jane te ndryshme. Per disa raste akuza eshte shfrytezim prostitucioni dhe kalim 
i paligjshem i kufirit parashikuar nga nenet 114/a dhe 298 te Kodit penal. Ndersa ne 
raste te tjera eshte vendosur akuza trafikim i njerezve parashikuar nga neni 110/a. Duke 
kryer nje analize te hollesishme te anes objektive te ketyre veprave penale vihet re se ka 
edhe perplasje. Ne nje veshtrim teorik ana objektive e vepres penale shfrytezimi te 
prostitucionit kerkon detyrimin dhe perfitimin nga veprimtaria e prostitucionit te nje 
ose disa personave ne dem te nje ose disa personave te tjere te personave te tjere. 
  
Sic dihet është e qartë se qëllimi kryesor dhe final per kryerjen e kesaj vepre penale 
eshte perfitimi material qe vjen nga kryerja e ketyre veprimeve kriminale. Detyrimi i 
dhe shfrytezimi i prostitucionit jashte kufijve te vendit eshte cilesuar si nje veper 
penale e kryer ne rrethana renduese, duke e kriminalizuar me tej kete aktivitet te 
jashteligjshem. Ne keto raste si dhe ne rastet kur personi i shfrytezuar ka kaluar mënyre 
te paligjshme kufirin shqiptar akuza penale e ngrutir ka qene duke bashkuar te dyja 
keto vepra penale pra  shfrytezim prostitucioni dhe kalim i paligjshem i kufirit 
parashikuar nga nenet 114/a dhe 298 te Kodit penal. Nderkohe qe ne vitin 2004 me 
ndryshimet e kryera ne Kodin Penal eshte ndryshuar edhe vepra penale e trafikimit te 
njerëzve.  
  
Sipas këtyre ndryshimeve, mënyra e kryerjes së kësaj vepre penale është duke 
rekrutuar, transportuar, transferuar dhe fshehur duke përdorur force apo forma të tjera 
të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit apo shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga 
gjendja shoqërore, fizike apo psikike ose dhënies apo marrjes së pagesave ose 
përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit që kontrollon një person, me qëllim 
shfrytëzimin e prostitucionin të të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual. 
Eshte nje menyre teper komplekse. Nje aktivitet i organizuar me disa elemente veprimi 
te koordinuar. Por ne rast se shihet me kujdes kjo dispozite ka permbledhur disa 
veprime qe jane te shperndara dhe parashikuara si vpera penale nga disa nene te tjera. 
Kështu transportimi apo transferimi i te dëmtuarve në disa forma të ndryshme 
nënkupton edhe sigurimin e mjeteve te nevojshme për kalimin e paligjshëm të kufirit 
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të Republikes së Shqipërisë, veprime që parashikon vepra penale e dhënies ndihmë për 
kalim të paligjshëm të kufirit. Gjithashtu edhe shtrëngimi, rrëmbimi, mashtrimi apo 
përdorimi i formave te ndryshme me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit apo 
shfrytëzimit seksual eshte mënyrë veprimi pothuajse identike që parashikohet nga 
vepra penale e shfrytëzimit të prostitucionit. Pra sic shihet vepra penale e trafikimit te 
njerzve eshte nje dispozite tepër e gjerë nga pikpamja e mënyres së kryerjes se saj, e cila 
në vetvete përmbledh disa vepra te tjera penale sic jane edhe ato te dyja qe u 
permenden me lart. 
  
Për këto arsye mendojme që në raste kur ka menyrë veprimi që është brenda mënyrës 
objektive të veprave penale të shfrytëzimit të prostitucionit dhe dhënies ndihme të 
kalimit të paligjshëm të kufirit, akuza mund të mos jetë duke vendosur këto dy vepra 
penale. Ato do të mund të përmblidheshin nga vepra penale e trafikimit të njerëzve 
parashikuar nga neni 110/a. Do të ishte më efikase kualifikimi i këtyre veprave penale të 
ndara në këtë vepër penale të vetme pasi do të ndihmonte ne luften e ketyre 
fenomeneve negative ne shoqerine tone me një hetim dhe gjykim sa më të drejtë.   
  
Ne rast se kalimi i kufirit shqiptar eshte i rregullt, a do te kemi veper penale kur 
personat kapen duke kaluar kufirin e nje shteti tjeter? [2] 
  
Neni 298 i K.Penal ben fjale per ndihme per kalim te paligjshem te kufirit dhe ne 
paragrafin e pare, pershkruhet se ndihma konsiston ne strehimin, shoqerimin, venien 
ne dispozicion te mjeteve te lundrimit, te fluturimit apo i mjeteve te tjera te trasportit 
me qellim per te ndihmuar ne kalimin e paligjshem te kufirit. Siç rezulton nga disa 
raste, gjykatat kane pranuar se te pandehurit kane kaluar  kaluan rregullisht si psh ne 
Malin e Zi apo Maqedoni nëpërmjet pikave te kontrollit kufitar pa patur dhe pa qene 
nevoja (per shkak se nuk ka nevoje per viza) qe t’u jepet ndonje ndihme nga asnje 
person.  
  
Nga i gjithë mekanizmi i kryerjes së vepres penale te dhënies se ndihmës për kalim te 
paligjshem, rezulton se kjo vepër kryhet kur një person ndihmon në strehimin, 
shoqërimin, vënien në dispozicion të mjeteve të lundrimit, të fluturimit apo i mjeteve 
të tjera të trasportit me qëllim për të ndihmuar në kalimin e paligjshem te kufirit 
shqiptar. Mirëpo në rastet konkrete kalimet në pikat e kontrollit kufitar kane qene 
plotesisht te ligjshme.   Megjithate perseri gjykatat i kanë dënuar këto persona për 
dhënie ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit.  
  
Por, siç kanë rrjedhur ngjarjet qe rezultojnë nga vendimet e gjykatave, ata persona nuk 
mund te kalonin kufirin e shteteve te tjera psh kroat slloven etj për shkak të mos pasjes 
së vizave dhe kjo ka ardhur si rezultat i mashtrimit të bërë nga të pandehurit, të cilët 
kane marre shpërblimin duke mos patur asnjë mundësi për t’i pajisur me viza per 
kalime në Greqi e Itali. Në këto kushte, kemi mendimin se ndodhemi para veprës 
penale të mashtrimit, parashikuar nga neni 143/2 i K.Penal.  Duke analizuar sa më sipër 
në këto kushte mendojme që është e pa pranueshme akuza për dhënie ndihme për 
kalim te paligjshëm të kufirit. 
  



 

 

 

477 

Si duhet te kualifikohen rastet kur personi i pandehur i ka marre leket personave te 
caktuar duke i premtuar kalim te kufirit dhe ne fakt personat nuk jane nisur fare?[3] 
  
Jane ato raste kur nje person pasi ka premtuar dhe ka marre leke per ti ndihmuar ne 
kalimin e kufirit shqiptar, si perfundim nuk janë nisur fare ne drejtim te kufirit. Cfare 
ndodh ne keto raste?  A jane konsumuar te gjitha elementet e vepres penale? Ne keto 
raste duhet analizuar se momenti kur kjo veper penale mund te quhet e konsumuar 
sipas dispozitës. Eshte thene qartesisht edhe me lart se kjo veper penale kryhet kur 
strehohen, shoqerohen, vihen ne dispozicion mjete te lundrimit, te fluturimit apo i 
mjeteve te tjera te trasportit me qellim per te ndihmuar ne kalimin e paligjshem te 
kufirit. Pra jane disa veprime konkrete që konkretizohen në kalimin e pikës se kalimit 
te kontrollit kufitar apo jashte ketyre pikave. Keto veprime ndihme duhet te jene aktive 
dhe konkrete. Në rast se personat ka paguar dhe më pas nuk jane nisur, këto veprime 
nuk jane konkretizuar. Përgjegjësia penale nuk mund te jete objekt i veprimeve qe 
synojne përgatitjen apo nisjen e veprimeve me nje qëllim të caktuar. Të paktën në 
rastin e kësaj dispozite penale kërkohen sjellje aktive që kanë të bëjnë me transport, 
strehim, vënie ne dispozicion të mjeteve apo banesave për të arritur qëllimin 
final.  Rënia dakort për të dhënë ndihme për të kaluar në mënyrë te paligjshme nuk 
mund te coje ne marjen ne pergjegjesi penale te personave te ndryshem. Si ne pjesen 
më të madhe të dispozitave, edhe ne kete pergjegjësia penale shkon dhe bashkë-
udhëton me pasojen qe ka ardhur nga kryerja e saj. Por në momentin që kjo pasojë nuk 
ka ardhur nuk mund të ketë pergjegjesi penale. Edhe ne rastet kur kjo veper penale 
ngelet ne tentative pergjegjesia penale nuk shmanget. Por gjithsesi jane ndermarre 
veprime konkrete qe synojne ardhjen e pasojave te vepres penale.    
  
D. Protokolli kunder kontrabandes se emigranteve nga toka, ajri dhe deti. 
  
Me ligjin nr.8920, date 11.2.2002, Shqiperia ka ratifikuar “Konventen e Kombeve te 
Bashkuara kunder krimit te organizuar nderkombetar” si dhe protokollet shtese te saj. 
Nje nga protokollet më të rëndësishem te kesaj konvente eshte Protokolli kunder 
trafikut se emigranteve nga toka, ajri dhe deti. 
  
 Tre qellimet e protokollit jane te renditura ne nenin 3. Protokolli ka qellim te luftoje 
trafikimin e paligjshem te qenieve njerzore me anë të parandalimit, ndjekjes dhe 
hetimit te keyre veprave penale si dhe me ane te permirsimit te bashkëpunimit midis 
shteteve pale të Konventës. Gjithashtu ai ka për qëllim të mbrojë të drejtat e njeriut si 
dhe interesa të tjera të tjera të emigrantëve të paligjshëm duke promovuar 
bashkepunimin nderkombetar. Ajo nuk ka qellim te angazhohet per ato aktivitete qe 
nuk përfshijne “nje grup kriminal te organizuar” si e percakton vete Konventa. Shtetet 
pale marrin persiper kriminalizojne me ligje te caktuara trafikimin njerzor, i cili 
perfshin dhënien ndihmë si hyrjes së paligjshme në një vend të caktuar ashtu edhe 
qendrimin ne menyre te paligjshme me qellim perfitimi financiar ose te nayrave te tjera 
direkte ose indirekte.  
  
Gjithashtu shteteve iu kerkohet te ndjekin penalisht ndihmesen, furnizimin, posedimin 
ose prodhimin e nje udhetimi te paligjshem ose te nje dokumenti fallso qe perdoret per 
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qellime te tilla trafikimi. Ky document nuk ka per qellim te kriminalizoje vete 
migracionin. Ai parashikon qe (Neni 3) person e trafikuar nuk mund te mbajne 
pergjejgesi per faktin qe jane trafikuar. Por nuk perjashtohet pergjegjesia penale per 
fakitne trafikimit te te tjereve ose per krime te tjera, pavaresisht se i akuzuari eshte vete 
nje emigrant.  Kerkesat per ndjekjen penale te tentatives, permbushjes, bashkepunimit 
dhe ndihmeses per keto vepra penale, jane gjithashtu te perfshire. Duke njohur qe 
trafiku eshte shpesh i rrezikshem dhe per te rritur mbrojtjen per emigrantet, shteteve 
pale gjithashtu iu kerkohet ta klasifikojne trafikimin ne rrethana qe rrezikojne jeten e 
emigranteve ose kur ato trajtohen ne menyre shume antinjerzore dhe degraduese.  
   
Pergjithsisht, nenet e Pjeses se dyte te protokollit kane qellim qe tu japin shteteve te 
cilat ndeshen me anije qe jane duke trafikuar ose dyshohet qe po trafikojne emigrante, 
pushtet te mjaftueshem per te marre masa per te ndaluar emigrantet dhe trafikantet 
dhe per te ruajtur provat, duke ruajtur sovranitetine shtetit te ciles i perket anija. Nje 
nga qendrimet kryesore te shume shteteve nenshkruese ishte që meqenese anijet qe 
kryejne trafikim shpesh here jane te vjetra dhe te demtuara, te mos vonohet ankorimi i 
tyre ne brigjet e shtetev pritese duke mos rrezikuar më tej jeten e emigranteve.  
  
Rregulli baze per marrjen e masave kunder anijes ne det eshte qe kjo mund te behet 
vetem me aprovimin e shtetit, flamurin e te cilit mban anija ose shtetit ku eshte 
regjistruar. Protokolli kerkon qe shtetet te bashkepunojne sa më gjerësisht të jetë e 
mundur (neni 7 ,1) në dhënien e një aprovimi të tillë dhe dper te bërë përpjekje për të 
ndaluar trafikimin e emigrantëve nga deti. Nje shtet që dyshon qe nje nga anijet që 
mban flamurine saj po përdoret për trafikim mund te lidhet me nje shtet tjeter për të 
marrë masa për ta ndaluar atë, dhe ketyre shteteve iu kërkohet të japin ndihmesën e 
nevojshme brenda mundesive (neni 7,2).  
  
 Nje shtet qe dyshon se nje anije qe mban flamurin e nje shteti tjeter eshte perfshire ne 
trafikim mund kontrolloje regjistrin dhe te kerkoje autorizimin e shtetit per numrin e 
anetareve te ekuipazhit te anijes, inspektoje dhe nëqoftëse gjenden prova trafikimi, aim 
und te ndërmarrë masat përkatëse (neni 7 bis1). Shtetit qe i kerkohet informacion 
duhet te pergjigjet ne menyre te shpejte por ai mund te vendose edhe kushte per ato qe 
duhen bere. Kushte te tilla duhen respektuar pervec kur ka ndoje rrezik serioz per jeten 
dhe sigurine ose kur ka ndonje marreveshje dypaleshe ose shumepaleshe ndermjet 
shteteve te perfshire neni (Art.7bis (4)). Ne ato raste kur nuk del i qarte nacionaliteti i 
anijes ose regjistri nuk mund te percaktohet, anija mund te ndalohet dhe inspektohet 
(Art.7bis (6)). Subjektet ndershteterore gjate negociatave te tilla, te gjitha masat qe 
ndermarrin duhet te jene ne perputhje me sigurine dhe trajtimin njerzor te atyre 
personave qe jane ne bord si dhe duke respektuar kushte mjedisore, tregtare si dhe 
interesa te tjere (Art.7ter). 
_______________________________________________________________ 

[1] Elezi, Ismet “E drejta Penale” fq.138 
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Turizmi dhe anjat minerale në rethin e Dibrës 

 
Abstrakt 
Nevoja për gjallërimin e ekonomisë së një vendi, sfidat e kohës , rënja ekonomike si dhe 
e aftësisë blerse të qitetarëve, mospasja mundësi për të kursye dhe për turizëm,  si një 
nga mjetet  potenciale të bërjes së politikës në turizëm, resurset natyrore të bollshme të 
turizmit në komunën e Dibrës me ritjen e kërkesës për turizëm dhe promocionin e 
turizmit në Dibër, tashmë  Dibra është vendi më i kërkuar për turizëm  banjear dhe 
shërim në rajon e më gjërë, fal investimev private ,,Banjat e Dibrës Capa “ po ja kthejnë 
shpresat qitetarve që të veprojnë dhe të qëndrojnë në Dibër. 
Punimi përqëndrohet në karakteristikat e banjave si turizëm dhe si shërim një 
karakteristik e kohës se si mund të shërohemi pa medikamente . 
Fjalët kiqe: Turizmi, banjat e Dibrës Capa, Kurimi, Përmbajtja e ujrave trmominerale, 
shërimi ,zhvillimi i turizmit e tjerë. 
 
VETITË THEMELORE TË FUNKSIONIT TURISTIK NË LOKALITETET BALNEARE 
Banjat paraqesin tipet më të vjetra të lokaliteve turiskte. Gjate shekujve banjat ishin si 
motive për qarkullimi turistike të popullsisë, në bazë të pasurisë së këtyre lokaliteteve 
me burime termominerale. 
Pjesa më e madhe e lokaliteve balneare janë zhvilluar si qendra me funksion dominat 
turistik. Orientimi i tyre në qëndrimin turistik preventiv dhe kurativ, ka pasur për bazë 
kërkesat e ndërtimit në qytet, kryesisht për shërime mjeksorë dhe shërimin e vizotrëve 
balnearë.  
Lokalitetet balneare  sot fatkeqsisht nuk e mbajnë fizionominë e artitekturës të 
dikurshme fizike dhe me shfaqjen e caktuar të furnizime dhe të infrastrukturës. Në 
kohët e fundit me zhvillim masivik të turizmit, vendet balneare e kanë shtuar 
rëndësinë e funksionit turistike për klientët me fuqi të pagesave të larata. Shumë banja 
në botë dhe vend kanë krijuar raporte bashkpunime me isntitucionet e tyre e ndryshme 
mjkesore dhe në bazë të marrëveshjeve që bëhen në mes tyre, plotësohen nevojat për 
klientin që është në shërim. 
Meqë banjat lidhen me funksionin shërues dhe preventive të udhëhequr me 
indikacione mjekësore, banjat bartin vetitë e lokalitetve turistike në të cilat vizitorët 
qëndorojnë më gjatë , prandaj karakrisitke është për banja, në anën tjetër, ekziston 
shkallë shumë e lartë e shftyzimit të kapaciteve.  
 
LLOJËT E FUNKSIONIT TURISTIK 
Funksionet shëndetsore 
Funkisonet mjekësore në vendet balneare manifestohen kohë me të shfrytëzimit të 
gjatë gjatë tërë vitit, gjë që krijon kushtë shumë të përshtatshme për formimin e 
rentabilitetit ekonomik në afarizmin e organizatave të drejtpërdrejta ekonimike 
turistke.Qysh në Greqinë e vjetër, 400 vjet p.e.r., Herodoti i ka përcaktuar bazat e 
shërimit ne banjat termale. 
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 Ai ka përcaktuar që shërimi në banja duhet të zgjasë 21 ditë. Hipokrati, babai i 
mjeksisë, në faktorin e shërimit është përqendruar në ujrat termominerale. Legjionet 
romake shepesh bënin qëndrim në banja ku shëroheshin ushtarët e plagosur dhe të 
sëmurë. Gjatë shekujve të mesjtës, banjat kanë funksionuar sin ë periudhën  antike. Por 
fillimisht prej shekullit XIX, përcaktohen format më të dalluara të shërimive balneare, 
të cilat janë përndryshe studiuar nga ana e shkenctarëve dhe mjekve. Balneoterapia sot 
paraqet një segment të duhur të zhvillmit të turizmit. Kështu arrihet deri tek afati  që 
me milona njerëz sot e shfrytëzojne burimet minerale ku gjendet një arsenal i madh i 
stablimenteve të mjeksis bashkëkohore. 
Mjeksia klasike e mbështetur në përdorimin e terapisë medikamentale ka krijar 
çrregullime shëndetësore dhe ka shaktura sëmudnje të zemrës, sistemit nervor si dhe 
traktit digjestiv. 
Paciienete në një ambient të qetë me shkallë të lartë të gjelbrimit të tërësive ambientale 
në të cilat gjende banjat, si dhe shfrytzimi i ujërave minrale, ajri i pastë dhe ushqimi  
kualitativ dhe vendor, oranizmit ia kthejnë forcën e mëparshme dhe më këtë kthehet 
një baraspeshë psikike dhe fizike e njeriut. 
 
Funksionet sociale 
Dobitë që ofrohen nga shërimet në banja, rekreacioni dhe pushimet nuk i shërbejnë 
vetëm paicentëve,por tërë shoqërisë.Shumë pacientë të shëruar paraqiten si punëtorë 
të aftë për punë, të cilëve u kthehet fuqia fizike dhe psikike organike, që është me 
rëndësi për rendimente në vendet e punës dhe ekonominë nacionale.Shpenzimet që 
bëhen në lokalitetet balneare,shoqërisë në dobi të konsiderueshme, sepse me këtë 
rritet shkalla e prodhimit të rendimenteve të një punëtori. 
Në këtë mënyrë shërimi balnear e rritë shkallën potenciale ekonomike të vendit.Këto 
lokalitete shoqërisë i ofrojnë një kursim material gjatë peridhës së shërimeve, dhe 
punëtorëve u ofron mundësi për stash më të gjatë të punës.Këto raporte përcillen nga 
statistika dhe të dhënat për ditët e humbura të punës para dhe pas shfrytëzimit 
shëndetësor të banjave.I posacëm është këtu roli i institucioneve mjekësore për 
përcjelljen e efekteve shëruese tëk pacientët më anketimin e pacientëve dhe përcjelljen 
e shëndetit të tyre, që në përgjithësi ka interes i tërë vendi. 
 
Funksioni ekonomik i banjave 
Ky funksion në të vërtetë paraqet një tregti nacionale për një vend.Ujërat minerale 
paraqesin “xehroret rrjedhëse në sipërfaqen e tokës” të cilat mund të konsiderohen si 
xehrore të arit, për aryse se ujërat minerale paraqesin një begati të 
përherëshme.Burimet minerale vizitohen nga një numër i konsiderueshëm njerëzish 
për cdo vit.Efektet dhe deplasmanet financiare të qarkullimit të tyre, si dhe shitja e 
miliona shisheve të ujit minerat etj, paraqesin bazën e vlerësimit ekonomik të 
funksionit ekonomik të banjave. 
Termoklimatizimi paraqitet si një gjenerator ekonomik.Ndikimi i tij depërton në 
shumë degë ekonomike.Vizitori i banjave tani nuk shfrytëzon vetëm ofertën e shërimit, 
ai njëkohësisht është edhe shfrytëzues i hotelierisë locale, blerës në tregun local, 
shfrytëzues i ofertave komunale dhe të zejeve, klient i ndërmarrjeve të transportit, i 
agjensive turstike.Andaj, duke i hulumtuar aktivitetet që i nxitë kjo degë ekonomike në 
rrafshin e termoklimatizimit, gjenden shumë aktivitete ekonomike. 
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Në anën tjetër, sikurse edhe i tërë turizmi edhe termoklimatizimi luan rolin kryesor në 
zhvillimin e shumë aktiviteteve ekonomike, me të cilën gjë në mënyrë drejtëpërdrejtë 
rritë shkallën e akumulimit shoqëror.  
Duke rritur shkallën e përdorimit të konsumit, të trafikut, termoklimatizimi e pasuron 
masën e të ardhurave shoqërore, masën e tatimeve dhe të taksave në lokalitetet 
balneare.Me qëllim që të kënaqen kërkesat e shumta të vizitorëve,në këto lokalitete 
themelohen shumë aktivitete ekonomike dhe joekonomike. 
Funksionet Kurative 
Në lokalitetet më të vogla funskionojnë aktivitetet e kurativës, si formë e aktivitetit të 
një organizatë. Në lokalitet më të vogla funksionojnë aktivitete e kurativës, si formë e 
aktivitetit të një organizate. Këto aktivitet krijojnë rrjetin ekonomik dhe joekonomi, 
edhe pse fuqia akumuluese në përgjithësi e tyre është e ulët. Përparëist ekonomike të 
termoklimatizimit reflekthen në shrytëzim maksimal të kapacitetve, në shakllën e 
qëndrimit mesatar të turistëve në lokalitetin balenar, në shkallën e afarzimit të banjave 
dhe në zgjerimin e mundësive të ofetës së përgjithsme turistike. Për këtë arsye,  për 
termoklimatizimin thuhet se paraqet një factor mjaft stabil në vistirin e gjërë të ofetës 
turistike të loklaitetve balenare dhe të vendit. 
Përkundrazi, shërimet në stacione termale bëhen me metoda terapeutike që 
karaketriozohen  sidoms duke vënë në veprim të gjithë faktorët e natyrës, e përtëritjes, 
bashkë me të gjitha metodat terapeutike sipas një  plani medicinal, si dhe me të gjitha 
të mirat të atij vendi apo mesi. 
Plani e shërimit në stacionet termale përfshin një terpautikë të përgjithsme (ndryshimi 
i mënyrës së jetës dhe mjedisit), dhe një terapuetikë speciale (terapi me shëtitje ne ajër 
të pastër, klimoterapi, hidro dhe termo terapi, terapi inhaluese, dieteike, edukat 
shëndetësore, pushim dhe çlodhje) . Përbërja e mësiperme e “principeve” të shënuara 
për tërmalizmin europian shënojnë një pasqyrë dhe një përshtatmëri të këtij misioni të 
ri. 
Për fat të mirë shumica  e këytre llojeve të stacioneve termale janë shkundur nga 
pluhuri i së kaluarës dhe janë adaptuar instalacionet për zhvillimin i cili është edhe 
dëshmi e një gjendje krejtësisht të re: pushim me regjim dhe shëndet, me fjalë tjera 
pushim aktiv gjithnji falë privatizimit të qëlluar. 
Në metodat modern të mjekimit përveç kurës (mjekimit) termale dhe lojet e pijeve të 
ndryshme, gjithashtu përfshihen edhe aktivitetet e tjera sportive e kulturore që 
rregullojnë ekulibrin fizki dhe psikik të nevojshëm. 
 
 MARKETINGU NË TURIZËM  
“Koncepti marketing” shpeh qartë që politika udhëheqëse e një ndërmaje duhet të 
oriontohet më së shumti kah tregu, kërkesat e klientit, sesa nga instalimi nga 
prodhimit ekzisutes. Një politikë “tregu i ofertës”, d.m.th. ofertë e cilat imponohet ndaj 
nevojave, posaçërisht tregjet nuk mund te përmbushen me ofetë. 
Rendi i përshtatshmërisë së të dhënave të tregut detyron të gjitha nivelet udhëheqëse 
të ndërmarjes që të përfshihen në kuptim më të gjërë rajonal dhe lokal të stacioneve 
termale. 
 Mençuria, idetë dhe aksionet duhet të jenë të orientuara në treg. Definicioni i 
instancës së udhëheqjes nuk është kurfarë sinonimi me udhëheqje e ndërmarjes, por 
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nënkupton të gjithë përfaqësuesit të cilët sjellin vendime të prera dhe janë përgjithësi 
të sektorëve të ndryshëm në ndërmarje. 
Është krejtëshisht e natyrshme që të dhënat  kryesore të tregut duhet pranuar ashtu siç 
paraqiten, duke i trajtuar si bazë e përshtatshmërisë. 
Nëse bëhet fjalë për treg të lidhur nugsht me “marketing”, atëherë. Ky është treg për 
shitje, d.m.th treg që oranizata do të kërkojë t’i analizojë realizimet e pastra profitabile. 
Misoni i parë i marketingut duhet të jetë kërkimi i klientit. Prodhimi dhe konsumi i 
gjërë kanë aritur në pikë që klienti i vërtët, konsumatorë i funidt është bërë objekitv i 
hulumitmit. Mirpo pjesmarësit në treg janë gjitashtu konkuretët institucionet e nivelet 
më të lartë, që kanë ndikim më të madh në gjetjen e tregut (shteti, shoqatat, sindikatat, 
etj.) 
Kushtet e rrethit e të mjedisit të ndërmarjes termale duhet përfshirë në kalukulimet e 
përshtatshmëris. Pikësëpari këtu bëhet fjalë për zhvillim teknit (trafiku), zhvillimi 
ekonomik (të ardhurat dhe standarti jetësor) dhe zhvillim sociologjike ose socio-
ekonomik (zhvillmi i popullatës, klasifikimi, pasojat sociale, etj.). 
 
KUSHTET NATYRORE TË POTENCIALIT TURISTK NË RAJONIN E DIBRËS  
KUSHTET NATYRORE 
Kushtet natyrore të rajonit të Dibrës përfshinjë pozitë gjografike të banjvave të Dibrës 
,karakteristikat morfologjike, klimatike,gjeografike dhe ujrat termo-minerale të banjave 
POZITA GJOGRAFIKE NDAJ QARKULLIMEVE  TURISTIKE  NË MAQEDONI  
Rajoni i Dibrës me një sipërfaqe 264km2, respektivisht 1,04% të teriorit të Maqedonisë 
shtirhet në zonën (JP) të këtij vendi. Banjat e dibrës me kushte ideale për zhvillim e 
turizmit balenar, shtrihen larg Shkupit 138km, Tetovës 94, Prilepit  90km Ohrit 77km 
Manasitrit 127km, Kërçovës 67km, reskpektivisht larg magjistrales Shkup-Ohër afor 40 
km, gjë që e cila na bën të dijmë se këto banjo shtrihen afër aglomeracioneve më të 
mëdha të R.së Maqesonisë dhe kanioni i lumit Drin i zi afrohet (derdhet) në Liqenin e 
Dibrës- Shpile. 
Për të arritur në banjat e Dibrës prej Shkupit zakonisht udhëtohet 2 orë me matje 
motorike, prej Tetovës 1,15 orë, prej Manastirit përfërshsith 2 orë, etj. Në këtë rajon si 
pika distinative turistike, mund të llogaritet qyteti i Dibrës, Banjat e Banjishit, 
Kosovrasti, liqeni i Dibrës, kajnoni i Radikës dhe Drin i Zi si dhe mali Stogovë. P.sh 
banja e Banjishtit 870m. shtrihet 4km larg larg Dibrës (VP),ku lumi i Banishtit hyn në 
fushëgorpën e Dibrës me lartësi 630 deri 700m.Banja e Kosovrastit shtrihet 8 km në 
lindje të Dibrës në terracën e liqenit artificial të Dibrës 550m. 
 
VETITË MORFOLOGJIKE TË RAJONIT TË DIBRËS. 
Në hapsirën gjeologjike të rajonit të Dibrës mund të dallojmë disa njësi: fushgropa e 
Dibrës (550m), nga ana lindore mali Stogovë (2241m), në jugë Jabllanica (2257m), dhe 
në very mali Kërçin (870m) e që krijimine tyre njësive hapsinore i takojnë lëvizjve 
tektonike intensive, gjë që dëshmon për orogjenezën dhe fomimin e fushgropës së 
Dibrës. Në këtë teritor relativisht të vogël, hasim në kontrastë të mëdha morfologjike: 
malet e larta,grykat e thella të lumenjëve dhe fushëgropa e Dibrës e cila përfhsin një 
sipërfaqe prej fshatit  Kosovrasti deri tek ura e Shehut në Shqipëri. Në këtë hapsirë 
mund të dallohen fazat limnike prej peruidhës së neogjenit deri më sot. Tërheqja e ujit 
të liqenit të dikurshëm  është bërë krahas me themlimin e shtratit të lumit Drin i Zi 
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dhe Radikës të cilat derdhen ne Detin Adreatik. NË këtë mënyrë mund të dallohen 
tarracat limnike prej fshatit Koxhaxhik (850m) e fshatit Venec në anën të lumit Radika 
në lartësi 150 m ku është terraca e fundit.  
 
KUSHTET KLIMATIKE TË RAJONIT TË DIBRËS. 
Fushgropa e Dibrës karaketirozohet me të ashtuqujaturën klimë të shullajeve. Në te , 
megjithëse është rrethuar me male të larta nga të cilat gjitha anët, ndihet ndikimi i 
klimës mesdhetare nga perendmin nëpërmjet grykës së lumit Zalli. Ky ndikim 
veçanarisht manifesohet gjatë sitnës së dimrit, si dhe amplitudave minimale vjetore. 
Kështu p.sh temperature mesatatare e janarit në Dibër është 1,3oC.  
Rëndësi të veçantë për qendrat balenare ka insolacioni. Mirëpo duke marrë parasysh se 
fushëgropa  e  Dibrës është e rrethuar me male të larta, insolacioni nuk është i madh. 
Vlera mesatare e këtij elementi klimatik me rëndësi arrin 2.400 orë ose mesatarisht 6,6 
orë në ditë.  Gjatë muajve të verës, veçanërishtë në korrik dhe gusht, insolacioni është 
më i madh dhe arrin 10 deri në 11 orë në ditë. Përkundër insolacionit,vranësira në këto 
muaj është më e vogël dhe sillet prej 2,8 deri ne 2.3 të dhjetat. 
Rreshjet 
Paraqesin një faktorë natyroë për fushëgropën e Dibrës.Ssia më e madhe e rreshjeve për 
Dibër bie në pranëverë dhe në vjeshtë, kursë maximumin e arrin në nëtor 276 mm/m3, 
kurse sasia më e vogël 139 mm/m3 është në muajin korrik.Muajt me rreshje më të 
mëdha janë prilli maji, prilli tetori dhe nëntori.Sasia e përgjithëshme e rreshjeve është 
764 mm –m3 në vit Dibra, Lazarapole 993,8 mm/m3 në vit. Rreshjet më shumë bien neë 
formë shiu,80-90 ditë, kurse mesatrja e rreshjeve me borë gjatë vitit arrin 19 ditë.Me 
këtë mund të konstatojmë se banjat e Dibrës gjenden në një rajon me klimë mjaft të 
përshtatshme, me verëra jo shumë të ngrohta dhe dimra të ftoftë por jo të thatë.Si 
faktor i rëndësishëm mikroklimatik, vlen të përmendet edhe zona e liqenit të Dibrës ku 
netët e verës janë më të freskëta kurse ditët të përshtatshme për shëtitje. 
Vetitë biogjeografike 
Bota bimore dhe ajo shtazore në rajonin e Dibrës paraqet mundësi të caktuara për 
shftytëzimin e qëllimve tursitike, psh:vegjetacioni i lokalitetit të banjishtit është më i 
shpeshtë dhe ndikon në mënyrat rekreative tek vizitorët, gjelbrërimi, koloriteti i 
maleve, materiet aromatike, format estetike ambientale të bimëve dhe luleve paraqesin 
faktorë me rëndësi të shftytëzimit të natyrës së këtij rajoni për rekreacion. 
Të gjitha këto ushtrojnë ndikim në sistemin nervor ,krijojnë kushte të përshtatshme 
për metabolizmin bazaltik të njeriut,kurse ndikon edhe në pushimin psikik të 
vizitorëve.Nga formacionet e pyjeve të ktij rajoni mund të përmendim drurin e 
dushkut, ahut dhe pishnajat. Rajoni i pyjeve gjethërënëse shtrihet nën 700m lartësi 
mbidetare prej 110-1800 m. Komplekse më të rujatura pyjore shtrihen në lokalitetin 
Jama të malit Stagovë, të përshtatshme për zhvillimin e turzimit stacionar. Mbi zonën e 
pishnajave shtrihen kullosat me barë të njolmë shumë atraktiv për vizitorë të kësaj 
treve. Zona më e ulët rreth liqenit të Dibrës,paraqet hapësirë të kultivimit të bimëve 
bujqësore. 
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POTENCIALI I KAPACITETEVE TERMOMINERALE I BANJAVE  
Kapaciteti i përgjithëshëm 
Në banjat e Dibrës kapaciteti për larje nuk është i njejt për arsye se ndryshon numri i 
burimeve dhe debit i ujit në to. Kështu në banjën e Banjishtit numri i burimeve është 
më i madh por debit i ujit është më i vogël, kurse në banjën e Kosovrasitit ka vetëm një 
burim,por kapaciteti (debiti) është i madh 68.8 në 1/sec. Në Banjisht gjer më tani janë 
zhvilluar 7 burime të ujit termomineral por shftrytëzohet vetëm një pjesë e vogël e tij 
në 5 bazene të mëdha dhe 12 vaska individuale. Pos këtyre burimeve mendohet se ka 
edhe të tjerë që burojnë në lumin e Banjishtit, por debiti i përgjithshëm i burimeve 
termominerale në fjalë arrin 180  1/sec. 
Është karakteristik të ceket se uji i banjishtit buron me të njejtat veti edhe në Peshkopi 
që sipas gojdhënave kanë lëshu ngjtrë në kraterët e vullkanëve në Banjisht dhe ngjyra 
ka dalur në Peshkopi diku 25 km nga Banjishti ,Dibrat notojnë mbi ujra termal. 
Ujit të burimeve të tanishme që përdoren për larje, gjer më tani janë bërë disa analiza 
kimiko biologjike nga entet eminente, për çka ekziston dokumentacioni komplet por 
asnjëherë nuk janë bërë kërime gjeotermale, të cilat planifikohen të bëhen në të 
ardhmen. 
Uji termomineral i këtyre burimeve termominerale është karbonato-sulfat, alakalo-
tokësorë dhe murjatin. Burimet banjave të Dibrës karakterizohen me disa vecori që 
banjat në fjalë i katagorizojnë ndër më shëruset tek ne dhe më gjërë, këto cilësi janë: 
Sasia e madhe e ujit termomineral,debiti prej 180 në  1/sec në burmiet e banjës së 
Banjishtit dhe 68.8 në 1/sec në banjën e Kosovrastit paraqet begati të rrallë natyrore. 
Temperatura mjaft e përshtatshme për qëllime balenare prej 36.5-48.0 C e cila sillet në 
bazene dhe vaska pa përzirje (ftohje-ngrohje). 
Përbërja e ndryshme kimike, biologjike dhe radioactive. 
Sasia mjaft e madhe e ujit termomineral mundëson shftrytëzim të papërcaktuar 
balnelogjik si dhe për ndërtimin e kompleksit të gjërë hotelerik. Sa i përket sasië së ujit 
shkenctarët janë të mendimit se në banjën e banjishtit mund të përfitohet sasi shumë e 
madhe e ujit edhe ate me temperature edhe më të lartë.  
Koncentrimi i lartë i sulfurit në burime të Banjishtit 26 mg/1 dhe burimin e 
Kososvarasitit 50mg-1 dhe duke marrë parasysh debitin e lartë në Banjisht 180 1/sec dhe 
Kosovrasti 68.8 1/sec,mundëson prodhimin e 698 T sulfur në ditë për nevojat e 
industris kimike. Cilësitë e lartëpërmendura plotësojnë vlerën kryesore banelologjike të 
buirmieve termominerale e kjo është aftësia shëruse mjaft e lartë e ujit termomineral. 
 
Vetitë fiziko-kimike të ujërave terapeutik të banjave të Dibrës 
Cilësitë fiziko –kimike 
Burimet termominerale në fushëgropën e Dibrës, paraqiten në dy lokalitete. Njëri 
burim paraqitet në fshatin Banjisht dhe tjetri në afërsi të fshatit Kosovrast. Në të dy 
burmit uji vjen në sipërfaqe nga thellësi të mëdha përmes qarjeve dhe sistemeve të 
plasaritjeve.Sipas shumë analizave kimike që i janë bërë ujit termomineral të burimeve 
të lartëpërmendura, konstatohet se sasia e disa mineraleve: 

 Natrium 

 Kalium 

 Kalcium 
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është përafërsisht e njejt. Kjo vërteton se uji në të gjitha burmet vjen nga një rezervuar i 
përbashkët.Ky ujë, dukë udhëtuar nga sipërfaqja përzihet me ujëra të cekëta 
nëntokësore dhe kështo buron si ujë i përzier, ngase paraqiten edhe ndryshime në 
përbërjen e tijë kimikë.Kështu përshembull:uji i buirmit Kaptazha e re, te lumi i 
Banjishtit, pjesa më e madhe e tij ka origjinë nga ujërat e cekëta nëntokësore dhe 
mesiguri më shumë i takon shtresës më të cekët joujleshuese e më  pak shtresës më të 
thellë jo ujëlëshuese. 
Edhe uji i burimit të Kosovrastit i takon ujërave të përziera.Por, për ndryshim nga uji i 
Kaptazhës së re në Banjisht, uji i këtij burimi vjen nga shtresa më të thella jo ujëlëshuse 
dhe ka rrugë më të gjatë dhe të komplikuar deri në sipërfaqe. 
Nga aspketi i vetive fizike burime termominerale të banjave të Dibrës dallohen si nga 
pamja e debitit, temepratuërs dhe radiaoktivitetit. 
 
POTENCIALI TERAPEUTIK I BANJAVE TË DIBRËS 
CILËSITË E PËRGJITHËSHME 
Uji termomineral me të gjitha cilësitë dhe aftësitë e tij shëruese, pastaj klima dhe 
cilësitë biogjeografike, e përbëjnë rëndësinë terapeutike të bajnave në fjal. Ndër 
elemetët më të rëndëshishme për qëllime rekreative dhe terapuetike është cilësia 
shëruese e ujit termomineral. 
Kjo vlerë shëruese determinohet nga askpekti i gjërë i sëmundjeve të cilat mund të 
shërohetn në këto banja. Elementet tjera, si:klima ujrat rrjedhës dhe cilësitë e peizazhit 
etj, vetëm sa e plotësojnë aftësinë e zgjerimit të mundësive të zhvillimit kompleks të 
turizmit në këtë rajon.Karakteristikat që u përmendën më lartë, nuk janë të njejta në të 
dy banjat që u jep cilësi të veçant banjave dhe i bën më specifike. 
Uji termomineral në fashatin Banjishtë së saje të përberjes kimike, temperaturës së 
lartë si dhe radioaktiviteti të mjaftushëm, mundëson shërimin e shumë sëmundjeve. 
Balneolohu i njohur (i ndjerë) akademiku prof.Dr.D.Arsov, sa i përket aftësive 
shërouese të ujit të kësaj banjeje,e krahason ate me banjat më të njohura në botë. Sipas 
tij, aftësia shëruese e burimeve termominerlae në Banjishtë vjen nga: 
Me larje shërohen këto lloje të sëmundjeve: 
Të gjitha llojet e reumatizmit subaaktidh dhe infalmacionet    krnonike, 
 Reumatizmi degnenerator në tërë nyjet dhe reumatizmi në kuriz, 
 Ethet reumatike në përiudhen e qetësimit me dhembje nyjore dhe pa dobësim të 
zemrës, 
Të gjitha format e sëmundjeve reumatike (veçmas ishialigjnë) 
Të gjitha reumatizmat jashtënyjore 
 Dobësimi e muskujve pas traumës nënuja dhe thyerjes së eshtrave, 
 Shtangimin e pjesërishmë të nyjeve (nëse nuk janë me prejardhje tuberkulare), 
 Gjendja pas paralizës së fëmijëve, 
 Inflamacionet kronike të vezorëve dhe sëmundjet tjera gjinekologjike, 
Sterilitetin primar dhe sekondar, 
Sëmundjet e lëkurës: ekzmën periodisin, etj 
 
PIRJEN E UJIT PËR SHËRIM 
Me anën të pirjes së ujit termomineral të kësaj banjeje, shërohen me sukses këto lloj të 
sëmundjeve: 
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Sëmurjet e lukthit me acide dhe thartina të zvogluara 
Sëmundjet më të gjata të lukthit 
Të thatit në lukth dhe në zorën dymbëdhjetëgishtore, 
Ndezjen e zorës së trashë, 
Sëmundjen e gjatë të qeses së tamthit me rërë dhe me gurë të imët, 
Gjendjenpas vedhëzës (sarillëkut) efeketiv, 
Rërën dhe gurët në kanalet e urinës, 
Ndezjen e gjatë të organeve të frymarrjes, 
Ndezjen e gjatë të organeve të urinës, 
Astmën 
Sëmundjen e nyjave për shkak të gjendjes së kripëraave të urinës (djersës). 
Format e lehta të sëmundjes së sheqerit,dhe 
Dobësimi e gjakut për shkak të mungesës së hekurit. 
Qëndrimi dhe kurimi me ujin termomineral në Banjishtë, jep rezultate të mira 
veçnarishtë në shërmin e sëmundjeve reumatike (lumboishialgjia) tek puntorët që 
punojnë punë të rënda fikzike (xehetarët dhe ata të indrustirsë së rëndë), e bëjnë 
pjesën e sëmundjeve profesionale reumatike, thekson prof.Dr.Dimitar Arsov. 
Edhe uji temromineral i Kosovrastit nuk mbetet prapra sa i përket aftësive të tij 
shëruese. Cilësitë kimike, të cilat së bashku me karakerisikat fikzike të ujit, paraqesin 
aftësitë shëruese-terapeutike, vërhehet se banja e Kosovrastit ka temperaturë dhe 
radiokativitet më të lartë. Uji i këtij burimi përmban sasi më të madhe të 
hidrokarbonateve dhe klorideve, poashtu ka më shumë magnesium dhe natrium se sa 
uji i Banjishtit. 
Për kah sasia e hidrosulfurit të tretur, uji i këtij burimi zë vendin e tretë në Europë dhe 
të parin në ish Jugosllavi. Nga kjo që u tha më lartë mund të konkuludohet, se kjo banjë 
mund të shëroj më shumë sëmundje nga ato që numëruam më lartë për banjën e 
Banjishtit. 
 
BANJA E KOSOVRASTIT 
Ndodhet në luginën e lumit Radika, 8 kilometra në lindje të Dibrës, në rugën për në 
Shkup, në lartësi mbidetare 550m. 
Lugina piktoreske e lumit Radika dhe vendosja e banjës mbi bregun e liqenit të Dibrës, 
mundëson vizituesit njëkohësisht ta shfrytëzojnë edhe banjën, edhe plazhën. 15 
kilometra larg plazhës nodhet manastiri i njohur Shën Jovan Biggorski, i njohur për 
punimet në dru. 
Uji termomineral sipas sasisë së sulfurit zë vendin e parë në Europë dhe njokohësisht 
është e një spektri me 33.79 njësi të Mahut, që mundëson shërimin e një aspekti të gjërë 
sëmundjesh, përkatëshisht të gjitha sëmundjet që i shëron banja e Dibrës në Banisht. 
Në kuadër të banjës punon Qendra për reuatizëm dhe rehabilitim shëndetësor, objekti 
i kategorisë së lart “B”, i cili disponon me aparate më bashkëkohore, pajisje dhe lokale 
funksionale për afrimin e të gjitha llojeve të terapive nga sfera reumtalogjisë, medicinës 
fizikale dhe rehabilitmi. Poashtu Qendra është e kompletuar me kuadër professional 
shëndetësor për diagnostikën dhe terapi, i cili bashkpunon me insitutet tjera të 
ngjashme në RS të Maqedonisë. 
Zhvillimi i banjës së Kosovrastit, është i periudhës më të re në krahasim me ate të 
Banjishtit. Deri në vitin 1912 kjo banjë pothuajse nuk ka eksistuar. Burimet 
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termominerale në fillim gjendeshin pranë lumit Radika, kështu që gjatë periudhës së 
shirave, në pranverë dhe në vjeshtë, mbuloheshin nga ujii ftohët i lumit. 
Zhvillimin më të madh banja e Kosovrastit do ta arrijë pas lëshimit në përdorim të 
hotelit “Termal”, i vlerësuar më kategorinë “B” e lartë. Me 300 shtretër. 
Pjesën stacionare e përbëjnë sutereni me bazën në formë rrethi, vaskat individuale, 
pjesa terapurike për fango, elektro dhe kineziterapi; kafentë, teracat, sallë biliardi etj. 
Në katin e parë janë vendosur ambulance, laboratori, kuzhina, restaurant, salla e 
banketit, etj.Në katër katet më lartë janë të vendosura 90 dhoma dhe tri apartamente të 
kategorisë “B”. 
Pjesën rekretative e përbëjnë: baseni gjysëmolimik 25x12 m, ku hyrja në basen bëhet pas 
një kthine të mbuluar, ku vizitorët mund të zhvishen, gjë që mundëson (duke marë 
parasysh temperaytren e larte të këtij burimit 48.0oC), që bazeni të shfrytëzohet si 
verës ashtu edhe dimrit. 
 
AFTËSITË SHËRUESE TË BANJAËS SË  KOSOVASTIT 
Baza material e ndërtuar në banjat e Dibrës pak më shumë ka shtuar mundësitë e 
eksploatimit në balenologji me lëshimin në përdorim të hotelit “Termal” dhe objekteve 
ndihmëse që përcjelloin kopmleks balenar. Me këtë janë krijuar gjer më tani, ndonse në 
hotele dhe objekte balneare të armotizuara, janë shëruar llojet e përmendura të 
sëmundjve: 
Reumatizmi kronik 
Reumatizmi në nyje dhe kurriz, 
Reumatizmi i deformuar dhe degenerativ, 
Të gjitha llojet e ishiasit dhe neuralgjitë, 
Gastritisi dhe i thati në stomak, 
Sëmundjet e kanaleve të veshkëve 
Llojet të ndryshme të sëmundjve gjinekologjike,dhe 
Llojet të ndryshme të sëmundjeve të lëkurës (ekzeme). 
Llojet e ndryshme të indikacioneve mjekësore, sin ë njërën ashto edhe në tjetrën banjë, 
vërtëtojnë jo vetëm aftësitë terapeutike dhe shëruese të këtyre banjave termominerale, 
por edhe mundësitë potenciale të organizatës punuese “Banjat e Dibrës” për një 
zhvillim të zgjeruar të këtij rajoni. 
Turizmi Bujqësor Artizanatet dhe Tregëtia komunale si shtylla kryesore të zhvillimit 
Zhvillimi turistik i deritanishëm në rajonin e Dibrës, sidomos turizmi prespektiv dhe 
beneficionet e tij që mund të ushtrojnë ndikim të madh në zhvillimin e degëve më lartë 
përmendura ekonomike-shoqërore.Duhet patur parasysh se për këto degë ekonomike 
ekzistojnë kushtet natyrore të përshtatshme:termalizmi, prodhimet artizanatëve dhe 
tregtia komunale e cila i shërben edhe banorëve të vendit edhe turizmit.Uji i bollshëm i 
kësaj ane të Maqedonisë dhe hapësira të përshtatshme për zhvillimin e degëve të 
bujqësisë për tregun turistik të Dibrës,fuqia e pashfrytëzueshme punëtore në bujqësinë 
rurale dhe lokale, paraqesin forma efikase shoqërore për zhvillimin e turizmit si dhe 
arsye për rritjen e kushteve për ti zvogëluar shkaqet e migrimeve të fuqisë punëtore nga 
këto treva.Pa dyshim është faki që ky interes ne planin ekonomik dhe shoqëror mund 
të ushtrojë ndikim në shkallën e rritjes së aktiviteteve rurale dhe paraqet një factor me 
rëndësi të shtimit të vlerës së përgjithëshme turistike të rajonit. 
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SUGJERIME 
Për realizmin e shumcës së objektivave ekzistojnë mundësitë reale për zgjerimin e 
bazës material, ndërtimin e infrastukturës rajonale dhe loakle(objektet e reja dhe 
ndërtimi i tërësisë ambientale-parqe, parking,lulishte, Fontana, rrugë dhe shtigje 
shëtitëse etj.     
 (ashtu si duhet të jetë një ambient balnear, intensifikimi i aktiviteteve ekonomike dhe 
ndryshimi structural i tyre, zhvillimi i bujqësisë dhe i blektorisë për nevojat e tregut 
turistik, zhvillimi i artizanateve dhe i tregëtisë komunale të sigurohet në rrafshin e 
organizimit të politikës turistike në nivel komunal dhe republikan.Kërkon zhvillimin 
rrënjësor në rajonin turistik të Dibrës prej 77.22 km2 kërkohet të studiohen mundësitë 
korelative të tërësive strukturale në hapësirën teritoriale: rekreacioni, sported, gjuetia, 
pyllëzimi skijimi etj. 
Objektivat dhe funksionet plotësuese turisitike duhet të krijojnë shkallë të lartë 
korelative edhe me rritjen e strukturës ekonomike dhe standardet jetësore të 
popullësisë në suazën e zhvillimit të masës së ushtruar ndikim të madh pozitiv në 
shkalllën e zvogëlimit të masës emigruese nga Dibra dhe rrethina në angazhimin e 
shoqërisë për ta përparuar mjedisin ekologjik të rrethinës, në nxitjen e politikës së 
ndërtimit të infrastukturës dhe suprastrukturës komunale turistike, të cilat kanë të 
bëjnë me ndërtimin e lidhjeve me rajonet tjera tursitike në Maqedoninë perendrimore, 
dhe me Shqipërinë gjë që janë të pa evitueshme në rritjen e shkallës së ofertës turistike 
të rajonit.Njejt sikur edhe pronari i banjave të Dibrës Capa duhet të veprojnë edhe 
biznismenët Dibran që jetojnë në SHBA dhe vendet e tjera të botës, ky është një 
shembull i mirë se edhe në Dibër mund të bëhet biznes edhe shum të suksesshëm, 
ndoshta njejtë edhe pa ndihmesën e shtetit, nga ky shembull ndoshta unikat në Dibër 
që ka të punsuar mbi 200 punonjës duhet të ndikohet edhe në organet komunale që të 
angazhohen dhe të ndihmojnë qytetarët që mos migrojnë. Mundësitë janë të shumta 
resurset natyrore janë të mëdhaja por mungon vullneti i mirë për veprim. 
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Fiscal Policy and Economic Development 

Politikat fiskale dhe zhvillimi Ekonomik  

                                                    
ABSTRACT 
Economic development with its stages, varies from one country to another. Fiscal 
policy decisions largely depend on political considerations, the reliability and the role 
played by the government in the economy but also by public feedback on the direction 
and actions of the Government. 
Such decisions may be influenced by external factors, which means that the 
Government must take into account the global economic trends and fiscal policies of 
other countries, which may affect rialokacion local companies through tax benefits.  
 
Hyrje 
Analiza e politkës fiskale dhe matja e impaktit të saj në ekonominë e një vendi nuk 
është aq e thjeshtë dhe përbën pikën më të mprehtë të debatit politiko-ekonomik në 
shumë prej vendeve në botë.  
Vendimet për ndryshimin në normën e TVSH-së, Tatim-Fitimit apo TAP  apo edhe për 
ndryshimet në normën e pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore janë delikate 
dhe me efekte të shumta sociale. 
Në punimin tim do të mundohem të rendis disa argumenta teorikë dhe të jap disa 
konkluzione lidhur me ato çfarë konsiderohen nga studjuesit e ekonomisë si politikat 
më të mira për Shqipërinë dhe zhvillimin e ekonomisë së saj. Si mund të ndikojë 
Qeveria me politikat e saj fiskale në ekonomi. 
Politika fiskale; Objektivat, instrumentet dhe efektet  
Shpenzimet dhe taksat e shtetit ndikojnë drejtpërdrejtë në performansat e 
përgjithshme ekonomike meqë ato përbëjnë një pjesë të madhe të aktivitetit në 
ekonominë kombëtare. Politika fiskale bashkë me politikën monetare janë dy 
komponentë themelore të politikës ekonomike shtetërore të cilat shfrytëzohen për 
qëllime makroekonomike: influencimin e produktit të përgjithshëm vendor, nivelin e 
punësimit, të ardhurën dhe nivelin e çmimeve.  
Politika fiskale lidhet me veprimet e qeverisë në ndryshimin e kompozicionit të të 
hyrave dhe shpenzimeve publike, me qëllim të menaxhimit të kërkesës agregate për të 
mbajtur rritje të qëndrueshme ekonomike me punësim relativisht të lartë, pa gjenerim 
të inflacionit, pa rritje të borxhit publik dhe me bilanc të kënaqshëm të pagesave.  
 
Varësisht nga ecuritë ekonomike, politika fiskale mund të jetë ekspansioniste dhe e 
shtrënguar. Një ekspansion fiskal do të thotë shkurtim i taksave ose rritje e 
shpenzimeve publike me qëllim të stimulimit të rritjes së konsumit, respektivisht 
rritjen e kërkesës agregate. Kjo ndodh kur qeveria vëren ngecje apo shtim të 
ngadalshëm ekonomik ose kur papunësia është e lartë. Kështu, me rritjen e 
shpenzimeve publike dhe shkurtimin e taksave, individëve dhe firmave u lihet një sasi 
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më e madhe parash për t'i shfrytëzuar në shpenzime konsumi ose investime. Kjo 
ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e punësimit dhe shtimin ekonomik.  
Ndërsa, politika fiskale shtrënguese do të thotë ulje e shpenzimeve publike dhe rritje e 
taksave. Kur qeveria synon uljen e kërkesës agregate për të ngadalësuar shtimin 
ekonomik apo uljen e inflacionit, përcaktohet për drejtimin e politikës fiskale 
shtrënguese. Nëpërmjet politikës fiskale shtrënguese ulet oferta e parasë e cila më tutje 
ul shpenzimet dhe kërkesën agregate.  
Njësoj, ulja e ofertës së parasë bërë presion edhe në ngritjen e çmimeve të 
gjithmbarshme në ekonomi. Kur qeveria përcaktohet për politikën fiskale, ajo bënë 
paraprakisht vlerësimin e një numri të madh faktorësh përfshirë dhe ecurinë e 
variablave dhe indikatorëve kryesore ekonomik dhe financiar, për shkak të ndikimit të 
tyre në shumën e të hyrave të grumbulluara përmes taksave me të cilat përmbushen 
nevojat e financimit të programeve qeveritare.  
Një çështje tjetër me rendësi për qeverinë është përcaktimi lidhur me deficitin 
buxhetor, pra a do të mbulohen shpenzimet e rritura ose të pambuluara të qeverisë me 
financim nga huaja apo përmes emetimit të parasë (financimi monetarë i deficitit).  
Vendimet lidhur me politikat fiskale në masë të madhe varen nga konsideratat politike 
si, besueshmëria dhe roli që luan qeveria në ekonomi por edhe nga reagimet publike 
lidhur me drejtimin dhe veprimet e qeverisë. Vendimet e tilla mund të ndikohen edhe 
nga faktorët e jashtëm që do të thotë se qeveria duhet të merr parasysh trendët global 
ekonomik dhe politikat fiskale të vendeve tjera, të cilat mund të kenë efekt në 
rialokacion të kompanive vendore përmes beneficione fiskale.  
Tatimet si instrument i politikës fiskale 
Nocioni i tatimeve ka qenë i njohur që në fillimet e krijimit të Shtetit. Sipas kuptimit që 
i jepet në financë tatimet përkufizohen si  pagesa të detyrueshme që i cakton shteti në 
ngarkim të kontribuesve të ndryshëm, për t’u përdorur në mbulimin e shpenzimeve 
publike, në mënyrë që ai (shteti) të përmbushe funksionet e veta si dhe për të 
ndihmuar në zhvillimin e ekonomisë dhe progresin shoqëror të një vendi.  
Nje koncept i rëndësishem që du het sqarohet është edhe dallimi mes tatimeve dhe 
taksave, të cilat shpesh ngatërrohen me njëra-tjetrën, për shkak të ngjashmërive që 
shfaqin si pjesë e të hyrave publike. 
 Nuk egziston një vijë ndarëse midis tatimit e taksës, pra ne nuk mund të dallojmë 
qartë ku mbaron tatimi e fillon taksa dhe anasjelltas. Taksa është një pagesë e 
detyrueshme e caktuar nga shteti për t’u paguar nga kontribuesit të cilët përfitojnë një 
shërbim nga shteti apo institucionet e ndryshme të tij. Pra vihet re ndryshimi midis 
tatimit e taksës: ndërsa tatimi është një pagesë e detyrueshme zakonisht pa destinacion 
të përcaktuar, taksa është një pagesë që bëhet pas një shërbimi të kryer nga ana e 
institucioneve të shtetit. Një dallim tjetër i rëndësishëm është edhe mënyra se si 
llogaritet dhe vendoset një taksë apo tatim. Dallim tjetër është edhe fakti që tatimi 
zakonisht është një detyrim që shprehet në përqindje mbi fitimin, qarkullimin apo 
xhiron që realizon një subjekt, ndërsa taksa është një vlerë fikse (por kjo nuk do të 
thotë që nuk ka taksa që shprehen me përqindje). 
Tatimet janë instrumenti kryesor për sigurimin e burimeve financiare të një shteti. Ato 
zënë vendin kryesor të hyrave publike në shtetet e sotme moderne. Me anë të tatimeve 
shteti arrin të realizojë qëllimet e veta. Në bazë të parashikimeve të bëra për tatimet 
shteti bën edhe planifikimin për daljet. 
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Objektivat e politikës fiskale  
Në procesin e formulimit të politikës fiskale, politikbërësit përcaktojnë objektivat të 
cilat synojnë t'i realizojnë dhe instrumentet me të cilat ato objektiva bëhen të 
realizueshme, duke iu përmbajtur detyrimisht principeve të menaxhimit fiskal si:  
a) transparenca lidhur me objektivat, implementimin e politikës fiskale dhe publikimin 
e llogarive publike;  
b) stabiliteti i procesit të bërjes së politikës fiskale;  
c) efikasiteti i ndikimit të politikës fiskale në ekonomi;  
d) përgjegjësia në menaxhimin e financave publike;  
e) efikasiteti i modelimit dhe implementimit të politikës fiskale;  
f) drejtësia (paanësia) duke përfshirë atë ndërmjet gjeneratave.  
Objektivat e politikës fiskale lidhen me rritjen e mirëqenies së përgjithshme shoqërore 
si qëllim parësor i një shoqërie bashkëkohore. Kjo mirëqenie sigurohet vetëm në 
kushtet e një ambienti që e cilësojnë stabiliteti ekonomik, politik dhe social. Pra, kur 
flasim për objektivat e politikës fiskale kemi parasysh:  
1) përmbushjen e nevojave publike përmes një sistemi të shëndoshë të financimit 
publik;  
2) realizimin e punësimit të plotë;  
3) rritjen e normës së shtimit ekonomik;  
4) ruajtjen e stabilitetit të çmimeve;  
5) stabilitetin e bilancit të pagesave;  
6) përmirësimin e kushteve të punës duke përfshirë përmirësimin e strukturës 
kualifikuese të fuqisë punëtore dhe përparimin teknologjik;  
7) stimulimin e kursimeve;  
8) stimulimin e investimeve;  
9) rritjen e aftësisë konkurruese të produkteve dhe shërbimeve vendore;  
10) rritjen e cilësisë së shërbimeve në arsim dhe shëndetësi.  
Realizimi i këtyre objektivave varet nga: aftësia e qeverisë për bashkërenditjen e tyre 
me instrumentet fiskale për të influencuar kompozicionin dhe nivelin e kërkesës 
agregate; saktësia e analizave makroekonomike lidhur me trendët e indikatorëve 
kryesorë ekonomik dhe financiar; rregullimi dhe marrëveshjet institucionale për 
koordinimin e politikave makroekonomike.  
Veprimi i politikës fiskale në rritjen ekonomike  
Masat e politikës fiskale mund të orientohen në përballimin e vështirësive afatshkurtra 
të nxitura nga rrjedhat e dëmshme në ekonomi dhe përmirësimin e tyre, respektivisht 
eliminimin e shkaktarëve të atyre rrjedhave dhe vendosjen e stabilitetit me masat e 
politikës stabilizuese.  
Përveç në rrjedhat afatshkurtra, politika fiskale mund të orientohen edhe në rritjen 
afatgjate të BPV respektivisht të ardhurës për banor. Në këtë rast bëhet fjalë për 
normën e shtimit ekonomik. Rritja ekonomike matet kryesisht me rritjen e BPV brenda 
një periudhe të caktuar. Kjo rritje do të thotë njëkohësisht rritje e shpenzimeve dhe të 
ardhurave publike, përmirësim i kushteve jetësore dhe ngritje e standardit të jetës.  
Me masat e politikës ekonomike dhe të politikës fiskale tentohet arritja e një norme 
optimale e matur e shtimit ekonomik e jo ajo maksimale.  
Norma maksimale arrihet me punësim të plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit. Por 
kjo do të ishte e pamundur në praktikë. Me rastin e hartimit dhe formulimit të politikës 
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fiskale duhet marrë parasysh edhe faktorë tjerë si ruajtja e ambientit jetësor. Prandaj, 
nuk mund të bëhet fjalë për një punësim të plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit në 
kushte ideale.  
Norma optimale e rritjes ekonomike do të thotë shfrytëzim i faktorëve të prodhimit 
duke marrë parasysh edhe faktorë tjerë me ndikim në interesat e përgjithshme 
shoqërore.  
 
Meqë BPV rritet me rritjen e angazhimit të faktorëve të prodhimit dhe me shfrytëzim 
më të mirë të tyre, atëherë ndër masat e politikës fiskale në drejtim të nxitjes së shtimit 
ekonomik mund të numërohen ato që kanë ndikim në rritjen e produktivitetit të punës 
dhe shfrytëzimin më të mirë të kapitalit, në përparim teknologjik dhe shfrytëzim më të 
mirë të faktorëve të prodhimit, si:  
-stimulimi i investimeve përmes lehtësive tatimore;  
-subvencionimi i sektorëve të ndryshëm ekonomik;  
-rritja e investimeve të infrastrukturës;  
-nxitja dhe rritja e investimeve në kërkime, edukim dhe trajnim; heqja e rregullimit të 
tepërt i cili mund të pengoj zgjerimin e bizneseve.  
Veprimi i politikës fiskale në punësim dhe në nivelin e e çmimeve  
Shteti dhe organet tjera publike juridike disponojnë me një pjesë të rëndësishme të të 
ardhurave kombëtare. Ato paraqiten në anën e kërkesës në treg dhe drejtpërdrejtë 
blejnë mallra dhe paguajnë për shërbimet që i shfrytëzojnë, njësoj si dhe subjektet 
jopublike.  
Nga të ardhurat publike shteti paguan pensionet, kompensimet në kohën e papunësisë, 
dhe ndihma të tjera sociale me të cilat ndikon në rritjen e fuqisë blerëse të atyre që i 
shfrytëzojnë këto pagesa. Kështu, shteti ndikon edhe indirekt në rritjen e kërkesës në 
treg. Mirëpo, në rritjen e kërkesës ndikon edhe ulja e ngarkesës tatimore të 
tatimpaguesve, lehtësitë dhe përjashtimet tatimore. Me uljen e ngarkesës tatimore 
rritet fuqia blerëse e tatimpaguesve që për rezultat ka rritjen e kërkesës agregate.  
Intervista e menduar t’i shërbejë këtij punimi diplome është shpërndarë në 70 individë 
të grupeve të ndryshme sociale dhe përfaqësues tipikë të atyre që influencohen nga 
politika fiskale dhe janë në gjendje të analizojnë impaktin e saj në ekonominë e vendit. 
 
Konkluzione 
Politika fiskale ka një rol determinant në përmirësimin e kushteve për trajtimin e 
barabartë të tatimpaguesve dhe rrjedhimisht ka ndikim të drejtpërdrejtë në 
qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike. 
 
Ndërhyrja e shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me 
rregullimet e bëra në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen 
e mirëqenies së përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen me veprimin joperfekt të 
tregut në: mbrojtjen e shtresave të varfra të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës,  
evitimin e monopoleve dhe rritjen e konkurrencës së mirëfilltë, rishpërndarjen më të 
drejtë të pasurisë, e tjerë. 
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Politika fiskale përbën një komponent të politikës ekonomike shtetërore që 
shfrytëzohet për qëllime makroekonomike për ta ndikuar nivelin e produktit, 
punësimit dhe çmimeve. 
 
Politika fiskale shtrënguese aplikohet për të mbyllur hendekun e ekspansionit në atë 
mënyrë që ndikohet në uljen e kërkesës agregate përmes shkurtimit të shpenzimeve 
publike. Ndërsa, hendeku i recesionit mbyllet përmes ekspansionit fiskal duke rritur 
shpenzimet publike për të ndikuar në rritjen e kërkesës agregate. 
Çështja e deficitit buxhetor dhe mbulimi i tij përbën problem të veçantë meqë lidhet 
drejtpërdrejtë me inflacionin si dukuri me efekte negative në ekonomi, dhe nivelin e 
kursimit të popullsisë i cili është i domosdoshëm për investime në të ardhmen. 
Aplikimi i politikave ekonomike ndryshon shumë nga një vend në tjetrin këtë e 
tregojnë edhe rezultatet e ndryshme që kanë arritur vende të ndryshme. 
Pjesa më e madhe e vendeve të botës po shkon drejt një politike më liberale 
Shqipëria po ndjek në letër të gjitha udhëzimet e dhëna nga organet ndërkombëtare 
për të përmirësuar klimën e biznesit. 
Biznesi shqiptar është pak i informuar se çfarë bëhet me politikat ekonomike në 
Shqipëri 
Jo rrallë ngjan që shteti del i paaftë në drejtimin e politikës fiskale qoftë për shkak të 
informacioneve jo të sakta apo parashikimeve të gabuara lidhur me efektet që 
rezultojnë nga masat dhe veprimet e ndërmarra për arritjen e objektivave të politikës 
fiskale.  
Një tjetër arsye e dështimit është jokoordinimi i politikës fiskale me politikën 
monetare, duke vepruar gjatë gjithë kohës si ngulfatës në rezultate të njëra tjetrës. 
Rekomandime 
Publiku duhet të ndërgjegjësohet lidhur me politikën fiskale dhe rrugët e përçimit të 
ideve dhe pretendimeve lidhur me këtë politikë 
Qeveria mendojmë se duhet të angazhohet më tepër në qendrushmërinë e politikave 
fiskale, që të mundësojë planifikimin objektiv të veprimtarisë së sbjektit për një 
periudha afatmesme dhe afatgjatë. 
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Edukimi dhe vetedijesimi i te rinjve rreth konsumimit te 
substancave narkotike (droga) 

 
Abstrakti: 
Edukimi dhe njohuria për drogën është një kusht themelor . Droga dhe pasojat që i sjell 
ajo shoqërisë dhe familjes si dhe kriminaliteti që bëhet me drogën, sot janë pjesë, tema 
të shpeshta që lexohen në gazeta të përditshme dhe dëgjohen në media. 
 
Sot për sot është shumë e lehtë e posaçërisht për të rinjtë që të vijnë deri te konsumimi 
i drogës. Kjo shihet qartë edhe në rritjen më të madhe të atyre që në një mënyrë apo 
tjetër e konsumojnë drogën. Në çdo të rinj apo adoleshent e gjejmë sot një motiv që të 
filloj “Karrierën” e vet me përdorim të drogës. Te këta të rinj ekziston si p.sh. ndjenja e 
kureshtjes së provimit të përdorimit të drogës, pa aftësia për përballimin e situatës 
aktuale (p.sh. në shkollë, në zanat, dashuri, pubertet etj.) 
Mirëpo kishte qenë mirë edhe të hapen zyra këshillë-dhënëse nëpër të gjitha komunat 
tona. Punëtorët të cilët duhet të punojnë aty duhet të jenë të kualifikuar dhe shumë 
mirë të informuar me pasojat e drogës si dhe të kenë bashkëpunim të mirë me policinë. 
Në bazë të analizave shkencore që janë bërë në këtë lëmi ekzistojnë shumë shkaqe që i 
shtyjnë të rinjtë në konsumimin e drogës, qoftë asaj legale ose ilegale. Këto do t’i 
ndajmë në tri grupe: 
 
1. Gjendja personale e personit të goditur posaçërisht karakteri i tij labil. 
2. Gjendja materiale e personit te goditur posaçërisht ardhja deri te mundësia e 
kontaktit të drogës dhe mundësia që ta ketë këtë sa më të lehtë. 
3. Posaçërisht gjendja sociale e personit të goditur, edukata familjare, ndikimi i 
shoqërisë dhe i rrethit ku jeton. 
 
Fjalët kyçe:  Kosova, Ç“është droga, Edukimi, Shoqëria, Rinia, Pasojat, Konsumimi i 
drogës, Ligji, Fushata kundër drogës. 
 
Teksti kryesor: 
 
Që nga përfundimi i luftës ne Kosove, vendi ynë u ballafaqua me sfida shume te mëdha 
prej me te ndryshmeve. Është me se e kuptueshme se një vende qe del nga konfliktet i 
nevojitet një kohe e gjatë për te filluar me formimin e Institucioneve qe nga e para. 
Kosova pati sfida te mëdha dhe akoma po ballafaqohet me disa prej tyre. Mendojmë se 
një nga problemet është droga dhe përdorimi i saj. 
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Ç ‘është droga? 
Me fjalën drogë nënkuptojmë materien e cila shkakton varshmërinë organike (fizike) te 
personit nga disa substanca te caktuara, të cilat përfitohen nga disa lloje bimëve te 
thata, si p.sh: bima me emrin koke, canabis indica, canabis sativa etj. 
Përdorimi i drogës daton qysh nga kohet e lashta. Mirëpo nëse droga përdoret nen 
mbikëqyrjen e mjekut ne raste te caktuara mund te shërbej si ilaç. Mirëpo ne te 
kundërtën përdorimi dhe keqpërdorimi i saj ilegal ne mënyrën siç e bëjnë te rinjtë, 
atëherë droga është helm – materia shkatërruese jo vetëm për personin qe e konsumon 
por edhe për mjedisin ne te cilin ai jeton shoqërinë.43 
Në kuptimin gjithëpërfshirës droga paraqet një varg materiesh psiko-aktive, të cilat po 
qe se konsumohen nga ana e njeriut kanë aftësi që të ndryshojnë dhe dëmtojnë 
seriozisht integritetin psiko-fizik të subjektit i cili i përdorë, gjegjësisht i keqpërdorë 
ato.  
Keqpërdorimi me droga është problem i madh shoqëror dhe shëndetësor në mbarë 
botën, ngase pasojat që dalin nga efektet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta nga kjo 
dukuri janë shumëfish të dëmshme për vetë personin, familjen dhe shoqërinë në tërësi 
si dhe ndikon ne rrezikimin e sigurisë shtetërore. 
Keqpërdorimi i drogave në shoqëri gjithashtu ndikon ne rritjen e te gjitha formave te 
kriminalitetit. 
Kosova me pozitën e vete gjeostrategjike, mungesa e institucioneve për një periudhe te 
gjate kohore, varfëria, papunësia, ekonomia e pazhvilluar, mungesa e programeve 
preventive ka ndikuar qe të jetë vend i përshtatshëm për keqpërdorimin dhe 
përdorimin e drogave . 
Problemit te drogave ne shoqërinë kosovare duhet kushtuar kujdes dhe përgjegjësi nga 
institucionet kombëtare dhe shoqëria civile në përgjithësi. Të gjithë mekanizmat duhet 
të angazhohen në parandalimin dhe zbulimin e keqpërdorimit të drogave dhe krimit të 
organizuar për të evituar rrezikun që paraqet kjo në aspektin kombëtar dhe 
ndërkombëtar. 
Për te pasur sukses dhe rezultat ne këtë fushe nevojitet kohe dhe përvojë e 
institucioneve dhe shoqërisë ne përgjithësi. 
Ngritja e vetëdijes së individit dhe shoqërisë në përgjithësi e cila mundëson marrjen e 
vendimeve dhe përgjegjësive lidhur me keqpërdorimin e drogave. 
Për luftimin e kësaj dukurie kërkohet angazhim i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës i të 
gjitha institucioneve dhe akterëve të ndryshëm. 
Keqpërdorimi i drogave në shoqërinë e sotme është një dukuri e përgjithshme me të 
cilën përballën të gjitha shtetet e botës. Kjo problematikë bartet dhe ndikon në te 
gjitha nivelet e shoqërisë duke përfshire komunitetin lokal, grupet, familjen dhe 
individin. 
Parimi i gjithëpërfshirës nënkupton përfshirjen e të gjitha institucioneve, mekanizmave 
tjerë si dhe shoqërinë në përgjithësi në trajtimin e kësaj dukurie në nivel shtetëror dhe 
ndërkombëtar. 
Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikeve te rrezikshëm dhe i substancave 
psikotropike  

                                                
43 Reshat Nurboja – STOP Droga ne Kosove –faqe 15 



 
 

 

 

496 

Kushdo që pa autorizim kultivon, prodhon, përpunon, ekstrakton ose përgatit 
substanca a preparate që janë shpallur të rrezikshme si narkotikë ose substanca 
psikoterapike me qëllim për shitje, shpërndarje ose ofrim për shitje dënohet me gjobë 
dhe burgim prej një deri në dhjetë vjet. 
 
Kushdo që pa autorizim shet substancën analoge ose e përpunon substancën analoge 
me qëllim të shitjes, shpërndarjes ose ofrimit për shitje dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej gjashtë muajve deri në tre vjet. 
 
Kushdo që pa autorizim shet ose furnizon pajisje a materiale duke e ditur se janë 
përdorë ose do të përdoren për kultivimin e paligjshëm, prodhimin, përpunimin apo 
trafikimin e cilësdo substance ose preparati që është shpallur i rrezikshëm si narkotik 
ose substance psikotropike a analoge dënohet me gjobë dhe me burgim prej një deri në 
tre vjet. 
 
Nëse vepra penale nga paragrafi 1, 2 ose 3 i këtij neni kryhet në një ose në më shumë 
rrethana të mëposhtme, kryerësi dënohet me burgim prej tre deri në trembëdhjetë vjet 
ose me gjobë dhe me burgim, nëse: 
1) Kryerësi vepron si anëtar i një grupi; 
2) Kryerësi është pjesëtar i forcave policore apo është përgjegjës për zbatimin e ligjit; 
3) Kryerësi është person zyrtar i cili vepron gjatë ushtrimit të detyrës së tij; 
4) Vepra është kryer duke përdorur fëmijën ose në dëm të personit të tillë; 
5) Personi ka përzier narkotikët ose substancat e rrezikshme psikotropike me substanca 
të tjera, me ç ‘rast ka shtuar rrezikun për shëndetin. 
(5) Narkotikët, substancat psikotropike, analogët ose mjetet e prodhimit të tyre 
konfiskohen. 
(6) Sipas këtij neni dhe nenit 231 shprehja “analoge” është cilado substancë e cila nuk 
është e lejuar dhe struktura kimike e së cilës është dukshëm e ngjashme me atë të 
drogave ose substancave apo preparateve që janë shpallur të rrezikshme si narkotikë 
ose substanca psikotropike efektet e të cilave i riprodhon. 44 
 
1.Objektivat e përgjithshme  
1.a. Parandalimi i fillimit te përdorimit te drogave  
Parandalimi është masë e cila siguron promovimin dhe edukimin shëndetësor, me 
qellim të krijimit të mënyrës së shëndosh të jetës. Me këtë sigurohet ngritja e vetëdijes 
së individit, dhe shoqërisë për rrezikun që paraqet droga. Njëkohësisht bazuar në 
njohuritë e fituara bëhet edhe mobilizimi i komunitetit duke ndërmarrë masat efektive 
kundër përdorimit të drogave.  
Masat kryesore për parandalimin mund të jenë të përgjithshme ose selektive të 
përcaktuara varësisht nga ajo se kujt i dedikohen dhe nga cilat institucione zbatohen, 
(grupet e caktuara, institucionet parashkollore, shkollat , familja dhe shoqëria). 
 
 
 

                                                
44 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës – Gazeta Zyrtare - UNMIK/RREG/2003/25 – Neni 230 
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1.b. Familja  
Është i nevojshëm vetëdijesimi i prindërve për një komunikim më të mire me fëmijët 
në momentet e krizave si dhe krijimin e kushteve për rritjen e fëmijëve, informimin 
dhe marrjen e vendimeve të përshtatshme.  
Vetëdijesimi i prindërve dhe kujdestarëve është parakushti kryesor për parandalimin e 
fillimit të përdorimit dhe zvogëlimin e pasojave dhe dëmeve qe shkakton përdorimi i 
drogave. 
Është këtu një fenomen se familja është ajo e fundit që e merr vesh se fëmijët apo 
anëtaret e tyre të familjes konsumojnë drogën e në të shumtën e rasteve është shumë 
vonë!  
Pasojat janë, në këtë rast aq shumë tragjike sepse kthimi në normalitet është në të 
shumtën e rasteve edhe i pamundshëm. Në këtë rast është shumë më me rrëndësi një 
parandalim, ku familja do të kishte luajtur një rol shumë të madh në parandalimin e 
kësaj dukurie. Në këtë rast të gjithë prindërit duhet te kenë kujdes te veçantë ne 
mënyrën se sillen me fëmijët e tyre kur ata janë ne moshe te re, e posaçërisht këtu 
ndikon shume edhe shoqëria. Në mjekësi ekziston një thënie: “më lehtë është që të 
parandalohet se sa te shërohet” e kur është fjala për konsumimin e drogës kjo thënie 
është më së e vërtet. 
Nganjëherë apo me mire te themi shpeshherë nga pasojat e përdorimit të drogës vjen 
edhe vdekja e hershme dhe se çdo ndihmë është e vonuar dhe pasojat nuk janë të pa 
evitueshme.  
Vetëm ai i cili është i informuar mundet ta parandaloj rrezikun dhe mundet te 
ndihmoje. 
Fatkeqësisht ndonjëherë edhe hasim ne situata te pa lakmuara ku ne kontakt me 
shume prindër, mësues të rinj dhe edukator që thonë po çka na intereson neve për ata 
që e konsumojnë drogën apo gjëra tjera, ky nuk është problemi i imi por i atij që e 
konsumon. Mirëpo statistika tregon që konsumantet e substancave narkotike nuk janë 
persona që jetojnë jashtë shoqërisë sonë por janë persona që jetojnë në mesin tonë. Kjo 
do të thotë se këta persona janë nxënës, student, pjesëtar të familjes apo fqinjët tanë. 
Pra mundet me qenë se edhe fëmiu jonë që është konsumator potencial i drogës. 
Mirëpo këto gjëra duhet të mirën aq seriozisht sa që vet prindërit duhet të jenë 
shembull për të mirë të fëmijëve të vet e të mos pinë alkool, duhan dhe droga të tjera 
në prezencën e fëmijëve. Kur mos besoni se nëse fëmija i juaj vetëm një herë e ka 
provuar, duhanin, alkoolin apo drogën kjo nuk është asgjë sepse vetëm një e provuar në 
këtë drejtim mundet me qenë fillimi i një “Karriere” të zymtë të skenës së nikotinës, 
alkoolit apo drogës. Posaçërisht kur kemi te bëjmë me edukimin e fëmijëve ne moshe 
te re nuk preferohet që prindërit ta luajnë rolin e detektivit familjar dhe ta vejnë 
fëmijën nën kontroll, mirëpo duhet me fjalë të buta ta bindin se kjo veti është e keqe 
për shëndetin e tyre dhe ka një të ardhme të zymtë për të. Fëmijët duhet t’i të jenë të 
bindur në atë mënyre  shokët që ju ofrojnë drogë nuk janë shokë të mirë, por ata janë 
“Shokët” që ua shkatërrojnë jetën dhe ju shpien deri në vetmi pa shoqëri dhe pa 
kurrfarë perspektive. Kur them se droga ju shpie vetëm në vetmi  themi për faktin se 
secila drogë reagon në trurin e të rinjve ashtu që rrethi normal për ta nuk është më 
normal. Edhe nëse fëmija e ka provuar një gjë të tillë dhe ai mendon se kjo është e mirë 
për të, mos ngurroni të bisedoni për këtë gjë dhe nuk është turp që të kërkoni ndihmën 
e të tjerëve e posaçërisht ndihmën profesionale në ndonjë zyrë këshill-dhënëse apo të 
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ndonjë mjek i besuar. Posaçërisht është e nevojshme qe personin i cili e ka provuar 
drogën apo është i m ‘varur prej saj ta motivoni që të këshillohet dhe t’i ndihmohet që 
dalëngadalë ta len këtë veti shumë të keqe dhe të rrezikshme. 
 
1.c. Komuniteti   
Komuniteti luan rol te rëndësishëm si shtytës në mobilizimin dhe pjesëmarrjen aktive 
të gjithë qytetarëve për parandalimin dhe krijimin e kushteve me të favorshme të 
trajtimit dhe rehabilitimit të pjesëtarëve të vet. Këtë e realizon përmes bashkëveprimit 
multisektorial (institucionet përgjegjëse në fushën e punëve të brendshme, gjyqësisë, 
shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe organizatave joqeveritare) për zbatimin e 
programeve preventive, terapeutike dhe rehabilituese për qytetarët. 
 
1.ç Parandalimi  
Për të arritur sukses në parandalimin e drogës, individëve duhet t’u ofrohen informata 
cilësore për rreziqet e  drogës . 
Identifikimi sa më i hershëm i individëve të cilët eksperimentojnë mund të sjelle deri te 
shansi më i mire për fillimin e intervenimeve te trajtimit me kohë të tyre, duke 
zvogëluar rrezikun për të kaluar në përdorues të rregullt. 
Zbulimi i hershëm nënkupton marrjen e masave, stimulimin dhe motivimin e 
personave që kanë filluar të përdorin drogën, të ndërpresin këtë në mënyrë që të mund 
të fillohet me trajtimin e tyre (shërimin). 
 
1.d Bashkëpunimi dhe koordinimi  
Bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve te të gjitha institucioneve ne nivelin 
qendror, lokal dhe ndërkombëtare është kusht për një pune efikase të veprimeve në 
parandalimin, trajtimin, hetimin, zbulimin dhe luftimin e drogave.  
Bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve përfshin marrjen e një serë veprimesh, 
masash të cilat kanë për qellim: 
 
Bashkëpunimin ndërinstitucional në shkëmbim te informatave  
Bashkëpunimin ne mes te Policisë, Doganës, Prokurorisë dhe Gjykatave me qellim te 
ndjekjes dhe ndëshkimit te keqpërdoruesve te drogave.  
Bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve mes institucioneve me qellim te prishjes se 
aktiviteteve te keqpërdorueseve te drogave.  
Shkëmbimi i informatave inteligjente me qellim te pengimit apo shkatërrimit te 
aktiviteteve te keqpërdoruesve te drogave  
Bashkëpunimi ndërkombëtarë – është i nevojshëm bashkëpunimi dhe bashkëveprimi 
ne mes institucioneve te Kosovës dhe institucioneve tjera te Kosovës qe merren me 
luftën dhe trajtimin e kësaj dukurie. 
 
1.e. Këshilla dhe ndihma 
Për te pasur një njohuri me te madhe gjithëpërfshirëse Ministria e Shëndetësisë dhe ajo 
e Rendit duhet që sa më parë të mendojnë se trendi i drogës në këtë kohë në vendin 
tonë është duke u rritur Zyra Këshillë-dhënëse në njerëzit në ndihme te kenë ku te 
referohen.  
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Këto zyra këshillëdhënëse duhet të jenë të pavarura dhe diskrete. Nuk duhet që 
personat nën ndikimin e drogës ti lajmërojnë në Shërbimin Policor për ndëshkim por 
në mënyrë profesionale dhe vullnetare t’i bindin ata të heqin dorë nga konsumimi i 
drogës. Dihet se çdo konsumim i drogës është edhe një vepër kriminale dhe penale e 
cila duhet të ndëshkohet por qëllimi këtu nuk është ndëshkimi por pa ndëshkim largim 
nga skenari i drogës me informata profesionale. 
Pastaj edhe ju prindër nëse e dini që vajza apo djali i juaj e konsumon drogën apo 
derivatet e saj menjëherë dhe pa ngurruar kërkoni ndihmë adekuate dhe profesionale. 
Mos nguroni që të shkoni te mjeku dhe të kërkoni ndihmën profesionale derisa nuk 
është bërë vonë. Prandaj ju mos ngurroni që të kërkoni ndihmë dhe gjithmonë ta keni 
parasysh se çdo ditë është e vlefshme, çdo orë vonës kushton jetë të tërë. 
- Do të ndalemi pak tek kjo e fundit dhe do ta paraqesim një shembull konkret te 
bashkëpunimit ne mes te Policisë se EULEX-it dhe Policisë së Kosovës ku këta dy te 
fundit se bashku kane bere kampanjën me sloganin Mos i mbyll sytë  – origjinali ne 
gjuhen angleze “ Don’t close your eyes”.  
 
Mos i mbyll sytë – “Don’t close your eyes” 45 
Qëllimi i fushatës: 
Sikurse shumica e vendeve te Evropës dhe Kosova po përballet me shqetësimet serioze 
për shëndetin e publikut të gjerë lidhur me përdorimin ilegal te drogës, kryesisht  e cila 
po e prek  gjeneratën e re. Për me tepër për shkak te çmimit të lart te drogës, kjo e 
fundit e nxit trafikimin dhe po ashtu nxit te gjitha format e dhunës nga disa përdorues 
për te financuar varësinë e tyre. Me qellim qe të ndalet ky fenomen dhe për të ngritur 
vetëdijen publike, EULEX-i dhe Policia e Kosovës do te bëjnë një fushate te përbashkët 
për parandalimin e drogës.  
Zyrtarisht kjo fushate ka filluar me 27 Prill 2011 dhe ka zgjatur dy muaj.  
Ky operacion ka qenë i frytshëm duke bartur me vete një mesazh pozitiv dhe është 
vërejtur në sytë e qytetareve bashkëpunimi në mes EULEX-it dhe Policisë se Kosovës  
Ne bashkëpunim të ngushët me media dhe autoritetet vendore, EULEX-i ka bëre një 
fushate për vetëdijesimin e publikut lidhur me abuzimin e drogave në Kosovë e 
veçanërisht me theks të veçantë për një pjese me te ndejshme te shoqërisë. 
Parimi kryesor: 
Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës ka qenë ne nivel gjate tere kohës,  
Fushata ka qenë – dimensionale ku janë  përfshirë radiot, gazetat, turneun me autobus 
në gjithë Kosovën. 
Rrjedha e veprimit: 
Kjo fushatë  është  zhvilluar përmes 3 rrjedhave te veprimit: 
Panot Reklamuese  
Mediat vendore  
Ekipet patrulluese me veture dhe ne këmbë te cilat kanë vepruar në terren 

                                                
45 Plani Operativ i EULEX-it -(Fushata kundër drogës) – “Mos i mbyll sytë” 
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Megjithatë, fleksibiliteti, iniciativa dhe qasja pro aktive kanë qenë parim kryesor gjatë 
zhvillimit te këtij  veprimi, varësisht nga specifikat e ngjarjeve dhe lokacionet që janë 
mbuluar.  
Lokacionet kanë qenë: 
Shkollat  
Qendrat rinore  
Vendet Publike  
 

 
                               Figura 1: Pano nga kampanja e EULEX-it 
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Disa Statistika mbi gjendjen e vitit 2011 ne qytetin Peja 
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Përfundimi:  
Kosova hyri në univers për një kohë, madje edhe atë shumë të shkurtër. Kosova  filloi të 
kontribuoj në “zhvillimin e këtij biznesi” duke shkatërruar gradualisht shtetin e vet, 
sepse edhe llogaritet se në aspektin gjeografik Kosova është favorizuese e shumë 
bizneseve, pra kështu bëri që ky vend të bëhet vend ideal për trafikimin e drogës nga 
vendet e Lindjes e Perëndimit. 
 Pastaj këtë mundësi shfrytëzuan në mënyrën perfektë të gjithë ata grupe që kishin 
përvojë të mirë në këtë drejtim në të njëjtën kohë duke nxitur rezultat që rinia jonë 
nuk mund të informohet sa duhet rreth kësaj sëmundje. Për vet faktin se ne nuk kemi 
ndonjë program shtetëror kundër narkomanisë që në raste të tilla rolin e vet të 
pazëvendësueshëm do ta jepnin të gjitha strukturat dhe institucionet shoqërore e 
shtetërore, siç mund të përmendim, shërbimin shëndetësor, mediumet, sistemi i 
përgjithshëm arsimor. Një mënyrë tjetër e vetëdijesimit mund dhe duhet bërë përmes 
shembujve të gjallë në të cilat janë duke kaluar shoqëritë para nesh. Por të gjithë këta 
që u përmenden nuk gjetën forcë dhe mendim të drejt për të ndërhyrë dhe reaguar, 
ngase sipas tyre kjo krizë konsiderohej si problem që duhet zgjidhur nga të prekurit (në 
këtë rast prindërit e të infektuarve) dhe jo si problem i gjithë shoqërisë në përgjithësi. 
Rast që konsiderohet se preokupon vetëm individët. Ndonëse në vende të ndryshme të 
Botës ekzistojnë ministri të posaçme apo këshilla të lartë që kujdesen për gjendjen e të 
rinjve. 
Conclusion: 
Kosovo entered the universe for a short period of time. Kosovo started to contribute in 
the “development of this business” destroying gradually its state, because it is also 
accounted that in geographical aspect Kosovo it is favorable of many businesses, 
therefore it made this country to be an ideal one for drug trafficking from the Eastern 
and Western Countries, Therefore this possibility used all the groups that has a great 
experience in this direction at the same time increasing results that our youths could 
not be informed about this disease. For the simple fact that we do not have any state 
anti-addiction program in such cases its irreplaceable role will give all the structures 
state and social institutions, such as mention healthcare, media, overall education 
system. Another way of awareness can and should be through live examples in which 
the passing by the society before us. 
But all this above mentioned did not find force and right opinion to intervene and 
react, because according to them this crisis is considered as a problem that have to be 
solved by those effected, and care for problem of the society in general. This case 
concerns only the individuals. Although in different countries of the world there are 
Special Ministries or High Consoling Centers that are taking care for the condition of 
the youths. 
Referencat:  
- Reshat Nurboja – Droga ne Kosove Stop 
-Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës kundër drogave dhe plani i veprimit 
2009 -2012 
-Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës – Gazeta Zyrtare - UNMIK/RREG/2003/25 Neni 
229- 230 
-Plani Operativ i EULEX-it -(Fushata kundër drogës) – “Mos i mbyll sytë” 
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Kuadri ligjor i investimeve te huaja direkte ne Shqiperi 

                                                                                                                              
Studime46 të ndryshme nderkombetare tregojnë se investimet e huaja direkte ndikojnë 
pozitivisht në rritjen dhe zhvillimin e shtetit ku realizohen këto investime, sidomos për 
vendet në zhvillim siç është Shqipëria. Investimet e huaja direkte janë një faktor shumë 
i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë Shqiptare dhe efektet e tij janë pozitive për 
të gjithë aktorët e interesuar. Këto investime sjellin një përmirësim te aktivitetit tregtar 
ne Shqiperi si rjedhojë e importimit jo vetëm të aktiviteteve të shoqërive të huaja 
tregtare por edhe të know–how47 të tyre me prezencën e “spillover”48 në treg. Ato 
shoqërohen me kulturën e biznesit, profesionalizmin si dhe inovacionin dhe 
teknollogjinë e zhvilluar. Po kështu, bizneset e huaja që transferohen ne Shqiperi 
kryejnë edhe një funksion tjetër dytësor, atë të trajnimit dhe zhvillimit të kapitalit 
human, i cili mund të transmetohet te shoqëritë vendase, duke krijuar kështu dhe 
ndërlidhje bashkepunimi me shtetet qe investojne ne shqiperi. Një tjetër kontribut i 
rëndësishëm i investimeve të huaja direkte në Shqipëri është rritja e punësimit, rritja e 
produktivitetit, zhvillimi i konkurrencës së ndershme që pasjell nga ana tjetër edhe 
eliminimin e monopolit ne treg. Të gjithë keto faktorë japin një kontribut shumë të 
rëndësishëm në zhvillimin e biznesit shqiptar. 
Me ndihmen e  Analizës  SWOT në vijim, pasqyrohet një panoramë e investimeve te 
huaja në Shqiperi. Kjo analizë është një instrument planifikimi strategjik i cili shërben 
për vlerësimin e pikave të forcës (strength), dobësitë (weakness), oportunitetet 
(opportunities) dhe risqet (threats) të një projekti të planifikuar për tu ndërmarrë nga 
një investitor i huaj.   
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Tabela  1 - Analiza  Swot e Investimeve të Huaja në Shqipëri  

  Përpara se te analizojmë kuadrin ligjor te investimeve të huaja në Shqiperi, mendoj se 
duhet të njihemi fillimisht me definicionin dhe konceptin e investimeve direkte të 
huaja dhe llojet e ndryshme te tyre.  
 
Investimet e huaja direkte (Foreign Direct Investments) janë investimet e bëra nga ana 
e një subjekti, rezident në një shtet, me qëllim krijimin e një raporti afatgjatë dhe 
përfitimin e interesave ekonomike të qëndrueshme për kontrollin e një shoqërie 
tregtare të themeluar në një shtet tjetër. Subjekti rezident quhet investitor direkt dhe 
shoqëria tregtare quhet shoqeria e investimit direkt. Investimet direkte të huaja 
nënkuptojnë qëllimin e investitorit të përfitojë një nivel të konsiderueshëm 
vendimmarrje në  drejtimin e shoqërisë. Pikërisht këtu ndodhet edhe ndryshimi me 
investimet e portofolit, pasi këto të fundit përfaqësojnë thjeshtë pjesmarrjen financiare 
(financial participations) të subjekteve të cilat nuk interesohen për drejtimin e 
shoqërisë. Nëse do flasim për investime direkte, subjekti që investon duhet të 
disponojë minimalisht, një sasi prej 10% ose më shumë të aksioneve të një shoqërie 
tregtare. Për të krijuar, përfituar ose për të zgjeruar një shoqëri të huaj të kontrolluar, 
shoqëritë multinacionale kryejnë investime të huaja direkte. Stoku i këtyre investimeve 
përfaqëson kapitalin direkt total të poseduar nga shoqëritë jo vendase të një shteti të 
caktuar.   
 
Tipologjia e Investimeve të Huaja Direkte. Investimet Outflow dhe Inflow 
Investimet Outflow, janë pikërisht ato investime që gjenerohet nga shoqëritë vendase 
dhe që drejtohen jashtë shtetit.  
Përsa i përket zhvillimit të ekonomisë nacionale, një investim outflow sjell një ulje të 
aktivitetit të shoqërisë në vendin e origjinës, me qëllim transferimin e këtij aktiviteti 
jashtë shtetit. Ky veprim sjell për pasojë uljen e fuqisë punëtore. Por nga ana tjetër, në 
nivel industrie nacionale një vlerë e lartë outflow, tregon një nivel të lartë 
internacionalizimi dhe konkurrueshmërie të shoqërive në tregun ndërkombëtar.  
 

STRENGTH   (PIKAT E FORTA) 
Pozicioni gjeografik strategjik 
Disponibiliteti i burimeve natyrore 
Konkurrenca e ulët 
Kosto e ulët e krahut të punës 
Integrimi Europian i afërt 
Zhvillimi i infrastrukturës 

WEAKNESS  (PIKAT E DOBËTA) 
Largimi i kapacitetit intelektual 
Korrupsioni 
Burokracia 
Tregu i vogël vendas 
Sektori financiar pak i zhvilluar   
Teknologjia industriale e amortizuar 

        OPPORTUNITIES  
(OPORTUNITETET) 
Incentivat dhe lehtësirat që ofron 
legjislacioni 
Njohuria e mirë e gjuhëve të huaja 
Krahu i punës i kualifikuar 
Atraksioni turistik dhe klima e 
favorshme 

       THREATS   (RISQET) 
Shkelja e normave që rregullojnë të 
drejtën 
e pronësisë intelektuale 
Konkurrenca e vendeve fqinjë 
Rritja e pagës në të ardhmen 
Mungesa e qëndrueshmërisë politike 
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Investimet Inflow, janë ato investime të cilat gjenerohen nga shoqëritë e huaja drejt 
territorrit nacional. Përsa i përket vlerës së tregut, një vlerë e lartë e investimeve inflow, 
është tregues i një ekonomie të hapur që mund të tërheqë investimet e huaja nga 
vendet e tjera. Nga ana tjetër, nga pikëpamja e ekonomisë reale, një investim inflow, 
sjell rritje të fuqisë punëtore nëse ajo realizohet në baza solide industriale.  
 
Format e Investimeve të Huaja Direkte. Investimet të formës Greenfield dhe Brownfield 
Investimet Greenfield, janë investimet që shfaqen kur një shoqëri transferohet në një 
shtet tjetër duke blerë struktura të reja produktive dhe për pasojë rrit kapacitetin e saj 
produktiv. 
 
Investimet Brownfield, janë investimet që shfaqen kur një shoqëri merr pronësinë ose 
kontrollin e shoqërive të huaja ekzistuese ose zhvendos strukturën e saj produktive në 
një strukturë apo entitet që është tashmë i përshtatur për kryerjen e një aktiviteti 
ekonomik.   
Kategoritë e Investimet e Huaja Direkte. Investimet e Huaja Direkte Horizontale dhe 
Investimet e Huaja Direkte Vertikale: 
 
Investimet e Huaja Direkte Horizontale, të cilat kanë si objektiv kryesor penetrimin në 
treg (market seeking). Aktiviteti i tyre kryesor në thelb konsiston në prodhimin masiv 
jashtë shtetit sesa vetë eksportimi. Ky fakt është pasojë e kostove të larta komerciale 
dhe barrierave të importimit (protection). Qëllimi eventual i tyre është dyfishimi i 
aktivitetit prodhues në shtetin ku janë të themeluara edhe jashtë shtetit. 
Investimet e Huaja Direkte Vertikale, kanë si objektiv kryesor kufizimin e kostove të 
prodhimit (cost saving). Aktiviteti i tyre kryesor në thelb konsiston në fragmentimin e 
proçesit produktiv sesa vetë kryerja e prodhimit të integruar në vendin e origjinës. Këto 
investime favorizohen nga kosto dhe intensiteti i ulët i faktorëve produktiv, që janë 
pikërisht kapitali dhe puna, në fazat e ndryshme produktive.  
Qëllim i tyre përfundimtar është fragmentimi i proçesit produktiv në shumë faza, ne 
shtete të ndryshme dhe tregtimi ndërkombëtar i tyre. Në këtë kategori bën pjesë edhe 
delokalizimi produktiv49. Pikërisht ky fenomen vlen të analizohet në këtë pikë për 
shkak të aplikimit të tij në shtetin tonë dhe veçanërisht nga shoqëritë tregtare italiane 
(call center, fasonet etj). Delokalizimi është transferimi i prodhimit të mallrave apo 
shërbimeve në një shtet tjetër, kryesisht në shtete që janë në zhvillim ose në tranzicion, 
për të përfituar nga faktorët që ndikojnë te kostot e ulta dhe te fitimet. Prodhimi që 
përftohet nga transferimi i këtij aktiviteti nuk shitet drejtpërsëdrejti në treg por blihet 
nga shoqëria që operon në vendin e origjinës për t’u shitur përfundimisht me markën e 
vetë.  
Ky proçes lidhet me internacionalizimin e shoqërive dhe parashikon forma të 
ndryshme implementimi, të cilat janë: 
 1. Outsourcing - përdorimi dhe përftimi i resurseve, mallrave, kompetencave dhe 
shërbimeve nga të tretët me anë të një kontrate furnizimi që mund të përfshijë 
transferimin e personelit ose të teknologjisë.  
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2.  Nënkontraktimi (Sub-contraction) – ose një lloj marrëveshje kontraktore ndërmjet 
shoqërive që përfaqëson nivelin e parë të bashkëpunimit. Nënkontraktuesi, duke u 
bazuar në një marrëdhënje kontraktore zëvëndëson kontraktuesin sa përket 
ekzekutimit të një faze determinuese prodhimi ose pune, duke respektuar direktivat 
teknike. Kontraktuesi, vendos paraprakisht për përmbajtjen e detyrimit kontraktor dhe 
merr përsipër risqet e tregut, ndërsa nga ana tjetër shoqëria nënkontraktore merr 
përsipër prodhimin të një pjese ose të gjithë porosisë. 
3. Vetë Investimet e huaja direkte vertikale, për të cilat kemi folur edhe më lartë, janë 
pikërisht një nga format e delokalizimit. 
4. Joint Venture. Shoqëria tregtare mund të vendos ta delokalizojë prodhimin duke 
bashkëpunuar me partnerë të huaj në formën e një joint venture. Kjo e fundit është një 
sistem organizativ menaxherial trekëndësh, e themeluar nga 2 partner dhe nga një 
entitet  i krijuar ex – novo, ku aplikohen principet e kompleksitetit dhe të vështirësive 
drejtuese të sistemeve menaxheriale mikse.  
Kuadri Ligjor i Investimeve të Huaja Direkte 
Kuadri ligjor i Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri bazohet në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë e cila garanton të drejtat dhe liritë themelore të njëriut, duke i 
garantuar ato edhe për shtetasit e huaj që investojnë në shtetin Shqiptar. Sipas nenit 16 
të Kushtetutës tonë parashikohet se: “1. Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e 
parashikuara në  
 
Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa 
shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur 
Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e të 
drejtave e të lirive të caktuara. 2.  Të drejtat dhe liritë themelore, si dhe detyrimet e 
parashikuara ne Kushtetutë vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa përputhen me 
qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe me thelbin e këtyre të drejtave, lirive 
dhe detyrimeve”. Gjithashtu, bazuar në Kushtetutë, Shqipëria ka adaptuar traktatet 
ndërkombëtare të cilat janë pjesë e të drejtës së brendëshme dhe prevalojnë kundrejt 
ligjeve dhe akteve nënligjore, siç parashikon edhe neni 116 i Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë. Pikërisht ky fakt, mendohet se i ka përforcuar mjaft investimet e huaja në 
Shqipëri, pasi në raste mosmarrëveshjesh të ndryshme, prevalojnë normat 
ndërkombëtare që rregullojnë marrëdhënjet tregtare.  
Hapi i parë dhe më i rëndësishëm që Shqipëria ka bërë për të tërhequr investitorët e 
huaj, u realizua në vitin 1993, me miratimin e Ligjit nr. 7764 datë 02.11.1993 “Për 
Investimet e Huaja”. Ky ligj i redaktuar dhe bazuar ne principet kyçe të Bankës 
Botërore, liberalizoi investimet e huaja duke dhënë një sërë garancish që lidhen me 
mbrojtjen e investitorëve të huaj si dhe ka inkuadruar mënyrën e pranimit, trajtimin, 
shpronesimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në fushën e investimeve direkte te 
huaja. Investitorët e huaj, nga ky moment, janë të barabartë me shtetasit dhe personat 
juridikë Shqiptarë në raport me incentivat dhe lehtësitë ekonomike për të stimuluar 
këto investime. Ky ligj përmban edhe mundësinë e pjesëmarrjes së shoqërisë së huaj 
me maxhorancën e aksioneve, lejon krijimin e shoqërive mikse si edhe investimin 
ekskluziv direkt me krijimin e shoqërisë me kapital 100% të huaj.  
Bazuar në nenin 1 të këtij ligji jepet edhe përkufizimi i “Investitorit të huaj" ku thuhet 
se ky i fundit mund të jetë: 
“a) çdo person fizik që është shtetas i një vendi të huaj; ose 



 

 

 

507 

 

 

b) çdo person fizik që është shtetas i Republikës së Shqipërisë, por me banim të 
përhershëm jashtë vendit; ose 
c) çdo person juridik, që është themeluar sipas ligjit të një vendi të huaj, i cili 
drejtpërdrejt ose tërthorazi kërkon të kryejë ose është duke kryer një investim në 
territorin e Republikës së Shqipërisë në përputhje me ligjet e saj, ose ka kryer një 
investim në përputhje me ligjet që i përkasin periudhës nga data 31.7.1990 e në vijim.” 
          
Gjithashtu, sipas Ligjit nr. 7764 datë 02.11.1993 “Për Investimet e Huaja”, "Investim i 
huaj" nënkuptohet çdo lloj investimi në territorin e Republikës së Shqipërisë, të 
zotëruar drejtpërdrejt ose tërthorazi nga një investitor i huaj, i cili sipas këtij ligji 
konsiston në: 
 
“a) pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, të prekshme dhe të paprekshme, ose ndonjë 
lloj tjetër të drejte pasurore; 
b) një shoqëri, të drejta që rrjedhin nga çdo formë pjesëmarrjeje në një shoqëri, me 
aksione etj. 
c) huatë, detyrimet në të holla ose detyrimet në një veprimtari që ka vlerë ekonomike 
dhe që lidhen me një investim; 
ç) pasurinë intelektuale, duke përfshirë veprat letrare dhe artistike, tekniko-shkencore, 
regjistrimet e zërit, shpikjet, projektet industriale, skemat e qarqeve të integruara, knoë 
hoë, markat tregtare, disenjot e markave tregtare dhe emrat tregtare; 
d) çdo të drejtë të njohur me ligj ose kontrata, dhe çdo licencë ose leje të dhëna në 
përputhje me ligjet.” 
 
Vlen këtu për të përmëndur pikat më të rëndësishme dhe avantazhet e këtij ligji për 
investitorët e huaj dhe që janë: 
 
Investitorët që ndërtojnë impjante për prodhimin e energjisë, me kapacitet të instaluar 
mbi 5 MW, duke përdorur materiale djegëse të lëngëshme apo të ngurta, si edhe 
investitorët të cilët janë të përfshirë në rehabilitimin e impjanteve ekzistuese mund të 
përfitojnë nga përjashtime tatimore për makineritë dhe pajisjet që importojnë dhe të 
cilat ata i përdorin për investime kapitale. Investitorë të tillë gjithashtu mund të 
rimbursohen për taksat doganore dhe të akcizës që paguajnë për importimin e lëndëve 
djegëse që përdorin për prodhimin e energjisë (Ligji Nr. 8987, datë 24 shkurt 2002 “Për 
krijimin e kushteve lehtësuese në lidhje me ndërtimin e impjanteve të reja për 
prodhimin e energjisë”); 
Një perjashtim fiskal 4 – vjeçar për shoqëritë që operojnë për të paktën 10 vjet në 
sektorin e manifaktures. 
Një kreditim (T.V.SH) takse prej 60% në rast ri-investimi të të ardhurave të fituara. 
Përjashtim fiskal 5 – vjeçar për shoqëritë që operojnë në sektorin turistik. Investitorët 
që operojnë në këtë sektor quhen “investitor të priviligjuar”. Disa avantazhe të tjera që 
kanë këto investorë janë përjashtimi doganore dhe aksizat për importin, të gjitha këto 
bazuar në Ligjin nr. 7665/ 1993 “Për zhvillimin e zonave turistike”. 
Ri-raportimi në kontabilitet për qëllime fiskale të humbjeve të bilancit deri në 3 vitet e 
fundit. 
Kompanitë që investojnë në Shqipëri kanë të drejtën të punësojnë këto shtetas të huaj. 
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Po kështu,  ky ligj parashikon se investimet e huaja nuk do të shpronësohen ose 
shtetëzohen në mënyrë të drejtpërdrejtë a të tërthortë, nuk do të jenë objekt i ndonjë 
mase tjetër të barasvlefshme me to, me përjashtim të rasteve të veçanta në interes të 
përdorimit publik të përcaktuara me ligj, pa diskriminim, me kompensim të 
menjëhershëm, të përshtatshëm dhe efektiv e në përputhje me prodecurat ligjore. 
Bazuar ne nenin 6 , Investitorëve të huaj, investimet e të cilëve pësojnë humbje si 
pasojë e luftës, konflikteve të armatosura, gjendjes së jashtëzakonshme ose të situatave 
të tjera të përafërta me to, u jepet një trajtim në mënyrë jo më pak të favorshme se sa ai 
që i bëhet investitorëve vendas për sa i përket masave që merren në lidhje me këto 
humbje. 
Bazuar ne nenin 7  te Ligjit nr. 7764 datë 02.11.1993,Fondet që lidhen me investimet 
mund të transferohen jashtë vendit, duke përfshirë: a) të ardhurat; b) kompensimin 
sipas nenit 5 të këtij ligji; c) pagesat që rrjedhin si pasojë e një mosmarrëveshjeje 
investimi; ç) pagesat që kryhen sipas një kontrate, duke përfshirë edhe pagesat e huasë 
dhe të interesit që kryhen në përputhje me një marrëveshje huaje; d) të ardhurat që 
rezultojnë nga shitja ose likuidimi i pjesshëm a i plotë i një investimi; dh) të ardhurat 
që rezultojnë nga zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë në përputhje me legjislacionin 
shqiptar , te gjitha keto në një monedhë të konvertueshme që llogaritet me kursin e 
këmbimit për transaksionet aktuale, në datën e kryerjes së transfertës. Megjithatë, 
transferimi i këtyre fondeve mund të kufizohet për mospagesë taksash apo për 
mospërmbushje detyrimesh, si edhe sipas vendimeve të gjykatave. 
 
Legjislacioni shqiptar nuk garanton stimuj të posacëm për investitorët e huaj. 
Kompanitë e huaja njësoj si ato vendase përfitojnë njësoj nga stimujt që ofrohen nga 
ligje të ndryshme. Stimujt regullohen përmes Ligjit nr. 9374, datë 21.04.2005, “Për 
ndihmën shtetërore”, dhe sipas amendamenteve të Ligjit Nr. 10183, datë 20 tetor 2009 
për zbatimin e projekteve të rëndësishme. Ligji për ndihmën shtetërore është i 
vlefshëm për të gjithë sektorët e prodhimit dhe shërbimit dhe të gjitha masat e 
ndërmarra nga qeveria qendrore dhe lokale, si edhe nga subjekte të tjera që veprojnë në 
emër të shtetit dhe nga e cila përfitojnë të gjitha ndërmarrjet, me përjashtim të atyre në 
bujqësi dhe peshkim.  
 
Për t’iu përgjigjur këtij realiteti dhe për të lehtësuar hyrjen e investitorëve të huaj, 
parlamenti ka miratuar Ligjin nr. 10316, datë 16.09.2010 “Për disa shtesa në Ligjin Nr. 
7764, datë 02.11.1993 “Për investimet e huaja”. Ky ligj garanton mbrojtje të posacme 
shtetërore për disa kategori të investitorëve të huaj të cilët në procesin e investimeve 
përballen me probleme të pronësisë, për shkak të pretendimeve që lidhen me titujt e 
pronësisë nga palë të treta. Kjo mbrojtje do të jetë e përkohëshme për një periudhë 
katër vjecare ose deri në përfundimin e regjistrit elektronik për titujt e pronësisë. Kjo 
mbrojtje e posacme shtetërore garantohet për investimet e huaja në infrastrukturën 
publike, në turizëm, në energjetikë, bujqësi dhe në pasuri të paluajtshme të vendosura 
në dispozicion të investitorit nga vetë qeveria shqiptare, si edhe në rastet kur investimi 
i parashikuar pritet të vlejë mbi 10 milionë euro. Mbrojtja e posaçme shtetërore 
parashikon zëvendësimin me të drejta të plota të investitorit të huaj nga ana e shtetit 
shqiptar në konfliktin juridiko-civil me palë të treta private. Zëvendësimi i investitorit 
të huaj si palë bëhet në bazë të nenit 200 të Kodit të Procedurës Civile. Përfaqësimi i 
shtetit në gjykim bëhet nga ministria, që mbulon fushën me të cilën lidhet investimi i 
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huaj, nëpërmjet Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit, në përputhje me rregullat dhe 
procedurën e përcaktuar në ligjin nr. 10 018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”.  
Mbrojtja e posaçme shtetërore jepet vetëm pasi ka lindur mosmarrëveshja juridike 
civile me palët e treta private dhe asnjëherë a priori. Mbrojtja e posaçme shtetërore, në 
kuptimin e këtij ligji, do të jepet deri më 31 dhjetor 2014.  Kjo mbrojtje jepet vetëm për 
mosmarrëveshje individualisht të përcaktuara dhe përfundon me zgjidhjen me 
mirëkuptim ose gjyqësisht të këtyre mosmarrëveshjeve ose, sipas rastit, me 
ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Mbrojtja e posaçme shtetërore mund të përfshijë 
edhe marrjen përsipër nga ana e shtetit të detyrimeve të vendosura nga gjykata 
shqiptare mbi investitorin e huaj, në dobi të palëve të treta private, me kusht që: 
a) kjo mbrojtje të jetë vendosur dhe shteti shqiptar të ketë qenë i përfaqësuar në 
gjykatë, së paku, përpara fazës së mbylljes së hetimit gjyqësor; 
b) vendimi i Këshillit të Ministrave për dhënien e kësaj mbrojtjeje të ketë parashikuar, 
shprehimisht, marrjen përsipër nga ana e shtetit shqiptar të çdo detyrimi që gjykata 
shqiptare mund të vendosë në çështjen konkrete ndaj investitorit të huaj. 
Megjithatë pavaresisht regjimit liberal te investimeve te huaja direkte , ekzistojne edhe 
disa perjashtime , ketu mund te theksjome perjashtimin per te drejten e pronësisë në 
lidhje me tokën bujqësore, e cila rregullohet nga  ligji  Ligj nr.8337, date 30.4.1998 “Për 
kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave” dhe  Ligji 
nr.8318, date 1.4.1998 “Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve dhe 
kullotave që janë pasuri shtetërore” te cilat vendosin se tokat bujqesore nuk mund te 
blihen nga investitoret e huaj  por mund te leshohen me qera per nje periudhe 
maksimale  prej 99 vjetesh . Aksesi ndaj tokës në Shqipëri raportohet si një ndër 
problemet kryesore për investitor të vecantë të huaj për shkak të një sërë faktorëve, 
ndër të cilët përfshihen: mungesa e dokumenteve të pronësisë, pretendime të 
mbivendosura për token në fjalë dhe vendimeve të paparashikuara nga gjykatat.  
Per sa i perket mosmareveshjeve neni 8 i Ligjit nr. 7764 datë 02.11.1993 “Për Investimet e 
Huaja” specifikon se Investitorët në Shqipëri gëzojnë të drejtën e mbrojtjes nga gjykata 
lidhur me të drejtat e tyre që kanë të bëjnë me investimet e tyre. Palët në një konflikt 
mund të bien dakord të paraqesin mosmarrëveshjet për konsideratë tek një institucion 
arbitrazhi. Në rast të një dështimi të këtij arbitrazhi, investitorët e huaj gëzojnë të 
drejtën ta paraqesin kërkesën e tyre në një gjykatë shqiptare apo gjykatë abritrazhi në 
Tiranë. Në rast të një mosmarrëveshjeje në lidhje me diskriminimin, transferimin e 
aseteve, apo shpronësim indirekt të investimit të huaj nga qeveria, investitori mund ta 
parashtrojë ankesën e vet në Qendrën Ndërkombëtare për Zgjidhjen e 
Mosmarrëveshjeve në lidhje me Investimet (ICSID). Marrëveshjet ndërkombëtare të 
ratifikuara kanë superioritet ligjor mbi legjislacionin vendas për cështje që lidhen me 
IHD-të. 
Një tjetër ligj i rëndësishëm për investitorët e huaj është edhe Ligji nr. 9663, datë 
18.12.2006  “Për Koncesionet”, i cili ka si objektiv kryesor lehtësimin e realizimit të 
projekteve të konçesioneve dhe rritjen e transparencës së projekteve. Ky ligj aplikohet 
në fushat kryesore të sektorit publik, siç është sektori i transportit, prodhimit dhe 
shpërndarjes së energjisë, telekomunikacionet etj, fusha këto mjaft tërheqëse për 
investitorët e huaj. Ligji në fjalë, gjithashtu synon zhvillimin e mëtejshëm të parimeve 
të përgjithshme në lidhjen e kontratave nga autoritetet publike, nëpërmjet përcaktimit 
të procedurave të veçanta për dhënien e projekteve konçesionare. Në raste të veçanta, 
për nxitjen e investimeve në sektorë parësorë në zhvillimin ekonomik të vendit, në 
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përputhje me objektivat strategjikë, Këshilli i Ministrave mund t’u ofrojë investitorëve, 
vendas apo të huaj, koncesione me çmimin simbolik 1 euro. Pikërisht kjo politikë bën 
pjesë në incentivat për përthithjen e investimeve të huaja direkte.  
 
Një tjetër lehtësim për investitorët e huaj ka qënë edhe Ligji nr. 9723 datë 03.05.2007 
“Për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit”, sipas të cilit janë parashikuar proçedura të 
shpejta për regjistrimin e një shoqërie tregtare. Ligji i ri ka ndryshuar formën e 
regjistrimit të shoqërive tregtare, duke kaluar nga një proçedurë juridike e menaxhuar 
nga gjykata që kërkonte disa javë dhe disa faza administrative në një proçes 
administrativ të racionalizuar, të shpejtë dhe komod për investitorët e huaj dhe 
shqiptarë.  
 
Po kështu, një vend të rëndësishëm për investimet e huaja ka zënë edhe Ligji Nr.9901, 
Datë 14.4.2008 “Për Tregtarët Dhe Shoqëritë Tregtare”, ligj ky i cili ka rregulluar me 
kritere dhe parametra mjaft europiane statusin e tregtarit, krijimin e shoqërive tregtare 
si dhe të drejtat dhe detyrimet e ortakëve, aksionerëve por pa lënë menjanë edhe 
proçedurën e likujdimit dhe falimentimit. Vlen të përmëndim këtu se ky ligj është 
inspiruar nga legjislacioni tregtar francez, italian, gjerman dhe anglez, fakt ky i cili e 
unifikon normativën shqiptare me atë ndërkombëtare. Ky ligj parashikon gjithashtu 
mundësinë e krijimit në Shqipëri, nga ana e investitorit të huaj, të shoqërive tregtare të 
mëposhtme:  
Shoqëritë Kolektive, shoqëritë komandite, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe 
shoqëritë aksionare.  
Krijimi i një filjali ose branch. 
Joint Venture ose de facto corporation. 
 
Një tjetër ligj i cili i ka shërbyer investitorëve të huaj është edhe Ligji nr. 9817 datë 
22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”. Ky ligj bazuar edhe në ratifikimin e 
Marrëveshjes së Stabilizim - Asociimit (MSA), ka sjell si pasojë adoptimin e rregullave 
dhe standarteve europiane në sektorit bujqësor. Ky ligj përcakton objektivat, masat dhe 
programimin e politikave bujqësore e të zhvillimit rural, të shërbimeve publike 
bujqësore, të kërkimit dhe trajnimit profesional, si dhe bazën e të dhënave dhe 
informacionin për politikat në sektorët e bujqësisë dhe të zhvillimit rural, duke sjell në 
vëmëndje të shoqërisë dhe veçanërisht investitorëve të huaj, zhvillimin e zonave rurale 
dhe krijimin e të ardhurave nga shfrytëzimi i tyre.   
 
Një sektor tjetër, ku investimet e huaja kanë një peshë sinjfikative është edhe sektori i 
telekomunikacionit elektronik, i cili është rregulluar nga Ligji nr. 9918 datë 19.05.2008 
“Për Telekomunikacionet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj ka si qëllim 
promovimin e konkurrencës dhe të infrastrukturave efiçente për të siguruar shërbime 
adekuate në të gjithë teritorrin, bazuar në principin e neutralitetit elektronik në 
sektorin e telekomunikacioneve elektronike.  
 
Konkluzionet 
Bazuar në arsyetimin e mësipërm, është evidente se kuadri ligjor i investimeve të huaja 
direkte në Shqipëri, sado i gjërë, mbetet ende në zhvillim e sipër. Megjithatë, për të 
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arritur një konkluzion sa më koherent me aktualitetin. Shkurtimisht, në këtë kuadër 
mund të pasqyrohet këto përfundime: 
Interesi për të investuar në Shqipëri është mjaft sinjifikativ. Investitorët e kanë kuptuar 
se Shqipëria është një shans mjaft i mirë investimi pasi ofron kosto të ulët në raport me 
rendimentin e lartë të ardhurave të përftuara. Kosto e të bërit biznes në Shqipëri është 
kompetitiv, si nga pikëpamja e kostos së punës po ashtu edhe nga pikëpamja e 
shpenzimeve të përgjithshme. Një nga pikat kryesore më të forta të Shqipërisë, që 
motivon investitorët për të investuar është njohuria e gjuhëve të huaja, cilësia dhe 
motivimi i lartë i kapitalit human, duke shtuar nga ana tjetër sistemin dinamik i cili 
është në zhvillim e sipër.  
Shqipëria nuk është vetëm një vend që ka shumë burime natyrore, por edhe një 
ekonomi në rritje, falë incentivave që kemi përmëndur më lartë, të cilat kanë si objektiv 
tërheqjen e investimeve të huaja.  
Nga ana tjetër Shqipëria për nga pozicioni gjeografik është një vend europian dhe së 
shpejti në të ardhmen do të inkludohet edhe nga pikëpamja politike. Ky fakt sjell si 
pasojë tërheqjen e mjaft investimeve të huaja në të ardhmen.  
Vlen për të shtuar edhe faktin se pavarësisht efekteve pozitive të investimeve të huaja 
të treguara si më lartë, mund të evidentohet nga ana tjetër, shfrytëzimi i krahut të 
punës vendas dhe përqëndrimi i investitorëve të huaj vetëm në minimizimin e kostove 
te tyre dhe maksimizimin e fitimeve. Duke marrë parasysh këtë fakt dhe zhvillimin e 
shoqerisë Shqiptare, investitorët e huaj duhet te mendojne me shume në nivel sistemi 
dhe duhet te kenë një vizion makroekonomik strategjik duke përfshirë dhe një plan 
afatgjatë për zhvillimin e vendeve dhe kapitalit human ku drejtohen investimet e tyre: 
ideja vetem e perfitimit tregtar në nivel mikroekonomik nuk do të ketë shumë 
prespektive në të ardhmen. Ne globalizimin e diteve te sotshme do te ketë sukses 
specializimi afatgjatë i udhëhequr nga politikat makroekonomike, planet e 
strukturuara të biznesit dhe jo vetem nga politikat mikroekonomike, të kostove të ulta 
dhe të përfitimit maksimal në vendet ku investimet e huaja direkte përfundojnë. 
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xx Merita Begolli 

Dr. sc. Ilir Morina, Prof. Ass. 

Zonat e mbrojtura të natyrës si potencial për zhvillimin turistik të 
Kosovës 

 
Abstrakt  
Në këtë punim trajtohen vlerat e Zonave të Mbrojtura të Natyrës dhe potencialet 
turistike të tyre. Zhvillimi i aktiviteteve ekonomike përfshirë edhe turizmin kanë 
ndikim të caktuar në gjendjen e vlerave natyrore të zonave të mbrojtura. Prandaj edhe 
zhvillimi i formave të ndryshme të turizmit, përcjellët me ndikime të ndjeshme në 
biodiversitetin dhe peizazhin e tyre. 
Ky punim rëndësi të veçantë i ka kushtuar ndikimit të zhvillimit të turizmit në Zonat 
më të mëdha të mbrojtura në Republikën e Kosovës, si në Parkun Kombëtar “Mali 
Sharr”, Parkun Kombëtar të sapo shpallur “Bjeshkët e Nemuna”, Parqet Regjionale 
Mirusha dhe Gërmia, dhe në Monumentin e natyrës Shpella e Gadimes. 
 
Fjalë kyçe: park, zonë, shpella, turizëm, natyrë 
 
Hyrje 
Pozita gjeografike, faktorët gjeologjik, pedologjik, hidrologjik, relievi dhe klima janë 
faktorë të cilët kanë mundësuar që Kosova të jetë e pasur me  vlera të shumta burimore 
dhe estetike si dhe me fond të pasur gjenetik të llojeve bimore dhe shtazore.  
Instrument shumë i rëndësishëm ligjor për ruajtjen e vlerave të natyrës është ruajtja e 
tyre përmes Zonave të Mbrojtura. Ato shpallen me qëllim të mbrojtjes dhe përkujdesjes 
së biodiversitetit, peizazheve, karakteristikave natyrore dhe trashëgimisë kulturore dhe 
për ofrimin e menaxhimit efektiv përmes mjeteve juridike dhe mjeteve të tjera. 
Deri më sot janë shpallë 97 Zona të Mbrojtura, të cilat përfshijnë sipërfaqen prej 
136.842,34 ha (12.4 % e territorit të Republikës së Kosovës). Prej tyre  11 janë  Rezervate 
të Natyrës , 2 Parqe Kombëtare, 82 Monumente të Natyrës  2 Parqe Regjionale të 
Natyrës dhe 1 Park Pylli). Sipërfaqen më të madhe të zonave të mbrojtura e zënë Parku 
Kombëtar “Mali Sharr” dhe “Bjeshket e Nemuna” me 84.8 % të sipërfaqes së 
përgjithshme të zonave të mbrojtura ( AKMM,  2013). Shumë prej këtyre zonave si: 
Parku Kombëtar “Mali Sharr”, “Bjeshkët e Nemuna”, Ujëvarat e Mirushës, Parku 
Gërmia, Shpella e Gadimes, Bifurkacioni i Nerodimes, Gryka e Rugovës, Kanioni Ura e 
Fshajtë etj., ofrojnë potenciale për zhvillimin e formave të ndryshme të turizmit duke 
përfshirë, turizmin dimëror, veror, malorë, ekologjik, sportiv etj.  
  
Zonat e Mbrojtura të Natyrës dhe turizmi ekologjik (ekoturizmi) 
Zonat e Mbrojtura janë vend ideal për zhvillimin e ekoturizmit, ekzistojnë definicione 
të ndryshme të cilat janë dhënë për turizmin ekologjik (ekoturizmin). Sipas shoqatës 
ndërkombëtare të ekoturizmit (The International Ecotourism Society), ai përcaktohet 
si: "udhëtim i përgjegjshëm në zonat natyrore e që ka për qëllim ruajtjen e mjedisit dhe 
përmirësimin e mirëqenies së popullatës lokale". Ekoturizmi dallohet prej llojeve tjera 
të turizmit në natyrë, ai duhet të plotësojnë disa kritere të cilat janë miratuar nga 
agjencitë ndërkombëtare për ekoturizmin (Drumm & Moore):  
 



 

 

 

513 

 

 

Industria e turizmit ofron 200 milionë vende punë në mbarë  botën. Në vitin 2010, 
është llogaritur që kjo të rritet deri në 250milion (WTTC dhe WEFA). Zhvillim të 
hovshëm ekoturizmi ka pasur në vendet në zhvillim, ku ai nuk është parë vetëm si një 
aktivitet për financimin e mbrojtjes së mjedisit, por si një mënyrë për të rritur 
ekonominë kombëtare dhe për të tërhequr turistë (Wikipedia). Vendet në zhvillim e 
shikojnë turizmin ekologjik si një mënyrë e përfitimeve ekonomike, prandaj është bërë 
pjesë kryesore e strategjive të zhvillimit ekonomik të tyre. Në 1997, Brazili ka filluar një 
program me vlerë prej 200 milion $ për zhvillimin e zonave të ekoturizmit, ndërsa 
vendet e tjera të Amerikës Latine kanë investuar mbi 21 miliard $ në zhvillimin e 
ekoturizmit ( Katz, A., 2007). 
 
Turizmi në Zonat e Mbrojtura të Natyrës 
 Zonë e Mbrojtur e Natyrës është zona e shpallur me qëllim të mbrojtjes dhe 
përkujdesjes së biodiversitetit, peizazheve, karakteristikave natyrore dhe trashëgimisë 
kulturore dhe për ofrimin e menaxhimit efektiv përmes mjeteve juridike dhe mjeteve të 
tjera (Ligji i Natyrës, 2006). 
Sipas këtij ligji klasifikimi i Zonave të Mbrojtura bëhet në 6 kategori: Rezervati Strikt i 
Natyrës (zonë e mbrojtur kryesisht për qëllime shkencore), Parku Kombëtar (zonë e 
mbrojtur kryesisht për qëllime të mbrojtjes së ekosistemeve dhe rekreacionit), 
Monumenti Natyror ( zonë e mbrojtur kryesisht për qëllime të konservimit të 
karakteristikave specifike natyrore), Zona Menaxhuese e Habitateve ose Llojeve të 
Mbrojtura (zonë e mbrojtur për ruajtjen e habitateve ose llojeve të mbrojtura), Peizazhi 
i Mbrojtur ( zonë e mbrojtur për qëllime të ruajtjes së peizazheve), Zona e Mbrojtur e 
Resurseve Natyrore ( zonë e mbrojtur me qëllim të shfrytëzimit të qëndrueshëm të 
ekosistemeve natyrore). 
Aktualisht numri i zonave të mbrojtura të natyrës është 97 dhe përfshinë sipërfaqen 
prej 136.842,34 ha (12.4 % e territorit të Kosovës). Numri i Zonave të Mbrojtura prej 
fillimit të shpalljes së tyre e deri më sot, gjithmonë ka shënuar rritje (figura 1). Ky 
numër do të rritet nëse kihet parasysh shpallja e Bjeshkëve të Nemuna Park Kombëtar 
dhe mbi 100 zona të tjera të Propozuara.  
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Figura 1. Kronologjia e shpalljes së Zonave të Mbrojtura në Kosovë 1953-2008  
 
Turizmi në Republikën e Kosovës rregullohet sipas Ligjit për turizmin dhe shërbimet 
turistike (2010/03-L-168) dhe realizon rreth 8-10 % të produktit shoqëror vendor (MTI, 
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2001). Pas vitit 2000 sektori i turizmit karakterizohet me një zhvillim intensiv, spontan 
dhe të pa kontrolluar, i shoqëruar me pasoja për mjedisin. Turistët nga Kosova më 
shumë preferojnë turizmin malorë kurse më pak të preferuar janë, turizmi: dimëror-
rekreativ, kulturor, afarist, transit, shëndetësor dhe speleoturizmi (IPH, 2004).  
Potencialin më të madh turistik prej Zonave të Mbrojtura e kanë Parku Kombëtar “Mali 
Sharr” dhe Parku kombetare “Bjeshkët e Nemuna”. Ato ofrojnë mundësi të mëdha 
sidomos për zhvillimin e turizmit sportiv dimëror. Gjatësia e shtigjeve për skijim në 
Bjeshkët e Nemuna dhe Sharr arrin 209.729 m , me mundësi që në to të  mund të 
skijohen në një kohë më se 200.000 skitarë. Kjo i tejkalon edhe masivet e tjera të rajonit 
si Triglavi e Pelisteri ( Gashi, M., 1997),  
 
Turizmi në Parkun Kombëtar “Mali Sharr” 
Në vitin 1986 nga Kuvendi i Kosovës një pjesë e Malit Sharr me sipërfaqe 39. 000 ha 
është shpallë “Park Kombëtar”, dhe shtrihet në kufijtë e katër komunave: Prizren 
(19.500 ha), Shtërpcë (15.210 ha), Therandë (2730 ha) dhe Kaçanik (1560 ha).( GZK. 11/86 
) 
Malet e Sharrit shquhen për vlera botanike, faunistike, ekologjike, turistike, rekreative, 
sportive dhe kulturore. Pyjet mbulojnë 48% të sipërfaqes, kullosat 49%, livadhet 1.6%, 
shkrepat 1.4%. Klima është nga ajo kontinentale e butë deri në klimën alpine në 
lartësitë mbi 2000 m.  
Nga aspekti floristik hyjnë në radhën e maleve më të pasura të Kosovës dhe Gadishullit 
Ballkanik dhe paraqesin një thesar të specieve bimore me një numër të madh të llojeve 
endemike, relikte, të rralla dhe të rrezikuara. Afër 2000 lloje bimore dhe 360 lloje të 
faunës. (Parku Nacional, 2008) 
Masivi i Sharrit ofron kushte të volitshme për zhvillimin e turizmit malor, dimëror, 
veror, rural, shëndetësor, alpinist, gjuetisë, peshkimit, aktiviteteve në natyrë etj. 
Nga gjithë këto lokalitete të Masivit të Sharrit, vetëm në Brezovicë është krijuar baza 
materiale turistike, përkundër faktit se ekspertët e OSCE-së, lokalitetin e Prevallës e 
kanë rangu më lartë si qendër të turizmit dimëror-sportiv. Brezovica disponon me 1112 
shtretër, prej të cilëve 690 në hotele të kategorisë 'A' dhe 'B', me teleferik, ski, ashensor 
dhe përmbajtje të tjera përcjellëse (MTI, 2001).  
Prevalla është brenda territorit të Parkut Nacional të „Malit Sharr” dhe ka vlera të larta 
për zhvillimin e turizmit. Aty zhvillohet turizmi malor, dimëror, veror, aktivitetet në 
natyrë, turizmi shëndetësor, ekskursionet turistike etj. Në Prevallë nuk ekziston 
infrastruktura adekuate turistike, dhe se çdo gjë është e improvizuar dhe e krijuar për 
t'u shfrytëzuar përkohësisht, (ndërtimi i vikend shtëpive, restoranteve, moteleve, 
tendat etj.).  
Brenda territorit të Parkut Kombëtar „Mali Sharr” ekzistojnë katër rezervate strikte të 
mbrojtur ( Pisha e madhe, Oshlaku, Prevalla dhe Rusenica) të cilat posedojnë me lloje 
të rralla dhe endemike të florës dhe të faunës, jo vetëm në Kosovë por edhe më gjerë 
(MMPH, 2008). Prandaj në këtë vend mund të zhvillohen edhe vizita hulumtuese dhe 
edukativo – arsimore. 
 
Turizmi në “Bjeshkët e Nemuna” 
Pozita gjeografike, kushtet klimatike, hidrografia, flora dhe fauna mjaft e pasur janë 
elemente mjaft të rëndësishme, që këtij rajoni turistik i krijojnë mundësi për zhvillimin 
e turizmit rekreativ, rural, ekoturizmit, turizmit të gjuetisë etj. Klima është tipike, me 
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reshje të mëdha bore, me shpati të përshtatshme për zhvillimin e sporteve dimërore. 
Përplot me maje të larta (Gjeravica 2.656m), burime e rrjedha lumenjsh me gryka e 
kanione, pyje të larta dhe me një faunë të shumëllojshme që krijojnë një peizazh mjaft 
të bukur dhe atraktiv për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. 

 

 
Foto 1 dhe 2. Kompleksi turistik në Leqinat (Pejë) dhe fshati turistik në Prevallë 
 
Studimet e bëra nga OECD tregojnë se në këtë rajon turistik, mund të ndërtohen: 10 
qendrat më rëndësi për zhvillimin e turizmit dimëror-sportiv (MTI, 2007). 
 
Tabela 1. Qendrat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit dimëror- sportiv në  
    Bjeshkët e Nemuna  

Qendrat kryesore të 
maleve 

Nr. Skiatorëve Kap. tërësishëm i 
qendrave 

Maja e Rusolisë 19.250 40.000 

Maja e Kurvalës 11.250 22.000 

Bjeshkët e Belegut 7.550 15.000 

Koprivniku 6.620 11.000 

Rrasa Zogut 5.150 10.000 

Starzc 4.150 8.000 

Maja e Strellcit 3.855 7.000 

Hala 3.780 7.000 

Maja e Leqinatit 2.760 5.000 

Maja e Moknës 2.030 4.000 

Gjithsej 65.393 129.000 
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Prezenca e shumë liqeneve glaciale, Shpella e Radavcit, Gryka e Rugovës, Shpella në 
Grykë të Rugovës, burimet e shumta ujore, ia shtojnë vlerën turistike kësaj zone. 
Bjeshkët e Nemuna i përmbushin të gjitha kriteret dhe ne dhjetore te vitit 2012  janë 
shpallë Park Kombëtar. Iniciativa për shpalljen e “Bjeshkëve të Nemuna” Park 
Kombëtar  ka nisur në vitin 1970 për të vazhduar më pas më 2002 e deri 2010. Sipas 
studimeve jane përfshire pjesë të territorit të Komunës së Pejës, Junikut, Istogut, 
Deçanit dhe Gjakovës me një sipërfaqe rreth 62.000 ha (AKMM, 2008). 
 
Parku Regjional Mirusha  
Kanioni i Mirushës gjendet në rrjedhjen e poshtme të lumit Mirusha, degë e majtë e 
lumit Drini i Bardhë. Për shkak të vlerave të saja natyrore gjeomorfologjike, 
hidrologjike, etj më 1983 pjesa e rrjedhjes se lumit Mirusha me sipërfaqe prej 555,80,70 
ha, që përfshinë zonën e Kanionit është shpallur Park Regjional i Natyrës.  
Kanioni shquhet me numër të madh të liqeneve dhe ujëvarave (13 liqene dhe12 ujëvare) 
me sipërfaqe, disa shpella, forma e lartësi të ndryshme që e bëjnë vend atraktiv për 
shumë vizitorë. Turistët më të shpeshtë janë nxënësit e shkollave, por nuk mungojnë 
edhe turistë të huaj si dhe studiues të ndryshëm (AKMM, 2008). 
 
Parku Regjional Gërmia 
Për shkak të bukurive të posaçme natyrore, vlerave burimore dhe estetike natyrore në 
vitin 1987 Kuvendi Komunal i Prishtinës ka marr nën mbrojtje Kompleksin “Gërmia” në 
kategori të Parkut Regjional të Natyrës, me sipërfaqe 1.126.01.00 ha. Mbi 75 % e 
sipërfaqes së parkut është e mbuluar me pyje mjaftë të ruajtura me bashkësi të 
shpardhit, qarrit, bungut dhe ahut. Një pjesë të rëndësishme të sipërfaqes së mbrojtur e 
përfshinë edhe zona për rekreacion dhe pushim, në të cilën  gjenden edhe livadhe si 
dhe infrastruktura e ndërtuar. Në kuadër të territorit të mbrojtur gjendet edhe zona për 
rekreacion dhe pushim, e cila përfshinë një sipërfaqe prej 41.40.52 ha. Ajo fillon prej 
pishinës duke përfshirë livadhet, terrenet sportive, ish hotelin e Gërmisë dhe deri te 
fillimi skiliftit. Shume qytetarë  kalojnë një pjesë të ditës ose edhe fundjavën në të 
(ShEK, 2002). 

      
Foto 3 dhe 4. Ujëvarat e Mirushës  dhe Parku i Gërmia 
 
Shpella e Gadimes 
Gjendet në afërsi te Lypjanit (pranë rrugës Prishtine – Ferizaj), në fshatin Gadime e 
ulët. Shpella e Mermertë quhet ngase është e ndërtuar në shkëmbinj të mermerit dhe 
është një ndër shpellat më të bukura jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë  
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Në këtë shpellë paraqiten të gjitha llojet e stolive, stalagmite dhe stalaktite, në forma 
dhe madhësi të ndryshme e posaçërisht tërheq vëmendjen stolia aragonite. Shpella 
është e vjetër me dhjeta miliona vite dhe është zbuluar dhe është vënë nën mbrojtje në 
vitin 1969 ( IKMN, 2005).   

         
Foto 5 dhe 6. Shpella e Gadimes 

 
Ka interesim të madh për ta vizituar por menaxhimi jo adekuat ka sjell ngecje në këtë 
drejtim. Që pas lufte kanë ndodhur shumë dëmtime të cilat medoemos duhet të 
riparohen. 
 
Konkluzione dhe rekomandime  
Është rritë numri i Zonave të Mbrojtura, vetëm gjatë viteve 2007 dhe 2008 janë marrë 
nën mbrojtje 54 zona të reja të natyrës, me ç’rast numri i tyre është rritur në gjithsej 97. 
Nga shfrytëzimi i natyrës pa një kriter të qëndrueshëm, në masë të konsiderueshme 
janë dëmtuar ekosistemet dhe biodiversiteti i zonave të mbrojtura. Pasojat më të 
mëdha të këtij zhvillimi i ka pësuar Parku Kombëtar “Mali Sharr”, ku janë evidentuar 
shumë probleme, si: vazhdimi i ndërtimit të shtëpive në zonën e Prevallës, prerjet 
ilegale të pyjeve, dëmtimi i pyjeve dhe peizazhit si pasojë e shfrytëzimit të gurit, 
dëmtimet nga fatkeqësitë natyrore nga era dhe bora, dëmtimet nga insektet dëmtues, 
nga hedhja e mbeturinave, etj. Nga këto ndikime nuk janë kursyer as zonat e tjera të 
mbrojtura, si: Shpella e Gadimes, Parku Gërmia dhe Mirusha, Bifurkacioni i Nerodimes 
dhe zonat e tjera. Në Kosovë mungon strategjia e ruajtjes së natyrës, strategjia e 
zhvillimit të ekoturizmit, etj. 
Rekomandohet zbatimi i ligjit për mbrojtjen e natyrës dhe ligjeve të tjera mjedisore, 
hartimi i strategjisë dhe planit nacional të veprimit për ruajtjen e natyrës dhe 
strategjisë për zhvillimin e ekoturizmit. Rekomandohet mbrojtja më e mirë e zonave 
ekzistuese dhe shpallja e zonave të reja nen mbrojtje. Të hartohen plane hapësinore 
dhe menaxhuese për zonat e mbrojtura të natyrës si dhe themelimi i organeve 
menaxhuese për disa zona të mbrojtura. Të bëhet ngritjen e vetëdijes dhe sensibilizimit 
për zhvillimin e ekoturizmit në zonat e mbrojtura si dhe të organizohet sensibilizimi i 
turistëve vendor dhe ndërkombëtar, dhe lansimi i reklamave me bukurit natyrore të 
vendit tonë. 
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Globalizimi I tregjeve financiare 

 
Hyrje 
Globalizmi është një dukuri me ndikim shumë të madh në të gjitha zhvillimet 
ekonomike, sociale, politike, karakteristike për dhjetëvjecarët e fundit të shekullit XX. 
Ai përbën një realitet të ri. Globalizmi është zhvillim tej tregut dhe ekonomisë botërore 
dhe nënkupton të ashquajturën “botë pa kufi”. Globalizimi nuk mund të trajtohet si një 
dukuri e cila ka një moment fiks fillimi dhe nuk ka një përkufizim të saktë. Shpërndarja 
e pabarabartë e burimeve natyrore bënë që të gjitha vendet e botës të jenë gjithmonë e 
më të ndërvarura ndaj prodhimeve dhe shërbimeve që ofrohen nga vëndet e tjera të 
cilat ato vetë nuk i zotërojnë dhe për pasojë nuk mund ti prodhojnë. Ai nxiti 
levizshmërinë e madhe të njerëzve nga njeri vend në një vend tjetër dhe kjo ka bërë që 
të kemi një ndërthurje të kulturave nëpërmjet përshtatjes kulturore dhe sociale të tyre. 
Një rol tepër të rëndësishëm në globalizimin e vendeve luajnë edhe emigrantët, të cilët 
kontribuojnë si në nivelin ekonomik të vendeve pritëse të tyre, por edhe të vendeve 
përkatëse nga ata vijnë po ashtu dhe në nivelin social, kulturor gjë që sjell dhe 
përfitime. Dhe vetë fjala “globalizëm” nuk përfshin disa vende me karakteristika ose 
tipare specifike, por nga vetë emri do të thotë se perfshin të gjitha vendet e globit. 
Globalizmi si dukuri ka nisur të ekzistojë në formën e shkëmbimeve të thjeshta 
tregëtare por sot është shndërruar në një dukuri komplekse që përfshin të gjitha sferat 
e jetës së njerezve dhe të shteteve në të gjithë botën duke filluar nga më të mëdhatë 
dhe më të zhvilluarat, që përfshijnë brenda tyre miliona banorë, deri në ato vende me 
disa mijëra banorë dhe me sipërfaqe të vogël. Përfitimet e kësaj dukurie janë universale 
dhe të shumëllojshme duke nisur me përfitimet politike, ekonomike, sociale, kulturore, 
teknologjike, shkëmbimit të eksperiencave në të gjitha aspektet, difuzioni si dukuri 
brenda së cilës përfshihet në çdo nivel bashkëveprimi, mundësi në shfrytëzimin e të 
gjitha të mirave dhe shërbimeve të ofruara, ristrukturimin e jetës, hapja e rrugës për 
veprimtari të cilat ende nuk janë eksploruar. 
 1. Globalizimi ekonomik 
Termi globalizim, ka filluar të përdoret gjerësisht duke filluar që nga vitet ’60 të 
shekullit XX, edhe sot e kësaj dite nuk ka një përcaktim apo përkufizim të saktë të tij. 
Një gjë e tillë e bën të pamundur zhvillimin e një analize teorike dhe përcaktuese, që të 
mundësonte krijimin e një kornize brenda së cilës të mund të analizojmë me koherencë 
edhe evidencat e panumërta empirike, të cilat i mveshen herë me të drejtë e herë pa të 
drejtë këtij fenomeni kaq modern. Megjithatë, studiues të fushave të ndryshme janë 
përpjekur të përkufizojnë një fenomen të tillë.  
Kështu sociologu i famshëm i nivelit botëror, Zygmunt Bauman, e përcakton 
globalizimin si një zhvlerësim të rregullave si të tilla: njeriu, duke qenë i paaftë të 
rregullojë dhe të ndikojë mbi fenomenet që zhvillohen dhe ndryshojnë në shkallë 
globale, bëhet një spektator pasiv para situatave të pakontrollueshme dhe të 
paparashikueshme. Në të njëjtën kohë, është e famshme shprehja e matematicienit 
Edëard Lorenz, sipas së cilës në një botë të globalizuar tronditjet e ajrit që shkaktojnë 
krahët e një fluture në Amazonë mjaftojnë për të nxitur një furtunë në Teksas. 
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Përkufizime të tjera shfaqen si rrjedhim i pozicionimeve politike të autorëve të tyre. 
Mbështetësit më të vendosur të tregut, apo djathtistët kryesisht, e shikojnë 
globalizimin si fazën më të arrirë, si triumfin e kapitalizmit liberal, ku tregu dhe dora e 
tij e padukshme rregulluese do të ndihmojë në zhvillimin e shoqërisë botërore. 
Kundërshtarët më të guximshëm të globalizimit, apo majtistët, e dallojnë atë si fazën 
më të arrirë të imperializmit dhe kolonizimit të vendeve të varfëra prej vendeve të 
pasura. Në mes këtyre dy grupimeve qëndrojnë të moderuarit, të cilët e shikojnë 
globalizimin si një fenomen, i cili mund të krijojë zhvillim nëse administrohet siç 
duhet, qoftë në vendet e varfëra apo në vendet në zhvillim, qoftë edhe në vendet e 
zhvilluara. Duhet thënë detyrimisht gjithashtu se një administrim i keq i këtij Procesi, 
mund të shtojë varfërinë, pabarëzinë dhe të prodhojë kriza mbarëbotërore. 
Globalizimi është një Proces i cili përfshin të gjitha aspektet jetësore: politike, sociale, 
ekonomike, demografike, ambientale, kulturore, megjithëse kushtet paraprake të 
zhvillimit të këtij Procesi duket se kanë patur më tepër karakter ekonomik dhe social. 
Si rrjedhim analiza e tij në mënyrë të pjesshme nuk do ta plotësonte kuadrin plotësisht, 
por për qëllime studimore bëhet i pashmangshëm studimi i tij sektorial. Në të njëjtën 
kohë duket e qartë se globalizimi është një fenomen i pandalshëm, i cili duhet pranuar 
si i tillë dhe të administrohet në atë mënyrë që të jetë i vlefshëm për të gjithë 
njerëzimin, duke marrë parasysh edhe karakterin e tij mbarënjerëzor. Edhe mbi 
origjinën e globalizimit ka mendime nga më të ndryshmet. Diferenciali kohor midis 
këtyre mendimeve nuk është i parëndësishëm: përfshin shekuj, por edhe mijëvjeçarë 
duke filluar që me tregtinë në Egjiptin e vjetër, duke kaluar në zbulimin e Amerikës, 
duke vazhduar më pas me revolucionin industrial të shek.XIX e deri në zhvillimin 
teknologjik të disa dekadave më parë. 
Megjithë rëndësinë e zbulimeve dhe marrëdhënieve tregtare të disa shekujve apo disa 
mijëvjeçarëve më parë, duhet thënë se zhvillimet e dy shekujve të fundit, duke filluar 
nga revolucioni industrial i shek. XIX, kanë qenë vendimtare në Procesin e globalizimit 
për një sërë arsyesh të cilat e dallojnë globalizimin e tanishëm nga integrimet e 
mëparshme në disa pika: 
volumi tregtar ka pësuar një rritje të jashtëzakonshme në dy shekujt e fundit në nivel 
botëror;varieteti i mallrave dhe shërbimeve të përfshira në marrëdhëniet tregtare kanë 
pësuar një rritje të konsiderueshme; 
diferenca midis cmimeve për të njëjtin produkt apo shërbim ka pësuar një rënie të 
vazhdueshme ne tregjet e vendeve te ndryshme; 
shmangia e efekteve inflacioniste nëpërmjet rritjes së disponibilitetit të faktorëve 
prodhues si rezultat i rritjes së marrëdhënieve tregtare ka bërë të mundur që të ndajë 
presionin e çmimit mbi faktorët e pamjaftueshëm prodhues. 
 
2. Globalizimi  i tregjeve financiare 
Në vazhdën e botëkuptimit neo – liberal të kapitalizmit, duke filluar nga vitet ’80 të 
shekullit të kaluar, edhe tregjet financiare kanë pësuar një liberalizim të theksuar duke 
vënë theksin në këtë mënyrë tek “dora e padukshme” e tregut, i cili mund të 
përmirësojë situatën e vendeve në zhvillim (dhe natyrisht edhe të vendeve të 
zhvilluara) pa qenë e nevojshme ndërhyrja dhe kontrolli i shtetit në daljet dhe hyrjet e 
kapitalit. Përsa i përket aktorëve financiarë duhet thënë se tashmë vihet re një 
shumëllojshmëri aktorësh që veprojnë në tregjet financiare. Sot bizneset mund të 
kërkojnë kredi me procedura më të thjeshta pranë tregjeve financiare. Bankat e nivelit 
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të dytë mund t’i drejtohen tregut dhe të financohen nga banka të tjera apo edhe nga 
biznese të tjera, kur më përpara duhej të drejtoheshin kryesisht tek bankat qendrore në 
rast problemesh likuiditeti. Vetë Shteti, mund të veprojë në të njëjtën mënyrë si 
bizneset e tregut financiar. Si rrjedhim Shteti, bankat dhe operatorë të tjerë veprojnë në 
të njëjtin treg duke i përzier rolet, role të cilat para liberalizimit ishin më të qarta dhe 
më të ndara. Në të njëjtën kohë ka marrë një zhvillim mjaft të madh tregu i derivatëve 
financiare, të cilët shërbejnë për të siguruar instrumentet primarë financiarë (si p.sh 
aksionet) nga rreziku i luhatjes së interesave apo këmbimit monetar: këto derivatë 
financiarë kur përdoren për qëllime spekullimi, pra për një fitim afatshkurtër, bëhen 
mjete mjaft të rrezikshme për të prodhuar kriza, duke qenë se ndikojnë në mënyrë 
indirekte në kostot e ekonomisë reale. Në fakt derivatët financiarë janë “tituj mbi tituj” 
të cilët e shpejtojnë qarkullimin financiar dhe e “virtualizojnë” ekonominë reale duke 
rritur së tepërmi rrezikun e falimentimit që si një valë cunami mund të përfshijë të 
gjithë tregun financiar tashmë të globalizuar. Për të kuptuar rolin dhe përhapjen e 
madhe të këtyre mjeteve financiare mund ta konkretizojmë këtë duke thënë se 
transaksionet financiare ndërkombëtare janë në vlerën e 1000 miliardëve dollarë në ditë 
kur vlera e shkëmbimeve të mallrave dhe shërbimeve është shumë herë më e vogël se 
kaq. Një gjë e tillë tregon që veprimet në tregjet financiare nuk kanë një raport të 
drejtpërdrejtë me shkëmbimet ndërkombëtare të mallrave dhe shërbimeve.  
 
Një situatë e tillë përshpejtohet edhe nga zhvillimi i teknologjisë së informacionit, i cili 
afron tregjet me njëri – tjetrin pothuajse në kohë reale duke bërë të mundur që, përveç 
anëve pozitive të rritet edhe aftësia kontraktuese e spekullatorëve. Po kështu 
liberalizimi i tregjeve ka mundësuar edhe shtimin e parajsave fiskale, ku mund të 
investojnë bankat, bizneset shumëkombëshe deri edhe mafiat e ndryshme, të cilat 
mund ta riciklojnë mjaft lirshëm pasurinë e krijuar nga aktivitetet e tyre të paligjshme 
Përsa i përket pasojave të liberalizimit të tregjeve financiare do t’i referohemi 
kontributeve të teorisë ekonomike dhe paralelisht me të do të bazohemi tek të dhënat 
empirike për të vërtetuar koherencën e përfundimeve teorike me realitetin ekonomik.  
Kështu sipas teorisë ekonomike, tregjet financiare janë të dobishme për disa arsye.  
Së pari, liberalizimi i tregjeve financiare mundëson lëvizjen e kapitalit nga ato vende ku 
gjendet me shumicë, në vendet ku ka një deficit të bilancës së pagesave, pra ku ka një 
mungesë kapitalesh. Alokimi efektiv i kapitalit rrit mirëqënien e përgjithshme të 
popujve. Si rrjedhim një gjë e tillë do të mundësonte që p.sh. kapitali me shumicë nga 
vendet e zhvilluara të lëvizte drejt tregjeve financiare të vendeve në zhvillim. 
Së dyti, liberalizimi i tregjeve mundëson kërkimin dhe gjetjen e atyre tregjeve që 
ofrojnë investime me fitime më të mëdha.  
Së treti, rritja e konkurrencës mes ndërmjetësve financiarë do të duhet të zvogëlojë 
kostot e financimit e cila përkthehet në një ulje të kostos së investimit për ndërmarrjet 
evendeve të financuara. 
Së katërti, zhvillime të tilla ku kemi një përmirësim të funskionimit të tregjeve dhe një 
shtim të operatorëve në konkurrencë me njëri – tjetrin do të shërbentë për një zhvillim 
të tregjeve financiare ku drejtohen financimet. 
3. Globalizmi dhe institucionet financiare 
Globalizmi në sistemin financiarë ka sjellë bashkimet dhe blerjet midis institucioneve 
të mëdha financiare që po bëhen gjithnjë më të shpeshta në tregjet mbarë botërore, të 
cilat kanë  kanë tërhequr vëmendjen e politik bërësve, studiusve  dhe mbarë shtypit 
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financiarë që vazhdimisht rëndisin firmat më  të mëdha financiare në mbarë botën. 
Shumica e këtyre megabashkimeve kanë kombinuar  bankat tregtare  të një vendi nën  
një të vetme. Në Shtetet e Bashkuara, bashkimet e fundit mes bankave tregtare kanë 
ndodhur midis bankave të mëdha siç është Bank of America me Nations Bank, Bank 
One me First Chicago dhe Norëest me Ëells Fargo,  të cilat janë rënditur si bashkimet 
më të mëdha midis këtyre institucioneve në aspektin e vlerës së tregut që kanë 
ndodhur në historinë e Industrisë Amerikane. Gjithashtu dhe në Europë janë krijuar 
mega bashkimet midis bankave tregtare si UBS me Banken Sviceriane duke krijuar një 
treg bankar gjigand të cilat janë shumë më të mëdha se çmund të ketë qënë bankat në 
të kaluaren. Në Japoni bashkimi midis tre bankave, Fuji Bank, Dai- Ichi Kangyo Bank 
dhe banka Industriale e Japonisë po krijojnë bankën e parë Trillion -Dollarëshe në botë.  
Ajo që vejmë re është një prirje e këtyre institucioneve ndërkufitare drejt bashkimeve 
midis institucioneve të mëdha financiare midis vendeve të ndryshme. Këto bashkime 
ndërkufitare shpesh herë prfshijnë institucione të ndryshme finaciare të cilat ofrojnë 
lloje të ndryshme të shërbimeve financiare në vende të ndryshme. Një shembull I 
spikatur I këtyre lloj mega shkrirjeve është ajo e Deutche Bank me Bankers Trust,  ku 
ky bashkim solli një bankë lider universal  Europiane me një akses të madh në shitjen 
me shumicë të burimeve dhe investimeve bankare në Shtetet e Bashkuara.  Në Europë, 
gjithashtu ka qëne e konsiderueshme konsolodimi ndërkufitare i  të gjithë llojeve të 
institucioneve financiare pas heqjeve të rregullave të konsiderueshme ndërkufitare të 
aktiviteteve ekonomike në tregjet financiare dhe jofinanciare. Për industritë e letrave 
me vlerë dhe shoqëritë e sigurimit, vitet e fundit vlera e tregut ndërkufitare e 
institucioneve financiare Europiane  të bashkuara e kanë tejkalur vleren e tregut të tyre 
që kanë pasur para bashkimit në vendet përkatëse. Bashkimet dhe shkrirjet e 
vazhdueshme të institucioneve financiare kanë ngritur çështje të rëndësishme dhe 
pyetje rreth politikave, shkaqeve dhe pasojave të këtyre konsolidimeve në strukturen e 
ardhshme të institucioneve financiare. Ekziston një literaturë e gjërë kërkimore mbi 
motivet dhe pasojat e këtyre konsolidimeve, duke mbuluar efikasitetin, fuqinë e tregut 
dhe çështjet manaxheriale. Duket se, shumica e rritjes së konsolidimeve përfaqeson 
përgjigjet e tregut për çrregullimet që e bëri atë më të mundshëm dhe më pak të 
kushtueshëm për tu konsoliduar, të tilla si aktin e Riegle-Neal në Shtetet e Bashkuara 
dhe Progarmin e Vetëm të Tregut në Bashkimin Europian (BE).  Konsolidimet e 
ardhshme mund të motivohen nga ndryshimet e politikave të fundit,  të tilla si pasazhi 
i  aktit Gramm-Leach- Bliley në Shtetet e Bashkuara dhe krijimi I bashkimit monetar ( 
Euro) në Bashkimin Europian. Këto ndryshime të politikave  mund të përshpejtojnë 
konsolidime të mëtejshme të institucioneve të mëdha financiare, me pasoja të 
rëndësishme sociale për riskun sistematik dhe politikën monetare të vendeve të 
ndryshme, si  dhe për efikasitetin dhe fuqinë e tregut në industrinë e shërbimeve 
financiare. 
 
4. Trendet e institucioneve financiare. 
Një ndër faktorët më motivues në konsolidimet ndër kufitare të institucioneve 
financiare është rritja e e nivelit të përgjithshëm të integrimit ekonomik përtej kufijve 
kombëtarë. Reduktimet në barrierat tregtare, rënia në kostot e transporteve si dhe 
avancimet në teknologjinë e komunikimit kanë çuar në një përshpejtim të integrimit 
ekonomik ndërkombëtar në vitet e fundit. Transaksionet ndërkombëtare në mallra dhe 
në shërbime shpjegojnë  një pjesë gjithnjë e ne rritje të ekonomisë botërore. 
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Përshembull: produkti I brendshëm bruto botëror I  tregtis  në mallra është rritur nga 
21%  që ka qënë në 1937 në 30% në vitin 199. Rritjet e fundit të ekonomisë 
ndërkombëtare kanë krijuar një kerkesë për shërbime financiare ndërkombëtare.  
Një institucion financiarë mund të përdori një shumëllojshmëri të kanaleve për ti 
ofruar shërbime financiare një klienti biznesmen të një vendi të huaj. Institucioni 
mund ti ofrojë shërbimet drejtpërsëdrejti biznesit të huaj nga selia e tij qendrore në 
vendin e origjinës. Institucioni mund të marri pjesë në një sindikatë që financon një 
hua të madhe apo titujsh të letrave me vlerë qëështë iniciuar nga një institucion tjetër 
financiarë që është vendosur në një vend të huaj.  
Dhe së fundmi, institucioni financiarë mund të ketë një prani fizike në vendin e huaj 
(duke blerë një institucion financiarë atje apo duke hapur një filial të ri) dhe të ofrojë 
shërbimin në vendin e huaj. Krijimi I një presence fizike në një vend të huaj përfshin 
një numër të madh shpenzimesh për institucionet financiare të tilla si: vështirësitë 
ekonomike dhe organizative apo monotorimi I një institucioni në distancë. Megjithatë, 
krijimi I një pranie fizike në një vend të huaj ofron disa avantazhe potencialisht 
kompensuese që përfshijnë: 
Shërbimi dhe monotorimi më me efektivitet i konsumatorëve me pakicë 
Mundësinë për të konkuruar për klientët më pakicë apo me shumicë në një vend të 
huaj. 
Liberalizimi I kohëve të fundit I ka reduktuar shpenzimet e ofrimit të kësaj menyre 
operimi të institucioneve financiare.Tregjet e letrave me vlerë gjithashtu reflektojnë një 
prirje drejt globalizimit. Çështjet ndërkombëtare të letrave me vlerë të borxhit, të 
letrave me vlerë të kapitalit dhe flukset e fondeve bankare ndërkufitare janë rritur të 
gjitha vitet e fundit. Nga viti 1933 deri 1998 obligacionet ndërkombëtare (obligacione të 
lëshuara nga nënshtetas të huaj plus Eurobondet) u rriten nga 1.3trilion$ në 2.6 trilion$, 
të cilat dyfishuan nga 8% në 16% përqindjen e bonove ndërkombëtare  ndaj totalit të 
bonove në tregjet botërore. Kapitali neto ndërkombëtarë  gjithashtu është rritur 
ndjeshëm në terma realë, nga 50 bilion$ në vitin 1996 në më shumë se 70 bilion$ në 
vitin 1998. Pavarësisht këtyre rritjeve, rrjedha e fondeve ndërkombëtare e bankave 
mbetet po aq I madh sa çështjet e bonove ndërkombëtare dhe në thelb janë më të  
mëdha se kapitali neto ndërkombëtar. 
Konkluzion 
    Globalizmi, si pikënisje bazë, ka konkurencën dhe mbështetët në shoqërinë 
demokratike plurariste, ekonominë e hapur dhe të tregut të lirë, duke respektuar të 
drejtat dhe liritë e njeriut. Globalizmi Zvogëlon rolin e kufijve shtetërore dhe bashkon 
tregjet kombëtare nën një treg të përbashkët dhe unik botëror. Karakteristikat kryesore 
të globalizmit janë rritja e tregtisë ndërkombëtare, rritja dhe koncentrimi I kapitalit 
ndërkombëtar, migrimi I popullimit, zhvillimi I teknikës dhe I teknologjisë, dhe 
industrializimit. Shumë analistë kur flasin për globalizimin, shpesh herë shprehin se ai 
është një proces human dhe me persepktivë dhe si I tillë është I pashmangshëm.  
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Mënyrat e financimit të biznesit në Shkodër 

 
Abstrakt 
Konceptimi i këtij studimi është bërë duke parë që biznesi është një nga shtyllat 
kryesore të ekonomisë dhe zhvillimi i tij është i një rëndësie të vecantë. Zhvillimi i 
sektorit privat konsiderohet si faktori kryesor i rritjes ekonomike dhe trendi i zhvillimit 
industrial dhe  në këtë mënyrë edhe mënyra e financimit të këtyre bizneseve është i një 
rëndësie shumë të madhe. Në ditët e sotme, ndërkohë që konkurrenca e tregut pritet të 
jetë më e ashpër dhe mjedisi është duke ndryshuar me shpejtësi, po bëhet gjithnjë e më 
evidente nevoja për të rritur efektshmërinë në drejtim të bizneseve. 
Në këtë punim do të trajtojmë mënyrat sesi bizneset financohen në momentet kur kanë 
nevojë për fonde shtesë, e si janë financuar ato më përpara. Do ndalemi në vecanti tek 
mënyra e financimit  të biznesit në Shkodër. 
Në kuadër të përmirësimit dhe krijimit të një ambjenti sa më miqësor për zhvillimin e 
biznesit qeveria shqiptare ka ndërmarrë një reformë rregullatore e cila synon të 
përputhë sa më mirë raportet e kostos financiare dhe burimeve për të financuar këto 
politika. Në këtë temë do të studiohen të gjithë faktorët që krijojnë një klimë të 
favorshme per financimin e  biznesit do të analizohet situata aktuale e financimit të 
bizneseve në vendin tonë krahasuar kjo me vitet e mëpërparshme, e duke u ndalur në 
vecanti tek biznesi në Shkodër. 
 
1. Trajtimi teorik i financimit të biznesit 
1.1 Financa e biznesit 
50Financa e  biznesit është aktiviteti i biznesit  që ka të bëjë me blerjen dhe ruajtjen 
e fondeve kapitale për  plotësimin e nevojave financiare dhe për  objektivin e 
përgjithshëm te biznesit. 
Financimi i bizneseve është një mënyrë për të gjetur paratë për aktivitetet 
e tyre. Ajo studion menyrat për të bërë më shumë fitim se humbje, madje  duke marrë  
dhe rreziqe për mundësinë për të bërë sa më shumë para. 
Vendimet financiare themelore në këtë fushë përfshijnë vlerësimin e nevojave për 
aktive në të ardhmen si dhe kombinimin optimal të fondeve të duhura për financimin e 
atyre aktiveve. 
 Në rastin e firmës së biznesit, menaxhimi financiar i firmës ka për detyrë sigurimin e 
fondeve financiare për financimin e aktivitetit të firmës në biznes. Kjo përgjithësisht 
përfshin edhe menaxhimin e riskut dhe përfitueshmërisë. Këto vendime cojnë te 
struktura e kapitalit të firmës në biznes. Fondet financiare me afat të shkurtër apo 
kapitali punues, kryesisht sigurohet nga bankat në formë të linjave kreditore. Fondet 
financiare afatgjata mund të sigurohen përmes kredive afatgjata bankare dhe tregtare, 
si dhe përmes emetimit të obligacioneve dhe të aksioneve Një vendim tjetër në lidhje 
me financat e biznesit është investimi, apo menaxhimi i fondeve. Një investim 

                                                
50 http://www.financedefinition.net/business-finance-definition.html 
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përfaqëson përvetësimin e një aktivi me shpresë se ai do ta ruaj apo do ta rrisë vlerën e 
tij. Kështu në menaxhimin e investimeve, ne duhet të zgjedhim një portofol, gjithnjë 
duke marrë vendime të arsyeshme se çfarë, sa dhe kur të investojmë. Prandaj ne lehtë 
mund të arrijme ne konkluzionin që  financa është një pjesë integrale e biznesit sot dhe 
udhëheqësit e biznesit janë ato që mund të kuptojnë pulsin e këtij sektori 
financiar. 51Gjatë aktivitetit ekonomik, midis lëvizjes monetare dhe asaj reale të 
ekonomisë krijohen mospërputhje. Nga njëra anë kemi subjekte ekonomike që 
kursejnë e kërkojnë të shtyjnë shpenzimet dhe paraqiten si kursimtarë ose huadhënës, 
ndërsa nga ana tjetër kemi subjekte ekonomike që dëshirojnë e kanë nevojë të 
konsumojnë e të investojnë në periudhën aktuale por nuk kanë burime dhe paraqiten 
si shpenzues ose huamarrës. Kjo mospërputhje kushtëzon lëvizjen e mjeteve te lira ose 
sic i quajmë ndryshe, të fondeve të huajtshme nga ata që i kursejne te ata që kanë 
nevojë dhe i përdorin. Kjo lëvizje realizohet nëpërmjet financimit direkt në tregjet 
financiare ose nëpërmjet financimit indirekt nëpërmjet institucioneve financiare ose 
ndërmejtesve financiare. 
 
1.2 Burimet e financimit 
Burimet e financimit të aktivitetit në biznes mund të ndahen në dy grupe kryesore: 
Burimet e brendëshme 
Burimet e jashtme të financimit  
 
1.2.1 Burimet e brendshme 
Firmat në biznes sigurojnë kapitalin financiar nga brenda firmës duke mbajtur fitimet e 
gjeneruara. Këto fonde përfaqësojnë ndryshimin pozitiv ndërmjet shpenzimeve që 
krijon shoqëria: kostot e veprimit, pagesa e interesave, pagesa e tatimeve, pagesa e 
dividendëve, ose përtëritja e fondeve fikse të aseteve; dhe të ardhurave që krijon ajo. 
Një burim tjetër i brendshëm i financimit që shpesh nuk vihet re, janë kursimet e 
gjeneruara përmes menaxhimit eficient të kapitalit punues.  
Ky kapital është i shkrirë në asetet dhe detyrimet afatshkurtëra. Menaxhimi më eficient 
i kërkesave nga blerësit, detyrimeve ndaj furnitorëve, stoqeve të mallrave, dhe 
rezervave monetare, mund të zvogëloj mbitërheqjet nga llogaria bankare dhe ngarkesat 
me interesa dhe të rris rezervat monetare. Dhe burimi tjetër i financimit të brendshëm 
me rëndësi të madhe gjithsesi janë fondet e amortizimit të aseteve fikse dhe paisjeve të 
firmës. Kështu, për pjesën më të madhe të firmave në biznes, rrjedhat e brendshme 
monetare janë të pamjaftueshme të përmbushin nevojat totale për kapital.  
 
1.2.2 Burimet e jashtme  
Ekzistojnë një mori e burimeve e jashtme të financimit, të cilat mund të ndahen në dy 
lloje kryesore: burime financimi përmes borxhit dhe burime financimi përmes kapitalit 
aksioner, afatshkurtër, dhe financimi afatgjatë), dhe nga aspekti institucional (sigurimi 
i fondeve financiare përmes tregut financiar, apo përmes ndërmjetësve 
financiarë).52Vendimet menaxheriale financiare në një farë mase, mund të shihen si 
një problem  me dy anë ku nga njëra anë përdorimet 
e fondeve shpesh percaktojne  llojin e financimit të nevojshem qe i duhet biznesit. Nga 
ana tjeter  aktivitetet qe një biznesi mund të ndërmarrin janë të përcaktuara nga llojet 

                                                
51Haderi Sulo” Paraja, bankat dhe tregjet financiare”, Ekonomia Monetare, Botimi III,  
52Hugens Robert j, M.Pride William, “Foundations of business”  
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e financimit në dispozicion. Vendimet financiare që nënkuptojnë mënyren, sasinë, dhe 
llojin e financimit që një subjekt ekonomik do ndërmarri varen nga disa faktorë që do ti 
përmbledh në një skemë:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objektivat e vendimeve financiare përfshijnë: 
 
Maksimizimin e fitimeve 
Maksimizimin e pasurisë 
Shtimin e vlerave ekonomike 
Fokusimin e vëmendjes në grupet e interesit 
 
Kostoja e  financimit të bizneseve 
Veprimet e një firme mund të financohen me borxh ose kapital të vet. Nqs ajo 
financohet me borxh për këtë borxh ajo duhet të paguajë interes. Interesi i paguar nga 
ajo zbritet nga të ardhurat e saj operative për të gjetur të ardhurat e taksueshme. 
Financimi mund të jetë në drejtim të artikujve të prekshme si fabrikë dhe makineri, 
ndërtesa, struktura etj apo ajo mund të jetë drejtim te aseteve si blerjen e markave 
tregtare, zhvillimin e software etj. Kostoja e borxhit është kostoja e mundësise  se 
përdorimit të fondeve për të investuar në projekte të reja. Kjo nënkupton lindjen e 
detyrimit për pagimin e interesave, i cili shpesh njihet edhe si kosto e borxhit. Kjo e 
fundit paraqet interes të veçantë, që duhet marrë parasysh në momentin e financimit 
me borxh. Nëse firma fiton një normë të kthimit më të lartë se kostoja e borxhit 
atëherë  kthimi i tepert do të çojë në një rritje të vlerës së aksioneve të zakonshme të 
firmës dhe si pasojë, një rritje  në pasurinë e aksionereve. 
Për të përmbledhur, variablat e rëndësishme që ndikojnë në koston e borxhit të  një 
biznesi përfshijmë: 
Kushtet e përgjithshme ekonomike 
Tregtueshmëria e letrave me vlerë të një kompanie  
Vendimet financiare dhe operative të bëra nga drejtuesit 
Shuma e nevojshme e  financimit të koston së borxhit të firmës 
 
 
 

VENDIMET FINANCIARE 

POLITIKA E INVESTIMEVE POLITIKA E FINANCIMIT 
POLITIKA E 

DIVIDENTEVE 
Buxheti 

kapital 
Puna 

menaxhuese e 

kapitali 

Kostoja e 

kapitalit  

Struktura e 

kapitalit 
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1.3  Rregullat e financimit 
 Në praktikën e financimit ndeshim shumë rregulla. Ato të gjitha mund të ndahen në 
dy grupe themelore: 
Rregulla vertikale të financimit  
Rregulla horizontale të financimit 
Rregullat vertikale të financimit e rregullojnë përpjesëtimin ndërmjet fondeve vetjake 
dhe fondeve financiare të huaja. Konsiderohet se sa më e madhe të jetë shuma e 
fondeve financiare vetjake kundrejt fondeve financiare të huaja që përdoren në biznes, 
aq më e kënaqshme do të jetë pozita e biznesit. Mbështetja e tepërt mbi rregullat 
vertikale të financimit shpesh mund të paraqesë pengesë për sendërtimin e politikës  se 
biznesit të firmës,  pra dhe për zhvillimin normal të biznesit të saj. Prandaj, fondet e 
huaja financiare duhet t'i përdorë çdo firmë biznesi për realizimin e objektivave të 
politikave të saja. Si kriter themelor mbi të cilin duhet të mbështetet çdo biznes me 
rastin e përdorimit të burimeve financiare të huaja, duhet të jetë përdorimi i tyre 
ekonomik dhe racional. 
Rregullat horizontale të financimit i përkasin respektimit të afatshmërisë së përdorimit 
të burimeve të huaja financiare, varësisht nga faktorët e ndryshëm të cilët ndikojnë në 
mundësinë e përdorimit të tyre me përfitime, siç janë normat e interesit në tregjet 
financiare, ecuritë në ofertën dhe kërkesën për fonde financiare,  ecuritë  në  tregjet 
financiare ndërkombëtare etj. 
 
 
1.4 Niveli i financimit të bizneseve 
Varet nga këto faktorë: 
Madhësia e fondeve të nevojshme; 
Shkalla e fitimit e operacioneve ekzistuese; 
Kosto oportune e fitimeve të mbajtura; 
Kostot që shoqërojnë burimet e jashtme të financimit; 
Disponueshmëria e burimeve e jashtme për firmën; 
Politika e dividendit e firmës.   
53Lloji i financimit sipas qëllimit është ndarë në kategoritë: pasuri të paluajtshme, 
blerje paisjesh, kapital qarkullues dhe overdraft. 
Pasuria e paluajtshme përfaqson kreditë për blerjen e banesave dhe tokave për 
ushtrimin e aktivitetit të biznesit. 
Blerjet e paisjeve përfaqsojnë blerjen e mallrave afatgjatë si psh: makineri, paisje 
prodhuese, etj. 
Kapitali qarkullues përfaqëson mbulimin e aktiveve afatshkurtra përmes kredisë 
afatshkurtër. 
Overdrafti është një kredi afatshkurtër mbi llogarinë rrjedhëse të biznesit. 
  
1.5 Financimet 
 Në rast se një ndërmarrës nuk mund të siguroj fonde për financimin e biznesit nga 
burimet  e veta atëherë ai duhet të kërkojë financime nga burime tjera. Financimet 
kryesore të një biznesi janë: 

                                                
53 Burimi: Banka e Shqipërisë, “Raporti i Stabilitetit Financiar per gjashtemujorin e dyte 2011” 
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Kreditë bankare Huatë familjare 

Garancitë Partneriteti 

Qeraja Faktoringu 

Tabela.1 Mënyrat e financimit të bizneseve 
Kreditë merren nga bankat për çështje të zhvillimit të biznesit dhe në marrëveshje me 
bankën përcaktohet shuma, koha gjatë të cilës planifikohet të kthehet kredia, interesi i 
bankës etj.  
Huaja familjare është çështje që zgjidhet mes personit që e merr huan dhe e personit i 
cili ia siguron huan. Koha gjatë të cilës do të kthehet huaja, mënyra e kthimit të saj etj. 
caktohen në mes palëve. 
Garancite janë shuma të cilat i merr biznesi nga donatorë të ndryshëm. Në shumicën e 
rasteve kjo shumë nuk i kthehet palës që e siguron por ka edhe raste që pala kërkon që 
ajo ti kthehet në mënyra të shërbimeve të ndryshme. 
Partneriteti është formë e sigurimit të pjesshem të financimit për zhvillimin e biznesit 
nga ndihma e personave apo bizneseve tjera që posedojnë ato duke e ndarë me këta 
persona/biznese financuese fitimin e biznesit. Kohëzgjatja e partneritetit varet nga 
marrëveshja në mes palëve. 
Një kontratë leasing (qeraje), ndonëse një formë financimi jo shumë e përdorur në 
vendin tonë është një marrveshje ku pronari i bart përdoruesit të drejtën për të 
përdorur një aktiv në këmbim të një numër pagesash gjatë një periudhe të caktuar 
kohe. 
Faktoringu është blerja dhe financimi i llogarive të arkëtueshme i shoqëruar me 
shërbimet e administrimit të llogarive të arkëtueshme, arkëtimit, mbulimit të riskut të 
mospagimit nga blerësit, si dhe mbulimit faktik në rast të mospagesës nga blerësit për 
shkak të pamundësisë financiare të këtij të fundit për të paguar. 
 
2. Financimi i bizneseve në Shkodër 
2.1 Ekonomia në Shkodër 
Ekonomia në Shkodër, si proces zhvillimi, daton që prej më se 2400 vjetësh. 
Shkodranët që në vitin 212 para Krishtit përdornin monedhën e tyre "SKODRINON" si 
mjet këmbimi, gjë që flet për nivelin e lartë të organizimit të ekonomisë në atë 
kohë.  Pozicioni i përshtatshëm gjeografik, e ka vendosur në qendër të rrugëve të 
rëndësishme tregtare që në të kaluarën lidhnin Europën orientale me atë perëndimore, 
duke i dhënë qytetit një shtytje të konsiderueshme në drejtim të zhvillimit ekonomik, 
shoqëror dhe kulturor. Falë zhvillimit ekonomik dhe shoqëror që ka njohur qyteti i 
Shkodrës gjatë rrjedhës së historisë, aktualisht është ndër qytetet më të pasura të 
Shqipërisë me dëshmi historike dhe gjithashtu qendra më e rendësishme ekonomike, 
kulturore dhe shpirtërore e Veriut të Shqipërisë. 
54Shkodra ka qenë historikisht qendër e tregtisë dhe pozicioni i saj gjeografik ofron 
kushte të favorshme për zhvillimin e saj. Tregtia në Rajonin e Shkodrës lehtësohet dhe 
nga regjimi i liberalizuar i tregëtisë që ofron Shqipëria (anëtare e Organizatës Botërore 
të Tregtisë). 55Qarku Shkodër është një qendër e rëndësishme ekonomike e vendit.  
 
 

                                                
54 http://www.teuleda.org.al/uploads/Klima%20e%20Biznesit%20dhe%20Zhvillimi%20Social.pdf 
55 http://www.cci-shkodra.org/pdf/Guide_sq.pdf 

http://www.teuleda.org.al/uploads/Klima%20e%20Biznesit%20dhe%20Zhvillimi%20Social.pdf
http://www.cci-shkodra.org/pdf/Guide_sq.pdf
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2.2 Financimi i biznesit  
Biznesi në Shkodër si ne të gjithë Shqipërinë rilindi pas ndryshimit të sistemit pra pas 
vitit’90 dhe mori një zhvillim të madh dhe të gjithanshëm. Zhvillimi ekonomiko- social 
i një vendi është i lidhur ngushtë me zhvillimin e bizneseve. Nismat e ndërmarrë nga 
qeveria për krijimin e një klime favorizuese per biznesin, dhe rregullimi i kuadrit ligjor 
për biznesin kanë ndikuar në zhvillimin e sektorit privat dhe zgjerimin e bizneseve të 
reja. Vendi trashëgoi nga ekonomia e centralizuar nga periudha e para’90-tes një sistem 
bankar të pazhvilluar. Pas viteve 90, përpjekje të mëdha u bënë në drejtim të zhvillimit 
kryesisht të sektorit bankar nëpërmjet krijimit të një banke të pavarur qendrore dhe 
disa bankave tregtare.  
Gjithashtu, një sërë reformash u ndërmorën edhe në drejtim të krijimit të sektorit 
financiar jo-bankar. Gjatë viteve 1995-1996 u hodhën hapa të rëndësishëm në drejtim të 
krijimit të tregut të kapitaleve në vend dhe institucioneve të tij. Me mbështetjen e 
donatorëve, është bërë një punë e madhe në drejtim të krijimit të infrastrukturës 
juridike të nevojshme për të mundësuar funksionimin në mënyrë normale dhe eficiente 
të sistemit financiar. Zhvillimi ekonomik në Shkodër që nga vitet ’90 e deri më tani 
shohim që ka ndryshuar, ashtu sic kanë ndryshuar dhe mënyrat e financimit të tij.  Pas 
këtyre viteve shohim që numri i bizneseve në sektorë të ndryshëm të ekonomisë ka 
ardhur në rritje. Në këto fillime mënyrat e financimit të bizneseve ishin “primitive” në 
këtë periudhë  një nga format e financimit që lulëzonte ishte tregu informal. Vlen të 
përmendet dhe fakti që, industria bankare në Shqipëri është relativisht e re. Bankingu i 
mirëfilltë tregtar, për herë të parë u krijua në pranverën e vitit 1992, cka justifikon deri 
diku drejtimin e bizneseve drejt tregut informal. Bizneset në mungesë të institucioneve 
të tjere financiare të afirmuara, i drejtoheshin këtij tregu. Po ashtu edhe lehtësia e 
sigurimit të këtyre fondeve bënte që në momente nevojash financiare ti drejtoheshin 
këtij tregu. Deri në mesin e viteve ’90 e pak më tej, sistemi bankar vazhdonte të 
përfaqësonte një segment financiar jo të zhvilluar, me një dominim absolut të sektorit 
shtetëror në kushtet e ekzistencës së një infrastukture shumë të varfër, duke 
manifestuar në këtë mënyrë mangësira në shërbim. 
 Kuadri rregullator është përmirësuar dhe vazhdon të jetë pjesë e ndryshimeve si për 
sistemin bankar, ashtu edhe për atë jo-bankar. Megjithatë, duhet theksuar se fondet e 
donatorëve deri në ditët e sotme janë përqendruar më tepër në sektorin bankar se sa në 
sektorët e tjerë të sistemit financiar. 
Sektori bankar gradualisht ka mundësuar shumë shërbime financiare dhe ka 
përmiresuar treguesit e tregtisë.   
Në mbështetje të kërkesave të individëve dhe subjekteve të ndryshme ekonomike në 
Shkodër sot operojnë rreth 14 banka të nivelit të dytë dhe një numër i konsiderueshëm 
institucinesh financiare jobanka si “Fondi Besa”, “Unioni i kursim Kreditit”, NOA etj. 
2.3 Struktura e biznesit  
56Struktura e biznesit në Shkodër, paraqitet si më poshtë : 
 
 
 
 

                                                
56  Drejtoria Rajonale e  Tatimeve 
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 Biznes i 
Madh 

Biznes i 
Vogël 

Biznes i Vogël 
me TVSH 

Subjekte në 
total 

948 5390 512 

57Subjekte 
aktive 

829 2934 396 

 % ndaj 
totalit 

87.5% 54.5% 77.4% 

                                             Tabela.3 Sruktura e biznesit në Shkoder 
Shohim qe ashtu si ne te gjithe vendin tone dhe ne Shkoder mbizoterues eshte biznesi i 
vogel e kjo e lidhur dhe me zhvillimin ekonomik te qytetit, perkatesisht me nje numer 
prej 5390. Ne grafikun e meposhtem eshte realizuar nje paraqitje e struktures se 
biznesit. 

       

 
   Grafiku 4.Paraqitje grafike e strukturës së biznesit             
Grafiku 5.Paraqitje grafike e numrit të subjekteve sipas aktiviteti 
 
Pas grumbullimit të të dhënave gjatë kontakteve direkte pranë DRT dhe DHTI, 
realizuam një ndarje të biznesit sipas formës së organizimit këto të paraqitura në 

                                                
57 Shenim: Aktive do te thote qe jane subjekte qe deklarojne aktivitet, dmth qe prezumohet qe punojne. 
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 Tabelen. 3: 

Forma e 
organizimit të 
bizneseve 

SH.P.K Person 
Fizik 

Shoqëri 
kolektive 

Të 
tjera 

Totali 

Shkodër 495 2266 3 15 2779 

Tabela.4 Paraqitje sipas formës së organizimit 
“Struktura numerike e subjekteve sipas grupeve kryesore të aktivitetit” 
Nga të dhënat e marra shohim që grupi kryesor i aktivitetit mbizoterues është tregtia 
përkatesisht me numrin më të madh të subjekteve. 

Aktivitetet Aktivitete 
financiare 

Industri 
ushqim
ore 

Industri 
përpunue
se 

Ndërti
m 

Hotele, 
Bar,Restor
ant 

Treg
ti 

Të 
tje
ra 

Numri i 
subjekteve 22 94 25 82 295 1563 

69
8 

Tabela.5 Ndarje e bizneseve sipas aktivitetit që ato kryejnë  
                
Për të kuptuar më mirë mënyrën e financimit të bizneseve në Shkodër, jemi ndalur në 
subjektet ekonomike private të cilave iu eshte drejtuar një pyetësor, dhe rezultatet e 
këtij pyetësori do ti paraqesim më poshtë:           
 
2.4 Analiza e pyetësorit 
Për të kuptuar më mirë, mënyrën e financimit të bizneseve në Shkodër u jemi drejtuar 
një grupi biznesesh. Forma e përdorur për të marrë informacionin e nevojshëm ishte 
pyetësori, ky pyetësor u është drejtuar 70 subjekteve ekonomike private. Pjesa më e 
madhe e subjekteve te pyetura jane biznes i vogël. Rreth 71% e subjekteve janë biznes i 
vogël, ndërsa vetëm 29% e subjekteve të intervistuara janë biznes i madh.  

29%

71%

Biznes i madh

Biznes i vogel
 

Grafiku.6 Organizimi i bizneseve 
Një nga pyetjet që iu eshte drejtuar bizneseve ishte se cilës formë të organizimit të 
biznesit i përkisnin, e nga kjo  mora rezultatet e mëposhtme, ku pjesa më e madhe 
ishin biznes individual, Sh.p.k, e më pak ishin ortakëri apo korporatë. 
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Grafiku.7 Paraqitje sipas formës së organizimit                                                    Grafiku.8 
Bizneset sipas sektorëve të ekonomisë 
Ky pyetësor i është drejtuar bizneseve që iu përkasin llojeve të ndryshme të sektorëve 
të ekonomisë pjesa me e madhe jane subjekte qe kryejne si aktivitet te tyre tregtine me 
rreth 50% te te intervistuarve, me pas,  subjekte qe kane si aktivitet sherbimin, keto 
zene rreth 15% te te intervistuarve, pjesen tjeter e zene ndertimi, industia e lehte dhe te 
tjera. Pjesa më e madhe e bizneseve të pyetura  e kanë filluar veprimtarinë e tyre  në 
dekadën e fundit, ndërsa një % e vogël e tyre i përkasin viteve 1991-2000.   

7%

93%

1991-2000 2000-2012

 
Grafiku.9 Bizneset sipas fillimit të aktivitetit 
 
Në momentin që bizneset kanë nevojë për fonde shtesë i drejtohen kryesisht bankave, 
shumë pak institucioneve të mikrokredisë, dhe asnjë nuk i drejtohet tashmë tregut 
informal.  
 

 
                                        Grafiku.10 Institucionet që bizneset i drejtohen për fonde shtesë 
Në lidhje me arsyen pse bëjnë këtë zgjedhje është fakti se bankat vazhdon të 
konsiderohen si një institucion drejtues i besueshëm për mbështetjen e bizneseve dhe 
veçanërisht dhe per investitorët. Bankat e drejtojne biznesin në mënyrë transparente, 
të thjeshtë dhe të kujdesshme.  
 Po ashtu dhe institucionet e mikrofinancës dhe shoqëritë e kursim-kreditit jane 
institucione të suksesshme dhe shihet se kanë një impakt ne rritje social dhe financiar 
te shtresat, të cilave u shërbejnë. Ndonëse subjektet e mikrokreditit luajne një rol të 
rëndësishëm për shtrirjen e kredive në sektorë të ekonomisë, fusha e veprimtarisë së 
tyre është ende shumë e vogël. 
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 Nga të dhënat e pyetësorit arritem në përfundimin që një pjesë e konsiderueshme e 
bizneseve të pyetura, kanë aktualisht një kredi për të shlyer përkatësisht 54% e 
bizneseve të pyetura ndërsa 46% nuk kanë një hua për të shlyer. Ndërsa shpenzimi 
mujor për shlyerjen e kësteve të huasë zë mesatarisht 35% të të ardhurave të këtyre 
subjekteve. 
 

     

0%

100%

Po Jo

23%

77%

Kredi per 6-M

 
Grafiku.11 Paraqitje e bizneseve që kanë një hua për të shlyer        Grafiku.12 
Parashikimi i kredisë per periudhë 6-M  
Ndër arsyet kryesore pse bizneset mund të kenë nevojë për fonde shtesë kanë deklaruar 
kryesisht për zgjerim biznesi, ku për këtë arsye janë përgjigjur rreth 62% e të 
anketuarve, qëllimi i përdorimit të huasë për shpenzime korrente ka qenë në masën 
31%, e një % më e vogël rreth 7% ka pohuar se do kishte nevojë për fonde shtesë 
kryesisht për shtimin e paisjeve në biznesin e tyre. 
Pyetjes se nëse parashikoni të merrni kredi për 6 muajt e ardhshem rreth 77% e 
subjekteve janë pergjigjur JO, e kjo nisur dhe nga fakti se  kanë një kredi aktuale për të 
shlyer, ndërsa rreth 23% e bizneseve kanë pohuar mundësinë e marrjes së një kredie 
për 6 muajt e ardhshëm. 

 
Grafiku.13 Arsyet pse bizneset marrin hua 
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REKOMANDIME 
Një nder rekomandimet ka te beje me shtrirjen e kredive përtej sektorit bankar, 
ekziston një tjetër fushë e rëndësishme që ka të bëjë me zhvillimin e mëtejshëm të 
kredive jobankare, duke forcuar shoqatat e mikrofinancës dhe  kredive dhe duke 
inkurajuar  krijimin e instrumenteve të reja. 
Mundësimi i krijimit të instrumenteve të reja. 
Zhvillimi i qirasë financiare dhe faktorizimit do të varet gjithashtu nga infrastruktura e 
përshtatshme e kredive, si dhe nga eleminimi i paqartësive ligjore. 
Duke qenë se bankat e nivelit të dytë mbesin mbështetësit kryesor të biznesit, këto të 
fundit duhet të lehtësojnë procesin e kredititmit për biznesin dhe te ulin normat e 
interesit, dhe pse politika shtënguese diktohet nga banka qëndrore si element i 
politikës së saj. 
Roli i shërbimeve këshilluese në biznes duhet të rritet, duke mbuluar jo vetëm hartimin 
e planeve të biznesit por duke ndihmuar me informacion ne lidhje me mënyrat e 
financimit, kontabilitetin dhe administrimin e kostos. 
Transparenca në vlerësimin e kredive do të kontribuojë që huamarrësit ta kuptojnë më 
mirë dhe ta vlerësojnë koston e financimit. 
 Më pas, krijimi i një rrjeti qëndrash informacioni që do të ndihmojnë gjithë 
investitorët/sipërmarrësit për të financuar  fillimin e veprimtarive/bizneseve të reja. 
Duhet të bëhen përpjekje të fuqishme dhe të qëndrueshme për të larguar biznesin nga 
tregu informal.  
Duhet të rritet fusha e veprimtarise së subjekteve të mikrokreditit. 
Duhet të rritet informacioni në lidhje me Leasing-un58, Factoring-un si mënyra 
financimi për biznesin. 
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Eduart Lika Universiteti Europian i Tiranës. 

Zhvillimet demografike historike në Shqipëri dhe ndikimet e saj në 
zhvillimin e qëndrueshëm. 

 
ABSTRACT 
Population and its demographic transformations depend on factors such as the 
relations in production, the development of private property and the means of 
production, technology, elements of the superstructure as well as the geographic 
environment and biological factors. 
Between socio-economic development and its demographic transformations, the key 
element is the free movement of people. The spatial movement of the population is 
characteristic of all stages of the historical development of human society. At various 
stages, the spatial movement had different intensity and geographical orientation in 
accordance with the factors that have conditioned it. 
Albanian reality is undoubtedly that of a society in transition, who are faced with a 
variety of socio-economic phenomena including the international migration. The 
legacy of a collapsing economy, the new age of the population, the high level of 
education, the rapid opening to the world, the strong desire to build a democratic 
society, the high level of unemployment, and other factors led to the rapid growth of 
the international migration, which has some features in common with some of the 
Eastern European countries with economies in transition.  
 
ZHVILLIMET DEMOGRAFIKE NË SHQIPËRI 
Lëvizja hapësinore e popullsisë është karakteristike për të gjitha etapat e zhvillimit 
historik të shoqërisë njerëzore.  Në etapa të ndryshme kjo lëvizje hapësinore ka pasur 
intensitet dhe orientim gjeografik të ndryshëm në përputhje me faktorët që e kanë 
kushtëzuar atë.  
Në periudhën e paraçlirimit, bujqësia karakterizohej nga niveli i ulët i zhvillimit të 
forcave prodhuese, rendiment të ulët dhe cilësi të dobët të produkteve bujqësore e 
blegtorale.  
Emigracioni bazohet tek meshkuj e rinj, por nuk ishin të rralla edhe largimet 
familjarisht. Por se cilat ishin përmasat e kurbetit, është e vështirë të thuhet, pasi nuk 
ka të dhëna të plota. Zona kryesore prej nga ku niste emigrimi në përgjithësi, ka qenë 
pjesa jugore dhe juglindore e vendit, si zona e Korçës, Kolonjës, Gjirokastrës, Përmetit, 
Sarandës, si dhe zona e Kurveleshit, Dibrës dhe Elbasanit. Sipas të dhënave, vetëm në 
nëntor të vitit 1924 nga Gjirokastra janë larguar në emigrim 300 veta nga zona e 
bregdetit, dhe më vonë, brenda një viti, emigruan 183 burra e djem, nga zona e 
Theollogos emigruan 320 meshkuj, nga Leshnica po në rrethin e Sarandës 100 meshkuj. 
Sipas të dhënave të regjistrimit të vitit 1945, si rrjedhojë e emigrimit ekonomik, nga 
rajoni jugor i vendit gjendeshin jashtë shtetit 5,540 banorë, ose 4.5 % e popullsisë së 
vitit 1945, të cilët kishin vendbanimin me pjesëtarët e tjerë të familjen në këtë rajon. 
Formë tjetër kryesore e lëvizjes hapësinore të popullsisë ka qenë edhe migrimi i 
brendshëm. Si nisje kjo lëvizje kishte zonat periferike në lindje, juglindje e në jug të 
vendit në drejtim të Tiranës, Durrësit, Vlorës, zonës së Myzeqesë. Arsyeja e zgjedhjes së 
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këtyre qyteteve ishte sepse këtu ishin përqendruar investimet e huaja në drejtim të 
kërkimit të naftës, në ndërtimin e porteve detare dhe rrugëve. Në vitet 1930 – 1940 
Prefektura e Dibrës ka pasur largimin e popullsisë në masën 22 % të popullsisë së vitit 
1940, ajo e Gjirokastrës prej 12 %, zona e Kukësit 7 %, zona e Korçës rreth 6 % e 
popullsisë së vitit 1940. Kurse në Prefekturën e Beratit, që përmblidhte 
administrativisht gjithë Myzeqenë, popullsia u shtua me 30 %, e Durrësit me 20 %, e 
Vlorës me 8 %, e Elbasanit  me 7 %. Ndërsa Prefektura e Shkodrës ka pasur një rritje të 
popullsisë pothuajse sipas ritmit të shtimit natyror të vetë saj. Pra, siç shihet, ka pasur 
largime të popullsisë nga periferitë malore të vendit drejt Ultësirës Perëndimore.  
Ishte kjo lloj lëvizje hapësinore e popullsisë e cila ndikoi edhe në shtimin e numrit të 
popullsisë të qendrave qytetare. Në intervalin kohor 1923 – 1940, me përjashtim të 
qytetit të Peqinit që ka pasur pakësim të popullsisë, në të gjitha qytetet e tjera, 
popullsia u rrit. Por rritje më të madhe ka pasur Tirana me 2.4 herë, Durrësi 2 herë, 
Fieri 2.7 herë, Lushnja 2.2 herë, Shkodra e Vlora me 1.4 herë, etj, rritje këto shumë herë 
më të larta se ajo e shtimin natyror. Kurse qytete të tjera si Gjirokastra u rrit me 39 %, 
Berati 37 %, Elbasani 36 %, Leskoviku  26%, Libohova 20%, Bilishti 6 % e Korça 3.3 %, 
rritje këto pjesërisht më të ulta se mundësia e shtimit natyror si pasojë e largimeve të 
popullsisë nga këto qytete. Këtë dukuri e vë në dukje analiza për intervale më të 
ngushta kohore të lëvizjes së popullsisë në disa qytete. Qyteti i Kavajës në vitet 1923 – 
1930 e rriti popullsinë 30 %, në vitet 1931 – 1938 ka pasur defiçit të popullsisë në masën 
21 % dhe më pas një rritje të kufizuar; popullsia e qytetit të Elbasanit në intervalin 1923 
– 1930 u rrit rreth 33 % dhe pastaj u pakësua me 8 % dhe më vonë u shtua me 12 %. 
Qyteti i Gjirokastrës në vitet 1930 – 1938, e pakësoi popullsisë e saj me 19 % dhe më 1938 
numëronte 106 banorë më pak se në vitin 1923. Përmeti po në të njëjtin interval kohe, e 
pakësoi popullsinë me 15 %, Korça me 11 %, etj, gjë që dëshmon se nga këto qytete ka 
pasur largime të popullsisë.  
 
Në periudhën midis dy Luftërave Botërore përveç kësaj lëvizje hapësinore të popullsisë 
me shpërngulje e vendosje, ka pasur edhe forma të tjera lëvizjeje pa e ndryshuar 
vendbanimin. Këto forma kanë qenë lëvizje me intervale të shkurta kohore si: lëvizjet e 
njerëzve të aftë për punë për të kryer punë të detyruar, sipas ligjeve, në ndërtimet e 
rrugëve, lëvizje këto disa ditore; apo edhe lëvizjet e bujqve për punë në pronat e 
pronarëve të ndryshëm. 
Formë tjetër e lëvizjes hapësinore të popullsisë ka qenë edhe ajo ditore, vendbanim – 
treg – vendbanim. Kjo lëvizje ishte si nga fshati, ashtu edhe nga qendrat e tjera qytetare 
në drejtim të qendrave më të rëndësishme të zonës. Kjo lloj lëvizjeje shërbente për 
shkëmbimin e mallrave midis prodhuesve të ndryshëm. Si rezultat i kësaj lëvizjeje 
hapësinore qendra merrte një gjallëri të veçantë dhe sidomos në zonat e pazarit dhe në 
hane. Me ardhjen e mbrëmjes dhe me largimin e të ardhurve, kjo gjallëri shuhej. Më e 
shpeshtë, kjo lëvizje ishte në stinën e verës dhe të vjeshtës. Në këto lëvizje ditore 
përfshiheshin edhe ato për nevoja shëndetësore, arsimore e për nevoja të tjera 
shoqërore. Duke qenë se institucionet e këtij lloji ishin të kufizuara si dhe transporti 
automobilistik i pakët, këto lëvizje kanë qenë të rralla. 
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, me konsolidimin e organizmave shtetërore 
dhe të organizmit administrativ – tokësor u ndërmorën dhe u realizuan regjistrime të 
popullsisë, të cilat kanë pasur një metodikë dhe mënyrë organizimi të caktuar. Prej vitit 
1945 e deri në vitin 1990, janë kryer 7 regjistrime të përgjithshme të popullsisë, katër 
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prej të cilave në çdo 5 vite (1945, 1950, 1955, 1960) dhe tre regjistrimet e fundit për çdo 
10 vite (1969, 1979, 1989). 
Forma më e rëndësishme e lëvizjes hapësinore të popullsisë në kohë paraqitet lëvizja e 
përhershme e popullsisë, në formën e migrimit të brendshëm, midis zonave të 
ndryshme fshat – qytet, qytet – fshat dhe qytet – qendra të reja ndërtimi e prodhimi. 
Forma e lejuar e emigrimit të njerëzve nuk ekzistonte për shkak të politikës tepër 
shtrënguese dhe të mbyllur që ndoqi regjimi i atëhershëm ndaj vendit.  
Gjeografikisht lëvizja hapësinore e popullsisë dallohej në këtë periudhë për dy drejtime 
kryesore: lëvizja horizontale – midis zonave, rajoneve, njësive administrative – tokësore 
si dhe brenda për brenda tyre dhe lëvizja vertikale – midis niveleve të ndryshme 
hipsometrike. 
Lëvizja e popullsisë midis rretheve dhe zonave të ndryshme të vendit në etapa të 
caktuara, ka pasur intensitet e drejtime të ndryshme, të kushtëzuara këto nga veçoritë 
e zhvillimit ekonomiko – shoqëror të secilës prej tyre. 
Në vitet 1945 – 1950 si detyrë kryesore ka qenë zhvillimi ekonomik e shoqëror i vendit, 
rindërtimi i ekonomisë së shkatërruar nga lufta, rivendosja e lidhjeve të transportit 
ekzistues si dhe shtimi i prodhimit në sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë, 
miniera, në industri dhe në bujqësi. Këto detyra të zhvillimit ekonomiko – shoqëror 
gjeografikisht kishin një shtrirje të gjerë, por për realizimin e tyre kërkohej burime 
pune të cilat përballoheshin kryesisht nga potenciali i vetë zonës.  
Megjithatë, në drejtim të disa zonave ku ishin dhe kantieret më të rëndësishme të 
ndërtimeve, veçanërisht në vitet 1949 – 1950, pati dhe lëvizje të popullsisë. Pjesa më e 
madhe e tyre u vendos në qendrat e reja të prodhimit, se sa në qytetet ekzistuese. 
Prandaj dhe shtimi i përgjithshëm i popullsisë në qytete në vitin 1950 ishte vetëm 6 % 
më i madh se në vitin 1945, duke u shtuar me një ritëm mesatar vjetor prej rreth 1.2 %, 
pothuajse në kufijtë e shtimit natyror të vetë asaj popullsie. Vetëm qytetet Elbasan e 
Vlorë e rritën popullsisë në vitin 1950 me 12 % më shumë se në vitin 1945. Kurse 
qendrat e reja të prodhimit që më vonë u bënë qendra qytetare industriale, kanë pasur 
ritme më të ndjeshme si Selenica me 26 %, Rubiku me 23 %, Patosi me 8 %, Kurbneshi 
u krijua si qendër e re, etj. 
Në intervalin kohor 1951 – 1960 vihet re në përgjithësi, një lëvizje e vrullshme e 
popullsisë midis krahinave dhe rretheve të ndryshme të vendit. Rol në këtë dukuri ka 
luajtur rishpërndarja e popullsisë nën ndikimin e drejtpërdrejtë të zhvillimit të 
industrisë, të ndërtimeve, të transportit dhe të degëve të tjera, të cilat çuan në rritjen e 
kërkesës për fuqi punëtore. Në këto kushte pati një rritje të numrit të migrimit të 
brendshëm të përhershëm të popullsisë me një masë 2.7 % më të madhe se në 
periudhën 1946 – 1950. Pjesa më e madhe e popullsisë së migruar ishte nga rajoni jugor, 
juglindor e verilindor. Ajo u vendos kryesisht në Ultësirën Perëndimore dhe në rajonet 
mineral – mbajtëse në pjesën veriore të vendit tonë, veçanërisht në qytetet dhe në 
qendrat industriale të këtyre zonave në të cilat u përqendrua 63.2 % e gjithë lëvizjes 
migruese të përhershme të popullsisë gjatë intervalit kohor 1951 – 1960. 
Si pasojë e kësaj lëvizjeje, u bë e mundur që popullsia banuese nëpër qytete, në vitin 
1960, të ishte dy herë më e madhe se ajo e regjistruar në vitin 1951. Ritmi mesatar vjetor 
i shtimit të popullsisë qytetare gjatë këtyre viteve ishte 5.6 % ose 2.7 herë më i lartë se 
shtimi natyror i vetë kësaj popullsie. 
Pjesa tjetër e popullsisë që u përfshi në lëvizjet hapësinore të përhershme dhe të 
përgjithshme u përqendrua në zonat fshatare, e në mënyrë të veçantë në fushat dhe në 



 
 

538 

 

 

luginat ku u ngritën ndërmarrjet bujqësore të atëhershme. Kjo gjë ndikoi që në rrethet 
Durrës, Tiranë, Lushnje, Berat, Fier, Elbasan, disi në Krujë e në Lezhë si dhe në zonën 
fushore të Shkodrës, lëvizja migruese të ishte tepër pozitive, duke ndikuar kështu në 
shtimin e përgjithshëm të popullsisë me ritëm shumë të shpejtë se sa ai i shtimit 
natyror. Ndërsa në rrethe të tilla si Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Përmeti, Korça, 
Kolonja, Pogradeci, Dibra e Kukësi, lëvizja migruese ka qenë negative duke shkaktuar 
një shtim të përgjithshëm me ritëm më të ngadaltë se sa shtimi natyror. 
Nëse analizohet kjo dukuri sipas ndarjes qytet – fshat, vihet re se në të gjitha ndarjet 
administrative në fshat, lëvizja migruese ka qenë negative, kurse në qytet ka qenë 
pozitive, duke dhënë kështu një shtim të përgjithshëm të popullsisë qytetare më të 
lartë se vetë shtimi natyror i saj. Më e spikatur ka qenë kjo dukuri në vitet 1951 – 1960 
nën ndikimin e drejtpërdrejtë të politikës së atëhershme të industrializimin të vendit. 
Pa dyshim që e gjithë kjo lëvizje hapësinore e popullsisë, ka qenë e planifikuar dhe e 
kontrolluar rreptësisht nga instancat shtetërore të regjimit diktatorial. Të gjitha këto 
dukuri çuan në shtimin e përgjithshëm të popullsisë deri në vitin 1990.  
Si rrjedhojë e veprimit të një sërë faktorësh ekonomiko - shoqëror e politik, duke filluar 
nga gjysma e dytë e vitit 1990 u manifestuan veprime që paralajmëronin për shpërthime 
migruese të qytetarëve shqiptarë. Në korrik të vitit 1990, turma qytetarësh që arritën në 
rreth 5,000 vetë u ngujuan në selitë e ambasadave të vendeve perëndimore në Tiranë 
dhe kërkuan të braktisnin vendin. Në sajë të ndërmjetësisë së organizatave 
ndërkombëtare pjesa dërmuese e tyre siguruan azil politik kryesisht në Gjermani, Itali 
dhe Francë.  
Në fund të vitit 1990 dhe në mes të vitit 1991 rreth 20 mijë shtetas shqiptarë arritën në 
Greqi duke kërkuar azil politik. Ndërkaq bashkëbisedimet e përfaqësuesve të 
organizatave ndërkombëtare me kërkuesit e azilit politik, treguan qartë se ky eksod 
nuk kishte motive politike, por gjendjen e vështirë me karakter kryesisht ekonomik, që 
ekzistonte në Shqipëri. 
Mbi bazën e analizës së kryer në marsin e vitit 1992 numri i emigrantëve shqiptarë që 
jetonin jashtë ishte 220,000 nga të cilët 200,000 të moshës mbi 18 vjeç. Pas 4 muajsh në 
fund të korrikut 1992, numri i përgjithshëm i emigrantëve që jetonin jashtë vlerësohet 
të ketë qenë 280,000 vetë, ndërsa në tetor të vitit 1992 mendohet që numri i 
përgjithshëm i emigrantëve të ketë qenë 300 mijë vetë. Një botim tjetër i Institutit të 
Statistikës vlerëson që rreth 250 mijë njerëz kanë emigruar deri në fund të vitit 1992 
dhe ky rezultat nuk përfshin njerëzit që shkojnë në Greqi për disa javë ose muaj dhe 
kthehen prapë (INSTAT maj 1993). 
Karakteristikat social – ekonomike të emigrantëve para emigrimit në Shqipëri përsa i 
përket punësimit, pagës, mënyra e jetesës, mundësisë së kursimit e të tjera 
karakteristika pasqyrojnë gjendjen e vështirë ekonomike të asaj periudhe e cila ka qenë 
një nga faktorët shtytës në procesin migrues. 
Karakteristikat social – ekonomike të emigrantëve në vendin pranues (Greqi dhe Itali) 
përsa i përket degës ekonomike ku zhvillojnë veprimtarinë ekonomike dëshmojnë se 
afro 45% e tyre punojnë në ndërtim e bujqësi. Sipas vendeve paraqiten diferenca të 
theksuara. Në Itali struktura e emigrantëve të angazhuar në industri  dhe turizëm – 
hoteleri është 3 dhe 6 herë më e lartë se në Greqi, kurse e atyre të vendosur në bujqësi 
afro 3 herë më e ulët. 
Përsa i përket karakterit sezonal të punës rreth 50% e të punësuarve kanë punë 
sezonale. Në Greqi ky nivel arrin afro 60%. Përsa i përket kohëzgjatjes së angazhimit në 
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punë 58% e emigrantëve kanë punë të përkohshme dhe 42% të përhershme. Duke 
analizuar nivelin e angazhimit në punë të emigrantëve rezulton se ai varet nga një sërë 
faktorësh, nga të cilët si më kryesorët mund të përmendim: niveli arsimor, zotërimi i 
gjuhës së vendit ku kanë emigruar, stazhi në emigrim, prania në vendin pranues e të 
afërmve dhe të njohurve të tyre. 
Strukturat e mësipërme social – demografike (sipas degëve, karakterit sezonal të punës, 
kohëzgjatjes) shërbejnë për të theksuar se emigrantët shqiptarë punojnë në sektorë të 
ekonomisë të papreferuar nga vendasit dhe nuk ndikojnë në nivelin e papunësisë, se të 
ardhurat e tyre janë të ulta (rreth 1/3 e punëtorëve vendas), se ato shërbejnë si tampon 
rregullues i tregut të vendit të punës, se ato nuk pengojnë por përkundrazi 
kontribuojnë në rritjen e produktit shoqëror etj. 
Remitancat (dërgesat në para) përbëjnë një potencial të madh për krijimin e rritjes 
ekonomike. Nisur nga madhësia e diasporës shqiptare dhe fakti se 55% e tyre dërgojnë 
para në familjet e tyre në Shqipëri, këto dërgesa paraqesin një burim të madh të 
monedhave të huaja dhe një stimul të rëndësishëm për ekonominë kombëtare. 
Dërgesat destinohen kryesisht për mbështetje financiare të anëtarëve të familjes. 
Shumica e emigrantëve i dërgojnë paratë tek prindërit, bashkëshortët dhe fëmijët. Këto 
dy grupe përbëjnë 90.5% të të gjithë marrësve të parave, ndërkohë që të afërmit zënë 
vetëm 9.5%. Ky është fakt për të sugjeruar që 90% e remitancave janë për konsum dhe 
vetëm 10% për investime. 
Dërgesat të cilat janë për mbështetje financiare për familjet kanë prirje të jenë të vogla, 
të cilat në shumicën e rasteve tërhiqen menjëherë nga llogaritë bankare ose nga 
operatorët e tjerë financiarë dhe mbahen para në shtëpi. Si rezultat, kapitali që 
përfaqësojnë këto para nuk është i mjaftueshëm për qëllime investimesh prodhuese. 
Është vlerësuar se 60% e remitancave vijnë nga Greqia dhe 30% nga Italia. 69% e 
remitancave shkon në zonat rurale. Shumica e dërgesave të parave dërgohet nga 
emigrantët e parregullt dhe kryesisht gjatë flukseve sezonale. 
 
PËRDORIMI I REMITANCAVE (RAST STUDIMI NË DURRËS) 
Nisur nga niveli i ulët i të të ardhurave të familjeve në Durrës, konsumi është përdorimi 
kryesor i remitancave dhe në total konsumi zë 39% të remitancave. Remitancat 
kontribuojnë edhe në arsimim. 12% e familjeve përdorin remitancat për të mbuluar 
kostot e arsimimit. Ky është prioriteti kryesor për remitancat e shpenzuara për 5% të 
familjeve. Në shumicën e rasteve, kostot e arsimimit mbulohen pasi janë mbuluar 
kostot e tjera (kryesisht konsumi). Veprimtaritë e biznesit zënë 8% dhe llogaritë e 
kursimit 19% të remitancave dhe ndërtimi 10% (Grafiku1). Për 68% të familjeve modeli i 
shpenzimeve ka ndryshuar në vitet e fundit dhe tani ka një prirje të dukshme për t’i 
përdorur remitancat më shumë për konsum. 
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Grafiku 1. Përdorimi i remitancave (Durrës), studim i IOM, 2007 

 
Burimi: Rritja e Ndikimit të Remitancave të Migrantëve në Shqipëri, IOM, ILO, 2007 
 
Vihet re se vetëm kursimet janë të pamjaftueshme për të financuar një NVM. Shumica 
e sipërmarrësve potencialë do të kërkonin burime kapitali shtesë para se të ishin gati 
për të nisur një biznes.  
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Abstract 
At the momentof dynamic changeabilities in the field of global economy, emerging 
market and the cities which promote yhem, are becoming important factor of global 
economic developments. 
 
Modern global economy has transferred competitions laws from to the area of 
operations in all of the spheres of social life and it’s organizations, and in cities which 
are being administrative, social, business and cultural centres. The increase of life 
quality level, offering the best public services, inflow investments and tourists attract, 
visitors, students, talented people and quality man power, become imperative most 
cities, but also a subject of their mutual competition. To be able to participate to that 
competition among other, cities use different marketing techniques, so that they can 
improve their own identity so present more attractive places for living, working, 
staying, visiting, recreation, studing, venture capital and business. 
 
How to take advantage of the global market for your own development? How to be 
distinctive in the region? Why do we occupy economy at the local level? What will be 
the impact of global trends on the local economic development? Which are less visible 
or invisible nor-circuit economic development of cities? What are the global trends in 
the development of cities? These are some of the questions that we are trying to give 
answers to this work. 
 
Key words: economic development cities, global economy, clusters, brand 
 
Razvoj gradova u globalnoj ekonomiji 
U post-industrijskom vremenu, gradovi su središta globalne ekonomije čije su ključne 
riječi: „mreže“ i  „tok”: kapitala, informacija, roba i usluga, ljudi i ideja. Gradovi stvaraju 
prilike i interakcije koje njima samima omogućuju rješavanje problema i poboljšanje 
kvalitete života u cijeloj regiji.59 
 
U XXI. vijeku tradicionalni instrumenti ekonomskog razvoja (model razvoja ”odozgo”) 
postaju neefikasni, a gradovi su sve podložniji događajima na globalnom svjetskom 
tržištu. Zbog toga rađa teorija lokalnog ekonomskog razvoja (model razvoja ”odozdo”). 
Jedan od osnovnih činitelja kreiranja takvog razvojnog modela (model razvoja 
”odozdo”) je ekonomska globalizacija koja je dovela do smanjenja značaja na 
nacionalnom nivou.  

                                                
59 Landry Charles, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovations, Comedia, Earthscan 
publications, London, 2000, str. 275 
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U literature postoji više definaicija o Lokalnom ekonomskom razvoju (LER-u), 
međutim svima je zajedničko poimanje lokalnog ekonomskog razvoja kao 
kuntinuiranog, planiranog procesa u kojem pored lokalnih vlasti sudjeluju i drugi 
akteri (javni sektor, poslovi sektor i građani) sa ciljem stvaranja povoljnijih uslova za 
ekonomski rast, privredni razvoj i poboljšanja kvaliteta života stanovništva. 
 
Lokalni ekonomski razvoj predstavlja proces u kojem lokalni akteri pokušavaju najbolje 
iskoristiti lokalne resurse kako bi zadržali postojeće i kreirali nove poslove, osnažili i 
promovisali svoje poslovne aktivnosti. 
 Ovakav proces zahtjeva određene koordinacijske napore među učesnicima, ali i 
postojanje jasne strategije i politike lokalnog ekonomskog razvoja. 
 To je interes u kojem javni i poslovni sektor zajedno rade na kreiranju boljih uslova za 
ekonomski razvoj i osiguranje veće zaposlenosti. Cilj je podstaknuti konkurentnost i 
tako pridonijeti ekonomski razvoj.60 
 
Lokalni ekonomski razvoj možemo definisati i kao proces putem kojeg nositelji lokalne 
vlasti u gradovima rade zajedno sa partnerima iz javnosti, poslovnog i drugih sektora sa 
ciljem stvaranja boljih uslova za ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta. Putem ovog 
procesa oni uspostavljaju i održavaju dinamičnu preduzetničku kulturu i stvaraju novu 
zajednicu i poslovno okruženje koje je sposobno osigurati veći kvalitet života za sve u 
zajednici.61 
 
Zbog toga se u zemljama razvijenih ekonomija kreirao LER-model koji u središte svoje 
razvojne paradigme stavlja pojedinca kao ključnog nositelja ekonomskih odluka na 
lokalnom nivou. Lokalni ekonomski razvoj postao je u tim zemljama osnovni 
instrument razvoja pojedinih regija i gradova. 
 
U globalnoj ekonomiji poznato je koncept “kreativni gradovi.” Koncept „kreativnog 
grada” relativno je nov fenomen kojim se naglašava da je ljudski kapital bit svega, a ne 
infrastruktura niti arhitektura samog mjesta. Ovo je dinamičan koncept koji se fokusira 
na stvaralaštvo, razvoj zajednice i kulturu kao glavne pokazatelje dinamičnog, živog i 
ugodnog grada, čiji je razvoj održiv, a to će ostati i za buduće generacije.62 UNESCO-va 
Mreža kreativnih gradova, utemeljena unutar Globalne alijanse za kulturnu različitost, 
„kreativne gradove” definiše kao „gradove koji dijele iskustva, know-how, vještine, 
obrazovanje i tehnologiju“ ili drugim riječima „gradove koji pružaju podršku drugim 

                                                
60 Swinburn Gwen, Goga Soraya & Murphy Fergus, Local economic development: a primer 
Developing and implementing local economic Development strategies and action plans, The World 
Bank, Washington DC, 2001, str. 1 
61 Blakey Edward James i Bradshaw Ted, Planning local economic development, Theory and 
practice, SAGA Publication, USA, 2002, str. 48 
62

 Varbanova Lidija, Our Creative Cities Online. In Švob-Đokić Nada (Ed.) Cultural Transitions in 
Southeastern Europe. The Creative City: Crossing Vision and New Realities in the Region: collection 
of papers from the course, Dubrovnik, 2006. Institute for International Relations, Zagreb, 2006, 
str.9 
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gradovima.”63 Koji su to ključni preduslovi da bi neki grad postao kreativnim gradom 
nije jednostavno definisati: da ima kreativne stanovnike, organizacije, umjetnike, 
grupe, dizajnere ili vođe, ili sve ovo zajedno?.64  
Landry (2000) tvrdi da se kreativnost grada odnosi na upravljanje, planiranje, privredu, 
socijalno uključivanje, kulturni i regionalni identitet, a što sve zajedno pruža stratešku 
osnovu za takvo okruženje.65  
 
Jedan od mogućih razloga zbog kojeg se proizvodnja, bogatstvo i ljudi koncentrišu u 
gradovima jeste evolucija poslovne filozofije koja se dešavala paralelno sa procesom 
globalizacije. Ekonomija znanja i ideja zamjenila je tradicionalne koncepte. Stvorena je 
tzv. kreativna era u kojoj danas živimo. Gradovi postaju kreativni centri i mjesta u 
kojima se generiše ekonomski rast, a ponajviše zahvaljujući velikom broju kreativnih 
ljudi (pripadnicima kreativne klase) koji su odabrali da žive i rade u modernim 
urbanim sredinama. Kreativni gradovi jesu oni koji uspjevaju da privuku i zadrže 
talente. Ključni faktor u pomenutom procesu jeste (ne)postojanje tolerancije. 
 
U kreativnoj eri, do izražaja, više nego ikada ranije, dolaze individualnost i sposobnost 
pojedinaca. Tehnologija, informacije i inovacije kao razvojni faktori se podrazumjevaju. 
Međutim, inovacije i ideje ne dolaze „iz nepoznatog pravca“, već imaju konkretan 
izvor-kreirane su od strane ljudi. Sa ekonomskog aspekta, ljudska kreativnost jeste 
oblik kapitala-kreativnog kapitala. Postoje različiti oblici kapitala: fizički /materijalni 
kapital (sirovine), investicioni/finansijski kapital, ljudski kapital (obrazovanja radna 
snaga), socijalni kapital (odnosi između ljudi koji zajednički rade). 
 
Prema toeritičarima koji se bave kreativnim kapitalom66 najvažniji faktori koji 
podstiču ekonomski rast su: tehnologija, talenat i tolerancija. U pomenutom konceptu 
„3T“ posebna važnost pridaje se toleranciji. U pitanju je svojevrsna otvorenost, odnosno 
spremnost lokaliteta da prihvati različitosti. Lokalitet (država, region, grad) koji 
njeguju „klimu“ otvorenosti i prihvatljivosti za ljude iz različitih oblasti, a koji 
posjeduju sposobnost da svojom kreativnošću generišu vrijednost jeste mjesto u kojem 
se dešavaju ekonomski rast i razvoji. 
Sa ciljem da se podstakne ekonomski rast, u kreativnim gradovima upravo se stimulišu 
različiti oblici kreativnih industija koje „u svojoj osnovi imaju individualnu kreativnost, 
vještinu ili talenat i koje imaju potencijal za kreiranje bogatstva i dohotka putem 
generisanja i eksploatacije intelektualne svojine“.67  

                                                
63(http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php._URL_ID=28053&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC
TION=201.htm, od 15. mart 2009). 
64 Gligorijević Žakljina, Forces and Trends Shaping the Contemporary City: The Creative Sector in 
Creative Cities. In Švob-Đokić Nada (Ed.) Cultural Transitions in South-eastern Europe. The 
Creative City: Crossing Vision and New Realities in the Region: collection of papers from the 
course, Dubrovnik, 2006. Institute for International Relations, Zagreb, 2006, str. 25 
65 Landry Charles, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovations, Comedia, Earthscan 
publications, London, 2006, str. 256 
66 Vidjeti sledeće radove/knjige autora Ričarda Floride: Florida Richard, Cities and Creative Class, 
Routledge, New York, 2005 i Florida Richard, The Flight of the Creative Class, Harper Collins 
Publishers, New York, 2007 
67 Landry Charles, Lineages of the Creative City, Research Journal for Creative Cities (RJCC), vol. 1, 
2006, str.15 
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Koncept kreativnog grada u svojoj osnovi ima pretpostavku da su svi pojedinci 
kreativni na svoj način i da u oblasti kojom se bave i u djelatnosti u kojoj rade mogu 
dati svoj doprinos kreativnosti. 
 
Svojom biti, grad nije statična tvorevina već je složen i dinamičan sistem u čijoj se 
strukturi održava oblik organizacije ekonomskog, socijalnog i kulturnog života, 
adaptiran uslovima geografske sredine u kojoj ekzistira. 
 
Gradovi su pojava maksimalne društvene koncentracije ostvarene u složnoj kombinaciji 
djelovanja prirodne sredine i dominantnih društvenih procesa. S obzirom da su 
kombinacije uzajamnog djelovanja prirodne sredine i sociogeografskih faktora 
raznovrsne, svaki grad posjeduje individualnost izraženu konzistentnošću i 
kompatibilnošću fizičko-geografskih, prostorno-funkcionalnih, demografsko-
populacijskih i morfo-fizionomskih komponenti. 
 
Većina svjetskih gradova traže svoju ulogu na globalnoj pozornici ili bar minimum 
kako bi postali dio globalne ekonomije. 
Koja je formula za uspjeh u globalnoj ekonomiji? Formula za uspjeh u globalnoj 
ekonomiji nije previše komplikovana. Komplikovana je potreba da se odluči od 
blagostanja nacionalne države i praviti nova umijeća za rad u globalnom biznisu. 
Izgledišta investitora, popis atraktivnih gradova sve se više povećava. Dospjeti na 
suženu listu je ključ. To će postati moguće samo kada grad bude mogao sažeti svoj 
raison detre u jednu riječ. Šta ona može ponuditi u globalnoj pozornici?, Šta je čini 
različitom? Kao što su prepoznatljivi globalni brendovi poput Coca Cole, Nike, IBM, 
gradovi isto tako moraju biti prepoznatljiva, bar među investitorima, sa svojim 
najprepoznatljivijim značajkama jasno vidljivim među ostatkom konkurencije.68 
 
Grad treba prepoznati snagu globalne ekonomije kao sredstva za osvježenjem i 
bogaćenjem svoje zemlje. On treba ukloniti zločudne tumore koji ugrožavaju društvo i 
privredu (korupciju u administraciji, smanjivanje državne biroratije, otklanjanje 
propalih javnih preduzeća).  
Na šta se zasniva prosperitet razvoja grada? Grad mora pokazati da je vrijedan 
uzimanja u obzir. Svaki grad zna da se nalazi na kupčevom tržištu na kojem mora 
konkurisati drugima za investicije.  
Svijet nije mjesto gdje se bježi, već gdje je izvor mogućnosti i prosperiteta. Zato gradovi 
treba da privuku što više emigranata sa viskom obrazovanjem. Gradovi u tranziciji 
moraju promjeniti način gledanja na zemlju u svijetu, otvoriti se globalnoj ekonomiji 
kako bi ohrabrili investitore da što prije krenu da ulaže na njihovu područje. Kada Grad 
radi sa ostatkom svijeta ne mari za krizu koja može pogoditi Državu u kojoj se grad 
nalazi. 
Uspjeh gradova u globalnoj ekonomiji će zavisiti od: fleksibilnosti i dobrog liderstva.  
Fleksibilnost znači da grad mora se prilagoditi vremenu, izazovima i uvijek ponuditi 
investitorima nešto novo kako bi uvjek ostao u trendu.  
Rukovodioci moraju donositi i sprovesti u djelo viziju koja privlači mnoštvo globalnih 
ulagača. Takođe i rukovodstvo grada mora imati viziju koja je predana edukaciji, jer 

                                                
68 Kenichi Ohmae, Nova globalna pozornica, Mate, Zagreb, 2007, str. 107 
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obrazovana radna snaga je bitan dio bilo koje ekonomije. Treba shvatiti da edukacija 
nije zatvoren proces, koji jednom započne i jednom se završi, već trajan proces koji 
traje čitav život. 
Mali gradovi mogu preživjeti u globalnoj ekonomiji samo specijalizirajući za jednu 
granu i to se baviti na profesionalan način i prodati taj proizvod sa visokom cijenom i 
da bude dobrog kvaliteta. Specijalizacijom se nada zadržati visoku cijenu svog 
proizvoda. Italija je dobar primjer kako je uspjela preživljavati u lokalnoj ekonomiji 
kroz specijalizaciju i zadržavanje mogućnosti da ponudi visoku cijenu, proizvodeći 
predmete za koje je potražnja enelastična. Kroz usplešnog klastera i specijalizacija grad 
mora imati svoj branding. 
Kako bi se razvio dobar brend kreatori moraju biti svjesni razlika u lokalnim sredinama 
i toga koji aduti njihovu matični grad čine jedinstvenom i unikatno atraktivnom. 
Uspješan rast proizvodnje u grad može da bude organizovana u vidu klastera. Kroz 
klaster ekonomija postaje multidimenzionalna a ne jednodimenzionalna. Udruženje 
proizvođača u vidu klastera je mogućnost napretka u globalnoj ekonomiji.  
Najvažnija stvar za razvoj grada je motivacija-želja i glad za uspjehom. 
Stanovništvo svakog grada u tranziciji moraju znati da rješenje problema ne leži unutar 
grada. Promjena njihovog nastupa na globalnoj pozornici je prirodna i potrebna. 
Globalni trendovi razvoja gradova su: ekonomski rast, obrazovanje, razvijenost IT 
infrastrukture, kvalitet života, poslovna klima, generisanje znanja. 
 
Priključak sa gore navedenim globalnim trendovima može se uhvatiti tako da 
vizionarsko  liderstvo grada bude imala motivaciju za uspjeh, kroz  upotrebe 
komparativne prednososti grada, prirodne i humane resurse, kreiranje atmosfere za 
privlačenje investicija iz svijeta i kroz inovativnost. Glavnu ulogu o uhvatanju 
priključka sa globalnim trendovima igra i pokretačka ekonomija države.  
 
Manje vidljivi ili nevidljivi niti kojima je obavijen razvoj pojedinih gradova su sledeći: 
oblikovanje namjenskog prostora za razvoj privrednih djelatnosti, jačanje 
konkurentnosti preduzeća i preduzetnika, privlačenje kapitala na lokalnom području; 
jačanje lokalnog preduzetništva; otvaranje novih radnih mjesta; oblikovanje stručne 
kadrovske podrške; povećanje izvornih prihoda opštine, preduzetnika i ličnih prihoda 
zaposlenih;  
podizanje stepen obrazovanja lokalnog stanovništva; mogućnost daljeg privrednog i 
prostornog razvoja grada; mogućnost bržeg investiranja. 
 
Klasteri kao novi način razmišljanja na razvoj ekonomije 
Savremena globalna tržišta počivaju na potpuno novim pravilima konkurisanja i na 
novoj paradigmi povezanosti, koja se praktično manifestuje preko klasterizacije. 
Klasteri predstavljaju modele povezivanja i razvoja preduzeća i drugih institucija, u 
savremenim globalnim ekonomskim kretanjima, posebno u razvijenim zemljama, u 
kojima dominiraju dvije međusobno suprostavljene tendencije i strategije: trend 
koncentracije kapitala i trend podsticanja preduzetništva u malim i srednjim 
preduzećima (MSP) u cilju unapređenja njihove konkurentnosti.  
 
U većini razvijenih i ekonomski naprednijih zemalja, suštinu konkurencije 
predstavljaju struktura i razvoj industrije kao i način na koji preduzeća stiču i održavaju 
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konkurentsku prednost. Kao način i model razvoja industrijskih preduzeća i njihove 
konkurentnosti, klasteri se intenzivnije razvijaju tamo gdje je mali biznis dostigao viši 
nivo razvijenosti, kao i u zemljama sa tradicijom i iskustvom u razvoju biznis 
inkubatora, sa razvijenim relevantnim institucijama i tamo gdje postoji 
visokokvalifikovana, obučena, obrazovana i tehnološki školovana radna snaga. Osnov 
klasterizacije predstavljaju njegovi preduzetnici, menadžeri i inovatori koji rade u 
srodnim, međusobno povezanim preduzećima. 
 
Razlozi za osnivanje klastera su brojni, a njihov znacaj za produktivnost, inovativnost i 
razvoj novih preduzeća je opšte poznat. Povezivanja u klastere prihvaćeno je kao 
efikasan instrument za jačanje konkurentnosti preduzeća i njihovo osposobljavanje da 
proizvode robe i usluge, kojima će ostvarivati prihode na domaćem i medunarodnom 
tržištu. 
 
Jedan od najpoznatijih stručnjaka uz oblasti strategije i konkurencije, Majkl Porter, u 
svojim dijelima definiše klaster kao "grupu međusobno povezanih kompanija i 
ogovarajućih institucija lociranih u blizini, koje se bave određenom dijelatnošću, a 
povezuju ih zajedničke karakteristike i komplementarnost.” U geografskom smislu, 
klaster može da obuhvata jedan grad, ali i cijelu zemlju, pa čak i čitavu mrežu susjednih 
zemalja.69 
 
Razvoj klastera prolazi kroz nekoliko faza70 i u njemu se povezuju zajednički interesi i 
potrebe na području nabavke, prodaje, specijalizovanih usluga, radne snage i drugih 
resursa. Ciljevi udruživanja po konceptu klastera su: 
 
uspostavljanje i razvoj mreže – definisanje i jačanje strukture klastera putem 
izrade baze podataka članica klastera, internet sajta, uspostavljanja sistema 
komunikacije, 
obuka i obrazovanje – analiza potreba za specifičnim obukama u klasteru, organizacija 
obuka, organizacija studijskih putovanja, 
poslovna saradnja – uspostavljanje saradnje na različitim područjama djelovanja 
klastera, 
uticaj na politiku – lobiranje i kreiranje dijaloga između industrije, 
obrazovnoistraživačko- naučne zajednice i Vlade, 
inovacije i tehnologije – olakšavanje uvođenja i razvoja inovacija, novih tehnologija, 
rast klastera – širenje klastera kroz prijem novih članica, formiranje novih preduzeća u 
okviru klastera, kreiranje regionalnog identiteta, povezivanje sa srodnim klasterima u 
regionu, internacionalizacija. 
 
Za uspješan razvoj klastera potrebna je međusobna povezanost tri dimenzije:71 

                                                
69 Porter E. Majkl, O konkurenciji, FEFA, Beograd, 2008, str. 202 
70 O fazama razvoja klastera mobilizaciji, dijagnozi, strategiji saradnje i implementaciji i načinu 
analiziranja klastera videti na sajtu Svetske Banke na internet strain banke 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEV/0,,contentMDK:2124107
7~isCURL:Y~menuPK:3291499~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3177395,00.html i u 
priručniku, Günter Scheer i Lucas von Zalinger (2007) Klaster menadžment, Ministarstvo 
regionalnog razvoja i ekonomije i GTZ, deo A i B; Beograd. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEV/0,,contentMDK:21241077~isCURL:Y~menuPK:3291499~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3177395,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEV/0,,contentMDK:21241077~isCURL:Y~menuPK:3291499~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3177395,00.html
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snaga klastera – odnosi se na zajedničku konkurentnost potencijalnih partnera 
klastera i poslovnu jačinu klastera (kritična masa), 
akciona snaga – odnosi se na sposobnost samoorganizovanja klastera, 
funkcionalna snaga – odnosi se na provjeru u kojoj mjeri postoje preduslovi za 
ispunjenje bitnih funkcija klastera. 
 
Ove tri dimenzije su međusobno povezane, i nedostatak ili nedovoljna razvijenost 
jedne od njih smanjuje uspješnost daljeg razvoja i rada klastera. Svakom klasteru je 
potrebna konkurentnost, sopstveni akcioni potencijal i funkcionalnost. Svaka, od ove 
tri dimenzije, se sastoji od pet faktora. 
 
Snaga klastera se sastoji od analize faktora tržišne snage klastera, vodećeg preduzeća, 
proizvođača unutar grane i srodnih privrednih grana, komplementarnih uslužnih 
ustanova i infrastrukture i mogućnost regionalnog povezivanja. 
 
Za analizu akcione snage ili sposobnosti implementacije neophodno je razmotriti 
sledećih pet faktora, jasno izraženu korist za učešće u razvoju klastera, potencijal za 
upravljanje i koordinaciju klasterom, sposobnost i spremnost učesnika klastera za 
saradnju, kako međusobnu, tako i sa ostalim privrednim učesnicima, i ljudski 
potencijal i političko uporište. 
 
Funkcionalna snaga obuhvata analizu faktora unutrašnjeg i spoljnog povezivanja 
klastera, usmjerenost na kvalitet i inovacije, kao i marketing lokacije klastera u 
njegovom regionu. 
 
Jedan od najznačajnijih razloga zbog kog gradovi treba da razmišljaju i rade na 
klasterima je konkurentska prednost na globalnom tržištu. Izlazak na tržište je 
omogućen svakome ko zadovoljava zahtjeve tog tržišta. Mala i srednja preduzeća, pa 
čak i velika preduzeća, najčešće nisu u stanju da samostalno ispune sve te zahtjeve. 
Upravo zbog toga preduzeća teže da se lociraju jedna blizu drugih, uključujući i 
konkurente, zato što su prednosti spoljne ekonomije, pristupa radu i znanju važnije od 
nedostataka koji bi nastao ako bi radnici prešli kod konkurenata ili ako ukradu ili 
otkriju poslovne tajne preduzeća. 
 
Zašto klasteri? Kao odgovor na pitanje, zašto klasteri kao alat za razvoj privrede i 
konkurentnosti, jeste sljedeće: 
privatizacijom je došlo do gubitka velikih preduzeća 
mala i srednja preduzeća nisu spremna za borbu na globalnom tržištu 
odsustvo velikih „Greenfield” investicija je vidno 
još uvijek postoje nerestrukturirana državna preduzeća 
konkurentnost složenih proizvoda opada 
izvozne stope su niske. 
 

                                                                                                                           
71 Gunter Scheer i Lucas von Zalinger, Klaster menadžment, Ministarstvo regionalnog razvoja i 
ekonomije i GTZ, deo A i B; Beograd., 2007, str. 5-10 
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Značaj klastera je u tome što omogućavaju preduzećima da postanu produktivniji, 
inovativniji i konkurentniji, nego što to mogu biti kad posluju samostalno. Atmosfera u 
klasteru je vrlo konkurentna, ali većina učesnika ne konkuriše direktno, već preko 
horizontalno umreženih subjekata iz iste djelatnosti, ali su pri tom uključeni na 
različita tržišta, što ih stavlja u poziciju da mogu da konkurišu globalno. Dakle, radi se 
o vrijednosno izraženim rezultatima komplementarnih proizvodnji, s tim da su fizičke 
granice klastera omeđene objektivnim ekonomskim načelima, a ne administrativno-
pravnim. 
 
Značenje lokacije postaje faktor diferencijacije među konkutentima, a klasteri su dobar 
primjer kako konkurentska prednost u globalnoj ekonomiji može postojati i u lokalnim 
okvirima, u oblasti znanja, veće motivisanosti, transakcijskih prednosti, koje ‘udaljeni’ 
konkurenti ne mogu da akceptiraju i samim tim ne mogu da iskoriste kao svoju 
konkurentsku prednost. Cilj udruženih preduzeća na tržištu nije samo stvaranje novih 
proizvoda, nego i ostvarenje dodatne vrijednosti po jedinici proizvoda, što im 
omogućava dalji opstanak na tržištu. Sve veći broj kompanija širom svijeta pokušava 
razumjeti mogućnosti i prednosti klastera i radi na pojačanju domaćeg klastera radi 
postizanja što bolje konkurentnosti na globalnom nivou.  
 
Kad je u pitanju industrija turizma, evidentno je da u svijetu postoje mnogi ”prirodni” 
regioni i oni obično sami po sebi posjeduju niz neophodnih resursa za razvoj 
turističkog klastera. (kao što su obim prodaje koji generišu, broj zaposlenih, prirodne 
predispozicije i sl.) Međutim, to može biti samo inicijalna vrijednost koju treba 
nadograditi formalnim: organizacionim, upravljačkim, inovativnim, produkcionim, 
mjerama izgradnje društvenog kapitala (kolektivno učenje i inovacije), konkurentnim i 
drugim mjerama. 
 
Kako je u današnje vrijeme globalizacije svjetske ekonomije, jedini mogući opstanak 
turističke industrije pa time i turističke destinacije upravo u međusobnom povezivanju 
na raznim nivoima, neophodnih za nastanak turističkih proizvoda, to se turističke 
destinacije savršeno uklapaju u koncept klastera u ekonomskom razvoju jedne zemlje i 
njenog širenja na druga tržišta. 
 
Dakle, neophodno je da se sistematski identifikuje relevantni potencijal klastera i to 
koristeći oba pristupa: ”top down” i ”bottom up”. Kod ”top down” inputa, korisna 
analiza bazira se na analizi zaposlenosti i sličnih kategorija koje identifikuju 
individualne karakteristike svakog klastera pojedinačno. Za ”bottom up” model, 
preporuka mnogih autora je da se identifikuju klasteri “niše”, koje se ne mogu odrediti 
preko zvanične statistike. (npr. zdravstvena pomoć i sl.) U oba modela potrebno je 
identifikovati ključne faktore, koji su relevantni npr. za lokalnu vlast i ostale institucije, 
koje su opet meritorne kako za razvoj u okviru destinacije, tako i za izvozne poslove.72 

                                                
72   Grupa autora,  Networks, partnerships, clusters and intellectual property rights: opportunities 
and challenges for innovative smes in a global economy organisation, 2nd OECD conference of 
Ministers responsible for small and medium-sized enterprises (smes) promoting entrepreneurship 
and innovative smes in a global economy: towards a more responsible and inclusive globalisation 
istanbul, turkey 3-5 june 2004, ITC executive forum, str. 29 www.oecd.org 
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Osnovni model poslovanja na destinaciji uz pomoć klastera jeste povezivanje javnog 
sektora, tehnologije, dobavljača proizvoda i usluga i kanala prodaje, najčešće 
”incoming” turističkih agencija, odnosno povezivanje ekonomije manjih preduzeća iz 
dvije ili više regija radi obezbjeđenja konkurentnosti u nastupu na drugim tržištima. Na 
taj način destinacije koristeći komunikacije, tehnologije i ulaganja lokalnih inputa sa 
različitih područja i raznih klastera razvijaju svoje poslovanje i pozicioniraju se 
globalno. 
 U te svrhe, često, veoma važnu ulogu ima i sopstveni brend, poznatost destinacije, koji 
lakše prodaje ”turistički proizvod” koji dolazi sa te destinacije.  
S druge strane, ovim konceptom, privredni subjekti u okviru klastera se brže razvijaju, 
primjenjuju savremene metode rada i pod savremenim menadžmentom crpe 
maksimum iz tržišnog okruženja, a ekonomija destinacije dobija konkurentne 
prednosti u odnosu na druge.  
 
Značaj brendiranja gradova 
Savremene tendencije u turizmu idu u pravcu zadovoljenja raznovrsnih potreba sve 
zahtjevnijih potrošača, u smislu oblikovanja ponude destinacija koja se zasniva na 
raznovrsnosti turističkih sadržaja, iskustava, visokim standardima kvaliteta, 
autentičnim doživljajima i poštovanju ekoloških zahtjeva. Izbor destinacije za odmor je 
značajan indikator stila života probirljivih turista, a mjesta koja biraju da u njima 
provedu godišnji odmor i potroše raspoloživi dohodak moraju da imaju neku vrstu 
emocionalnog obraćanja, veliki konverzacijski kapital i čak “vrednost slavne ličnosti”73. 
Potreba turista da prepričavaju u međusobnim interakcijama doživljaje iz destinacije, 
značajna i za njih izvanredna potrošačka iskustva, predstavlja konverzacijski kapital 
koji je rezultat uspješno kreiranog Brenda. Imajući u vidu specifičnost turističkog 
proizvoda i njegovu neopipljivost u momentu kupovine, stvaranje i prenošenje 
pozitivnog imidža je od velikog značaja u svim strategijskim i operativnim planovima 
razvoja turističke destinacije kao brending. Kao što brendirani proizvod predstavlja 
identitet potrošača, status i pripadnost grupi, tako i putovanje može predstavljati 
statusni simbol određenog stila života turista. 
 
Svjetska turistička organizacija (UNWTO) takođe potvrđuje ovo gledište, 
nagovještavajući da ćemo u XXI vijeku vidjeti pojavu tretiranja turističkih destinacija 
kao modnih detalja. Putovanje radi odmora se prožima sa svakodnevnim životom i 
uključuje dimenziju iskustva tj. Detaljno planirano putovanje, oduševljeno, isčekivano i 
setno prisećeno uz suvenire, razglednice, karte, fotografije, logo-e kao da pokazuju “bio 
sam tamo i radio sat to”74. Dakle, potražnja za određenom destinacijom se nalazi pod 
velikim uticajem medija, modnih trendova, prestiža i društvenih konvencija. 
 

                                                
73 Morgan Niegel., Pritchard Annette, and Pride Roger, Destination Branding: Creating the Unique 
Destination Proposition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002, str. 31 su predstavili matricu 
brenda destinacija čija se uspješnost mjeri u odnosu na dvije dimenzije: emocionalnu privlačnost i 
„vrijednost slavne ličnosti“. Najuspješniji su oni brendovi koje su nazvani „slavne ličnosti“ odnosno 
poznate destinacije koje posjećuje veliki broj turista, koje imaju snažno emocionalno značenje i 
visok nivo očekivanja (npr. Novi Zeland, Australija, Bahami, Pariz, Dubai i dr.) 
74 Ibid, str. 2 
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U odnosu na koristi koje pružaju potrošačima, brendovi se mogu posmatrati sa dva 
aspekta: funkcionalnosti (opipljive vrijednosti) i reprezentativnosti (neopipljive 
vrijednosti). Pojam funkcionalnosti Brenda u slučaju turističkih destinacija se može 
odnostiti na zadovoljenje raznovrsnih potreba turista za odmorom, razonodom, novim 
saznanjima itd. Sa druge strane reprezentativnost predstavlja neverbalne poruke koje 
potrošač želi da uputi ljudima oko sebe korišćenjem određenog Brenda. Odsedanje u 
poznatim hotelima, posjeta luksuznim turističkim destinacijama, kupovina 
ekskluzivnih proizvoda i suvenira predstavljaju način da turisti saopšte poruke o 
njihovom identitetu, pripadnosti grupi i društvenom status. Međutim, brend se ne 
oblikuje samo jednom od ovih dimenzija, već predstavlja kombinaciju obe. 
 
Kotler, Bowen i Makend u svojoj knjizi Marketing for Hospitality and Tourism  definišu 
uslove koji podupiru primjenu koncepta Brenda u turizmu, kao što su:75 1) jednostavna 
identifikacija od strane potrošača, 2) sagledavanje vrijednosti u odnosu na cijenu, 3) 
očuvanje kvaliteta i standard, 4) dovoljno velika tražnja za proizvodom i 5) postojanje 
ekonomije obima. Međutim, potrebno je imati u vidu da se kreiranje Brenda destinacije 
razlikuje u odnosu na brendiranje proizvoda i usluga, jer su destinacije složene cijeline 
koje obuhvata obuhvataju skup atraktivnosti, odgovarajućih turističkih objekata i 
usluga, one su područja sa različitim prirodnim karakteristikama, kulturnim, 
antropogenim i istorijskim vrijednostima. Imajući u vidu navedeno, brendiranje 
destinacija je mnogo kompleksnije iz najmanje nekoliko razloga:76 
Proizvodi dolaze na tržištu pojedinačno, potrošači nemaju predznanje o njima, ako se i 
naprave greške u komunikacionom miksu prema ciljnim grupama proizvod ima taj 
„luksuz“ da može biti repozicioniran, povučen s tržišta ili zamjenjen s novim, dok 
destinacije nemaju te mogućnosti, 
Destinacije imaju mnogo više dimenzija nego proizvodi i usluge, i zbog toga da bi se 
išlo do potrošačeve svesti treba koristiti sažete poruke koje su usmjerene na nekoliko 
brend asocijacija, 
Različite interesne grupe koje uključuju destinacijske menadžment organizacije imaju 
heterogene tržišne interese, što otežava postizanje saglasnosti oko vodeće teme brenda, 
odabira logo-a, slogana i načina promocije. 
 
Od ključne važnosti za svaku zemlju koja planira da promoviše turizam i poveća 
atraktivnost sopstvenih turističkih proizvoda je njeno sveobuhvatno brendiranje. 
Adekvatran brend regije, uz intenzivnu promotivnu aktivnost poboljšava njen imidž, 
povećava turistički promet, obim investicija, izvoz domaćih proizvoda i dr.  
Način na koji će se pristupiti kreiranju i izgradnji brenda zavisi od lokalnih uslova, 
finansija i resursa; i uvjek će to biti „lokalna rješenja za globalne izazove”77.  
 
Iako u literaturi nalazimo na više pokušaja da se definiše brend destinacije, a koji 
uključuju svu multidimenzionalnost njenog poimanja, najčešće je u upotrebi definicija: 

                                                
75 Kotler Philip, Bower John i Makens Jonathan,  Marketing for Hospitality and Tourism, 3rd ed., 
Upper Saddle River, Pearson Education, New York,2003, str. 316 
76

 Pike Steven, „Tourism destination branding complexity“, Journal of Product and Brand 
Management, 14 (4): 258-259, 2005, str. 258 
77 Morgan Niegel., Pritchard Annette iPride Roger, Destination Branding: Creating the Unique 
Destination Proposition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002, str. 5 



 

 

 

551 

 

 

„brend destinacije je ime, simbol, logo, ili neka druga grafička oznaka koja ujedno 
identifikuje i diferencira destinaciju; šta više, ona prenosi obećanje o nezaboravnom 
iskustvu koje je jedinstveno povezano sa destinacijom, a takođe služi da učvrsti i pojača 
sjećanje na prijatno iskustvo vezano za turistički boravak destinaciji.”78  
 
U novijoj marketinškoj literaturi se ističe značaj iskustva koje pruža brend. Od kreatora 
marketinga estetike Schmitt-a navodim sledeći citat: „danas potrošači prihvataju 
funkcionalne osobine i koristi proizvoda, pa i njihov kvalitet, kao nešto što se 
podrazumjeva samo po sebi. Ono što žele je proizvod, komunikaciona i marketing 
kompanija, koja će razbuditi čula, dodirnuti srce i stimulisati im um. Oni žele da se 
ovim kreira i isporuči posebno iskustvo koje će se zapamtiti.” 79 Da bi se nešto 
zapamtilo mora se jasno razlikovati od prethodnih iskustva, što se postiže kroz brend 
koji naglašava dimenziju jedinstvenog iskustva koje je vezano za destinaciju. 
 
Pokazalo se da uspješan brend donosi konkurentsku vrijednost koja se ogleda u 
podsticaju potrošačima da prenose priču o iskustvu koje su imali u destinaciji i nose 
atribut visokog nivoa anticipacije potencijalnih turista. Zbog toga je brend destinacije 
obećanje potencijalnim turistima, očekivanje njegovog ispunjenja i znak integracije i 
reputacije. Jednom stvoreni brend se kontinuirano izgrađuje u svesti potrošača i utiče 
na sjećanja i iskustva posjetilaca. 
 
Popularnost brendiranja država, gradova i regiona direktno je podstaknuta procesom 
globalizacije u cilju njihovog jedinstvenog diferenciranja i pozicioniranja. Jasno 
definisanje imidža jednog mjesta, bolje pozicioniranje, poznanstvo u međunarodnim 
tržišnim okvirima, omogućava da se bolje upoznaju različite destinacije, približe 
kulture i narodi. Težište se pomjera sa lokalnog na globalni nivo, sa brendiranja 
proizvoda i usluga na brendiranje gradova, regiona i država.  
U aktuelnom procesu povezivanja svijeta i stvaranja jednog velikog globalnog sela, 
pravi je izazov brendirati grad, upoznati svijet sa njegovim jedinstvenim obeležjima, 
promovisati prave vrijednosti a istovremeno omogućiti da se grad razvija u željenom 
pravcu. Da bi se ostvarili pomenuti ciljevi potrebno je sve marketing aktivnosti 
oblikovati tako da budu u funkciji društveno – ekonomskih interesa grada, destinacija i 
regiona. Osnovni ciljevi promovisanja grada ili regiona treba da budu: razvoj turizma, 
ekonomije, povećanje investicija, poboljšanje imidža grada odnosno destinacija. 
 
Strateški pristup brendiranju grada zahtjeva duži vremenski period da bi grad postao 
prepoznatljiv i atraktivan. Cilj strategije brenda je anticipiranje doživljaja ciljne grupe i 
shodno tome kreiranje potrebnih aktivnosti za njihovo zadovoljavanje. Istovremeno to 
utiče na unapređenje ukupnog života u jednom gradu i odnos stanovništva i turista 
prema njemu. Kada se definiše brend - strategija za jedan grad, potrebno je testirati 
senzibilitet ciljne grupe i u skladu sa tim preduzeti konkretne akcije, izraditi planove, 
obezbjediti investicije, zajednička ulaganja, organizovati kulturno-sportska dešavanja. 
Značajno je inicirati i sklopiti dogovor sa menadžerima javnog prevoza, arhitektama, 

                                                
78

 Goeldner Charles i Ritchie Brent, Tourism: Principles, practices, philosophies, 8th ed., John Wiley 
& Sons, New York, 2000, str. 21 
79 Schmitt Berndt, Experiental Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate, 
Free Press, New York, 1999, str. 9 
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gradskim planerima javnih površina, a sve u cilju privlačenja turista ali i budućih 
stanovnika. Ideja je da se mjesto učini atraktivnim. Sve aktivnosti treba da imaju veliki 
uticaj na internu i eksternu javnost i odrede put kojim će kretati ekonomski, društveni i 
kulturni razvoj. Da bi brend - strategija grada bila efektivna, treba je integrisati i 
uskladiti sa marketingom i komunikacijama, javnom politikom, prostornim 
planiranjem, gradskim dizajnom, ekonomskim i poslovnim razvojem. Bitno je da 
glavne interesovane strane, pre svega političari, razumeju važnost brend - strategije i 
definišu u kom pravcu će se usmjeravati i razvijati. Sve odluke koje ljudi donose u toku 
kupovine proizvoda ili korišćenja usluga su dijelom racionalne, ali dijelom i 
emocionalne. Važnost ovog odnosa sigurno je značajnija prilikom odlučivanja koji grad 
posjetiti, u koji se preselili, u koji investirali ili u kom se obrazovati. 
 
 
Zaključak 
Procesi koji se podrazumjevaju pod pojmom globalna ekonomija često pokreću sledeća 
pitanja: da li je i po čemu ovaj fenomen specifičan u odnosu na prethodno poimanje 
svjetskog sistema, odnosno da li je globalna ekonomija novi i analitički vrijedan 
koncept ili je zapravo riječ o starom konceptu svijetskog sistema obučenom u novo 
ruho. U globalnoj ekonomiji gradovi postaju nosioci ekonomskog razvoja kroz 
objedinjavanju komparativne prednosti, razvoju preduzetništva, povećanjem 
konkurentnosti i brendiranje grada. Danas u različitim djelovima svijeta donose 
strateške odluke o načinu kako pospješiti konkurentnost preduzeća. Jedan od alata 
povećanje konkurentnosti u razvijenim zemljama je i objedinjavanja preduzeća u vidu 
klastera. Zaočekivati je, da će talas klasterizacije snažno zahvatiti i zemlje Jugoistočne 
Evrope. Brendiranjem grad postaje više prepoznatljiv u svijetu i time povećava šanse za 
privlačenje više investicija za brži ekonomski razvoj. 
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Uticaj turizma na transformaciju životne sredine 
 
S a ž e t a k 
    U ovom radu izvršeno je kompleksno i sveobuhvatno istraživanje uticaja turizma na 
životnu sredinu. U istraživanju uticaja turizma na životnu sredinu korišćena je 
komparativna metoda i poređena su iskustva domaćih sa inostranim turističkim 
destinacijama sličnog tipa. Takođe su predloženi i razrađeni najpogodniji instrumenti 
za upravljanje održivim turizmom, usklađenim sa zaštitom lokalne prirodne i socio – 
kulturne sredine. Posebna pažnja je posvećena integralnom pristupu turističkom 
planiranju, prostorno – planskim aspektima razvoja turizma, programima upravljanja 
životnom sredinom u turističkim oblastima, ekonomskim instrumentima zaštite 
životne sredine i razvoja turizma, edukaciji i obuci učesnika turističke djelatnosti, 
monitoringu i informatičkoj podršci održivom turizmu. 
Ključne riječi: turizam, životna sredina, zaštita, održivi razvoj, indikator, planiranje, 
instrument, upravljanje. 
     
U v o d 
   Turizam preobražava prvobitni prostor tako što ga oprema, uređuje, remodelira i 
restruktuira. Pod njegovim uticajem receptivni prostor se sve intenzivnije mijenja, 
dobijajući postepeno specifičnu turističku fizionomiju. Kao što je poljoprivreda uticala 
na promjenu prvobitnog prirodnog prostora u ruralni, kao što su procesi 
industrijalizacije i urbanizacije izmjenili prethodni (najčešće poljoprivredni) pejzaž na 
sebi svojstven način, tako i turizam u procesu “turistifikacije” stvara novi tip prostora i 
pejzaža. U tom procesu transformacije prvobitni prostor može postati kvalitetniji, 
zdraviji i privlačniji nego ranije, ali može biti i tako radikalno izmijenjen i degradiran 
da postaje neprepoznatljiv, zbog čega djelimično ili potpuno gubi svoju prvobitnu 
privlačnost. Imajući to u vidu, neophodno je utvrditi sve pozitivne i negativne aspekte 
djelovanja turizma kao agensa transformacije prostora. 
 
Relativnost vrijednosne procjene efekata 
 
   Kada je riječ o efektima turizma na prostor, ali i društvo i kulturu, postavlja se pitanje 
šta je uopšte pozitivno, a šta negativno. Ovdje se neminovno ulazi u sferu vrijednosnih 
sudova, koji se oslanjaju na neki prethodni filozofski sistem vrijednosti.  
Procjena efekata turizma je relativna , s obzirom da se oslanja na jedan od mogućih 
vrijednosnih sistema.  
Dobar primjer za ilustraciju relativnosti shvatanja pozitivnog i negativnog uticaja 
turizma na prostor navodi  De Kadt (De Kadt E.(1979): Tourism-Passeport to 
Development? World Bank-Unesco, Washington). Anketiranjem je utvrđeno da se 
lokalno stanovništvo u Susu (Tunis) najviše divi i smatra najlepšim visoke i grandiozne 
hotele od stakla i betona gradjene u bezličnom, internacionalnom arhitektonskom 
stilu. Istovremeno, manje hotele u obliku bungalova, koji su harmonično uklopljeni u 
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okruženje, stanovnici doživljavaju kao beznačajne i neatraktivne. Nasuprot tome, strani 
turisti ne vole visoke hotelske zgrade i doživljavaju kao ružne, a prednost daju manjim 
objektima u nacionalnom stilu i bungalovima. Iz ovog primjera proizlazi zaključak da 
ni u praksi nije uvijek lako jasno razgraničiti pozitivno od negativnog, odnosno da ne 
postoji univerzalna saglasnost o tome šta je pozitivan, a šta negativan uticaj turizma na 
prostor i društvo. Kada govorimo o pozitivnim i negativnim uticajima turizma na 
prostor, treba imati na umu da se ne radi o nekim apsolutnim i univerzalnim 
kategorijama. S druge strane, treba izbjeći i potpunu relativizaciju ovih pojmova, koja 
blokira svaku svjesnu akciju i  onemogućava planiranje. 
 
                                          Pozitivni prostorni efekti turizma 
 Pored isticanja pozitivnih ekonomskih efekata (devizni priliv, otvaranje novih radnih 
mjesta, ekonomski razvoj, multiplikativni efekat, itd.), uočeno je da turizam podstiče i 
obnavljanje starih spomenika; da pojedine regije doživljavaju razvoj upravo zbog 
istorijskih mjesta; tradicionalnih gradova i kvartova koje progres još nije zahvatio; da 
turizam podstiče zaštitu prirodne i stvorene sredine; da se razvija svijest o vrijednosti 
kulturno-istorijskog nasljeđa i prirode itd. Turizam najčešće ima sledeće pozitivne 
efekte na prostor u kome se razvija: 
         - O b n a v l j a n j e   i    r e s t a u r a c i j a    postojećih istorijskih mjesta, zgrada i 
spomenika. Ilustrativan primjer je Vilijamsburg (SAD), prestonica britanske kolonije 
Virdžinije iz 18.vijeka. Ovaj grad je obnovljen i restauriran skoro iz ruševina, a kada 
restauracija postojećih zgrada nije bila moguća, građene su nove kopije. Danas je 
Vilijamsburg značajna turistička atrakcija Amerike. 
         -Transformacija starih zgrada i mjesta u objekte turističke namjene. Stari mlinovi, 
seoske kuće, palate, zamkovi, pa i čitava tradicionalna naselja (Sveti Stefan), pretvaraju 
se u hotele, restorane, klubove, itd. Pri tome se najčešće vodi računa da se očuva ili 
vrati prvobitni izgled objektima koji dobijaju turističku funkciju. Na taj način, ne samo 
da se čuva istorijsko nasljeđe zahvaljujući turizmu, već se u stare objekte uliva novi 
život. Na žalost, ovo nije slučaj sa Starim ulcinjskim gradom i Šaskim utvrđenjem 
nedaleko od Ulcinja. 
        
   -Z a š t i t a   p r i r o d n i h   r e s u r s a. Nacionalni parkovi u Africi predstavljaju 
dobar primjer kako turizam utiče na očuvanje prirode. Uviđajući značaj turizma za 
povećanje deviznog priliva i ekonomski razvoj, pojedine vlade istočno-afričkih zemalja 
(Tanzanija , Kenija) donijele su mjere za zaštitu prirode u nacionalnim parkovima, koji 
predstavljaju glavnu turističku atrakciju. Nacionalni park Serengeti se pruža na preko 
15.000 km kvadratni i u njemu živi više od milion divljih životinja i 42 vrste. Zaštita ovih 
životinja i ograničenje lova (što često može biti i u suprotnosti sa neposrednim 
interesima lokalnog stanovništva) su velikim dijelom zasluga turizma, za koga je 
očuvana priroda bazni resurs. Nažalost.ovo nije slučaj, među ostalome i sa ostrvom Ada 
na ušću rijeke Bojane, dolinom Bojane, Štojskim, Zoganjskim i Anamalskim poljem u 
opštini Ulcinj. 
          -Donošenje administrativnih i planskih mjera za zaštitu pojedinih osjetljivih 
prostora. Nažalost, većina ovih mjera se donosi tek onda kada se uoče znaci fizičke 
deteriorizacije pojedinih objekata i spomenika, pod uticajem nekontrolisanog i 
pretjeranog korišćenja. U brojnim istorijskim mjestima u Evropi ograničava se 
saobraćaj u blizini osjetljivih zona, zabranjuje se neodgovarajuća izgradnja, ograničava 
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se broj turista (Venecija), zabranjuje se ulazak turista u unutrašnjost objekata 
(Partenon), itd. U nacionalnim parkovima Afrike i Australije, promet  vozila se 
ograničava samo na ekološki poželjne koridore, izgradnja unutar parka se zabranjuje, 
sve štetne aktivnosti u parku se ukidaju, itd. Na žalost, ovo nije slučaj sa mnogobrojnim 
lokalitetima na Crnogorskom primorju, a među ostalome, ni na prostoru drevne 
Ulcinjske maslinade u udolini (zaliv) Valdanos, ostrvu Ada na ušću Bojane, prostori uz 
Šasko i Zoganjsko jezero, itd. 
           -Zaštita prostora od drugih aktivnosti. U prostorima u kojima se razvija turizam, 
ne mogu se istovremeno odvijati i neke druge aktivnosti, čiji su negativni efekti na 
životnu sredinu znatno pogubniji. Ovdje se prije svega misli na određene industrijske 
grane koje spadaju u kategoriju tzv.”prljave industrije” (rafinerije, metalurški 
kombinati, termo i nuklearne elektrane, lučka postrojenja, velike fabrike i industrijski 
kompleksi, itd.) i koje su u direktnoj prostornoj koliziji s turizmom. Turizam mora da 
štiti prostor, koji mu je namjenjen, od drugih interesenata, koji bi svojom aktivnošću 
doveli do degradacije prostora i tako lišili turizam osnovnog resursa na kome bazira 
svoj razvoj. Ova borba za prostor je naročito izražena u obalnim regijama gdje procesi 
industrijalizacije i urbanizacije (u okviru procesa litoralizacije) prete da zauzmu cjelu 
dužinu obale. Ovo je, na žalost slučaj sa mnogobrojnim prostorima uzduž obale 
Crnogorskog primorja, a među ostalome i na obali Ulcinjskog primorja, kao što je 
ostrvo Ada na ušću Bojane, dolina Bojane, priobalni  i obalni pojas Velike ulcinjske 
plaže, uvale i zaliva Valdanos, Liman, Kruče itd.  
 
 
                                          Negativni prostorni efekti turizma 
       Javlja se sve veći broj autora koji uz korisne efekte turizma, uviđaju i njegove štetne 
posledice i smatraju da su pozitivni efekti u odnosu na negativne  precjenjeni. Kritički 
pravac ove argumentacije bi prema  C o h e n u  bio sledeći: razvoj turizma dovodi 
veliki broj ljudi, naviknutih na visoki standard, u prethodno nepoznatu prirodnu i 
društvenu okolinu; da bi se osigurao dolazak stranaca i njihov ugodan boravak, treba 
razviti fizičku infrastrukturu: saobraćajnice, hotele, restorane, sportsko-rekreativnu 
opremu i drugo, čime se glavna turistička središta nužno transformišu. Međutim, žurba 
u izgradnji turističkih kapaciteta na najboljim lokalitetima, sumnjiva ekstenzija 
izgradnje i  korišćenje zemljišta, vandalizam posjetilaca, uticaj razvoja turističke 
infrastrukture na lokalnu ekologiju, itd., može nanjeti nepopravljivu štetu sredini, što 
neminovno vodi i samouništenju turizma (Cohen E. (1984): Uticaj turizma na fizičku 
okolinu, Turizam 11, Zagreb). 
         Danas postoji veoma obimna literatura koja govori o štetnim posledicama turizma 
(Cohen, 1984; Mathieson-Wall, 1982; Haulot, 1973; Baud-Bovy, Lawson, 1977; Stanev, 
1976; Vasović, 1977; Stanković, 198o; Alfier, 1972, i dr.). Imajući to u vidu, moguće je 
sistematizovati čitav niz različitih oblika negativnih uticaja turizma na prostor, čiji 
obim i intenzitet variraju u prostoru i vremenu. U stručnoj literaturi se najčećće navode 
sledeći negativni uticaji turizma na sredinu: 
          -Zagađenje   p r o s t o r a   prouzrokovano izgradnjom turističkih objekata i 
opreme, kretanjem, boravkom i aktivnostima  samih turista u određenoj regiji ili 
mjestu ima sledeće oblike: 
           -Zagađenje vazduha se vezuje prvenstveno za izduvne gasove automobila, kojima 
najveći broj turista putuje. Velika sezonska koncentracija automobila u turističkim 
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regijama i centrima dovodi do povećanja aerozagađenosti, koja podsjeća na onu u 
velikim gradovima iz kojih turisti “bježe”. Izduvni gasovi automobila štetno djeluju na 
ljudsko zdravlje, ali i na vegetaciju u neposrednoj blizini puteva. I ovdje treba istaći da 
je uticaj turizma na zagađenje vazduha manje štetan, nego uticaj nekih drugih 
privrednih aktivnosti, prljave industriuje prije svega; 
             -Zagađenje vode (mora, jezera, rijeka) je poslediza litoralizacije, odnosno 
industrijalizacije i urbanizacije obala. Kako i  turizam zauzima sve veće površine 
obalnog prostora i on postaje sve značajniji zagađivač vode, iako je u praksi teško uvijek 
razdvojiti da li je za određeno zagađenje odgovoran samo turizam ili još neka ljudska 
aktivnost. Turizam je najčešće odgovoran za sledeće vrste zagađenja vode:  izlivanje 
kanalizacije, tj. fekalnih i otpadnih voda, bez prečišćavanja ili uz nedovoljno 
prečišćavanje; bacanje čvrstih otpadaka od kojih neki plivaju po površini vode i bivaju 
talasima i plimom vraćani na obale i plaže; nautički turizam, tj.čamci, jahte i drugi 
plovni objekti, ispuštaju svjesno ili slučajno gorivo i ulje u vodu. Ovo zagađenje vode, 
nema samo negativne ekonomske efekte, već može imati i ekološke i zdravstvene 
posledice. Biološki i hemijski zagađena voda može ozbiljno da ugrozi zdravlje kupača 
(alergija, kožna oboljenja i druga opasnija zarazna oboljenja), a smanjenje kiseonika u 
vodi zagađenoj uljem, utiče na usporavanje razmnožavanja i odumiranje pojedinih 
vrsta flore i faune. Imajući u vidu navedeno, zagađenje vode uzrokovano razvojem 
turizma, ali i drugih priobalnih aktivnosti,ne samo da negativno utiče na sredinu i 
zdravlje ljudi, već povratno utiče i na samouništenje turizma, kome je čista, bistra i 
zdrava voda jedan od ključnih resursa; 
               -Zagađenje i degradacija tla. Zagađenje pojedinih mjesta čvrstim otpacima 
(flaše, kese, konzerve, hartija, itd.), kao i neodgovarajući način odlaganja otpadaka na 
deponije, predstavljaju osnovne oblike ovog tipa zagađenja; 
               -Zvučno zagađenje, tj.buka, dolazi prvenstveno od saobraćajnog prometa, ali i 
od vozila rekreativne namjene (sniježne sanke, motorni čamci, turistički avioni, itd.). 
Izvor buke je i sama masa turista, kao i razne rekreativne aktivnosti na plaži ili u 
planini, na primjer; 
               -Smanjenje prirodnih i poljoprivrednih površina. Razvoj turizma, prateća 
izgradnja, uređenje i opremanje, neminovno zauzimaju sve veće nove površine na 
račun poljoprivrednih i prirodnih zona..  
Pojedine vrijedne prirodne zone (plaže, šume) često postaju nepristupačne, zbog 
privatizacije od strane vlasnika vila i vikendica, ili od strane hotela koji određene zone 
rezervišu samo za svoje goste (hotelska plaža, npr.). Ovakvih primjera ima prilično 
dosta na obali Crnogorskog primorja, među ostalome, i na obali Ulcinjskog primorja, 
kao što su:dolina rijeke Bojane sa ostrvom Ada, obalna i priobalna zona Velike ulcinjske 
plaže (Štojsko polje), Mala  ulcinjska plaža, plaža i uvala Valdanos i Kruče, obalna zona 
uz ulcinjsku Borovu šumu itd. U svom razvoju turizam “troši” sve veće površine 
prostora, i to onog estetski najvrednijeg. 
               -Uništenje flore i faune. Različite vrste zagađenja, smanjenje prirodnih i 
poljoprivrednih površina, učestalo i pretjerano turističko korišćenje pojedinih zona, 
ponašanje turista (pretjerano branje, nemarnost, vandalizam, itd.) utiču na smanjenje i 
nestanak pojedinih biljnih i životinjskih vrsta. Pored lova i ribolova, kao direktnih 
načina uništavanja životinja, i samo prisustvo turista, radi posmatranja životinja (safari-
parkovi), može imati negativne efekte. Uticaj masovnog turizma na divlje životinje 
može se dobro shvatiti na primjeru afričkih nacionalnih parkova. Prisustvo turista koji 
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se kreću parkom džipovima i mini-busevima ima višestruke negativne efekte, jer ometa 
ishranu  i razmnožavanje životinja. Vrhunski doživljaj za turiste je posmatranje i 
fotografisanje trenutka kada krvoločne životinje ubijaju i jedu svoj plen. Da bi vidjeli 
ovaj prizor turisti se sa svojim vozilima koncentrišu oko mjesta lova i tako ometaju 
životinje u ishrani, pa se dešava i da umiru od gladi, jer im plen pobjegne upozoren 
prisustvom turista.Turizam utiče i na remećenje odnosa između grabljivica i njihovog 
plena, što može dovesti do smanjenja jednih, uz povećanje drugih vrsta životinja, čime 
se narušava ekološka ravnoteža. Ovakve prostore susrećemo, među ostalome na 
Ulcinjskom primorju, i to na  prostoru Ulcinjske Solane, ostrva Ade na ušću Bojane, 
dolina Bojane, Šasko i  Zoganjsko jezero, Štojsko  i  Anamalsko polje. 
            Kada je riječ o vegetaciji, koja je bitan elemenat estetske vrijednosti pejzaža i 
ukupne atraktivnosti određenog prostora, ona takođe može biti ugrožena od turizma, i 
to na sledeće načine: branje i sakupljanje cvijeća, pečuraka i drugih biljaka može 
dovesti do smanjenja ili nestanka mladog drveća za loženje vatre; razbacivanje 
otpadaka može dovesti do promjene hranljivosti tla i do ometanja prolaska vazduha i 
svjetlosti; promet šetača i vozila može dovesti do mehaničkog uništenja biljnog 
pokrivača; postavljanje kampova i uopšte turistička izgradnja dovodi do uklanjanja 
biljnog pokrivača (sječa  stabala maslinove šume u uvali Valdanos radi izgradnje Vojno 
rekreativnog turističkog centra); zagađenje vazduha i promjena mikroklime pod 
uticajem turističkih objekata i aktivnosti, takođe mogu ugroziti osjetljivije biljne vrste, 
itd.        
   -Degradacija pejzaža i kulturno-istorijskih spomenika. Izgradnja turističkih objekata i 
opreme (hoteli, moteli, žičare, prodavnice, parkinzi, itd.) na mjestima izuzetne 
prirodne lepote i/ili uz kulturno-istorijske spomenike,dovodi često do estetske 
degradacije pejzaža, posebno onda kada objekti nisu usklađeni sa svojim okruženjem. 
Tipičan  primjer je, Maslinova šuma u uvali Valdanos, nedaleko od Ulcinja. Pored velike 
gustine gradnje, kontinuiranih urbanizovanih zona, turističkih gradova itd., za 
degradaciju pejzaža odgovorna je i savremena arhitektura sa svojim megalomanskim, 
uniformnim i bezličnim objektima, koji narušavaju zatečeni sklad. Homogenizaciji i 
banalizaciji prostora doprinosi i izgradnja regionalne infrastrukture (autoputevi, 
vijadukti, mostovi, potporni zidovi, tuneli, dalekovodi, itd). 
            
  Zaključna razmatranja 
        Zaključci sa zasjedanja Generalne skupštine UN iz juna 1997. godine ukazuju da 
skoro nijedan od važnih zadataka Agende 21 u proteklih nekoliko godina nije ostvaren – 
nije smanjena emisija ugljen – dioksida, nastavlja se sa degradacijom prašuma i šuma, 
maslinade obala mora i okeana, nisu zaštićene ugrožene vrste flore i faune i dr. 
   I pored navedenog, stojimo na stanovištu da u razrješavanju nesklada između daljeg 
materijalnog razvoja savremenog društva i potrebe većeg stepena zaštite životne 
sredine, koncepcija održivog razvoja predstavlja jedino racionalno rješenje. Ovaj 
pristup podrazumjeva daleko veću odgovornost svih subjekata društva prema 
današnjim, a naročito prema potonjim generacijama. 
   Nezadovoljavajući rezultati dosadašnje primjene koncepcije održivog razvoja, 
potvrđuju naše mišljenje da ovu koncepciju ne bi trebalo shvatiti kao strogo određenu 
definiciju, već kao dugoročan proces promjena u odnosima koji se uspostavljaju između 
društvenih, ekonomskih i prirodnih sistema. 
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   Shodno pomenutom, nameće se zaključak da ostvariti uravnotežen nivo turizma u 
kontekstu održivog razvoja, predstavlja kompleksan i dugotrajan proces, koji uključuje 
niz aktivnosti, značajna materijalna sredstva, adekvatnu informatičku i kadrovsku 
podršku i dr. Razlozi za zauzimanjem takvog stava proizilazi iz kompleksnosti 
sveobuhvatnog sagledavanjaa stanja i načina na koji se turizam razvija na određenom 
prostoru; složenosti izbora i implementacije adekvatnih instrumenata za upravljanje 
turizmom; problema pouzdanog vrednovanja efekata primjene takvih instrumenata; 
isprepletanosti međusobnih uticaja turizma i drugih djelatnosti koje se razvijaju na 
datom prostoru i sl. 
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Korrupsioni sfidon konkurencën e lire dhe kërcënon në mënyrë 
serioze investimet publike të vendit. 

 
                 Abstract: 
      In  thisInIn this volume a complex and comprehensive research of influences of 
tourism on the environment is carried out. In the research of tourism impacts on 
environment, a comparative method is used enabling comparisons between domestic 
and foreign tourist destinations of similar types. Also, the most suitable instruments for 
managing tourism are elaborated. Special stress is given to: an integral approach to 
tourism planning, spatial aspects of tourism development, programmes for managing 
the environment in tourist areas, economic instruments for environmental protection 
and tourism development, education and training of all participants in tourism 
activities, information support to sustainable tourism. 
             
Key words: tourism, environment, protection, sustainable development, indicator, 
planning, instrument, management. 
 
Tema: Korrupsioni sfidon konkurencën e lire dhe kërcënon në mënyrë serioze 
investimet publike të vendit.  
 
HYRJE 
Natyrisht që korrupsioni, në një kuptim të gjërë të fjalës, nuk është vetëm material, 
ekonomik, por edhe politik.  Madje ky i fundit paraqet rrezikshmëri më të madhe 
shoqërore.  “Të blesh” përkrahje nga shteti është një kusht i nevojshëm në rritjen e 
krimit të organizuar.  Gjithashtu pavarësia e funksionarëve nga presioni politik është 
ekzaminuar dhe është arritur në përfundimin se sa më shpesh të ndodhin ndërhyrjet 
politike te funksionarët, në shkarkimin apo promovimin e tyre, po  aq do rritet dhe 
shkalla e aktivitetit të krimit të organizuar.   
Një tjetër efekt i dëmshëm mund të dallohet në shtrëmbërimet që bëhen nga grupet e 
interesit.  Politizimi mund të udhëhiqet drejt mjeteve të ligjshme, si një mënyrë për të 
influencuar në krijimin e ligjeve, normave dhe rregullave. Megjithatë krimi i organizuar 
gjithashtu mund të “politizojë” shtetin duke kërkuar të bllokojë apo të luajë me ligjin 
për interesat e veta.   
Gjithashtu është e nevojshme të shqyrtohen lidhjet ndërmjet tregut të lirë të një vendi 
dhe përhapjes së korrupsionit. Treg i lirë do të thotë sa më pak lidhje midis operatorëve 
ekonomikë  privatë dhe institucioneve shtetërorë.   
Analizat tregojnë se pavarësia e gjyqësorit lidhet shumë me shkallën e krimit të 
organizuar.   
Statistikat konfirmojnë që gjyqtarët e pavarur janë më pak të cënueshëm nga 
korrupsioni dhe të gatshëm në luftën ndaj krimit të organizuar, kjo edhe kur sistemi 
politik dhe sferat të tjera të shtetit janë prekur nga krimi organizuar.   
Ekziston një lidhje e fortë midis krimit të organizuar dhe korrupsionit në sektorin 
publik. Korrupsioni përbën suport për krimin e organizuar dhe anasjelltas. Kur krimi i 
organizuar siguron një pozë, korrupsioni në sektorin publik është gati të rritet.  Ka 
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shumë mënyra në të cilat krimi i organizuar dhe korrupsioni në sektorin publik 
“ushqejnë” njëra tjetrën.    
Sistemet e drejtësisë që janë më efektivë në luftën kundër krimit të organizuar dhe 
korrupsionit në sektorin publik janë ato që zakonisht mbështeten në vullnetin e 
qytetarëve për të bashkëpunuar me forcat e rendit. Të ndërtosh një konfidencë dhe 
besim me qytetarin në luftën kundër krimit kërkon reforma në politika.   
Për më tepër gjyqtari, avokati apo prokurori etj, duhet të jenë shembuj në përvetësimin 
e standarteve. Vullneti politik dhe ndërmarrja  e reformave janë kushte në krijimin e 
besimit dhe më vonë përshirjen e qytetarit në luftë kundër krimit.  Për më tepër, është 
konkluduar se niveli i lartë i korrupsionit ka lidhje të fortë me “pavarësinë e 
administratës civile nga presioni politik” dhe “imuniteti i administratës nga ndërhyrjet 
politike”. 
 
Anatomia e korrupsionit 
Megjithëse korrupsioni është përcaktuar si “shpërdorim i fuqisë besuese për përfitime 
private” ai gjithashtu mund të përshkruhet si përfaqësues i mospajtimit me parimin e 
“duarve të gjata” sipas të cilit, asnjë mardhënie personale apo familjare nuk mund të 
luaj ndonjë rol në marrjen e vendimeve ekonomike, e kryer kjo qoftë nga agjent 
ekonomik privat apo nga zyrtarë shtetëror.  
Menjëherë sapo parimi i “duarve të gjata” u përça dhe pati  një dallim, mbi bazën e 
mardhënieve, korrupsioni nisi ta shoqëronte këtë dukuri. Situatat e konfliktit të 
interesave dhe përdorimi i pushtetit për përfitime personale janë shembujt më të mirë. 
Parimi i “duarve të gjata” është parë si baza e funksionimit efikas të çdo organizimi80. 
Një supozim themelor, por i padeklaruar, që nënvizon punën teorike të rolit të sektorit 
publik, është se nëpunësit e sektorit publik(si politikanët ashtu edhe nëpunësit e 
shtetit) janë të mirëinformuar, neutral dhe indiferent në përpjekjet e tyre pë 
mirëqenien shoqërore81. 
Pikënisja e një pune serioze kundër korrupsionit ka të bëjë me mënyrën se si e shikojnë 
situatën ata që janë në poste me autoritet dhe besim.  
Vëzhgimi i Transparencës Ndërkombëtare pas viteve 90-të sugjeronte se korrupsioni në 
sektorin publik ka të njëjtën formë dhe ndikon të njëjtat fusha si në vendet e zhvilluara 
ashtu dhe në ato në zhvillim. Zonat më të cënuara nga korrupsioni në aktivitetin 
qeverisës ishin: 
Prokurimi publik 
Grumbullimi i të ardhurave 
Rikonturimi i tokës 
Emërimet qeveritare 
Pushteti lokal 
Dhe metodologjitë ishin shumë të ngjashme, duke përfshirë: 
Korrupsionin politik nepërmjet donacioneve në fushatat elektorale; 
Kronizimin, lidhjet, anëtarët e familjes apo të afërm82; 

                                                
80 Viti Tanzi mbi korrupsionin, Aktivitete Qeveritare dhe Tregtare, IMF Working Paper Gusht 1994 
81 ibid 
82

 Rregullat e nepotizmit nuk duhet të jenë një barrierë e pakalueshme dhe nënkupton që kandidatët 
e mirë kualifikuar janë gjithmonë të pakualifikuar. Kjo ishte shkruar në formulimin në vazhdim të 
Qytetit të Bristolit(Sh.B.A), Për më tej shih, Qyteti i Bristolit, Tenesi, ShBA, Politika Nepotizmit, 
shtator 1996. 
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Rryshfete për kontrata shtetërore(dhe konsulencave të firmave ndërmjetëse); dhe  
Mashtrime të të gjitha llojeve 
Brenda shërbimit publik(përfshirë politikanë, sikurse zyrtarë të zgjedhur apo të 
emruar) zakonisht zhvillohen aktivitetet e poshtëshënuara: 
°  zyrtarët përfitojnë përqindje nga kontratat qeveritare që zakonisht,  
°  paguhen në llogari të huaja bankare, 
°  ministrat ”shesin” pushtetin e tyre personal, 
°  zyrtarëve i’u rezervohet një “mikpritje” e tepruar nga kontraktorët me shtetin ose 
përfitojnë në ‘natyrë’ si p.sh. bursa studimi për fëmijët e tyre në universitete të huaja. 
°  nëpunësit kontraktojnë biznese me qeverinë për veten e tyre, ose me kompanitë 
kryesore dhe partnerët por dhe hapur, ata vetë si “konsulent”, 
°  nëpunësit udhëtojnë enkas jashtë shtetit për të kërkuar dieta shumë të mëdha, që i 
caktojnë ata vetë, 
°  partitë politike përdorin shpresën e pushtetit ose të vazhdimit të tij për të vjelë qira 
të majme, veçanërisht nga biznesi ndërkombëtare në këmbim të kontratave 
qeveritare(të cilat mund të serviren si ‘donacione’ për ‘bamirësi’ apo ‘spital’), 
°  nëpunësit e të ardhurave zhvasin para nepërmjet kërcënimeve që u bëjnë 
taksapaguesve apo importuesve, për pagesa suplementare nëse nuk paguajnë ryshfete 
në adrese të tyre, dhe kështu këtyre bizneseve në mënyrë të pajustifikueshme  u 
krijohen lehtësira, duke ju bërë vlerësime të ulta apo duke e kaluar mallin pa paguar 
taksën e caktuar, 
°  nëpunësit e drejtësisë zhvatin para për llogari të tyre, duke kërcënuar se do të 
aplikojnë  gjoba për trafik të paligjshëm  nëse s’paguhen 
°  rryshfete(të cilat janë shpesh me vlera më të vogla sesa pagesa që do t’i kërkojë 
mbrojtja nëse çeshtja shkon në gjyqë), 
°  nëpunësit e sherbimeve publike(si ato që lëshojnë liçensat e aftësisë për ngjarjen e 
automjetit, lejet për sheshe tregtimi, kontroll pasaportash), kërkojnë pagesa për 
sherbimin me qëllim që të përshpejtojnë procedurat apo parandaluar vonesat, 
°  shefat e mëdhenjë në sherbimet publike i’u ngarkojnë pagesa mbi të ardhurat 
vartësve, duke ju kërkuar atyre të ngrenë shumën e vendosur çdo javë ose muaj  e për 
ta kaluar këtë në rritje, 
°  emra fantazma figurojnë në bordero dhe lista pensionesh, si dhe janë krijuar institute 
fiktive, të cilët po të ekzistonin do të përfaqësonin fond shtetëror. 
Korrupsioni në të gjitha format e tij nuk është unik për çdo vend. Korrupsioni në Kinë, 
ku burokratet kanë “komercializuar pushtetin e tyre administrativ”83, nuk dallon nga ai 
në Europë, ku partitë politike kanë marrë rryshfete të mëdha në projekte të punëve 
publike. (Në Itali kostoja e ndërtimit të rrugëve ra në 20% kur “duart e pastra goditën 
korrupsionin”). Fonde të pista ishin krijuar në llogaritë e bankës së Zvicrës për 
financime të paligjshme të partisë politike dhe dyshimet janë se këto fonde kanë “hyrë” 
në xhepat e individëve të veçantë. Gjithashtu, rryshfete u janë paguar partive politike 
për sigurime të veçanta. Kompani të ndryshme kanë gostitur e argëtuar, apo kanë 
dhënë rryshfete nëpunësve, veçanërisht në kufijtë ndërkombëtarë, për të siguruar 
biznes në mënyrë të paligjshme dhe të pandershëm dhe, jo rrallë, me pasoja 
shkatërrimtare. 

                                                
83 Shih Yufan Hao dhe Michael Johnston, Reforma dhe kriza: Një Analizë mbi Korrupsionin Kinez, 
Departamenti i Shekncave Politike, Universiteti i Colgate, Hamilton NY, USA, Janar 1995 
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Në Britani, skandali i konfliktit të interesave, implikoi anëtarë të Parlamentit deri në 
atë pikë ku besimi publik tek ministrat e kabinetit qeveritarë, që konsideroheshin se 
përgjithësisht thonin të vërtetën, u klasifikua me 11%(doktorët dhe mjekët bashkarisht 
klasifikoheshin me 84% dhe lexuesit televiziv të lajmeve me 72%). Ndërkohë që 
shumica e grupeve të profesioneve përmirësoi pozicionin në krahasim me periudhën e 
mëparshme 10- vjeçare, pozicioni i ministrave dhe politikanëve, që ishte i ulët, u ul 
përsëri. Reagimi i shtypit sugjeron se cinizmi publik është rritur (kjo duhet marrë me 
rezervë) që nga viti 1931 kur u arrit komploti.84 
 
Politikanët britanik më shumë kanë dështuar nga gjykimet e gabuara, se sa nga veprat 
kriminale85, sidoqoftë në Europën Kontinetale, në vende të tilla si Belgjikë, Itali, 
Austri, Francë, dhe Spanjë, figurat politike po hetohen dhe procedohen për shpërdorim 
kriminal të besimit. Herë pas here në ShBA një numër i madh figurash politike janë në 
hetim. Në Australi ministra janë burgosur, ndërsa86 në Zelandën e Re një Revizor i 
Përgjithshëm u burgos ndërsa pohonte se kish shpërdoruar fondet publike. Por 
pavarsisht nga kjo, TN në vitin 1995 e rëndiste Zelandën e Re në vendet me korrupsion 
më të vogël mes 41 vendeve të përfshira në opinionin për biznesmenët që bëjnë biznes 
ndërkombëtarë. 
 
Tipet e rryshfeteve 
Përgjithësisht ekziston një marrveshje e kudoshtrirë përsa i përket situatave që janë 
veçanërisht përgjegjëse për korrupsionin. Sidoqoftë, përpjekje efektive për ta luftuar 
korrupsionin duhet të fillojë me zanafillën e saj. Ne duhet të kuptojmë stimujt për 
rryshfetet e mëdha dhe ata që preken nga korruptimi i të tjerëve. Në kategoritë 
kryesore mund të dallojmë: 
Rryshfetet mund të paguhen për a) të hyrë në një përfitim të rrallë, ose b) për të 
shmangur shpenzime; 
Rryshfetet mund të jepen për përfitime(ose evitim shpenzimesh) që nuk janë të rralla, 
por atje ku mund të përdoret autoriteti i nëpunësve shtetëror. 
Rryshfetet mund të jepen jo për ndonjë përfitim publik specifik, por për sherbime që 
lidhen me sigurim përfitimesh(apo evitim shpenzimesh) të tilla si sherbime të shpejta 
apo informacione të brendëshme. 
Rryshfetet mund të paguhen për të penguar ndarjen e përfitimeve me të tjerët apo për 
t’i paguar një kosto të caktuar dikjut tjetër. 
Kategoria e parë përfshinë çdo vendim burokratik ku fitimi nga rryshfetet është humbje 
e dikujt tjetër, p.sh. liçensat për lejen e aktivitetit import - eksport, këmbimi valutor, 
një tendër shtetëror, konçensione për zbulimin e nxjerrjen e naftës ose minerale të 

                                                
84 Vrojtimi u ndërmor nga MORI. Gazetarët ecën akoma më keq, duke i ndarë nivelet e tyre nga 19 
% në 10%, duke ilustruar krizat, në median publike britanike. Shih Standartet në jetën Publike: 
Raporti i Parë i Komitetit mbi Standartet e jetës Publike, vëll.1; Raport (HMSO, Londër, 1995) fq.107. 
Vrojtimi përfshihet në seksionin Praktikat më të mira, në versionin elektronik të këtij libri burimor: 
www.transparecy.org. 
85 Një ish ministër, Jonathan Aitken, u arrestua për fallsifikime mbasi ai u përpoq të fallsifikonte 
evidencat për të fituar një çeshtje kundër: The Guardian Newspaper, të cilët kishin dokumentuar 
takime sekrete me tregtarët e armëve të Lindjes së Mesme, në kohën kur ai ishte një ministër i 
mbrojtjes. Se kur ishte bërë takimi dhe se si u zhvilluan ngjarjet nuk u zbuluan kurrë. 
86 TN Newsletter, korrik 1997 
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tjera, caktimi i tokave publike, blerja e një firme të sapo privatizuar, mundësia e futjes 
në fonde kapitale të rralla që janë nën kontrollin e shtetit, nxjerrja e një liçence për 
hapjen e një biznesi kur numri total i liçencave është i fiksuar, akses në sherbimet 
publike siç është strehimi i popullsisë, produkte të subvencionuara apo forcim i 
mbështetjes politike për biznesin. Në të gjitha këto raste mund të themi se bëhet një 
lloj konkurimi midis rryshfetxhinjëve, e cila mund të manipulohet, madje dhe të 
krijohet nga nëpunësit apo politikanët. 
Nëse nëpunësit e shtetit kanë të drejtën të projektojnë programe, ato mund të jenë në 
gjendje të krijojnë rrallësi për përfitime personale financiare apo për pjesë në burimet e 
akorduara(një fenomen i njohur si “zgjatje e furnizimit”)87 . 
Shembujt e kategorisë dytë përfshijnë reduktimin e faturave të taksave, ose zhvatje të 
pagesave të larta kur nuk ekzistojnë të ardhura vjetore fikse, heqje dorë nga taksa 
doganore dhe rregullorja, shmangia e çmimeve të kontrollit, dhënija e liçencave ose të 
lejeve vetëm atyre që konsiderohen të “autorizuar”, mundësi për liri të plotë veprimi në 
sherbime publike, çlirim nga detyrimet e ligjit(sidomos për krimet e jakave të bardha), 
leje për projekte ndërtimi, detyrime toleruese për sigurinë ose standartet ambientale. 
Autoriteti burokratik shumë shpesh mund të çojë në vjelje rryshfetesh. Policët mund të 
paguajnë gangsterë për të kërcënuar biznese, ndërkohë që pranojnë rryshfete nga po 
këto bisnese për t’i mbrojtur nga bandat88. Në mënyrë të ngjashme politikanët mund 
të kërcënojnë për të mbështetur ligjet që do të imponojnë shpenzime apo premtime 
për të siguruar përfitime të veçanta në këmbim të pagesave. 
Kategoria e tretë janë sherbimet që lidhen më shumë me ekzistencën e dy kategorive të 
para, se sa në përfitimin si të tillë. P.sh. brenda informacionit në specifikimin e 
kontratës(siç ishte një rast në Singapor ku një grup korporatash nga vende eksportuese, 
duke paguar shuma të mëdha për të siguruar informacione të rezervuara në lidhje me 
kontratat me qeverinë, këto kompani në mënyrë të vazhdueshme ishin futur në lista të 
zeza të qeverisë së Singaporit). Aspekte të tjera përfshijnë sherbime më të shpjeta: 
reduktime të punëve paraprake, njoftime paralajmeruese për goditje nga policia, 
reduktime të pasigurisë, apo raporte të favorshme nga kontrollet financiare që do të 
mund t’i mbanin taksat e ulta. 
Burokratët shumë shpesh i krijojnë vete kushtet për të prodhuar rryshfete. Zyrtarët 
mund të krijojnë vonesa në sherbime të ndryshme dhe të imponojnë kërkesa shumë 
rigoroze për aplikime. 
Kategoria e katërt, sikurse e para, përfshin si fituesit dhe humbësit. Shembuj të tillë 
mund të jenë rastet kur një punonjës i një biznesi jo të ligjshëm, mund të paguaj 
agjensitë që merren me vendosjen e ligjit për të goditur konkurentët e tij. Pronarët e 
bizneseve të ligjshme mund të kërkojnë aplikimin e kufizimeve rregulluese të tepruara 
ndaj konkurentëve, apo përpiqen të nxisin nëpunësit të kundërshtojnë liçensimin e një 
konkurenti të mundshëm. 
Në kategoritë 1 dhe 4, ku kemi të humbur të drejtëpërdrejtë, organizimi i rryshfeteve të 
mundëshme mund të jetë me mjaft rëndësi për të dhënë një ide mbi përmasat dhe 
nivelin e korrupsionit. 
Nëse ekziston vetëm një numër i vogël përfituesish potencial, ata mundet që të ndajnë 
mes tyre tregun sipas kontrollit që kanë, se sa të bëhen viktima të rryshfetit dhe të 

                                                
87 Alam, M.Shahid, Disa Kosto Ekonomike mbi Korrupsionin në GSZH, Gazeta e Studimeve të 
Zhvillimit 27:89-97, fq.91, 1991. 
88 Ibid 
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paraqiten si një front i bashkuar kundër nëpunësve publik. Këto raste tregojnë se 
eleminimi i korrupsionit s’është aspak duke marrë fund. Një politikë që inkurajon 
monopolizimin e një industrie mund ta reduktojë korrupsionin, por në fakt do të ketë 
shumë pak përfitime sociale.  
Në vend që avantazhet të shkonin tek nëpunësit publik, ato do të përfundonin në 
xhepat e pronarëve të firmave të monopolizuara. E për me tepër, nëse këto kompani 
janë të huaja, fitime të të riatdhesuarve dhe përfitime për çeshtje krimesh 
ndërkombëtare, përfitimet do të përfundonin kryesisht jashtë vendit. 
Nxjerrja e pagesave nga njerëz të cilët kanë të drejtën e sherbimeve, por nuk janë të aftë 
t’i marrin ato(siç është dhënia e liçencës së makinës), klasifikohet si zhvatje(e në disa 
vende edhe si krim) sesa si rryshfet. Testi do të ishte nëse si paguesi edhe marrësi po 
vepronin ilegalisht, ose nëse paguesi ishte viktimë e pafajshme e shkeljes së rregullave 
nga një nëpunës, i cili në rast mospagese do t’i mohonte paguesit të drejtën që i buron 
nga autoriteti i tij ligjor.      
Korrupsioni dhe inefiçenca e tregut  
Disa analistë argumentojnë se rryshfeti paraqet një veprim të zakonshëm të tregut, 
brenda programit shtetëror dhe duke marrë në konsideratë efiçencën e tregut, pagesa 
të tilla nën dorë është normale të tolerohen. Raste të tilla ekzistojnë, por, gjithsesi, një 
vlerësim i tillë dashamirës duhet trajtuar me skepticizëm. 
Së pari, programet publike mund të minohen, nëse nëpunësit civilë i’a japin burimet e 
rralla propozuesit të ofertës më të lartë. Dhënia e shtëpisë nga shteti, p.sh., është 
parashikuar për familjet më të varfëra të shoqërise dhe jo për ato që paguajnë më 
shumë. Në vijim të kësaj, pagesat nën dorë mund t’i orjentojnë nëpunësit të krijojnë 
krizë artificiale apo stërhollime proceduriale të panevojshme. 
Për me tepër, kur rryshfetet i jepen një nëpunësi për ta nxitur të favorizojnë një firmë 
në dëm të një tjetre që e konkuron, propozuesi i ofertës më të lartë nuk përfaqëson 
kompaninë më efektive në treg, por mund të jetë organizata me fitimin më të lartë 
monopol si rrjedhojë e eleminimit të konkurentëve. 
Ilegaliteti i korrupsionit në vetvete paraqet shpenzime që do ta kufizonin efiçencën e 
rryshfetit. 
Pikë së pari sepse dhënësit e rryshfetit synojnë gjithmonë që t’ia mbajnë të fshehta 
mardhëniet e tyre ilegale, çmimi i informacionit, që përbën edhe elementin kyç për 
funksionimin e mirë të tregut, jo gjithmonë është lehtësisht i mundur e që mund të 
rezultojë në infleksibilitet të çmimit. Sapo vendoset një çmim i pranueshëm rryshfeti 
(10% e çmimit të kontratës) apo një kuotë (p.sh. le të themi 200 euro për të marrë një 
patentë shoferi) dhe kjo dihet nga njerëzit e interesuar për këtë, çmimi i rryshfetit 
mund të mbetet i pandryshueshëm pavarësisht nga ndryshimi i kushteve të tregut me 
kalimin e kohës.  
Tregjet e korrupsionit mund të jenë shumë më tepër të ndikuara nga zakoni dhe tradita 
se sa tregjet e tjera private. Goditje të forta mund të nevojiten si; rrëzimi i qeverisë së 
korruptuar, me qëllim që të ripërshtaten pagesat e rryshfetit. 
Së dyti, për të reduktuar rrezikun e kapjes, futja në tregun e rryshfetëve, si për paguesin 
ashtu dhe për marrësin, është e kufizuar vetëm për njerëz që janë të njohur mes tyre 
dhe të besuar si p.sh. miq të ngushtë, anëtarë të një klani apo një fisi apo 
bashkëfshatarë. 
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Së treti, përfitimet e korrupsionit s’janë gjerësisht të shpërndara nëse disa persona 
refuzojnë  t’i marrin ato. Nëpunës civilë të ndershëm mund të refuzojnë të hyjnë në 
këtë treg të korruptuar pagesash. 
Së katërti, duke marrë në konsideratë ilegjitimitetin e rryshfetit, kontratat  mes 
personave që duan të paguajnë  e atyre që marrin rryshfetin nuk mund të jenë të 
ligjshme. Për këtë arsye rreziku se njëra palë apo tjetra mund të mosveprojë kufizon 
numrin dhe tipin e marrveshjeve, duke bërë që transaksione të tilla të kryhen vetëm 
mes njerëzish që e njohin mjaft mirë njëri-tjetrin. Pra, si rregull i përgjithshëm duhet 
thënë se askush nuk mund të deklarojë se korrupsioni realizon një grumbullim me 
efektivitet të burimeve. 
Korrupsioni dhe organzimat publike. 
Një tregues i rëndësishëm për shkallën e korrupsionit është mënyra e organizimit të 
institucionëve publike. Në fakt, teoritë e ndryshme për korrpusionin tregojnë se 
ekzistojnë një numër faktorësh që mund të çojnë në rritjen e rasteve të korrpusionit. 
Këto faktorë kanë të bëjnë me numrin e vendimmarrëseve, sa kompetenca kanë ata, 
shkallën e përgjegjësisë për vendimet e marra dhe zbatimin e procedurave formale për 
kontrollin e këtyre kompetencave. 
Në fakt, në rastin kur ekziston vetëm një vendim marrës kemi rritje të “korrupsionit të 
monopolizuar”, ndërsa sa më i lartë është numri i vendimmarrësve (“korrupsioni 
konkurues”), aq më të pakta janë mundësitë për korrupsion89. Për më tepër, sa më 
shumë rriten kompetencat aq më shumë rriten mundësitë për korrupsion, sepse zyrtari 
publik në këtë rast i përdor të drejtat e tij /të saj në një mënyrë të tillë që disa njerëz të 
përfitojnë avantazhe ndaj të tjerëve. 
Së fundi, ekzistenca e procedurave formale për kontrollin e këtyre kompetencave sjell 
rritje në “vlerën” e korrupsionit, duke rritur kështu koston për blerësin dhe duke rritur 
njëkohësisht avantazhet për blerësin. Për këtë arsye, përveç avantazhit të ngushtë 
ekonomik të rryshfetit monetar, përfitimet e implikimit në korrupsion sjellin të gjitha 
avantazhet që rrjedhin nga shkëmbimi i fshehtë të favoreve. 
Siç del nga ajo që shpjeguam më sipër, me rritjen e kompetencave rriten edhe  
mundësitë për korrupsionin ligjor, ndërsa ekzistenca e procedurave të sakta formale 
për kontrollin dhe rregullimin e kompetencave çon në rritjen e vlerës së korrupsionit, 
në kuptimin që ato rrisin koston për blerësin si dhe mundësitë e përfshirjes së blerësit 
në korrupsion. 
Duhet thënë pra, se shumë shpesh, për të luftuar korrupsionin janë të nevojshëm 
kontrollet e njëpasnjëshëm dhe të kryqëzuar midis nivelesh të ndryshme 
vendimmarrëse. 
 Por, në raste se kjo do të shndërrohet në ngadalësi burokratike, kjo e fundit, nga ana e 
vet, mund të shërbejë si nxitës për korrupsionin duke qenë se operatori ekonomik 
mund të jetë i gatshëm që të arrijë me çdo kusht atë shpejtësinë në vendime të cilën ia 
kërkon edhe tregu botëror edhe ai lokal. 
Si e helmon korrupsioni prokurimin 
Kontratat përfshijnë një blerës dhe një shitës. Secili ka shumë mënyra për të korruptuar 
procesin e prokurimit, në çfarëdolloj stadi. 
Para se të vlerësohen kontratat, blerësi mund të:  

                                                
89 Nicola Lettieri&Antonio Serafini, Criminal Jastice I, Ceshtje të Veçanta të Anti-Korrupsionit, 
Tiranë 2002. 
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Bëjë thirrje për urgjencë si një shkak për të financuar një kontraktor të vetëm pa 
konkurencë; 
Shkel konfidencialitetin e ofertave të furnitorëve; 
Modifikojë specifikimet ndaj furnitorëve të veçantë të favorizuar; 
Kufizojë informacionin rreth mundësive të kontraktimit; 
Skualifikojë furnitorët e mundshëm nepërmjet parakualifikimeve të pa drejta; 
 
Marrë ryshfete 
Furnitori gjithashtu mund të; 

 Ndërhyjë padrejtësisht në punën e vlerësuesve; 

 Planifikojë për të caktuar çmime për tendera; 

 Nxisë standarte teknike diskriminuese; 

 Të ofrojë rryshfete. 
Metoda më direkte është të planifikohet të ketë kontratë të dhënë palës së dëshiruar 
përmes negociatave direkte pa konkurencë. Me zhvillimin e ekonomisë, e me të, edhe 
të shkencave ekonomike, zhvillohet dhe thellohet nocioni i konkurencës. Një nocion i 
tillë sot përfshin pikë së pari; strukturën e tregut, kushtet e kryerjes (funksionimit) së 
veprimtarisë ekonomike dhe sjelljen e subjekteve në treg”90. Edhe në sistemet e 
prokurimit që bazohen në procedurat konkuruese, ka përjashtime ku negociatat 
direkte lejohen, p.sh. 
Në rastet kur rrezikohet siguria kombëtare, 
Në rastet kur ngrihen nevoja të tjera dhe ekziston një kontratë,  
Në rastet e urgjencës ekstreme për shkak të shkatërrimeve, 
Në rastet kur ka vetëm një furnitor të vetëm në pozitën e kënaqjes së nevojave të 
veçanta 
Jo të gjitha kontratat e fituara janë të korruptuara. Në disa raste, negociatat direkte të 
kontratave mund të jenë rrjedha më e përshtatshme e veprimit. Megjithatë, nëse 
përmenden rrethana të justifikueshme që në fakt nuk ekzistojnë, shpesh arsyeja është 
ta lejojë dhe ta mbulojë korrupsionin.  
Edhe nëse ka konkurencë, është e mundur që rezultatet të anojnë në drejtim të një 
furnitori të fovorizuar.  
 
Nëse vetëm pak persona njohin mundësinë e tenderimit, konkurenca zvogëlohet dhe 
përmirësohen mundësitë e palës së favorizuar për të fituar një plan është publikimi i 
lajmeve të mundësive për tenderim në burimin më të vogël dhe më të errët qarkullues 
që kënaq kërkesat e reklamimit dhe shpreson që asnjë të mos t’i shoh. Ata që 
bashkëpunojnë me tenderuesit sigurisht marrin informacionin e dorës parë.  
Konkurenca në tendera mund të kufizohet më tej nga vendosja e kërkesave të 
panevojshme të parakualifikimit dhe më pas duke lejuar të marrin pjesë në tender 
vetëm firmat e zgjedhura.Të gjitha këto forma që paraqiten në ekonominë e tregut e që 
nuk janë në përputhje me praktikën  e mirë afariste, por paraqiten në kundërshtim me 
konkurencën e ndershme dhe të ndërgjegjshme, quhen me një emër si vepra të 
konkurencës  së pandershme91 

                                                
90 Dr.Milosh Trifkovic, Pravo konkurencije, Svijetlost, Sarajevo,1981, fq.12 
91 Mr.Mehdi Hetemi, Disa çeshtje lidhur me kuptimin (nocionin) e konkurencës lojale dhe asaj 
jolojale në qarkullimin e mallrave, E drejta I-II, Prishtinë, 1986, fq.68. 
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Tenderat konkurues për kontrata mund të funksionojnë vetëm nëse propozimet 
mbahen sekret deri në ditën e përcaktimit të rezultateve. Një mënyrë e thjeshtë për 
blerësin, për të paracaktuar rezultatet, është të shkelë sekretin e propozimeve dhe t’ua 
jap çmimet furnitorëve të preferuar për të ofruar një çmim më të ulët. Mekanizmat nuk 
janë të vështirë, sidomos nëse tenderuesit nuk lejohen të jenë të pranishëm  kur hapen 
propozimet. 
Mundësia e fundit për të ndryshuar rezultatet e një tenderi konkurues është në stazhin 
e vlerësimit dhe krahasimit të ofertave. Kjo, po të zbatohet drejtë, është një analizë 
objektive, se si çdo tenderues i përgjigjet kërkesave të dokumentave të tenderimit dhe 
një përcaktim se i cilit është oferta më e mirë. Nëse qëllimi është të drejtojë çmimin 
ndaj një tenderuesi të favorizuar, procesi i vlerësimit ofron mundësi pothuajse të 
pakufizuara; nëse është e nevojshme, vlerësuesit mund të shpikin kritere krjet të reja 
për të vendosur se kush është më i miri dhe, pastaj, t’i vlerësojë ato subjektivisht për të 
marrë rezultatet e “drejta”. 
Këto teknika janë vetëm një përmbledhje e shkurtër në disa prej mjeteve me të cilët një 
blerës është i aftë të korruptojë procesin e prokurimit.  
Do të ishte gabim të mendohej se blerësit janë gjithmonë pala fajtore; shpesh ata janë 
të vetmit që korruptohen nga shitësit, megjithëse ndoshta pa bërë shumë rezistencë. 
Nepërmjet rryshfeteve dhe nxitësve të tjerë, shitësit mund t’i nxisin blerësit që të bëjnë 
një nga veprimet e përshkruara më sipër.  
Përveç kësaj, ata mund t’i bëjnë furnitorët të vendosin se cila palë e fiton një kontratë 
dhe më pas të fiksojnë çmimet e tyre, në përputhje me një rryshfet të pranuar për të 
humburit. Kjo mund të bëhet pa njohurinë e blerësit dhe nëse bëhet me zgjuarsi, nuk 
mund të ngrejë kurrë dyshime, vetëm nëse kjo përsëritet. Edhe në këtë rast mund të 
jetë e vështirë për t’u vërtetuar, jo më të ndëshkohet.  
Historia nuk mbaron me fitimin e kontratës, edhe nëqoftëse ky është stadi me i 
diskutuar i korrupsionit në prokurim.  
Në të vërtetë, format me serioze dhe më të kushtueshme të korrupsionit mund të 
vendosen pasi kontrata është fituar, gjatë fazës së performancës. Kjo pasi blerësi i të 
mirave apo sherbimeve të: 
Dështojë në përmbushjen e standarteve të cilësisë, sasitë dhe standartet e tjera të 
performancës se kontratës; 
Të ndryshojë drejtimin e shpërndarjes së të mirave për rishitje apo përdorim privat; 
Të kërkojë përfitime të tjera private (udhëtime, pagesa për arsimin e fëmijëve, 
dhurata). 
Nga ana e tij, kontraktori i paskrupullt apo furnitori mund: 
Të shtojë apo pakësojë faturën; 
Të fallsifikojë çertifikatat e cilësisë dhe të satndarteve 
Të pranojë rryshfete për të kontraktuar me supervizorët . 
Furnitorët e paskrupëllt mund të zëvëndësojnë produktet me cilësi më të ulët se sa 
kërkohet në të vërtetë apo ofrohen në ofertat e tyre. Ata mund të fallsifikojnë sasitë e të 
mirave apo sherbimeve të shpërndara, kur paraqesin deklarata për pagesë dhe paguajnë  
më shumë rryshfete për të kontraktuar me supervizorët për t’i nxitur ata të harrojnë 
parregullsitë. Përveç pranimit të rryshfeteve dhe dështimit në përmbushjen e 
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standarteve të cilësisë dhe të performancës, blerësit mund të ndryshojnë drejtimin e 
shpërndarjes së të mirave apo sherbimeve për përdorim të tyre privat apo rishitje.92 
Ligjet për të luftuar korrupsionin 
Rryshfeti është një praktikë djallëzore, i cili kërcënon themelet e çdo shoqërie të 
civilizuar. Në qoftë se juristët mund të hartojnë ligjet që parandalojnë aktivitetet e 
korruptuara, atëherë nuk do të kishte probleme me korrupsionin. Në masë të gjërë, 
krizat aktuale zvoglohen nga fakti se ligjet dhe institucionet ligjore kanë dështuar. Ky 
dështim ndodhi si rrjedhojë e dobësisë së sistemeve juridike, që vazhdojnë të jenë edhe 
tani dhe si pasojë e mungesës  së dëshirës për të forcuar sistemin si rezultat i 
mardhënieve të aktorëve që kanë interes për një status quo apo për një tjetër. 
Eshtë pranuar gjërësisht se parandalimi i korrupsionit duhet të jetë në ballë të 
përpjekjeve të reformës, megjithëse detyrimi me ligj është tepër i rëndësishëm. 
Zbulimi dhe procedimi i aktiviteteve korruptive është tepër i vështirë, aq më tepër kur 
është ruajtur ana formale e përgatitjes së dokumetacionit ligjor që duhet të paraqitet 
apo depozitohet në një institucion.93  
Mbeshtetja mbi metodën “e më të fortit” për të trajtuar korrupsionin, pasi ka ndodhur, 
mund të jetë e pasigurt, joefektive dhe e dëmshme.  
 
Ndjekjet penale, megjithëse të pashmangshme, janë një tregues që shpreh se 
parandalimi ka dështuar. Sanksionet efektive ligjore, megjithëse jetike, nuk janë 
thelbësore për t’iu referuar atyre që sillen keq, por vetë njohuritë për zbatimin efektiv 
dhe të sigurtë të ligjit kontribuojnë në mënyrë domethënëse në përpjekjen e 
parandalimeve. Reformuesi duhet të trajtojë shumë aspekte. Parandalimi dhe zbatimi 
me forcë i ligjit plotësojnë njëra tjetrën. Transparenca është element thelbësor 
parandalues që fenomeni të ulë ritmin apo edhe të zhduket në një institucion. Ky 
element është tepër i suksesshëm në shtete demokratike të përparuara94. Kur ne flasim 
rreth ligjeve për të luftuar korrupsionin, ne nuk flasim thjeshtë për ligjin kriminal dhe 
ligjet e evidencës. Këto janë të rëndësishme dhe pa procedurat dhe ligjet e mira të 
krimeve, misioni është bërë më i vështirë, por duke fokusuar në këto elemente vetëm, 
ashtu siç kanë bërë shumë reformues, duhet të injorohen shumë lloj ligjesh. Këtu 
përfshihen ligje, të cilat mbulojnë;95 

 Konfliktin e interesave 

 Prokurimin publik 

 Aksesin e informacionit 

 Lirinë e fjalës 

 Lirinë e shtypit 
Mbrojtjen e informatorëve dhe ankuesve 
Mundësimin e shoqërisë civile për t’u organizuar 

                                                
92 Për një përshkrim të planit dhe rryshfeteve që bëhen në vend të procedurave ndërkombëtare 
konkuruese të tenderit, shih Robert Klitgaard, Duke kontrolluar Korrupsionin(University of 
California Press, 1998), p.136 ff. 
93 A.Rakipi, Korrupsioni dhe Evazioni Fiskal, Tiranë, 2003, fq.85. 
94 Ibid, fq.88 
95

 Vendimi i Komitetit Juridik të Këshillit Sekret në një apel ne Hong Kong. Këshilli Sekret është 
gjykata më e lartë për një numër të madh vendesh në Commonhealth dhe gjykatë ku vendimet 
respektohen në gjithë botën. Shih Jeffrey Tan, Kushtetuta Thai: Lufta kundër Korrupsionit, në 
versionin e Internetit të këtij burimi: www.transparency.org. 
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Zgjedhje demokratike 
Revizionimi juridik i ligjshmërisë së veprimeve administrative 
Ndalimin e të inkriminuarve për të drejtuar dhe menaxhuar zgjedhjet në zyrat publike 
ose për t’iu përmbajtur drejtimit 
Dhurata dhe mikpritje 
Zyra e Avokatit të Popullit 
Nga këto që u parashtruan më sipër shumë mund të realizohen në mënyrë 
administrative dhe pa asnjë nevojë për të reformuar ligjin, - heqjen e liçensave të 
panevojshme, reformimin e procedurave të nevojshme, kufizimin e hapsirës së 
maturisë, zhvillimin e programeve etnike dhe krijimin e mundësive për qytetarët  që të 
ankohen në mënyrë efektive. 
 
Ligji kriminal 
Rastet e korrupsionit kërkojnë shumë kohë derisa të zbulohen nga autoritetet. Në disa 
vende statuset e kufizimit(kufizimi i kohës në të cilën një krim mund të kryhet), 
fillojnë që nga data e kryerjes së krimit, jo nga koha kur autoritetet vihen në dijeni për 
krimin.  
Kjo do të thotë se zyrtarë të korruptuar e shmangin dënimin, thjeshtë nga arsyeja se 
veprimet e tyre korruptuese kalojnë për njëfarë kohe pa u vënë re.  
Eshtë e rëndësishme, që statuset e kufizimit të marrin në konsideratë periudhën e 
ndjekjes që po vazhdon, jo nga data kur krimi kryhet, por nga data kur bëhet i njohur. 
Koha e kufizimit nuk duhet të jetë shumë e  shkurtër. Në Itali ekziston një situatë e 
çuditshme ku personat e akuzuar kishin shumë kohë që kishin kërkuar apel në 
gjykatën e lartë, por kërkesa e tyre ishte anulluar nga statusi i kufizimeve. Në këto 
kushte vetëm një jurist energjik mund të garantojë që asnjë person i korruptuar të mos 
i shmanget dënimit. Ligje të tilla e çojnë ligjin në vetvete drejt mosrespektimit, ndërsa 
ofron terren për korrupsionin. 
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Roli i administratës qendrore dhe lokale në zhvillimin e ekonomisë 
Kombëtare dhe Rajonale  

Abstract 
Fiscal policy at the central level also at the local level, have very high importance in the 
development of the economy and attract investors so should be better project benefits 
of this field to stimulate and increase economic profit sectors. States by taxes and fees, 
stimulate internal investors and influence in attracting foreign investment and 
increasing the employment in the population. Taxes and fees in transition countries in 
the Western Balkan countries are oriented to reforms modeled on the free market. 
States through taxes affect withdraw investment from abroad as well as the increase of 
employment of the population such as the Slovak Republic in attracting Hyundai to 
invest by offering lower taxes and tax holiday periods, low taxes, also to 
implementation and correct legislation, the legal infrastructure, another very 
important role played by the road infrastructure. 
Tax legislation is one such area. A second viewpoint relates to the ability of the regional 
and national governments (municipal) to used taxes in order to encourage more 
investment in tourism, doing business also in production.  Some countries accepted 
earlier in the EU are reducing taxes at a level such that the older members are talking 
about "unfair competition." Slovakia's case (for example) set a single quote for income 
tax (19%) mimicking the pattern in which the Baltic countries have experimented for 
years. Corporate taxes are also reduced in countries like: Poland and Hungary. Western 
Balkans is going through a prolonged transition, multiplied overloaded in his own way 
right reform economic stability, political, and on the other hand the lack of legal 
stability that brings economic instability. This is a reality, that provided us with the 
opportunity to improve, but never to be able to leave without being faced with it. Also 
with the privatization of state-owned enterprises (social) is a good opportunity in the 
development of tourism economy in general but in particular in Ulqin. 
To successfully develop the privatization process should be ensured: the development 
of public (transparent), with what enables avoidance of fraud, sale of assets under the 
market approach to what can offset negative effects; 
Key words: fiscal policy, taxes, economic development, incentives, investment, tourism 
1.Politikat fiskale dhe zhvillimi 
Politika fiskale si në nivelin qendror po ashtu edhe në nivelin lokal  kanë rëndësi 
shumë të lartë në zhvillimin e ekonomisë dhe terheqjen e investitorëve   andaj duhet që 
sa më mirë të projektohen të mirat e kësaj fushe  në stimulimin dhe ngritjen e 
sektorëve profitabil ekonomik.  
Shtetet përmes tatimeve dhe taksave stimulojnë investitorët e mbrendshëm dhe  
ndikojnë në tërheqjen e investimeve nga jashtë si dhe rritjen e punësimit të popullsisë . 



 

 

 

571 

 

 

Tatimet  dhe taksat në vendet në tranzicion në vendet e Ballkanit Perëndimor është me 
orientim drejt reformave e modeluar sipas tregut të lirë. Shtetet permes tatimeve  
ndikojn ne teheqjen e investimeve nga jashtë si dhe ritjen e punesimit te popullsis siç 
është rasti i Sllovakis ne terheqjen e  Hyundai per te investuar duke ofruar tatime te 
ulëta dhe periudha te pushimit tatimor,taksa të ulëta, si dhe zbatimi i drejt dhe korrekt 
i legjislacionit, pra infrastruktura ligjore,rol tjeter shumë te rendesishem luan edhe 
infrastruktura rrugore. 
Legjislacioni i tatimeve është një sferë e tillë. Një këndveshtrim i dytë ka lidhje me 
aftësin e qeverive kombetare dhe rajonale(komunale) për të përdorur tatimet  në 
mënyrë që të inkurajojn më shumë investime ne turizem,në të bërit biznes  si dhe ne 
prodhim.. Disa vende  të  pranuara më herët në BE janë duke ulur tatimet  në një nivel 
të tillë saqë anëtarët e vjetër janë duke folur për "konkurrencë të padrejtë". Rasti i 
Sllovakis (psh) ka vendosur një kuotë të vetme për taksën mbi të ardhurat (19 % ) duke 
imituar modelin me të cilin vendet Baltike kanë eksperimentuar për vite. Tatimet për 
korporatat gjithashtu janë ulur edhe në vendet si: Poloni dhe Hungari.  
Ballkani Perëndimor po ecën nëpër një tranzicion të stërzgjatur të shumfishuar e të 
stërngarkuar në rrugën e tijë reformuese drejtë stabilitetit ekonomik, politik dhe nga 
ana tjetër nga mungesa e një stabiliteti juridik që e sjell edhe jostabilitet ekonomik. Ky 
është një realitet që na ofrohet me mundësi që të përmisohet por asnjëherë që të mund 
të largohet pa u ballafaquar drejtpërdrejtë me të. Po ashtu  me  privatizimin e 
ndermarrjeve ne pronesi shtetërore (shoqrore) është një mundesi e mirë në zhvillimin 
e ekonomisë ne pergjithësi por edhe të turizmit ne veqanti në Ulqin. 
Për tu zhvilluar me sukses procesi i privatizimit, duhet të sigurohet: zhvillimi i tij 
publik (transparent), me qka mundësohet evitimi i keqpërdorimeve, shitja e pasurisë 
sipas qmimit te tregut  me qka edhe  mund të neutralizohen efektet negative;96 
 
2. Politikat fiskale si instrument për  zhvillimin e ekonomisë  
Zhvillimi ekonomik i një vendi apo shoqërie nisur nga përvojat e vendeve ekonomikisht 
të zhvilluara dhe atyre në zhvillim, ka treguar se për ta zhvilluar  ekonominë e tregut e 
cila synon te rezultoj me një zhvillim te qendrueshem duhet të përpilohen dhe të 
zbatohen politika fiskale të favorshme për biznesin me qëllim të tërheqjes së 
investimeve dhe të krijimit të sigurisë së investimeve. 
Ndërrimi i  sistemeve nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi me treg të lirë 
apo faza e tranzicionet nëpër shumë vende të Ballkanit, Evropës dhe të Botës kanë 
treguar se i ka vështirësitë e veta me të cilat pothuaj përballet çdo shoqëri në 
tranzicion,  por  në ato vende ku shteti apo qeveria  ka reaguar  më shpejt me krijimin e 
politikave fiskale,  politikave zhvillimore stimuluese të shëndosha  faza tranzitore ka 
qenë më e lehtë dhe kontrolli ka qenë më efikas dhe ka dhënë rezultatet e pritura, në 
vetëdijesimin e popullsisë për ti shlyer obligimet e ndryshme ndaj shtetit,dhe ka 
rezultuar me zhvillimin e ekonomisë së vogël dhe të mesme, në punësimin e popullsisë, 
uljen e shkallës së varfërisë së skajshme, ndersa aty ku janë vonuar këto politika, 
problemet kanë vazhduar si dhe varfëria është rritur.  
Në rastin e shteteve në zhvillim, problemi i zhvillimit ekonomik shtrohet në formë 
krejtësisht tjetër. Ndonëse edhe administratat lokale ne bashkpunim me adminsitaratat 
qendrore kanë në dorë instrumente makroekonomike (siç është politika fiskale apo ajo 
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buxhetore). Problemet themelore ekonomike të vendeve në zhvillim nuk janë të 
natyrës ciklike, por strukturore. Me fjalë të tjera, përgjigja e shtetit duhet të orientohet 
kah transformimi strukturor i ekonomisë, për ta orientuar atë drejt krijimit të 
mbivlerës dhe shtimit të normës së akumulimit dhe, rrjedhimisht, rritjes ekonomike në 
përgjithësi. 
Në terminologjinë e ekonomisë politike me qëllim te një zhvillimi te qendrueshem 
ekonomik bëhet një dallim midis politikave kuantitative ekonomike dhe politikave 
strukturore ekonomike. Politikat kuantitative janë politika që synojnë kontrollin e 
cikleve afatshkurtra ekonomike përmes ndërhyrjeve kuantitative: stimulimi fiskal (ulja 
apo rritja e tatimeve dhe/ose e shpenzimeve qeveritare), rritja apo zvogëlimi i normës 
së kamatave, ndërhyrja përmes politikave monetare; me fjalë të tjera, politika që 
synojnë orientimin e ekonomisë në njërin apo tjetrin kah përmes menaxhimit të 
parametrave makroekonomikë. 
Ballkani Perëndimor ,aty ku bënë pjesë Mali I zi, Kosova dhe Shqipëria  po ecën nëpër 
një tranzicion të stërzgjatur të shumfishuar e të stërngarkuar në rrugën e saj 
reformuese drejtë stabilitetit ekonomiko politikë, por mungesa apo zbatimi jo i duhur i 
ligjeve qe garantojnë  sigurinë e kapiatalit  nuk po  sjellë  stabilitetin juridik që  pastaj 
të kemi  edhe stabilitetin ekonomik. 
Politika fiskale bashkë me politikën monetare janë dy komponentë themelore të  cilet 
ndikojn drejtpersedrejti ne zhvillimin ekonomik dhe ne qendrueshmërinë ekonomike  
të cilat shfrytëzohen për qëllime makroekonomike si në influencimin e produktit të 
përgjithshëm vendor, nivelin e punësimit, të ardhurat dhe nivelin e çmimeve. Politika 
fiskale lidhet me veprimet e qeverisë në ndryshimin e kompozicionit të të hyrave dhe 
shpenzimeve publike, me qëllim të menaxhimit të kërkesës agregate për të mbajtur 
rritje të qëndrueshme  ekonomike me punësim relativisht të lartë, pa gjenerim të 
inflacionit, pa rritje të borxhit publik dhe me bilanc të kënaqshëm të pagesave.97 
 
2.1Ndikimi i instrumenteve fiskale në punsim dhe në nivelin e çmimëve 
Shteti dhe forumet e tjera juridikopublike disponojne nje pjese te rendesishme te te 
ardhurave kombetare. Ata paraqiten ne treg dhe e blejne drejtperdrejt mallin dhe e 
paguajne kompensimin per sherbimet e bera  njesoj sikurse e bejne kete, ne te njejtin 
treg, edhe subjektet private. Nga te hyrat publike paguhen pensionet dhe invalidinat, 
kompensimet ne kohen e papunesise, shtesat e femijeve, kompensimet per kohen e 
pushimeve te lehonave, llojet e ndryshme te ndihmes sociale e dheniet e tjera, qe 
shkaktojne rritjen e fuqise ekonomike dhe blerese te atyre qe kane marre pensionet, 
kompensimet dhe dheniet e tjera transfere.Qe te pasqyrohet niveli ekzistues i 
qmimeve, qe te pengohet prishja e marredhenieve midis ofertes dhe kerkeses, qe te 
pengohet prishja e ekuilibrit midis fondeve te mallit dhe te parase, perkatesisht qe te 
ndikohet ne ruajtjen e nivelit ekzistues te çmimeve, duhet te zvogelohet kerkesa e 
gjithmbarshme ne treg ne ate menyre qe ajo te jete e harmonizuar me oferten e 
gjithmbarshme, duhet te eliminohen shkaqet qe e kane prishur ekuilibrin ekzistues 
midis ofertes dhe kerkeses, perkatesisht duhet te pengohet prishja e ekuilibrit. Krahas 
masave te politikes fiskale ekspansioniste, qe jane te orientuara ne drejtim te tejkalimit 
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te recesionit dhe te masave to politikes fiskale restriktive dhe kontraktive, qe kane per 
detyre ta frenojne kerkesen e rritur, duhet permendur edhe masat e politikes fiskale 
neutrale (konjukturore neutrale) te shtetit, qe jane te orientuara nga ruajtja ose 
stabilizimi i punesimit  të plotë, prane nivelit ekzistues te qmimeve, perkatesisht 
ofertes dhe kerkeses se gjithmbarshme ekzistuese. Ne qofte se sistemi fiskal dhe masat 
e politikes tatimore sigurojne ruajtjen e punesimit te plote prane nivelit ekzistues to 
qmimeve, perkatesisht prane ekuilibrit ekzistues ne ekonomi, ateher ato kane efekt 
neutral dhe ketu eshte fjala per masat neutrale konjukturore te politikes fiskale. 
Shpenzimet publike duhet te jene te percaktuara ne ate menyre qe kerkesa globale te 
mbetet e pandryshuar. 
 
2.2 Qëllimet e politikave zhvillimore  ekonomike 
Si qellime kryesore të politikes ekonomike zhvillimore ne administraten qendrore dhe 
rajonale  mund ti radhisim: 
- punësimi i plotë, 
- stabiliteti i çmimëve 
- rregullimi i bilancit të pagesave, 
- ekspansioni i prodhimit – rritja ekonomike, 
- alokacioni – shpërndarja e faktorëve të prodhimit (duke perfshirë nxitjen e 
konkurences  së brendshme ,kordinimin e tyre , rritjen e mobilizimit të fuqise punetore 
dhe te kapitalit  në vend,si dhe nxitjen e ndarjes ndërkombëtare të punës),- plotësimin 
e nevojave publike(adminstrata,mbrojtja,arsimi,kultura,shkenca,shëndetësia etj). 
Shumë pak qellime te politikes ekonomike jane te pavarura ndermjet veti ,ashtu qe 
realizimi i një qëllimi të mos ndikojë në realizimin e tjetrit. 
Qellimet komplementare te  politikes ekonomike jane kur realizimi i nje qellimi ndikon  
ne realizimin e qëllimit tjeter.  
Qëllimet në konflikt të politikës ekonomike  jane nësë realizimi  i nje qellimi e 
veshtirëson ose e pengon realizimin e qellimit tjeter. 
Mekanizmi i veprimit të politikës fiskale ka të bëjë me efektet afatgjate të saj siç është 
ndikim i saj në zhvillimin dhe rritjen e shpejt ekonomike.Funksioni i shtetit gjithnjë e 
më shumë  po bëhët si ndermjetsues në zhvillimin ekonomik i cili duhet të kujdeset për 
krijimin e kushteve të përgjithshme, për ruajtjen e shpejtuar te rritjes dhe të zhvillimit 
ekonomik, e sidomos ne trendet e sotme te globalizimit kur zhvillimet janë shumë të 
shpejta.98 
 
3.Ndikimi i politikës fiskale në ridistribuimin e të ardhurave dhe të   pasurisë. 
Me aplikimin e instrumenteve te politikes fiskale mund të  ndikohet ne rindarjen e te 
ardhurave dhe te pasurise, mund te realizohen disa marredhenie te deshirueshme ne 
fuqine ekonomike te qytetareve.  
Ndryshimet ne lartesine e te ardhurave mund te zvogelohen dhe keshtu te vendosen 
disa ndryshime qe ne pikepamje shoqerore mund te pranohen me tatimin e (a) te 
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ardhurave me aplikimin e perqindjeve progresive tatimore, (b) me lirime e lehtesime te 
ndryshme ne tatimet direkte dhe (c) me tatimin e diferencuar te disa pjeseve te te 
ardhurave, keshtu qe ai qe ka fuqi ekonomike me te madhe mban edhe barren  me te 
madhe. Rindarja e te ardhurave mund te behet edhe me ane te shpenzimeve publike. 
Keshtu, me dhenien e bursave femijeve te prinderve, fuqia ekonomike e te cileve eshte 
me e vogel, me dhenien e ndihmave te ndryshme si (shtesat e femijeve, plotesimi i nje 
pjese te shpenzimeve banesore, kompensimi me i vogel per shfrytezimin e qerdheve 
dhe te kopshteve te femijeve, etj.) mund te ndikohet ne zvogelimin e ndryshimeve ne 
lartesine e te ardhurave dhe ne afrimin e tyre me disa marredhenie te caktuara. Me 
rastin e vleresimit te ndikimit te masave te politikes fiskale ne rindarjen e te ardhurave 
duhet pasur kujdes edhe per ndikimin e tatimeve indirekte.99 Efekti regresiv i tatimeve 
indirekte eshte aq me i madh sa me i madh te jete numri i produkteve dhe i sherbimeve 
te perfshira me kete tatim, sa me i madh te jete ngarkimi tatimor dhe sa me pak te jete 
i perfaqesuar selektiviteti ne tatimin e produkteve dhe te sherbimeve ne qarkullim.Me 
masat e politikes fiskale (politika doganore) shteti perpiqet ta rrise eksportin dhe ta 
zvogeloje importin dhe keshtu ta zvogeloje, perkatesisht ta eliminoje deficitin ne 
bilancin e pagesave te vendit dhe ta permiresoje poziten e valutes se vendit (por kjo 
karakteristik ne Kosovë dhe në Mal të zi nuk ka efekt të plotë sepse nuk posedojnë 
valutë nacionale e perdorin  euro-n si valutë). Me masat, e politikes fiskale mund te 
ndikohet me sukses ne zhvillimin regjional, ne shpejtimin e zhvillimit te pjeseve 
ekonomikisht jo mjaft te zhvilluara te vendit, ne ndryshimin e struktures ekonomike jo 
te pershtatshme, ne evitimin e dis,harmonise ne zhvillimin ekonomik. Keto masa 
gjithashtu mund te shfrytezohen si mbrojtje kunder perqendrimit gjithnje e me te 
madh te popullsise ne qytete te medha. Pervojat e shume vendeve shume të zhvilluara 
industrialisht  dhe vendeve ne zhvillim tregojne se te gjitha keto i shfrytezojne me më 
shume ose me pak sukses instrumentet e te hyrave publike dhe te shpenzimeve publike 
qe t'i anulojne ose t'i zvogelojne veshtiresite me te cilat jane ballafaquar ekonomite e 
tyre  dhe qe te realizojne detyra te shumellojshme nga kompetenca e tyre.100 
 
4.Objektivat dhe politikat makroekonomike 
Nepermjet politikave ekonomike  te pershtatura, qeverite e vendeve demokratike 
synojne te arrijne sidomos, kater objektiva te rendesishem makroekonomike: 
1-Te sigurojne ritme te larta e te qendrushme te "rritjes ekonomike ",duke krijuar 
produkte kombetare, sa me prane kufirit te mundesive prodhuese , dhe sa me te 
harmonizuara e te balancuara me zhvillimet demografike e rajonale. 
2-Te minimizojne papunesine, duke angazhuar ne pune, sa me shume njerez qe duan 
te punojne, kundrejt niveleve me te larta te mundeshme te pages. 
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 3-Te sigurojne nje stabilitet te qenësishem çmimesh, duke toleruar vetem disa luhatje 
xhentile te tyre, qe kushtezohen nga tregjet konkurenciale, por pa i hapur rrugen 
valeve te fuqishme inflacioniste. 
4-Ti zgjerojne dhe ti forcojne lidhjet ekonomike nderkombetare, duke i mbeshtetur ne 
kurse kembimi te stabilizuara, dhe ne eksporte sa me kompetitive dhe te balancuara 
me importet.  
Rruget dhe mjetet kryesore qe perdoren per arritjen e ketyre objektivave, misherohen 
tek disa instrumenta te larmishem politike, të cilet hartohen zakonisht, duke u 
mbeshtetur ne  teorite dhe ne. doktrinat ekonomike  me te pershtatshme me kushtet 
konkrete te cdo vendi, dhe zbatohen duke vënë ne veprim, disa variabla dhe 
komponente ekonomike te veçanta , te cilet jane ne vartesi te drejtperdrejte ose te 
terthorte te qeverise. Teorite kryesore ekonomike, mbi te cilat mbeshtetet hartimi dhe 
jetesimi i instrumentave me te rendesishem politike, jane teorite klasike e neoklasike 
dhe shkollat ekonomike kejnsiane e neokejnsiane. 
 "Politikat ekonomike" me te rendesishme, qe i sherbejne  ketij qellimi, jane:  
   1-Politikat monetare, qe kane te bejne kryesisht me kontrollin  e ofertes se parave 
dhe me rregullimin e qarkullimit monetar nga Banka Qendrore. 
2-Politikat fiskale, qe kane te bejne sidomos me tatimet dhe taksat e ndryshme  dhe me 
shpenzimet qeveritare, te cilat ndikojne direkt, jo vetem ne permasat e produktit te 
pergjithshem kombetar, por edhe ne nivelin jetik te qytetareve. 
3-Politikat e të ardhurave , qe mbikqyrin nivelet e pagave dhe te cmimeve, per ti 
minimizuar efektet negative te inflacionit. 
4-Politikat e jashtme ekonomike, qe kanë te bejne kryesisht, me levizjet e mallrave dhe 
te kapitaleve jashte kufijve kombetare, dhe me administrimin efiçent te kurseve 
valutore te kembimit etj.101 
 
5.Globalizmi dhe ndikimi i tij ne  tranzicion 
Në çeshtjen e globalizimit apo te tregut global te ekonomisë vijne ne shprehje kostoja 
me ulet e krahut te punes,humbja efikasitetit te rregullave  kombetare fiskale e juridike 
si dhe dobësimi i idesë se sovranitetit  klasik shtetror ,pastaj kemi daljen e Kines dhe 
Indisë  në skenë si aktorë te rinjë te fuqishem  në ekonominë  globale  te cilat u bëjnë  
konkurencë  ekonomisë Amerikane dhe ekonomisë  Evropiane,pra aspekte te 
ndryshme te globalizimit ku zënë me te drejte vendin e pare ne media,kombetare dhe 
nderkombetare. 
Këto ndryshime  teknike permbajn nje potencial te ri te globalizmit ekonomik  psh. 
sherbime te ndryshme nga azia ne Evrope ,Afrika ne Azi, Evrope- Kine ,Indi  etj  te 
gjitha keto jane rezultate te Globalizimit ekonomik ( hapje e tregut te lire global). 
Por kur jemi te globalizimi I ekonomise duhet ta kuptojm se disa ndermarrje mund te 
falimentojn sepse nuk jane te pergaditura per ta percjellur trendin e zhvillimit boterorë 
si per nga cilesia ne produkteve ,si per nga kostoja e produktit por edhe nga 
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mospregaditja adekuate e stafit (faktorit njeri).102 Zhvilimet e reja globale dhe 
ekonomike po riformatojnë profilin e lidershipit. Jo vetëm njohja dhe vlerësimi, por 
është mirëmanaxhimi i diversitetit në organizata që krijon sot avantazh konkurrues. 
Studjuesit dhe konsulentët e fushave sociale dhe manaxheriale që në vitet ’80 të 
shekullit të XX-të adresuan çështjet gjinore të lidershipit duke tentuar të zbulojnë, 
bazuar në metoda të ndryshme kërkimore,  në stilet e lidershipit.   
 
Manaxhimi i diversitetit është çështje e të gjithëve dhe për të arritur këtë  kërkohet  
ndryshim i sjelljes së lidershipit përmes programeve trajnuese, krijimin e vizioneve te 
reja të organizatave , hartimin e strategjive dhe selektimin e teknikave për ta bërë 
diversitetin motor ndryshimi dhe suksesi.  Duke pare ide te ndryshme pro dhe kunder 
globalizimit  mund te themi se globalizimi I ekonomise ne 50 vitet e fundit te shekullit 
tone  ka qen i dobishem,si psh perdorimi i internetetit,zhvillimi i transportit,levizja e 
lire e njerezve etj, te gjitha keto ndryshime kane pakesuar rrjedhshmerine e hapsires 
kanë ulur  koston e mallit dhe kanë rritur konkurencen  permes asaj qe quhet tregu i 
lire,  e cila nga konkurenca  e tregut eshte rritur edhe cilesia e produkteve . 
 
6.Konkluzion 
Ndërhyrja e shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me 
rregullimet e bëra në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen 
e mirëqenies së përgjithshme të shoqërisë. Por duhet patur kujdes  gjatë ngritjeve apo 
zbritjeve te shkallëve tatimore sepse tatimet  paraqesin  mundësi por edhe rreziqe. 
Tatimet  më të ulëta mund të stimulojnë biznesin dhe, kur kushtet janë të 
përshtatshme, mund të rrisin të ardhurat e buxhetit.Për tu zhvilluar me sukses procesi i 
privatizimit, duhet te sigurohet: zhvillimi i tij publik (transparent), me qka 
mundesohet evitimi i keqperdorimeve, shitja e pasurise nen qmimin e tregut  me qka 
mund te neutralizohen efektet negative; ku mendoj se privatizimi ne Kosove por edne 
ne Mal te zi eshte dashur te zhvillohet ne baze te programeve konkuruese(prodhuese 
apo tregtare) dhe vleres se hapur te tregut, rol te rendesishem luan edhe informimi, i 
cili krijon kushtet per pjesemarrje masive te subjekteve ne procesin e privatizimit dhe 
zvogelon mundesite e standardeve te dyfishta; maksimalizimi i qmimit eshte parim 
shume i rendesishem, sepse nenkupton eliminimin e privilegjeve te bleresve nga  

                                                
102 Prof.dr.Civici Ardian”Dilemat e zhvillimit,modelet e zhvillimit ekonomik dhe social përballë 
globalizimit .Ligjerat     doktorate maj 2012 
Bedri,S(2006)”Globalizimi-Tranzicioni dhe integrimet”Botues,Albanica dhe Zenith,Lubljanë-
Prishtinë,f.15,145,146,163. 
Sqarim :neper tekst ka ndërhyrje nga autorët. 
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strukturat burokratike, mundeson shitjen publike dhe provokimin e interesit te sa me 
shume bleresve. Kjo nenkupton zgjedhjen e ofertuesit me te mire. 
Privatizimi i ndermarrjeve ne pronesi shoqerore-shteterore nuk eshte nisur  nga fakti i 
verifikuar ne ekonomite perendimore, se te ardhurat e shtetit a jane me te medha nga 
tatimet qe paguajne ndermarrjet e privatizuara, sesa profiti qe realizon nga ndermarrjet 
shteterore (Robert Devlin - 1996).Kjo analizë nuk eshte bere as ne Mal të zi as në 
Kosovë dhe as në Shqipëri,dhe ajo qka eshte me brengosese eshte se nuk kanë kerkuar 
program zhillimor i ketyre ndermarrjeve por eshte vrapuar pas qmimit me te lartë, si 
dhe transparenca nuk ka qenë në nivelin e duhur. Duke i pare pervojat e vendeve të 
ndryshme por edhe të vendeve tona mund të vijmë ne perfundim se shteti me politikat 
e veta fiskale mund ta orientoj zhvillimin ekonomik të një vendi dhe të behet promotor 
i zhvillimit  të një vendi.  
Mali i zi e me konkretisht Ulqini  per nga pozita orientim per zhvillim ka turizmin me 
klimën dhe detin,kurse  Kosova duhet të zhvilloj politika fiskale te menduara mire e 
mire me qellim qe të terheq investimet e huaja nga jashtë sidomos ne zhvillimin e 
bujqësisë sepse ka tokë shumë tye plleshme ne fushat e dukagjinit  dhe te turizmit 
malor sepse ka nje klimë te mesme kontinentale dhe ka pjesen e Prevallës dhe 
Brezovicen(ne territorin e Prizrenit) dhe Bogen (ne pjesen e Pejës) me nje mundesi te 
zhvillimit te turizmit malor dhe karakteristiken e klimes shëruese qe ofrojn  malet e 
sharrit,por per ta zhvilluar kete politikë duhet te kete politika fiskale te kordinuara në 
mes të  pushtetit lokal me atë qendror,  siq kanë berë shtetet tjera duke berë edhe 
periudha të pushimit tatimor apo siç ka berë  Sllovakia në teheqjen e investimeve të 
Hyndait. 
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Monetary policy and the role of the investments at the banking 
systems in the Republic of Macedonia 

 A b s t r a c t 
 Upon the monetary independence of the country from the previous joined 
state, it began with the creation (construction) of new own monetary system and 
implement its own authentic monetary policy. Besides the implementation of the 
projected primary monetary objectives (maintenance of price stability and stability of 
the purchasing power of money, i.e. internal and external value of the denar), the 
monetary authority cares for the realization of other basic goals of macroeconomic 
policy, such as: providing a higher rate of economic growth, increased foreign trade, 
especially exports, increasing the employment and improving the balance of payments 
positions. The realization of these macroeconomic objectives is possible if, with the 
measures of macroeconomic policy, and in this framework, monetary policy measures, 
are created the: favorable conditions for management (expansion of production 
capabilities, better utilization of available resources, adequate location and prompt 
reallocation of resources), improving economic relations and trade cooperation, aimed 
at increasing foreign trade, especially exports and improve the current account 
positions, and thus the position of the balance of payments. 
 If we consider the factor that, the realization of the bigger part of the 
previously mentioned objectives requires comprehensive engaging of all players 
(business sector, authorities and the government institutions) responsible for the 
realization of economic objectives (economic, development, exporting), higher level of 
coordination and cooperation between business sector, authorities and institutions, 
engaging the larger volume of funds, in function at increasing the productive capacity 
of the domestic economy, and the need of the relatively long period of time, so the 
effects of undertaken measures will reflect the value of the macroeconomic indicators. 
If we consider the fact that, economic reforms implemented in the previous period, 
especially so-called structural reforms, are seen as insufficient and delayed success. 
Then, lack of funds for investments, in function of increasing commodities of physical 
and human capital, in the whole period after economic independence, led to further 
deepening of the so-called distance in the technical and technological development of 
the domestic economy. 
 
The impact of monetary policy on the investments of the banking sector 
                                                  in Republic of  Macedonia 
          The banking sector in the country in the period after the monetary independence 
experienced dynamic development. Despite changes in the socio economic system, a 
large contribution to the development of the banking sector in the country has the 
creating of a new financial system based on market principles and free competition. 
Monetary system in the country as part of an already established new financial system, 
and practically started to show the advantages of the decisions (normative) embedded 
in the system, especially in the domain of the banking sector. Aware of the situation of 
the domestic economy, on one hand, and the role and importance of the banking 
sector on the overall socio economic development, monetary authorities in the country 
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decided to conceive and run a monetary policy, which would be in function of the 
dynamic development of the banking sector in the country. The most important 
measures and decisions of monetary authorities, and with which it came to full 
expression the impact of monetary policy on the development of the banking sector in 
the country are: 
     - Determination of low census, i.e. founding capital for the establishment of 
new banking institutions. The minimum amount for the establishment of a bank was 
set at 3 million Marks and 1 million Marks for the establishment of a branch of a foreign 
bank in the country, in MKD; 
                     - Reorganization and consolidation of the banking sector. The process of 
consolidation of the banking business, included activities within the scope of the 
reorganization of existing banks, establishment of new banking entities, and their 
residence in accordance with the Law on Banks and Savings from 1991; 
                    - Measures which are envisaged rehabilitation of the banking institutions. 
With the process of rehabilitation of the banks was predicted: cleaning of banks' 
balance sheets of so-called dubious in the previous operations of the banks, 
restructuring and recapitalization of the banks. 
The process of rehabilitation of the banks started in 1990/91, through the so-called 
process of linear rehabilitation of banks, and then followed a process of further 
rehabilitation of each bank separately;  
 - Liberalization of the domestic financial market, which gave the possibility for 
establishment of banks and other banking institutions by foreign subjects, mainly 
banks and other financial institutions. As a result to such approach, the value of the 
foreign capital in the banking sector in Republic of Macedonia, on 31.12. 2001 exceeds 
110 million U.S. dollars, which is seen as a successful approach to attracting foreign 
capital, as in the formation of new banking institutions (new banks) and the 
investments of foreign banks in the existing banking institutions in the country; 
 - Measures of the monetary authority in respect of, a policy of lending of the 
business banking, then measures in the domain of the policies for determining the 
discount rate, the amount of mandatory reserves, and the measures which give an 
opportunity to expand the scope of activities in the domain of the deposit and credit 
activity of the bank institutions. 
 All above mentioned measures and actions of monetary authorities, in 
coordination with other organs and institutions of the executive authority in the 
country, in the entire period since the monetary independence, led to a dynamic 
development of the banking sector in the country. General's assessment is that the 
banking sector in the country, in terms of number and structure of banking 
institutions, ways of organization, technical equipment and staffing, volume and 
mixture of the offer of banking services, as well as in terms of the capital which posses 
and the credit potential of the banking sector, is considered as a modernly organized 
and on a level of development that provides an optimal level of banking services to the 
economy and citizens of the country.  
          
1.1 The state of the banking sector in RM since the monetary independence 
 After the monetary independence of the Republic of Macedonia (26.04.1992), 
were created the conditions (institutions and facilities) to conduct an independent 
monetary policy, and thus build a separate banking system in the country. Denar was 
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chosen as a national financial unit of the Republic of Macedonia. Pursuant to the 
provisions of the Constitution of the Republic of Macedonia in 1991 and the provisions 
of the special Law on the National Bank of Macedonia, it became the Central Bank of 
the Republic of Macedonia, with which began a new era in the history of banking in 
Macedonia. Previous several years, especially after the political independence of the 
country from the former joined state, we faced with serious problems in the real and 
the foreign trade sector, i.e. a decline in gross domestic product in relation to the years 
1998 and 1999, a decline in exports, with a striking instability of the monetary flows, i.e. 
high rate of inflation and price instability, and difficulties and financial constraints in 
providing the external liquidity of the country. 
 Given the situation of the banking sector in Republic of Macedonia, after the 
monetary independence, it was imposed the need of consolidation of that sector. In 
that period the Republic of Macedonia several banks operated successfully (Stopanska 
Banka, Jugobanka and Lubljanska Banka) and their branches. The process of 
consolidation of the banking sector needed to include: 
 a. Reorganization and transformation of the National Bank of Macedonia, 
according to the provisions of the Law on National Bank. With the changes to the 
NBRM, it had to perform all the functions of a central bank (emission policy, care for 
the stability of the value of the rate, treasury operations, supervision and control 
function, execution of payments, the research function and etc.); 
 b. The process of consolidation of the banking business, covered activities 
within the domain of the reorganization of existing banks, establishment of new 
banking entities, and their transformation in accordance with the Law on Banks and 
Savings from 1991. Of the total number of banks that existed at that time (5 banks), the 
system of Stopanska banka lavished with about 80% of the potential financial system, 
while all other banks had only about 20% of the financial potential of the banking 
sector. From the system of Stopanska bank, under the provisions of the Law on Banks 
and Savings, it was implemented the process of its reorganization, during  which were 
constituted several new banking entities such as: Commercial Bank Skopje, Stopanska 
bank-Bitola, Ohridska Bank-Ohrid, Prilep bank "Pelagonija"-Prilep, Tetovska Bank-
Tetovo and others. In the meantime were formed numerous branches of the existing 
and new banking subjects, as well as numerous Savings branches. 
                  The branch of the former Lubljanska bank transformed into a new banking 
institution, known as Macedonian bank, while the former branch of Jugobanka, due to 
numerous problems, especially problems related to its insolvency, ceased to exist as a 
banking institution. With the process of reorganization, the number of banks increased 
from 5 banks as existed on 31.12.1991, to 21 banks and 23 Savings on 31/12/1995. In the 
period from 1995 until 2001 the number of banks in our country remained the same, 
primarily because of the established high requirement (21 million DEM) for the 
establishment of new banks, while the number of Savings banks in this period dropped 
from 23 to 17 schemes. 
          Almost simultaneously with the reorganization and transformation process of 
the banking business, and the process of transformation and privatization of social 
capital in general was conducted also, and thus the privatization of the commercial 
banking in particular. All commercial banks were involved in this process of 
privatization. Thus, besides the Macedonian Bank for support of the development and 
exports, all the other banks in the country are almost entirely privatized. The entry of 
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foreign capital in the privatization of the banking sector in Republic of Macedonia, 
meant not only increasing of the credit potential in this sector, but also modernization 
of the banking operations, and transfer of their experience in the banking operations. 
According to the data of the Directorate of supervision at the NBRM, the value of 
foreign capital, as well as its participation in the total capital of the banks in the 
Republic of Macedonia, on 31.12.2001 exceeds 110 million U.S. dollars, which is seen as a 
successful approach to attract foreign capital, as in the formation of new banking 
institutions (new banks) and the investments of foreign banks in the existing banking 
institutions in the country. 
Reforms of the banking system shortly before and after the monetary independence 
       For the experts of the situation in the banking system in the country at that 
time, it was quite clear that, there is a need to reform the banking system, in order to 
make it able to respond to the needs and demands of the economy and population. It 
was obviously clear that the banking sector, as it was at this time, does not match the 
needs, nor the number of banks and their dispersed branches, neither their capital, 
neither the way of functioning, and neither the degree of independence in making 
business decisions etc. If it’s known that the banking sector is a pillar of the financial 
system of a country, then the reform of the banking system has emerged as a very 
important issue after the monetary independence of the country. It is considered that, 
the basis for building a new banking system is: the Law on Banks and other financial 
organizations from 17.02.1989103, as the Law on Banks and Savings since 1993104. 
 With the Law on Banks and other financial organizations was predicted 
abandoning of the previous concept of associated labor and the introduction of a new 
concept based on market characteristics of the financial system, and private ownership 
as the foundation of a new economic system. According to the Law on Banks and other 
financial institutions, changes in the banking sector are related to:  
             - Possibility of establishing universal and specialized banks, to perform only 
certain banking operations and activities of specific activity of the economy;   
    - Possibility of formation of banks with at least 10 founders (for banks that are 
formed as limited liability companies – Ltd.) under condition to invest the projected 
amount of funds as founder stake to form a bank;  
    - Quality market standards in the operations of the banks were introduced. 
That hot it was introduced the multiplier of risky loans, where it was fixated the ratio of 
the amount and structure of risky loans with the founding deposit of the bank; 
             - It was introduced the limitation of the maximum amount of the placements of 
one client, and the total amount of so-called large investments of an individual bank. 
Such maximum amount can be up to 20% of founding deposit, and in exceptional cases 
up to 30% of the amount of founding deposit;       
 -banks act on their behalf and account in the operations, making apparent the 
independence of banks as independent financial organizations; 
 - In accordance with the provisions of this law, it is not tolerated the work of 
the banks in terms of their temporary or permanent insolvency, which was common 
practice in the past; 

                                                
103 The Law on Banks and other financial institutions, 17.02.1989 
104 Law on Banks and Savings,Official Gazette of the RM, nr. 31/93 and78/93. 
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 According to the above, but some other less important solutions provided by 
the Law on Banks and other financial institutions, banks turned into independent 
financial institutions with market orientation in their operations. During this period, 
under the provisions of this law were established many new banks, with domestic and 
foreign capital, and it began the process of restructuring the banking sector, under the 
obligation to comply with the provisions of the Law, but primarily because of the need 
to improve the level the functionality of the banking system in general. 
 Reform course of the banking system in the country was accelerated with the 
adoption of the Law on Banks and Savings in 1993. Pursuant to the provisions of this 
Law are envisaged:  
  - Banks in the country are of universal character and can be formed 
exceptionally as joint stock companies. The main goal of the banks according to the 
provisions of the new Law on banks and savings is maximizing the profits;         
 - The minimum amount for establishment of a bank was set at 3 million DEM, 1 
Million DM for establishment of a branch of foreign bank, in MKD. Also it was 
determined that no founder can participate with more than 20% of the capital of the 
bank, except when as such cofounders appear two or more other banks. The bank and 
foreign bank branch may be established after obtaining the permission for 
establishment by the NBRM. The work permit may be limited (only for those banking 
operations specified in the permit to operate of the bank or the branch of the foreign 
bank) and unlimited;  
 - Banks are required to allocate funds in so-called regulatory capital of the 
bank, in order to secure stability in operations of the bank, covering the possible risks 
in operations, and protecting the interests of creditors of the bank;  
 - In accordance with the provisions of the Law, the volume of the bank is 
limited by the amount of capital the bank. Banks and Savings banks are obliged to 
harmonize the volume of their operations so that all assets and active off-balance 
positions, scheduled and weighted according to their risk, not to pass 16 times the 
regulatory capital of the bank; 
 - In accordance with the provisions of the Law, specific restrictions in regard to 
the indebtedness of the banks to the subjects who are also shareholders of the bank 
(mostly up to 10% of the capital of the bank) are predicted; 
 - Instead of the previous legal solution according to which, the NBRM 
guaranteed for the total denar savings deposits, while the state guaranteed for the 
foreign currency deposits, according to the new legal solution, banks are obliged to 
carry insurance of the deposits of citizens, while for the foreign currency deposits the 
bank is obliged to provide its own full guarantees.  
 Solutions were anticipated with the the Law on banks and savings, both in 
terms of establishment and in terms of the operations of savings banks. Pursuant to the 
provisions of the Law on banks and Savings it was predicted:  
  - Savings banks can be founded by the physical and legal residents of 
the Republic of Macedonia. The minimum founding capital for establishment of 
savings banks was set at 150 thousand DEM in denar counter. The main function of 
savings is to collect savings of the citizens, in order those funds to be used for lending 
to individuals, and in exceptional cases legal persons can be credited, but only by 
mediation  of a bank;       
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 - Contrary to the ordinary Savings banks, it was given an opportunity for the 
establishment and so-called Postal Savings, but with the difference that, they can be 
founded only by enterprises of the postal operations. The minimum deposit for 
establishment of these schemes is 500,000 DEM (250.000€) in denar counter; 
           With these and other solutions predicted with the Law on banks and savings, our 
banking system has become compatible with the banking systems of the modern 
capitalist countries.            
 1.3. Restructuring of the banks 
 The process of restructuring of the banks in Republic of Macedonia, due to the 
large number of shortcomings and dubious operations in the banking sector in the 
past, and the acknowledgement that, for a relatively large amount of funds is needed 
for successful implementation of this process, makes this process very complex process 
for implementation. However, aware of the need to implement the process of 
restructuring the banks, as a prerequisite for successful implementation of the 
restructuring process of the entire economy in the country, the implementation of the 
restructuring of banks becomes necessarily required. 
 The complexity of the process of restructuring the banking sector in Republic 
of Macedonia stems from poor state in which is this sector for a relatively long period 
of time, caused primarily by, high levels of insolvency in the banking system of the 
country (to over 80% of the balance of banking in the country105). In the present case, 
the state of the banking system in the country has imposed the need for immediate 
resolution of the problem, i.e. need for restructuring the banking system. Depending 
on the findings, on one hand, and the ability to provide necessary funds to implement 
the restructuring of the banking sector, the process of restructuring the banking sector 
in the country should be going towards bankruptcy and then liquidation of these banks 
where will be evaluated that the process of restructuring will be not be successful, and 
rehabilitation of those parts (banks) which with the process of restructuring in the 
future can be successful banking institutions.  
 The process of the reconstruction the banking system in the country, according 
to the opinion of most economic theorists of the country should cover: 
Rehabilitation of the banks; 
Reorganization of banks; 
Privatization of banks; 
Change of the management of banks. 
 If rehabilitation of the banks represents an activity that is done in order to 
clean the balance of the banks from so-called bad loans and then their recapitalization, 
then the process of restructuring of the banks is done a reorganization, i.e. setting of a 
new organizational structure that best suits to the bank, depending on its size and 
importance in the financial system of the country, the size of expressed dubious in its 
operation, the rights of its shareholders and depositors etc. Which model of 
reorganization will be applied to any particular bank is the government’s right to 
decide. The process of privatization of banks should be run in parallel with the process 
of privatization of enterprises. Once completed the first phase of the reconstruction of 
each bank separately, i.e. process of rehabilitation of the banks, the process of 
privatization of banks should start. The private sector subjects will have priority in the 

                                                
105  Dr. Gligor Bishev, MA Tome Nenovski “Financial order and banks, NAM – Skopje, 1995, page 217.  
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process of selling banks. With the privatization process it’s also changes the ownership 
structure of the banks, which by rule changes the management structure of the banks. 
All these processes, which in a way represent stages in the process of reconstruction of 
the banking sector are applied gradually or parallel, depending on many already 
mentioned and other factors. 
                                  
 2. The role of the state in “investmetn process” 
 The role of the state in implementation of the restructuring and rehabilitation 
of the banks is extremely important. Such a significant state role in this process can be 
viewed from several aspects as follows: 
 a. State through its budget provides most of the funds in order to implement 
the process of restructuring and rehabilitation of the banks. Given the fact that, for 
successful accomplishment of the process of restructuring and rehabilitation of the 
banks, according to some evaluations funds in the amount of 5-6% of GDP of the 
country are needed. The funds required for the project should be used for the:  
 - Payment of the interest to the foreign currency deposits of these banks;  
 - Payment of the interest on bonds issued by the Agency for rehabilitation of 
the banks, in exchange for writing off bad and doubtful claims on the base of credit 
loans to banks, amounting to 50% of their amount;  
                 - Payment of the interest on the liabilities of the banks on the basis of used 
foreign loans and guarantees given;   
     - Regular servicing of foreign currency deposits of citizens, whose amount, 
according to some estimation, moves at about 3% of the GDP of the country.  
             b. Providing additional resources of funds for implementation of the process of 
rehabilitation of the banks. Given the limited capabilities of the State Budget to fully 
fund this project, it was assessed as a requirement to be used additional sources of 
funds, primarily from international financial institutions, or request for an approval 
from them for reprogramming the debts of banks and enterprises for a period of time.  
106   
           Still, the biggest part of the burden from implementation of the process 
of restructuring and rehabilitation of the banks felt on the budget of the country, the 
methodology of implementation of this process was conceived in that way, that the 
entire obligations which come out from this project should be divided into: 1. 
Obligations of the economy and the banks which were faced with the so-called bad 
loan placements to be solved with the help of the state, and 2. The obligations in behalf 
foreign currency deposits of the population to be solved in the way that more solutions 
and alternatives are offered: introduction of transferable certificates based on the 
voluntarily conversion of the foreign currency deposits. These certificates could be 
used to buy real goods, to buy securities and the same could be bought and sell on the 
secondary market of the capital. The second opportunity which is given to the 
deponents of foreign currency deposits is buying of stocks of the bank which is client of 
their deposits. Third opportunity is transfer of the foreign currency deposits of the 
citizens into denar deposits. Fourth opportunity is the right with the foreign currency 
deposits to buy apartments, business offices and other type of property which is in 
social ownership and the last opportunity is freezing of the foreign currency deposits 

                                                
106 Law amending the Law on Banks and Savings, Official Gazette of the RM, nr. 78/93. 
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on certain time period. The choice which alternative will be taken is a decision of the 
foreign currency deponents in the banks.      
    
 C o n c l u s i o n 
From the extensive research in the modern scientific literature in the field of monetary 
theory and policy, then the expert publications and other scientific research materials 
and other scientific institutions in the country and abroad, and numerous other 
magazines, publications, reports and other documents of state authorities and 
institutions, mainly the publications of the State Statistical Bureau, National Bank of 
Macedonia and the Ministry of Finance, based on the results of the research of such 
extensive subject, we ca give some conclusions and suggestions that we think are useful 
in determining the situation and the measures needed to determine the projected goals 
of the macroeconomic and, in this framework and objectives of monetary policy. 
Summary described, the basic findings, conclusions and suggestions about the 
researched issue, which is the subject of this research, are the following: 
             - monetary policy, as part of the overall macroeconomic policy of one country 
has a great impact on the overall socio-economic and social development, and in this 
framework and the development of the banking sector of a country; 
 - the impact of the monetary policy on the changes of real economic flows on 
one hand, and the impact on the stability of the financial system, and thus the 
monetary flows, on the other hand, is in the function of stimulating the overall 
economic and social development, and within this framework the development of the 
banking sector. Through the application of measures and instruments of the monetary 
policy it seeks to sustain the price stability as the ultimate goal of monetary policy, 
while through the mechanism of monetary regulation, the stability of the purchasing 
power of money in the internal market and exchange rate stability of the national 
currency;  
 - In order to deliver the basic objective of the monetary policy and other 
objectives of the overall macroeconomic policy, uses several significant monetary 
instruments (basic and additional), through which it regulates the offer and demand of 
the monetary factors (money and loans) and the purpose of maintaining, respectfully 
re-establish the balance as a prerequisite for maintaining macroeconomic stability;  
                - The impact of monetary policy, and efficiency in the use of the instruments 
of monetary policy in realizing its goals, as well as the objectives of macroeconomic 
policy, depends on the degree of autonomy of monetary authorities on one hand, and 
the level of coordination of its activities with other organs and institutions of the 
system, on the other hand; 
 - Depending on the situation in one national economy (the level of economic 
development, levels of monetarism of the economy, and the phase of economic cycle 
which passes through a country's economy), on one hand, and the objectives of 
macroeconomic policy, within this framework the objectives of the monetary policy, 
the monetary authority leads an expansive, restrictive or neutral monetary policy;  
Also, the impact of monetary policy is also expressed through the measures for 
regulation of the monetary flows, such as: 
 - Monetary policy in the Republic of Macedonia has been characterized by a 
range of monetary measures and activities, reacting promptly on any significant 
deviations of monetary flows in terms of projected values, with the aim to achieve 
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maintenance of price stability, and thus maintaining the achieved level of 
macroeconomic stability in the country; 
Regulation of the monetary factors in the previous period (regulation of the quantity of 
money in circulation) was applied to the level consistent with projected monetary 
values, while discrepancies were brought within the frames of the permitted tolerances, 
the projected macroeconomic targets, and in this framework and in accordance with 
the monetary targets of the monetary authority; 
Priority in the implementation of monetary policy was encouraging of the growth of 
the real sector through the use of basic and additional instruments of monetary policy 
(through the policy of reducing the discount rate, reducing the mandatory reserves, 
and other; 
- Growth of the monetary factors (money and loans) was limited within the projections 
that provide adequate coverage of the needs of money, according to the functions of 
the money determined by the financial order in the country; 
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