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Msc. Pranvera Mulla
Universiteti i Tiranës, Fakuteti i ekonomisë
Departamenti i matematikës, statisticës dhe informatikës
Filiali Sarande
Studimi i pritshmerive te agjenteve ekonomike
Abstract
The expectations of economic agents play an essential role in real economy and are
often seen as a factor leading to market instability. One of the reasons for today’s
crisis is the fact that personal opinion and market psychology are decisive in an
economy where everything is defined rationally. This has resulted in improved
mathematical models with heterogeneous expectations. However, developing
analytic models with heterogeneous agents is difficult and the most important
heterogeneity is that of expectations. In this paper an experiment with human
subjects is displayed in order to study the expectations of economic agents in cobweb
model. The subjects predict the next‐year’s price and it is seen whether they learn as
the time passes to go eventually towards equilibrium price.
Key words: expectations, mathematical model, economic agents, heterogeneity,
equilibrium price
Pritshmeritë heterogjene
Një nga gjerat që makroekonomia na mëson është se individët nuk janë njësoj. Ka
heterogjenitet dhe heterogjeniteti më i rëndësishëm është ai i pritshmërive. Nëse nuk
do kishim heterogjenitet, nuk do kishte tregëti. Por zhvillimi i një modeli analitik me
agjentë heterogjenë është i vështirë.(Ken Arrow)
Në ekonomiks dhe financeë po vihet re një ndryshim i rëndësishëm paradigmë, nga
një model me agjentë racionale, drejt një modeli në të cilin tregjet janë të populluara
me agjentë heterogjenë, me racionalitet të kufizuar. Përqasja e re me agjentë
heterogjenë, sfidon strukturat tradicionale të analizes së modeleve me agjentë
racionale. Gjithsesi, është per tu venë në dukje fakti se shumë ide në modelin me
agjente heterogjenë datojnë shumë kohë para hipotezave të tregjeve me pritshmëri
racionale dhe eficente.
Disa nga elementet kyce te modelet me agjentë heterogjenë lidhen ngushtë me
pikëpamjen e Keynes që “pritshmeritë kanë rëndësi”. Keynes (1936) argumentoi se
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mendimet personale të investitorëve dhe psikologjia e tregut luajnë një rol kryesor në
tregjet financiare, sic jepet qartë ne citimin e famshëm: Investimet e bazuara në
pritshmëri afatgjata janë shumë jopraktike. Kushdo që i tenton me siguri duhet të
punojë më shumë dhe të ketë risqe më të mëdha se ai i cili perpiqet të marrë me
mend më mirë se tregu, se si tregu do të sillet; dhe, duke supozuar inteligjencë të
njëjtë, ai mund të bëjë më shumë gabime shkatërruese (Keynes, 1936 p. 157). Sipas
Keynes, është e vështirë të llogaritësh një matje objektive të “bazave te tregut” dhe,
nëse është e mundshme, është e kushtueshme për të mbledhur tërë informacionin e
nevojshem.
Herbert Simon (1957) theksoi se individët janë të limituar në njohuritë e tyre për
mjedisin dhe në aftesitë e tyre për të llogaritur variablat e tregut; për më tepër ata
hasen me kosto për të marrë informacion të sofistikuar me qëllim që të ndërrmarrin
vendime optimale. Simon argumentoi se, për shkak të këtyre limitimeve, modeli i
agjentëve ekonomikë me racionalitet të kufizuar që përdorin rregulla të thjeshtë por
të kënaqshëm për vendimet e tyre kur janë nën pasiguri, është një përshkrim më
realist dhe i saktë i përshkrimit të sjelljes njerëzore në krahasim me modelin me
agjentë racionale me rregulla optimale tëvendimmarrjes. Kjo pikëpamje u mbështet
në vitet shtatëdhjetë nga eksperimentet psikologjike të Kahneman dhe Tversky (1973)
dhe Tversky dhe Kahneman (1974), të cilat treguan se njerezit nuk veprojnë në
mënyrë racionale kur ndërrmarrin vendime në probleme te thjeshta ku ka pasiguri.
Për diskutime të kohëve të fundit në mbështejte të racionalitetit të kufizuar mund tu
referohemi Simon (1979) dhe Kahneman (2003).
Milton Friedman ka qenë një ndër mbështetësit kryesorë të përqasjes me agjentë
racionale, duke pretenduar se sjellja e konsumatorëve, firmave dhe investitorëve
mund të pershkruhet si racionale. Hipoteza e Friedman thotë se agjentet joracionalë
nuk do ti mbijetojnë konkurences evolucionare të tregut dhe si rrjedhojë do te
nxirren nga tregu i lire.
Njerëzit të cilët argumentojnë se spekulimi është ne pergjithësi dastabilizues rrallë
here kuptojnë se kjo është njësoj si të thuash se spekulatorët humbin para, për shkak
se spekulimi është destabilizues vetëm nëse spekulatorët mesatarisht shesin ateherë
kur monedha ka vlerë të ulët në cmim dhe blejnë ateherë kur ajo ka vlerë të lartë.(
Friedman (1953 p 175) Në një mënyrë të ngjashme, Alchian (1950) argumentoi se
evolucioni gjenetik dhe selektimi natyral i udhëhequr nga cmimet mund të
eleminojnë kompanitë joracionale dhe të cojë në një treg ku dominojnë firmat
racionale që bëjnë fitime maksimale.
2. Hipoteza
Puna teorike e kohëve të fundit po e bën shumë të qartë shumllojshmerinë e
ekuilibrave… mund të hasen në një gamë të gjerë situatash që perfshijnë tregëti të
vazhdueshme, në lojra konkuruese dhe me agjentë të fundëm. Vecse pak prej tyre
janë jo interesante. Ato nuk përshkruajnë sjellje që njerezit reale do të bënin nëse
silleshin në mënyrë adaptive. Mendoj se nje teoremë e përshtatshme stabiliteti do të
qe e dobishme për ti perjashtuar ato… Por për të qenë tëdobishme, teoremat e
stabilitetit duhet të jenë më tepër se sa nje mënyrë e thjeshtë e të thenit se nuk duhet
menduar për ekuilibra të caktuar. Unë preferoj ta shikoj atë si një hipotezë që mund
të testohet eksperimentalisht, si një rast të vacantë të ligjeve të përshtatshmërise që
ne besojmë se drejtojnë të gjitha sjelljet njerëzore. (Lucas, 1986, 99. 424‐425)
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Teori të ndryshme për formimin e pritshmërive nxjerrin rezultate kontradiktive për
sa i përket stabilitetit ose jostabilitetit të gjendjes së qëndrueshme të ekuilibrit (te
vetem) me pritshmëri racionale (PR) në modelin Cobweb (Hommes et al, 2007). Për
shembull studime të bëra nga Bray dhe Savin (1986) tregojnë se nëse agjentët
mësojnë nëpërmjet metodes së katroreve të vegjël, cmimi konvergjon në cmimin e
eikuilibrit me pritshmëri racionale (PR). Gjithashtu, Arifovic (1994) tregon se cmimet
konvergjojnë duke përdorur mësimin nëpërmjet algoritmave gjenetike. Të njëjtin
përfundim hasin edhe Hommes dhe Sorger (1998) kur metoda e mësimit bëhet
nëpërmjet mesatares së cmimeve të viteve të kaluara. Nga ana tjetër, shumë studime
tëtjera nxjerrin përfundimin se sistemi nuk konvergjon në pikën e ekuilibrit të
pritshmerive racionale. Studime si Brock dhe Hommes (1997) dhe Guesnerie (2002)
konfirmojnë këto rezultate.
Prandaj lind nevoja e eksperimentimeve për të testuar teoritë e ndryshme mbi
konvergjencën e cmimeve në sistemet Cobweb. Lucas që në (1986) e theksoi
rëndësinë e ndërtimit të eksperimenteve njerezore për të përshkruar sjelljet njerëzore
dhe për të ndërtuar një teoreme të pranueshme. Në ketë seksion ndërtojme
eksperimente për të testuar hipotezat e pritshmerive në një prej modeleve më të
thjeshta dinamike, atë Cobweb. Eksperimente të ngjashme janë ndertuar gjithmonë e
më shumë vitet e fundit me zhvillimin e komjuterave. Holt dhe Villamil (1986) dhe
Hommes et al. (2000) ndertuan eksperimente cobweb ku luhatjet e cmimeve vijnë si
pasojë e zgjedhjeve të një individi të vetëm. Wellford (1989) ndërtoi disa
eksperimente komjuterike cobweb ku cmimet e tregut përcaktohen nga vendimet e
subjekteve për sasinë që do prodhohet.
Ky punim do të mbështetet në eksperimentet e Hommes et al. (2007) dhe Hommes
(2011) ku subjektet parashikojnë cmimin për vitin e ardhshëm. Disa nga pyetjet që do
ngrihen do jenë:
A munden subjektet të mësojnë me kalimin e kohës dhe të shkojnë drejt cmimit të
ekuilibrit me pritshmeri racionale, apo cmimet në treg do të luhaten në mënyrë të
dukshme sipër ose poshtë cmimit të ekuilibrit?
A do te ketë koordinim, edhe nëse ka informacion të limituar, apo do te ketë
heterogjenitet?
A do te konvergjojnë me shpejt cmimet drejt ekuilibrit nëse prezantohet një rast ku
subjektet zëvendesohen sipas performancës?
3.Dizenjimi i eksperimentit
Model i cobweb përshkruan luhatjet e cmimeve në një treg i cili duhet të marrë
vendimet e prodhimit një periudhë më parë se kur ndodh shitja. Në eksperimentin
tonë subjektet duhet të parashikojnë cmimin e periudhës tjetër për një produkt të
caktuar. Subjektet kanë informacion të limituar për tregun dhe u është thënë se janë
keshilltarë për prodhuesit e një produkti jospecifik dhe cmimi vendoset nga spastrimi
i tregut, pra barazia e kërkesës dhe ofertës. Gjithashtu subjektet informohen se ka
pasiguri përsa i përket ofertës dhe kerkesës të produktit për shkak të pasigurive të
tregut, pra shoku i ofertës dhe i kerkesës shkaqet e së cilës i spjeguam me sipër.
Subjektet gjithashtu nuk i dinë ekuacionet e ekuilibrit të tregut dhe as nuk janë të
informuar me shkaqet e jashtme të ofertes dhe kerkesës. Subjekteve më pas u
kërkohet të parashikojnë cmimet e tregut për 50 periudha të vazhdueshme.
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Parashikimi duhet të jetë gjithmonë ndërmjet 0 dhe 10 dhe cmimi është gjithmonë
ndërmjet 0 dhe 10 i përcaktuar në modelin matematikor.
Pas cdo periode, subjektet informohen për cmimin përfundimtar të periudhës në
eksperiment. Cdo sesion zgjat per 50 periudha. Në cdo periudhë, cmimi agregat i
tregut varet nga parashikimet individuale të 6 subjekteve. Një shok i rastësishem
tregu i shtohet ekuacionit të ekuilibrit në cdo periudhë. Subjekteve nuk u jepet
informacion rreth indentitetit të pjestarëve të tjerë tëgrupit, madhësisë së grupit, ose
rreth ekuacioneve të ekuilibrit të tregut. Gjithashtu atyre nuk u behet e ditur se
cmimi i tregut varet nga parashikimi i tyre dhe pjestareve te tjere dhe ndalohet
komunikimi ndërmjet njeri‐tjetrit. Pra subjektet kanë shumë pak informacion rreth
procesit tëvendosjes së cmimit në treg. Informacioni në këtë eksperiment ështëi
ngjashem me informacionin që do të jepej në një skenar me pritshmëri racionale të
kufizuar.
në këtë eksperiment përcaktohet nga ekuacioni i ekuilibrit të
Cmimi i tregut
tregut cobweb në të cilin kërkesa barazohet me ofertën,

ku

është kërkesa për produktin për cmimin

, K është madhesia e grupit,

përcakton kurbën e ofertes, dhe
është parashikimi i cmimit në periudhën
t, e bërë në periudhën t‐1 nga subjekti i. Në eksperiment numri i subjekteve në treg
është i fiksuar për K=6. Duke zgjidhur (1) për cmimin e eikuilibrit përftojmë

Në eksperiment kurba e kërkesës është e fiksuar dhe lineare
është një shok i vogël kërkese dhe jepet në mënyrë rastësore nga një
ku
shpërndarje normale në periudhën t. Për të gjitha rastet parametrat janë të fiksur ku
dhe

. Për kurbën e ofertës përdorim ekuacionin jolinear

Oferta është jolineare por rritet me rritjen e pritshmërisë së prodhuesve dhe
përcakton
anasjelltas, ulet me uljen e pritshmërisë së prodhuesve. Prametri
jolinearitetin e kurbës së ofertës dhe si rrjedhim stabilitetin e modelit cobweb në treg.
për të pare
Eksperimente të ndryshme do te bëhen për vlera të ndryshme të
sjelljen e subjekteve në situata të ndryshme të stabilitetit në treg.
Duke konsideruar kurbën e ofertës dhe atë të kerkeses cmimi i tregut percaktohet
nga

është një term i vogël proporcional me shokun e kërkesës
dhe mund të
ku
interpretohet si një pasiguri rreth gjendjes ekonomike. Vlerat
përcaktohen në
menyre rastësore nga distribucioni normal me variancë
.
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4.Disa rezultate e përfundime
Rezultatet e pjesshme të eksperimentit janë marrë gjatë kryerjes së tij me katër grupe
pjesëmarrësish me gjashtë persona .Pjestarët e tre grupeve të para janë studentë që
ndjekin studimet bachelor dhe grupi i katert janë studentë master.Modeli
matematikor me koeficientët e pë rcaktuar më siper me =0.22 që i përgjigjet rastit
të stabilitetit jep cmimin e ekuilibrit 5.57 me të cilin krahasohen ato
eksperimentale.Eksperimenti kryhet sipas kushteve të përshkruara dhe më poshtë do
të japim cmimet për cdo periudhë për katër grupe subjektesh me nga gjashtë
subjekte.

Figura 1 Rezultatet e eksperimentit për grupin e parë

Figura 2 Rezultatet e eksperimentit për grupin e dytë

Figura 3 Rezultatet e eksperimentit për grupin e tretë
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Figura 4 Rezultatet e eksperimentit për grupin e katërt

Mesatarja Mes 1‐25

Mes 26‐50

Var

Var 1‐25

Var 26‐50

Grupi i Parë

5.532489

5.464318

5.5905614

0.240535

0.366296

0.13576

Grupi i Dytë

5.61404

5.655379

5.5817135

0.19309

0.218481

0.176672

Grupi i Tretë

5.543497

5.516002

5.5776695

0.267886

0.388068

0.17386

Grupi i katërt

5.4550

5.626

5.284

0.287238

0.404825

0.1207

Tabela 1 Studimi i rezultateve të eksperimentit
Nëse analizojmë përfuundimet nga tabela e mësipërme nxjerrim përfundime t3
rëndesishme në disa aspekte.Në gjysmën e dytë të eksperimentit subjektet janë në
gjendje të bejnë parashikime me të sakta të cmimeve për periudhën e ardhshme .
Cmimet tentojnë drejt gjendjes së ekuilibrit të hipotezës me pritshmëri
racionale.Këtu eshtë paraqitur një pjesë e eksperimentit të cilin aktualisht po e
zhvilloj edhe më tej .Kjo pjesëe eksperimentit e përfshirë në këtë artikull jep disa
rezultate të rëndësishme në lidhje me studimin e pritshmërive në modelin cobweb
dhe teston teorinë mbi konvergjencën e cmimeve në
këtë model. Ne përfundim të eksperimentit rezultatet e arritura plotësojnë dhe
përmbushin plotësisht objektivat fillestare pjesë e të cilave janë pikat e mëposhtme:
Testimi i hipotezave te pritshmërive
Studimi i mëtejshëm i rezultateve dhe krahasimi me hipotezat e pritshmërise
racionale
Studimi nëse konvergjenca është më e shpejtë kur subjektet zëvendësohen sipas
performancës.
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Si përfundim mund të thuhet se eksperimente të kësaj natyre ,por edhe të tjera janë
të domosdoshme për të investiguar problemet që shfaqen
në fenomenet e
dinamikave të tregut .
Institucioni i tregut dhe në vecanti natyra e strukturës fsë pritshmërive duket se është
një element kyc në procesin e mësimit të cmimit të ekuilibrit i cili shmang
paqëndrueshmërinë .Megjithatë përgjatë eksperimentit edhe pse vihet re nje
vështirësi e subjekteve për përcaktimin e nivelit të saktë të cmimeve ,ata mësohen me
modelin dhe arrijnë t’i kombinojnë pritshmëritë e tyre me rregullat e tregut.
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MSc. Rakela Thano Departamenti i Ekonomiksit Filiali Sarandë
Fakulteti i Ekonomisë Universiteti i Tiranës
Prof.Dr.Albana Hashorva Departamenti i Ekonomiksit
Fakulteti i Ekonomisë Universiteti i Tiranës
Ndikimi i turizmit në punësim .Model ekonometrikë për Shqipërinë.
Abstract
Tourism is now one of the biggest industries in the world and one of the fastest
growing economic sectors. Tourism in Albania is one of the most dynamic and
multidimensional phenomena that had a rapid development after 90‐s. For our
country it is one of the main factors of development from the economic, cultural and
political point of view. Tourism can have a positive economic impact on the balance
of payments, employment, gross income growth and production. This article analyzes
the importance and potentials of the tourism sector for economic development in
Albania. The second part analyzes the opportunities that tourism creates on the
employment in the tourism sector but also in other sectors of the economy, i.e. the
direct and total impact on employment of tourism in Albania. The third part presents
some features of employment in tourism. The fourth section presents the
econometric model. The model expresses the relationship between the number of
tourists and the employment from tourism field and the GDP in the sector of hotels,
restaurants and trade. The data were obtained from Albania, for the period 2005‐2012.
The information was provided by INSTAT and Central Bank of Albania. Estimated
equation is: log(IE) = ‐0.118 + 0.42 log(IG) + 0.13 log(IT). The model shows a
positive correlation between the number of tourists, the tourism sector GDP and
employment in tourism sectort. The last part provides the conclusions and
recommendations. So tourism is considered an enhancing force for a certain increase
in employment.
Key words: tourism, direct employment, total employment, tourism GDP.
Hyrje
Turizmi në shumë vende të botës përbën padiskutim një nga sektorët më të
rëndësishëm të aktivitetit ekonomik , zhvillimi i të cilit
sjell përfitime të
konsiderueshme ekonomike, i cili në asnjë rast nuk mund të nënvlerësohet dhe
shumë më tepër të neglizhohet. Edhe pse produkti turistik është i ndjeshëm ,në
përgjithësi për shkak të faktit se prodhimi i tij preket negativisht nga faktorë të
ndryshëm, për shembull, nga rëniet ekonomike, krizat gjeopolitike, katastrofat
natyrore, etj, turizmi nuk pushoi për asnje moment që pas Luftës së Dytë Botërore
e deri me sot të luaj një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të disa vendeve,
sidomos gjatë dekadave të fundit .
Për vitin 2011 industria e turizmit vazhdonte të ishte një nga industritë më të
mëdhaja në botë.
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Ajo ka kontribuar për vitin 2011 me 9% në PBB botërore dhe gjatë 10 viteve të
ardhshme P BB e turizmit pritet të rritet me 4%, duke kontribuar në PBB botërore
me 10%.Top of Form
Për shumë vende, sidomos për vendet në zhvillim,zhvillimi i turizmit synohet nga
qeverit politike në mënyrë të ndërgjegjshme,dmth në mënyrë të planifikuar.(
Mathieson&Wall 1987,..Pearce 1989)
Përveç se është një degë e rëndësishme e aktivitetit ekonomik ,turizmi është dhe
një punëdhënës i rëndësishëm , që do të thotë se zhvillimi i tij sjell krijimin e
vendeve të reja pune, jo vetëm në këtë sektor , por edhe në sektorë të tjerë të
aktivitetit ekonomik.
Për vitin 2011 industria botërore e turizmit gjeneroi 1.2 miljon vende të reja pune.Në
2020 është parashikuar që ajo të përbëj 328miljon vende pune ose 1 në cdo10 vende
pune në planet.
Ajo që ka dhe më shumë rëndësi është që ekonomia turistike në zhvillim mundet
përvec të tjerash të krijoj vende pune të pjesshme dhe të përkohshme,atje ku degë të
tjera të aktivitetit ekonomik të tilla si industria, bujqësia, etj, për arsye që lidhen ' me
ekonomitë e jashtëme të vendit tek i cili vërtetohet zhvillimi i tij,e kanë të
pamundur të krijojnë .( Ηγουμενάκης1999)
Me zhvillimin e turizmit nuk arihen vetëm qëllime ekonomike por njëkohësisht
dhe qëllime sociale,sepse vendet e punës që krijohen me zhvillimin e turizmit në
rajonet e një shteti, ku sektorët e tjerë të aktivitetit ekonomik kanë pak ose aspak
shanse të zhvillohen, ndikojnë duke kufizuar rëndësishëm emigracionin e
brendshëm dhe të jashtëm, ndërsa njëkohësisht zvogëlojnë hendekun që ekziston
ndërmjet të ardhurave të popullsisë ekonomikisht aktive në qendrat urbane në
përgjithësi, dhe zonat në të cilat zhvillohet turizmi.( Ηγουμενάκης1999)
Është e vërtetë se sektori i tretë i ekonomisë, dmth sektori i shërbimeve, është i
vetmi sektor sot që ka aftësinë të krijojë më lehtë vende punësimi të plotë apo
punësimi të pjesshëm, qofshin dhe sezonalë, në mënyrë që të përballet në masë të
realizueshme problemi i madh social i papunësisë,kryesisht tek të rinjtë.
Roli që luan faktori i prodhimit "punë" në turizëm dhe vecanërisht për sa i përket
në prodhimin e shërbimeve turistike është vendimtar, pasi kufijtë e e mekanizimit
dhe të automatizimit janë relativisht të kufizuara.
Krijimi i mundësive të punësimit në turizëm dhe në degë të tjera të aktivitetit
ekonomik .
Që pas viteve 90, turizmi është bërë motori kryesor i rritjes në sektorin e shërbimeve
në Shqipëri. Sipas të dhënave statistikore shqipëtare , kontributi direkt i turizmit në
PBB për vitin 2011 ishte 6.2%, dhe është parashikuar që për 2022 të jetë 7%.Ndërsa
kontributi total i sektorit të turizmit në PBB për vitin 2011 ishte 21.8% e PBB dhe
pritet për 2022 të jetë 24.2% e PBB të Shqipërisë.Grafiku1.tregon evolimin e
netëqëndrimeve të turistëve në Shqipëri të ndarë të huaj dhe të brendshëm gjatë
periudhës 2006‐2011.Grafiku 2. Tregon evolimin e kontributit direkt dhe total të
turizmit në PBB e Shqipërisë për periudhën kohore 2006‐2011 me cmimet reale .Të
dhënat janë shprehur në ALL bn.
Grafiku 1.Netëqëndrimet e turistëve në Shqipëri.
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Burimi: Instituti I Statistikës Shqipëri
Grafiku 2. Kontributi direkt dhe total i turizmit në PBB në Shqipëri.

Burimi: Banka Qëndrore e Shqipërisë
Zhvillimi i turizmit është i lidhur ngushtë me krijimin e mundësive të punësimit në
nëndegë të ndryshme të veprimtarive ekonomike të ekonomisë turistike , por edhe në
degë të tjera të aktivitetit ekonomik si p.sh. në bujqësi , industri , tregëti , etj .
Gjatë zhvillimit të aktivitetit turistike krijohen tre tipe punësimi: (Ηγουμενακης at al
1999)

Punësim direkt e cila vjen nga shpenzimet që realizojnë turistët në ndërmarrje
prodhuese të industrisë turistike.
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Për vitin 2011 kontributi direkt i turizmit në punësim ka qënë 51 mije vende pune ose
5.5% të punësimit total.Për vitin 2011 në lidhje me kontributin direkt të turizmit në
punësim Shqipëria qëndron mbi Qipron,Malin eZi,Bosnje‐Hercegovina.Ndërsa për
dhjetvjecarin 2012‐2022 sipas parashikimeve ,kontributi direkt i turizmit në punësim
në Shqipëri do të jetë 2.7% kur mesatarja botërore do të jetë 1.8%.
Grafiku 3.Tregon evolimin e kontributit direkt të turizmit në punësimin në turizëm
në Shqipëri për periudhën 2006‐2011.
Grafiku 3.Punësimi direkt në turizëm në Shqipëri.

Burimi:.Travel&Tourism.Economic Impact 2012.ALBANIA
Punësim indirekt i cili vjen nga veprimtari të ofertës turistike , por nuk provokohet
direct nga shpenzime që realizojnë turistët.
Punësimi i induktuar i cili është punësim që rrjedh nga ndikimet e shumëzuesit të të
ardhurave turistike sepse banorët vendas rishpenzojnë paratë që fituan .
Shuma e këtyre tre lloje punësimi jep kontributin total të turizmit në punësim.Për
vitin 2011 kontributi total i turizmit në punësim ishte 183 mijë vende pune ,ose 19.8%
të punësimit total.Ndërsa për vitin 2022 kontributi total i turizmit në punësim
parashikohet të jetë 242mijë vende pune , ose 22.5% të punësimit total në
Shqipëri.Në grafikun 4 paraqitet kontributi total I sektorit të turizmit në punësim në
Shqipëri për periudhën 2006‐2011.
Grafiku 4.Kontributi total I turizmit në punësim
.

Burimi: Travel&Tourism.Economic Impact 2012.ALBANIA
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Disa vecori të punësimit në turizëm.
Punësimi dhe efektet e të ardhurave janë të lidhura ngushtë midis tyre .
Ndikimet e turizmit në punësim percaktohen nga tipi i aktivitetit turistik .
Disa vende pune janë më shumë “punë intensive” dhe disa me pak .Ky vëzhgim vlen
kryesisht për bizneset që ofrojnë shërbimin e strehimit,për hotelerin , e cila thith një
përqindje të rëndësishme të forcës punëtore të destinacioneve turistike.
Efektet e turizmit në punësim preken nga llojet e aftësive profesionale që janë në
dispozicion në moment.
Turizmi nevojitet një numër të madh të punësuarish me aftësi të mjaftueshme .
Gjithashtu krijon një numër të vogël vendesh pune , që kërkojnë nivel të lartë
professional , të cilat shpesh plotësohen nga menaxher apo antar professional që
vijnë nga degë të tjera të veprimtarisë ekonomike , ose nga individ që drejtohen drejt
këtij qëllimi nga zona të tjera të vendit pritës dhe akomodimit të turistëve. Disa prej
bizneseve të mëdha turistike janë të dominuara nga vende pune të pakualifikuara dhe
gjysmë‐kualifikuara (Mathieson & Wall, 1982,.. Jafari et al, 1990).
Punonjësi i turizmit është parë shpesh si " i paarsimuar, i pamotivuar,i patrajnuar, i
pakualifikuar dhe joproduktiv "(Pizam, 1982)
Efektet e turizmit në punësim shpesh fshihen.
Me krijimin e vendeve të punës , turizmi destinohet të tërheqi forcë punëtore nga
degë të tjera të veprimtarisë ekonomike , vecanërisht nga zona rurale . Gjithashtu
destinohet të tërheq njerëz të tjerë të ndryshëm që nuk janë të përfshirë ligjërisht në
popullsine e aftë ekonomike si p.sh. pensionistë , shtëpiake , studentë .Ky fakt
vështirëson të përcaktohet ndikimi real i turizmit në punësim. .Ndikimet e turizmit
në punësim nuk kufizohen vetëm në kufijtë e ngushtë të një destinacioni turistik të
një vendi pritës dhe akomodimi turistësh . Vendet e reja të punësimit që krijohen në
turizëm janë shumë herë vetëm punësim i pjesshëm , që nënkupton se tek ato mund
të punësohen njerëz që kërkojnë një punësim të dytë që të shtojnë të ardhurat e tyre
. Në këtë situatë turizmi sjellë një shfrytëzim të plot të atyre që aktualisht punësohen
në ekonominë turistike duke mos cuar në një e ulje të rëndësishme të papunësisë.
Punësimi në turizëm është në shumicën e rasteve sezonalë dhe ndikon në luhatjet e
papunësisë në një vend që pret dhe akomodon turistët, në të gjitha nivelet dhe
përkatësisht në nivel kombëtar,lokal, dhe vendor dhe vecanërisht kur tek vendi për të
cilin bëhet fjalë, turizmi ka rol kryesor në ekonominë e atij vendi.
Nga ana tjetër karakteri sezonal i turizmit ka minuset e veta , sespe ka tendencën të
dekurajoj cdo përpjekje drej orjentimit të një punësimi produktiv të forcës
punëtore.Përshëmbull punësimi sezonal mund të tërheqi një numër të madh forcë
punëtore, fakt i cili do të dekurajoj bizneset joturistike të përqëndrohen në zona
turistike të vendeve pritëse.Kjo për më tepër, provuar nga fakti se shumica nëse jo
të gjitha vendet turistike të zhvilluara, përballen me mungesa serioze të fuqisë
punëtore të kualifikuar për përdorim në vende pune të ndryshme në turizëm.
Punësimi ne turizëm karakterizohet nga nivele të larta luhatjeje në kërkesën e saj
për shërbimet dhe produktet, jo vetëm në aspektin e sezonalitetit vjetor, por edhe në
kuadrin kohor të një jave apo të një dite. Kjo shkakton që puna të jetë fleksibël dhe e
bën atë punë,në kushte të tregut, të paqëndrueshme (Ball, 1989, Riley, 1991;
Heerschap, 2004.)
Nëse marrin seriozisht faktin që faktori i prodhimit "punë" luan një rol kyç në
formësimin e ofertës turistike, atëhere dalim në konkluzionin se përbërja sasiore
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dhe cilësore e punës së ofruar nga të punësuarit në turizëm ka efekte të
drejtpërdrejta në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve turistike si nga pikëpamja
sasiore ashtu dhe cilësore.
Zhvillimi i turizmit në përgjithësi në një vend krijon mundësitë e punësimit
produktiv dhe në veçanti jo vetëm në industrinë e turizmit por edhe në sektorë të
tjerë të aktivitetit ekonomik, të tilla si për shembull; bujqësi, industri, transport,
tregëti, etj
Kjo do të thotë që zhvillimi i turizmit në një vend ka efekte zinzhir të dobishme ,që
nuk kufizohen vetëm në industrinë e turizmit. Si pasojë, kur ne flasim për mundësit
e punësimit të krijuara nga zhvillimi i turizmit në një vend, jo vetëm që duhet të
marim parasysh ato që janë krijuar në fushën e turizmit, por edhe ato të krijuara për
shkak të kërkesës në rritje për produktet turistike , por që nuk prodhohen në
industrinë e turizmit, por në sektorët e tjerë të ekonomisë.
Në shumicën e vendeve, punësimi në turizëm është kryesisht sezonalë, që do të thotë
se shumica e bizneseve të turizmit dhe sidomos hotelet qëndrojnë përkohësisht të
mbyllur për disa muaj, për shkak se nuk ka kërkesa për shërbimet që prodhojnë
dhe ofrojnë këto biznese.
Por edhe nëse ka ndërmarrje turistike që nuk e pezullojnë funksionimin e tyre ,
dmth funksionojnë vazhdimisht, është e sigurt se ato reduktojnë në mënyrë
drastike kostot e tyre operative, për disa kohë, veçanërisht duke liruar shumicën e të
punësuarve
dhe
duke
mbajtur
vetëm absolutisht të nevojshmit.
Në përpjekjet e përgjithshme të vendeve pritëse dhe akomoduse të turistëve për
përballimin e impakteve ekonomike të papunësisë sezonale në turizëm, bëhen
përpjekje për të zgjeruar sezonin turistik dhe për të zhvilluar forma alternative të
turizmit .Pra arijme ne konkluzionin se zhvillimi i turizmit karakterizohet nga një
shkallë e lartë të punësimit të pjesshëm ,punësimit sezonal dhe kushte fleksibile të
punës në përgjithësi. Të rinjtë dhe punëtorët me kualifikim të ulët janë ata që
përfitojnë nga mundësitë e punësimit në turizëm .
Modeli ekonometrik Sic u tha më lart turizmi është një sektor shumë i rëndësishëm
për ndikimin e tij në rritjen ekonomike dhe punësimin. Ndikimi i turizmit në
studiues;si Aguirregabiria,A.& Alonso‐
punësim është analizuar nga shumë
Borrego,C.(2009) dhe Guisan, M.C.& Aguayo, E. (2010) që analizojnë për Spanjën,
Guisan, M.C.& Aguayo, E. (2002) analizojnë për vendet Europiane,ndërsa Aguayo,
E.(2011) analizon një model për 50 vende të rajonit të Evropës Qëndrore dhe
Lindore.
Në artikull vlerësohet një model ekonometrik për të testuar ndikimin e turizmit në
punësim në Shqipëri për një periudhë kohore nga viti 2005 deri në vitin 2012.Të
dhënat janë tremujore,sepse turizmi në vendin tonë është sezonal,dhe këto të dhëna
e shprehin më mire luhatjet e numrit të turistëve.Të dhënat janë marrë nga INSTAT
dhe Banka e Shqipërisë.Variablat e studiuara janë:
IE – indeksi i punësimit në sektorinë e turizmit –variabli numerik i varur
IG – indeksi i GDP në sektorinë e turizmit dhe të tregëtisë‐variabli numerik i
pavarur
IT – indeksi i fluksit të turistëve‐ variabli numerik i pavarur
Ekuacioni i vlerësuar është:
log(IE) = ‐0.118 + 0.42 log(IG) + 0.13 log(IT)
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Koeficenti b1=+0.42 tregon se ka nje lidhje të drejtperdrejtë pozitive mes numrit të
të punësuarve në sektorin e turizmit dhe GDP në këtë sektorë.
Koeficenti c1=0.13 tregon se ka nje lidhje të drejperdrejtë pozitive midis numrit të
turistëve dhe numrit të të punësuarve në sektorin e turizmit.
Dependent Variable: LOG(IE)
Method: Least Squares
Sample: 2005Q1 2012Q3
Included observations: 31
Variable

Coefficient Std. Error

t‐Statistic

Prob.

C
LOG(IG)
LOG(IT)

‐0.117884
0.424024
0.134008

‐2.865108
2.354611
2.779742

0.0078
0.0258
0.0096

R‐squared
Adjusted R‐squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin‐Watson stat

0.704657
0.683561
0.122454
0.419862
22.69106
1.218440

0.041145
0.180082
0.048209

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F‐statistic
Prob(F‐statistic)

0.157555
0.217686
‐1.270391
‐1.131618
33.40255
0.000000

Për te testuar parametrat e modelit te regresionit, përdorim testin e studentit. Vlerat
(p1 = 0.0258) dhe (p2 = 0.0096) < (α = 0,05) tregojnë që β1 dhe β2 korrespondojnë me
një lidhje te rëndësishme midis variablave.
Koeficienti i Percaktueshmerise R2 tregon se 70.5% e vleres se numrit te te
punesuarve ne sektorin e turizmit mund të shpjegohet nga GDP dhe numri i
turisteve, ne Shqiperi, ne periudhen Janar 2005 – Dhjetor 2012. Pjesa e
pashpjegueshme, 29.5% e numrit te te punesuarve ne sektorin e turizmit, mund te
shpjegohet nga faktore te tjere, te cilet nuk jane perfshire ne kete model, si psh
invenstimet ne sektorin e turizmit, etj.

Konkluzione
Zhvillimi i turizmit karakterizohet nga një shkallë e lartë të punësimit të pjesshëm
,punësimit sezonal dhe kushte fleksibile të punës në përgjithësi.
Të rinjtë dhe punëtorët me kualifikim të ulët janë ata që përfitojnë nga mundësitë e
punësimit
në
turizëm
.
Turizmi mund të përdoret për të nxitur rritjen e punësimit ne Shqiperi.
Modeli ekonometrik tregon ndikimin pozitiv të sektorit të turizmit (qe shprehet
me numrin e turisteve dhe me GDP ne sektorin e turizmit)në rritjen e punësimit në
këtë sektorë per Shqiperine.
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Ekuacioni i vlerësuar është:
log(IE) = ‐0.118 + 0.42 log(IG) + 0.13 log(IT)
Në përfundim mund të thuhet se potenciali i turizmit, për zhvillimin ekonomik dhe
për krijimin e vendeve të reja pune nuk duhet të ngelen të pashfrytezuara .Bottom of
Form
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Standardet e cilësisë, element per zhvillimin e biznesit rajonal
Kosovë , Mali i Zi dhe Maqedoni
ABSTRAKTI
Dokumenti përshkruan perdorimin e detajuar të Standardeve të Cilësisë nga
organzatat që janë në procesin e zhvillimit apo jane te certifikuara me nje prej
Standardeve të Cilësisë. Si bazë e të dhënave për studim janë kompanitë nga Kosova,
Maqedoni dhe Mali Zi, që kanë integruar ose kanë një certifikatë në përputhje me
Sistemin e Standardeve të Cilësisë bazuar në standardet ndërkombëtare ISO9001, ISO
22000 ose HACCP në mënyrë që të tregojë se menaxhimi në përputhje me standardet
e cilësisë ka ndikim në zhvillimin ekonomik rajonal. Dokumenti përshkruan
standardet e cilësisë në biznesin rajonal për periudhën kohore 2007‐2012, për disa
organizatave nga Kosova, Maqedoni dhe Mali Zi, që kanë integruar ose kanë një
certifikatë, sipas standardeve ndërkombëtare ISO 9001, ISO 22000 ose HACCP.
Rezultatet nga të dhënat për studim janë të detajizuara me statistika përshkruese,
grafikë dhe tabela. Në këtë studim, ne jemi duke u përpjekur për të përcaktuar
nivelin e përdorimit të standardeve të cilësisë nga orgaizatat në procesin e zhvillimit
të biznesit. Pyetësori i realizuar tregon se integrimi dhe menaxhimi në përputhje me
standardet e cilësisë, është e karakterizuar nga diferencat qe kane organizatat, aftësia
e tyre në zhvillimin e biznesit dhe interesi i tyre në zhvillimin e veprimtarive
regjionale dhe globale.Resultati i studimit do të prezentohet së bashku me
përfundimet e përgjithshme dhe rekomandimet për hulumtimet e ardhshme.
Fjalët kyçe: Standardet e cilësisë, ISO9001, ISO 22000 ose HACCP
Globalizimi.
Key‐words: Standardet e cilësisë, ISO9001, ISO 22000 ose HACCP
Globalizimi.

rajonal,
rajonal,

KARAKTERISTIKA THEMELORE TE PROCESIT
Një nga faktorët kritik i cili ndikon në kualitet është pritja (depërtimi) e produktit në
treg, që nënkupton një drejtpeshim në mes të kualitetit dhe çmimit, aftësia e të
prodhuarit me teknologji të përshtatshme dhe punë kryerës të aftësuar, me kosto të
pranueshme të prodhimit ose shërbimit, me shkallë të kënaqshme të pranimit të
procesit ose të produktit duke marrë parasysh vlerat shoqërore, siç janë mbrojtja e
mjedisit dhe shëndetit të popullatës, siguria gjatë manipulimit me produktin e
prodhuar, besueshmëria se produkti ose shërbimi në kushtet e dhëna do të jetë i
kryer në mënyrë të kënaqshme, besueshmëria që produkti do të funksionojë pa
gabime në kushtet e dhëna dhe gjatë një kohe të caktuar dhe qëndrueshmëria e
produktit.
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Stafi menaxhues i çdo institucioni prodhues, shkencor ose mësimor (edukativ), i cili
ka vendosë ta pranojë sistemin e sigurimit të kualitetit duhet të jetë i vetëdijshëm për
përgjegjësinë dhe përdorimin e standardeve për punët që duhet ti kryej. Duke i
njohur përparësitë por edhe kërkesat rigoroze të këtij akti, ai duhet të vendosë për
politikën dhe qëllimet e kualitetit, të organizojë punët dhe detyrat, me qëllim që në
mënyrë maksimale të shfrytëzohen mundësitë e të gjithë të punësuarve, prej
punëtorit të pakualifikuar deri te eksperti kulminant. Nëse duhet ata do të punësojnë
punëtorë të rinj, me shkollim shtesë të aftësojë ata që nuk janë të aftësuar që t’i
përcjellin kërkesat e definuara por edhe të aplikojnë shkallën piramidale të vendosjes,
në mënyrë që të dihet në çdo moment kush kujt duhet dhënë përgjegjësi për punët e
kryera dhe rezultatet e arritura. Në mënyrë të pandërprerë do të vërtetojnë
efikasitetin e sistemit të aplikuar të kualitetit dhe sipas nevojës të bëjnë hartimin e
planeve të reja të cilët përfshijnë edhe masat përmirësuese.
Duke marrë parasysh se zbatimi i programit të sigurimit të kualitetit nuk ka kosto të
lirë, duhet të analizohet raporti i shpenzimeve dhe profitit. Pjesa më e madhe e
shpenzimeve ka të bëjë me preventivën (parandalimin), vlerësimin e punës, të
rezultateve dhe në përmirësimin e gabimeve. Shpenzimet preventive për shembull
përfshijnë planifikimin e punës laboratorike, përgatitjen e dokumentacionit,
sigurimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, shkollimin e kuadrit dhe aplikimin e sistemit
të mirë të kalibrimit.
Edhe pse industria e përpunimit në vend është e zhvilluar me teknologji të
avancuar,përsëri përpunuesit e këtyre vendeve hasin në mjaft vështirësi si:ekonomia
joformale,sigurimi i lëndës së parë në vend, mungesa e energjisë elektrike,TVSH‐ja
në lëndë të parë,etj.Këto elemente ndikojnë që kjo industri të funksinojë me mjaft
vështirësi ,e në shumë raste prodhuesit nuk mund as të mbijetojnë.Një nga prioritetet
e Institucioneve shtetërore është përshtatja e standardeve europiane si
standardevendore dhe atë për një kohë sa më të shkrurtër. Standardet në vetëvete
përmbajnë kërkesa teknike, që duhet të ketë një produkt për të qenë i pranueshëm në
treg.
Nuk ka një ligj që do t’i detyrojë bizneset të zbatojnë këto standarde, por është tregu
ai që i detyron, sepse nëse biznesi kërkon të eksportojë duhet që të plotësojë
standardet e kërkuara nga konsumatori europian.Po ashtu është shqetësuese edhe
ngritja e institucioneve që kontrollojnë zinxhirin e vlerës.
Pra, nëse nuk ka një
legjislacion europian dhe nëse nuk ka institucione që të monitorojnë gjithë sistemin e
vlerës, si dhe nëse mungojnë institucionet çertifikuese të standardeve të sigurisë dhe
të cilësisë ushqimore, atëherë është shumë e vështirë të hysh në tregun rajonal dhe
atë europian.
Standardet e Sistemit të menaxhimit
Nga standardet ISO‐së më të njohura ështe standardi i të sistemit të menaxhimit. Ai
ofron një model për të ndjekur në ngritjen dhe funksionimin e një sistemi të
menaxhimit. Ashtu si të gjitha ISO standardet po ashtu edhe ISO 9001 ka rezultat të
konsensusit ndërkombëtar. Prandaj, duke zbatuar një standard të sistemit të
menaxhimit, organizatat mund të përfitojnë nga përvoja e menaxhimit global dhe
praktikave të mira.
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Këto standarde mund të aplikohen ne çdo organizatë,e vogël apo e madhe, çfarëdo
produkti ose shërbimi i tij si dhe pavarësisht nga sektori i aktivitetit.
Një sistem efektiv menaxhues ka shumë përfitime, duke përfshirë:
‐ Përdorimin më efikas të burimeve
‐ Menaxhim të përmirësuar të rrezikut, dhe
‐ Kënaqësinë e klientit.
‐ Përmirësimi i vazhdueshëm * 1
Sistemi i menaxhimit të gjitha standardet janë të bazuara në parimin e përmirësimit
të vazhdueshëm. Një organizatë ose kompani vlerëson gjendjen e saj aktuale,
përcakton objektiva dhe zhvillon politika, zbaton veprime për të përmbushur këto
objektiva dhe pastaj bën matjen e rezultatve. Me këtë informacion efektiviteti i
politikave dhe veprimeve të ndërmarra për të arritur atë, mund të rishikohen
vazhdimisht dhe përmirësuar.
Organizatat e vërtetojnë këtë me një Çertifikatë nga një Organ Çertifikues (palë e
tretë e vlerësimit të konformitetit). Është një dëshmi se organizata ka përmbush
kërkesat e standardeve kombëtare dhe ato ndërkombëtare.

Figura: Quality timeline * 2
‐‐‐‐‐‐‐*2 Graeme Gnowles “Six Sigma” Graeme Knowles & Ventus Publishing Aps 2011,
page/faqja:11
Për dallim nga vendet e zhvilluara, shtetet në zhvillim dhe ato të varfëra procesin e
standardizimit e kanë në fazën fillestare. Arsyet për këtë qëndron në paaftesine
teknike dhe mungesës së fondeve. Vendet në zhvillim përmes zgjerimit të njohurive
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të tyre teknike kanë mundësi më të lehtë të shitjes se produkteve të tyre. Mënyrat se
si ato bëhen janë të llojëllojshme.
Ekiztojnë shumë standarde të menaxhimit të sistemit, për procesin e Menaxhimit të
sistemit për cilësi është familja e standardeve ISO 9000 që nga viti 1987 dhe me
përmisime të vazhdueshme tek versioni aktual ISO 9001:2008 dhe në pritje të
versionit ISO 9001:2015 * 1
Në vendet e balkanit jug‐perendimor dhe perendimor Menaxhimi i Sistemit të
Cilësisë gjegjësishtë ISO 9001 ështe i njohur në masë të gjërë pas vitit 1995, procesi i
implementimit fillon në kompanitë më të mëdha në Maqedoni dhe Mali i Zi ndërsa
pas vitit 2000 e dhe në Kosovë.
Përfundimi
Menaxhimi si proces sipas Standardeve të Cilësisë për zhvillimin e biznesit rajonal
Bleresit gjithnje e me shume kerkojne prodhim i cili ne menyre me te mire i ploteson
nevojat e tyre me çmim të përshtatshëm, pavarësisht nga vendi i origjinës. Cilësia e
perceptuar të një produkti percaktohet në treg, do me thene , ne kontaktin midis
produktit dhe përdoruesit Ne marketingun nderkombetar prodhuesi shpesh edhe
nuk e di se kush jane bleresit e fundit te prodhimit te tij. Kjo menyrë ështe e definuar
edhe ne markting, ku cilsia e produktit mvaret nga kërkesa e blersve. Ku ne aspektin
teknologjikë cilësia e produktit mvaret nga mirmbajtja e parametrave te caktuar.
Cilesia e produkteve përfaqëson një kusht të nevojshëm dhe supozimin për të
realizuar suksesin e biznesit si në tregjet e brendshme ashtu edhe të jashtme.
Cilesia reale e produktit eshte caktuar nga ana e projektuesive, konstruktoreve,
dizajnereve, teknologeve. Atributet themelore të këtij dimensioni të cilësisë jane:
jetegjatesia, funksionalitetin, qëndrueshmëria, cilësia e perberjes se materialit dhe
pjesëve, rezistenca, mundësitë për servis etj.
Ky dimension i cilesise korespondon deri diku me termet i imazh ose marke e
prodhimit. Tregu bashkëkohore është e tregut i markave te cilat paraqesin cilësi,
statut deshire. Emrat e produkteve janë ngritur në një nivel më të lartë nga kuptimi i
tyre fillestarë.
Në kete aspekte rendesi të madhe kanë plitikat dhe strategjia e cmimeve,
Strategji çmimi sipas të cilësisë dhe çmimeve të produkteve *3
Cilsia e larte
1 ‐ Strategjia e 2‐ Strategjia e
çmimeve të larta
vlerave të larta
Cilsia e mesme
4‐ strategjitë e 5‐
strategjia
vlerësimit
mesataret
Cilsia e ulet/dobët
7‐
Strategjitë 8 ‐ Strategjitë e
performancës të kursimeve
të
një hershme
rreme
Cmimi i larte
Cmimi i mesme

3‐ Vlerat më të
larta strategji
6‐ strategjitë vlerat
përshtatshme
9 ‐ Strategjitë e
kursimeve
Cmimi i ulët

Këtu , nën fushën e cilësisë së produktit nënkuptohet aftësia e produktit që t’i kryejë
funksionet e veta. Kjo përfshinë qëndrueshmëri të plotëtë produktit , përkatësisë ,
precizitetit , lehtesisë në trajtimin dhe riparimin dhe atributeve tjera të dobishme.
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Më lartë , cilësia më e lartë mund që të thotë fushë të lartë të qëndrueshmërsë së
cilësisë. Cilësia e produktit do të thotë cilësi e konformizimit , në realitet lirimin nga
defektet dhe qëndrueshmëri në shpërndarje – vazhdimisht të furnizohet cilësia për të
cilën konsumatorët paguajnë dhe e prsin.
Sot ndërmarrjet cilësinë e shikojnë si investim dhe i shtojnë përpjekjet për cilësi si
element kyq për rritjen e rezultateve, sepse e dijnë se vetëm ndërmarrjet të cilat kanë
cilësi më të mirë do të mund kenë sukses në treg. Deri sa konsumatori nuk e do
produktin , atëherë ai llogaritet siprodukt me defekt ....ose ... cilësia është proces në
të cilin vazhdimisht kthehen vetëm konsumatorëttanë , por jo edhe produktet tona.
Më vonë , koncepti për cilësi i “Motorolës” rritet në cilësi të definuar nga ana e
konsumatorëve dhe krejtësisht I plotëson kënaqësitë e konsumatorit , sepse cilësia
“patjetër të jetë e lidhur me konsumatorin.”
Kompanitë e shërbimeve të larta vendosin standard të larta të cilësisë. Ata nga afër e
vëzhgojnë shpërndarjen e shërbimeve , dhe atë jo vetëm të tyren , por edhe të
konkurencës së tyre. Nuk kënaqen me shërbimin e mirë , ata synojnë kah 100 %
shërbim të përsosur. * 4
Cilësia më e lartë zakonisht siguron kënaqësinë e klientit, pjesëmarrje më të madhe
te tregut, rritjen e besnikërisë së konsumatorëve, dhe madje edhe dhe pranimi i
çmimeve më të larta. Duke shkuar përtej nivelit të cilësisë së ofruar ngakonkurrentët
e tjerë në organizata merrë klientët e rinj,i mbanë ata ekzistuese dhe të depërtonë në
tregje të reja. Shumë shpesh, përdoruesit e informuar janë të gatshëm të paguajnë
çmimin më të lartë për cilësinë e nivelit të lartë.
Hulumtimi i realizuar në fund të vitit 2011 dhe ka përfshirë ndërmarrjet në rajonin e
Pejës, Prizrenit dhe Ferizajit,të cilat kane implementuar dhe jane duke aplikuar
kerkesat e standardit ISO 9001. Qëllimi i këtij studimi ishte të përcaktojë faktet,
pikëpamjet dhe opinionet në prezantimin dhe sigurimin e SMC në industri dhe
sektorin e shërbimeve.
Studimi është projektuar si një para‐hulumtim i ekonomise dhe shërbimeve në nivel
të Shqiperise,Maqedonise,Malit te Zi dhe Kosoves ,pra shembulli (mostra) ishte i
vogël, por rezultatet janë indikative, pasi që pjesa e madhe e këtyre organizatave
aplikojnë konceptin e menaxhimit të cilësisë që disa vite, ndersa numri i certifikatave
ne keto rajon perben rreth 40% nga numri i pergjithshem i konstatuar nga
hulumtimi jone i subjekteve te certifikuara ne Kosove
* 3 Dr. Snezhana Ristevska – Jovanovska, Dr. Bosho Jakovski “Strategic Marketing”
Skopje/Shkup 2003, Faqja 169.
* 4 Dr. Snezhana Ristevska – Jovanovska, Dr. Bosho Jakovski “Marketing teoria and
practic” Skopje/Shkup 2010, Faqja 303‐304.
* 5 EAS International Skopje/Shkup,(2012 EAS database) te dhenat statisitikore te
certifikimit te kompanive
Nga 21 kompanite e anketuara, 17 jane pergjigjur fteses dhe ate:
* Sipas struktures se pronesise behet fjale per 16 subjekte ekonomike private dhe 1
(nje) subjekt ne pronesi publike (ne fazen e privatizimit).
* struktura e veprimtarise se subjekteve eshte si vijon:industria e perpunimit te
ushqimit (10 ndermarrje),industria e perpunimit te drurit (3 ndermarrje)industria e
tekstilit (2 ndermarrje)grafikes (1 ndermarrje) dhe sherbyese (1 ndermarrje);
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* Sa i perkete madhesise se tyre, 5 ndermarrje i kane nga 200 ‐ 300 punetor, ndersa 9
ndermarrje i kane nga 20‐50 punetor ndersa 3 ndermarrje I kane deri 20 punetor. Ne
pyetjet tona kryesisht jane pergjigjur menaxheret e sektorit te kualitetit/SMC.
* Numri me i madh i tyre kane implementuar dhe jane duke aplikuar kerkesat sipas
ISO 9001 (12 ndermarrje) sipas standardit 14001(3 ndermarrje) ndersa sipas
standardit ISO 22000 (2 ndermarrje). *5
Me rendesi te veqante per kete hulumtim ka qene te konstatohet:
1. nëse dhe ne cilen menyre perfundojne procesin e matjes, analizonjë rezultatet dhe
aplikohen rezultatet në përmirësimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë.
2. ne qfare menyre ndermarrjet bejne matjen a e kenaqesise te konsumatoreve te tyre
si dhe a posedojne ndonje metodologji per kete; dhe ne fund
3. ne cilat faza bejne matjen.
Mund të thuhet se ndermarrjet e kane kuptuar rendesine e aplikimit dhe
implementimit te kerkesave te Standardeve nderkombetare dhe kombetare dhe gati
te gjithe jane duke i percjellur zhvillimet qe ndodhin ne procesin e prodhimit dhe
avansimit teknologjik.
Literatura:
*1 ISO ‐ Swiss,
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1633
* 2 Graeme Gnowles “Six Sigma” Graeme Knowles & Ventus Publishing Aps 2011,
page/faqja: 11
* 3 Dr. Snezhana Ristevska – Jovanovska, Dr. Bosho Jakovski “Strategic Marketing”
Skopje/Shkup 2003, page 169.
* 4 Dr. Snezhana Ristevska – Jovanovska, Dr. Bosho Jakovski “Marketing teoria and
practic” Skopje/Shkup 2010, Faqja 303‐304.
* 5 EAS International Skopje/Shkup, (2012 EAS database) te dhenat statisitikore te
certifikimit te kompanive.
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PhD candidate Saimir Suma European University of Tirana
Attitudinal Loyalty and costumer Behavior ‐ an approach to sports
and leisure brands.
Abstract
This study aims at investigating participant’s involvement in fitness programme is
associated with attitudinal loyalty, comprising investment of time and money, social
pressure from significant others, internalisation and commitment to fitness regime.
The study approaches’ participants’ commitment to sport and leisure from the view
point which tries to explain the relationships between the stated factors and
attitudinal loyalty. The research survey is conducted within Umeå University Campus
area and IKSU which is the largest sports facility in Scandinavia.
Keywords: Attitude, Loyalty, Branding, Commitment Sports and Leisure,
1. Background
Loyalty is a complex concept and therefore very difficult to measure. However, it
fulfills an important role in business world, social interactions, as well as in
relationships. Organizations rely on both internal and external customer’s loyalty in
order to achieve mutual satisfaction for both parties. This includes support and
retention of customers for the organization and generation of revenue (Fitzgibbon &
White, 2004; Jacoby & Chestnut, 1978). Loyalty is not just about the retention
behavior of customer but also includes positive attitude toward a firm's products or
services which mostly result to recommendations to others.
Attitude reflects a predisposition or a tendency to respond positively or negatively
towards a certain idea, situation etc. It influences an individual’s choice of action, and
responses to challenges, incentives, and rewards (Bohner & Wänke, 2002). Although
there are lots of definitions for loyalty, however, we can consider this concept as “the
degree of linkage between the company, brand and the customer. Loyalty must
extend beyond repeated purchase behavior, and must include attitude toward the
company/brand and the consideration set" (Mehta et al., 2003).
Attitudinal loyalty is certainly a complex concept because customer behavior is
dynamic and changes with the passage of time due to personal factors and situational
changes. Therefore, situational, contextual, and personal factors are important
elements to consider in order to be able to understand the association of attitudinal
loyalty with intricate factors such as internalization, pressure from significant others
and commitment (Garcia et al., 2009). The case at hand, examines “internalization,
social pressure and commitment” from the perspective of the attitudinal loyalty to
fitness regime.
1.1 Purpose
The central purpose of this study is to examine the main determinants of attitudinal
loyalty that influences commitment to fitness programmes (e.g. leisure, sports clubs
and gym). Thereby, the objective is to analyse, explain and present the selected
variables and their relationships – how they do or do not affect the commitment of
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those people who engage in leisure and sports activities. The overall goal is to find
out what are the major determinants factors that produce commitment and/or
loyalty to fitness and leisure clubs.
2 Research Problem & Hypothesis
Relying on attitude theories, our central research problem is to find out what are the
main factors why people become loyal to fitness programmes. According to Melnyk et
al. (2009), “Loyalty has many different forms… between an actor and another entity
and that the actor displays behavioral or psychological allegiance to that entity in the
presence of alternative entities” (Melnyk et al., 2009).
2.1 Research Questions and Hypothesis
In order to have a thorough grip on the variables being observed, the author will
further narrow down the focal interest to specific sub‐research questions:
Purpose for using fitness service  what are the major reasons why people go to gym
and/or patronise other related fitness services?
Socialisation  in what way(s) does social pressure and socialisation factors make
participants to become committed or loyal to leisure, sports clubs and gym?
Hypothesis is an unproven statement or proposition about a fact or phenomenon that
is of interest to the researcher (Malhotra, 1999, p.53), therefore, the author has come
up with the following hypothesis.
H0‐ There is no difference between male and females in regards to social factors as
the determinant for attitudinal loyalty.
3 Theoretical Framework and Literature Review
Attitudinal loyalty is defined by Jacoby & Chestnut as ‘The consumer’s predisposition
towards a brand as a function of psychological processes.
This includes attitudinal preference and commitment towards the brand’ (Fitzgibbon
& White, 2004, p.215). According to the author, attitudinal loyalty has been found to
result in lower sensitivity to factors such as price, discounts etc.; this could be
interpreted as meaning that incentives are generally not needed to generate repeat
purchase or continued commitment. Attitudinal loyalty also incorporates a strong
positive attitude, which is likely to result in word of mouth (WOM) advertising by
loyal customers to those within their social circle e.g. friends, and family members
(Fitzgibbon & White, 2004; Yoo et al, 2000; Chaudhuri & Holbrook, 2001). Fitzgibbon
& White, (2004) explains that the unique attributes of attitudinal loyalty includes “a
greater tolerance of negative experiences and lower price sensitivity, which also infers
the reduced need for incentives to generate repeat purchase or commitment”
According to Havitz & Dimanche, (1997) “Leisure involvement refers to how we think
about our leisure and recreation” while ‘involvement’ is defined as “an unobservable
state of motivation, arousal, or interest towards the recreation activity. It is evoked by
particular stimulus or situations and has drive properties”. Loyalty measures should
combine both behavioural and attitudinal components (Backman & Crompton, 1991).
“Internalization is the process of consolidating and embedding one’s own beliefs,
attitudes, and values, e.g. when changing behavioural or attitudinal values and
attachments. One is said to be "internalized" when a new set of beliefs, attitudes, and
values replaces desired behaviour. It could also be associated with learning/accepting
new ideas via the influence of other people around us (Wallis & Poulton, 2001). What
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is important here is to note the dynamic influence of the society around us including
all forms of social pressure in shaping our attitudes and loyalty! But, does this claim
explain that people are willing to invest their money, time and allegiance to fitness
programme because they want to show devotion to their significant other or social
circle?
Based on the argument presented above, it is asserted that in the context of our
study, attitudinal loyalty in leisure and sports clubs represent participants’
commitment, repeat purchases, psychological attachment and preferences
towards/for a specific gym, leisure and/or sports club. The displayed preferences and
commitment is irrespective of incentives or formal loyalty programmes from the
fitness service provider. For example, whether or not the service provider offers any
discounts, low prices, bonus cards etc, is not the main factor that attracts or results to
participant’s commitment or loyalty to the fitness programme. Rather, the
participant’s involvement could be a function of internalisation and/or succumbing
to social pressure.
4 Research Methodology and Material Handling
The method used in this study is quantitative. Quantitative research method entails
the systematic empirical investigation of quantitative properties and phenomena and
their relationships. The objective of quantitative research is to develop and employ
mathematical models, theories and/or hypotheses pertaining to phenomena (Sharan
M, 2002).
4.1 Survey Method
The survey method of obtaining information is based on questioning respondents;
respondents are asked a variety of questions regarding the phenomena which is of
interest to the researcher. These questions can be asked verbally, in writing or
electronically (Malhotra 1999, 179). In this case, the respondents were questioned in
one of the forms mentioned above; structured questionnaires were designed and sent
to them via e‐mail, and some delivered by hand.
The questionnaires were carefully structured, undisguised and included two open
ended questions so that respondents can easily understand what information was
required and respond in an objective manner. The data collected through
questionnaires were subjected to statistical analysis using statistical methods.
Descriptive methods were mostly used to discuss the majority part of the findings
established from the information obtained from the respondents. The data collected
were analyzed by the use of SPSS, graphs, tables and percentiles are generated to
show the most relevant aspects of the results.
4.2 Data Collection Process
Data collection is one of the essential aspects of any research work. Generally, data
can be grouped under primary and secondary data. Primary data is the information
and statistics gathered mainly for the purpose of addressing the research problem at
hand while secondary data refers to the relevant pre‐existing information material
available which can be useful for purposes of the project at hand (Malhotra 1999, 112).
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This study was carried out using mainly primary data. Care was taken while designing
the data collection forms, as consideration was given to how the data were to be
collected, prepared and analyzed. For the purpose of collecting the necessary primary
data, questionnaires were administered to a sample population of easily accessible
people in the university area and IKSU. A total of 55 responses were gathered both
electronically and manually. The primary data sources can therefore be summarised
into: responses to the fixed alternative questions, contributions and suggestion on the
open‐ended questions given by respondents.
4.3 Questionnaire Structure
The questionnaire contained a total of 15 questions altogether, which could be
divided into 3 sections: demography (first 3 questions), determinants for involvement
in fitness ‐ main loyalty factors (Q1 – 5), experience – contributing/auxiliary factors
(Q6 – 11).
Questions 6, 7 and 12 were open‐ended questions; giving the respondents the
opportunity to write their own opinions and give feedback on a broad range of issues
associated with their involvement with fitness programmes and their attitudinal
loyalty concepts.
4.4 Sampling method
The convenient sampling method was used in this study. A convenience sampling is a
non‐probability method where the respondents are selected in whole or in part at the
convenience of the researcher. In convenient sampling, the selection of units from
the population is based on easy availability and/or accessibility. Limited or no further
attempts are made to insure that this sample is the actual representation of the
population (William 2006). In the case of this research, the sample obtained is based
on the numbers of responses from 55 people, which answer our questioner
immediately. In addition, no further efforts were made to randomise the population
sample in order to attain a justifiable representation of IKSU users or the student
body of Umeå University. Once key variables have been identified, they can be
analyzed. Reliability becomes a key concern at this stage, and many case study
researchers go to great lengths to ensure that their interpretations of the data will be
both reliable and valid. Because issues of validity and reliability are an important part
of any study in the social sciences, it is important to identify some ways of dealing
with results.
5 Analysis and Data Presentation
In this section the author present the analysis of data gathered from the respondent.
Based on the result of the analysis and discussion of the data, we relate the result to
our hypothesis in order to test if the findings support or refute the hypothesis.
5.1 Descriptive analysis
With descriptive statistics, one is simply describing what is or what the data shows
without implying or inferring anything beyond the sample. In other words, it is the
presentation of data in the form of tables and charts or summarization by means of
percentiles and standard deviations (StateSoft, 2010). The descriptive analysis
represents the data in graphical form which is helpful for readers to get the vital
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information in just a glance and, so this section should give readers an overview of
our research results without any difficulty.
5.1.1 Demographic Information
For the research study, gathered primary data in the form of information which was
collected via a structured questionnaire from 55 respondents, and some demographic
questions were included. These are age, gender and income level (see figure 1 & 2).
This information could enable us to find any relevant pattern regarding female versus
male participants (e.g. differences in commitment behavior, degree of involvement to
the fitness programs, etc).
Gender Distribution

23
Male
Female

32

Figure 1, Gender distribution number
It was obtained 23 and 32 responses from male and female respondents respectively.
As can be seen from the picture above, our respondent group is made up of 58%
female and 42% male.
Age Distribution
Age Group

No./count

Percentage

below 18

0

0%

19 – 24

36

65%

25 – 30

14

25%

31 – 40

5

9%

41 and above

0

0%

Total

55

100%

Figure 2, Age distribution by groups/brackets
The table below is related to demography question in which the respondents are
grouped into five categories according to their age bracket: below 18 (0 respondents),
19 to 24 (36 respondents), 25 to 30 (14 respondents), 31 to 40 (5 respondents) and 41
and above (0 respondents). This information is useful in order to understand whether
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there are any differences between the age groups when it comes to factors that
influence attitudinal loyalty to fitness program. It will also help to determine if there
are significant co‐relationship between participant’s age and commitment to fitness
regiments.
According to figure 2 above, it is apparent that majority of the respondents are within
the early youth age bracket of between 19 – 24 years old. As this constitutes 65% of
the entire responses gathered. The age brackets 25 – 30 and 31 – 40 attracted 25% and
9% respectively. This may have implications on analysis and subsequent results
generated from it, as this majority age group are predominantly “young students”
who either has enough social interactions and associations with their colleagues who
may also belong to the same schools, study groups and extra‐curricular activities.
5.1.2 Social Factors and Attributes
30
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13
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8
6

5
2
0
Leisure & socialization

Sporting purpose

To keep fit

To loss weight

Other

Figure 3, Reasons for using fitness programs.
Figure 3 seems to suggest that the main reason for participant’s involvement in gym,
leisure and sport clubs is sporting purpose with 47%, followed by the need to keep fit
with 24%. Leisure and socialization attracted only 15% of the responses. Therefore, at
least for respondent, “socialization” appeared to be the 3rd common reason for going
to gym and continued commitment to the fitness regimen.
25
21
19

20

15
10
10

4

5

1
0
Facilities

Price

Location

Socialization

Figure 4, Factors influencing loyalty.
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Other

Again, figure 4 seems to be in agreement with figure 3 by refuting socialization as
main determinant for loyalty. Rather, the most ranked are facilities with 38% and
location with 35%. So we can see that in the sporting and leisure area or service that
is provided to the people the main factors of influencing the loyalty are facilities and
location.
5.1.3 Role of Other Variables
Contrary to initial thoughts, the data suggests that “the need to keep fit” plays a
major role as a determinant for commitment to fitness regime. Additionally, the
findings put forward that other factors such as facilities and location have significant
effect on the loyalty of the participants (cf. fig 3&4). The responses indicate that price
is one of the least influencing factors for loyalty; however, it can be argued that
availability of money has some impact because most the respondents had indicated at
least an average or steady income on the questionnaire.
5.2 Inferential Analysis
“With inferential statistics, you are trying to reach conclusions that extend beyond
the immediate data alone. For instance, we use inferential statistics to make
judgments of the probability that an observed difference between groups is a
dependable one or one that might have happened by chance in this study” (Trochim,
2006).
H0‐ There is no difference between male and females in regards to social factors as
the determinant attitudinal loyalty.
In a Chi‐test we check if there are differences or relationship with gender and the
obtained results, we expected that if the P. value is equal to .05 that there is
significance, therefore the hypothesis cannot be rejected. The actual obtained P.
value is .20 which indicates a strong relationship regarding the difference in social
factors between male and female which influences attitudinal loyalty. Consequently,
we cannot reject the hypothesis –H2.
Discussion and Recommendations
Altogether, the result seems to suggest that socialisation is not the main or number
one determinant for involvement, commitment and attitudinal loyalty to fitness
establishments. It is indicative that people considered sporting purposes as a major
reason for belonging to a fitness programme in the first place. The responses
highlighted facilities and location as having the most tendencies to persuade their
loyalty to any particular fitness establishment.
Generally, most of the respondents are young people between the age of 19 – 24 and
so it cannot be said if their youth age had any major effect on the obtained data. The
result must be interpreted with caution because:
The majority age group has abundance of social capital at their disposal, and
therefore, may not even consider socialisation as a factor on their attitudes.
Could be that this particular group do not yet experience pressures from their
significant others (if any), so they won’t recognised it as an influencing factor.
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Possible limitation in this study has to do with the sampling methodology and the
sample size. ‘Convenient sampling’ method was utilised to gather responses from
respondents. Arguably, the sample population generated via convenient sampling
method cannot be viewed as a true representation of the entire sample population.
‘Random sampling’ may have generated a more reliable result, however, convenient
sample because of logistics and bureaucratic issues beyond immediate control at the
time of the survey.
In light of the above, a similar study incorporating a more random sampling method
would certain be of interest.
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Bank internal audit versus external audit
ABSTRACT: External auditors are mainly interested in the audit of financial
statements, while internal auditors appraise overall operations of a bank. This paper
aims to show why there is a demand for both external & internal audits, which are the
similarities and the difference between. Based on the international standards of
auditing, Bank of Albania regulations, and literature review the paper will help in
understanding both functions as a necessity to have some means of independent
verification to reduce errors, asset misappropriation, and fraud within banks.
Key words: internal audit, external audit, auditing theories, central bank regulation
JEL classification: M42
BANK INTERNAL AUDIT VERSUS EXTERNAL AUDIT
External Audit
The stability of the banking system is a matter of general public interest as banks play
a crucial role in the economy, holding the savings of the public and financing
individuals, development of business and trade. Banks’ financial statements are
subject to audit by external auditors. The external auditor’s opinion lends and assists
in promoting confidence in the banking system.
The functioning of external auditor for banks in Albania is regulated through Bank of
Albania regulation “On the statutory auditor of banks and branches of foreign banks”
dated 15.06.2011.
Based on this regulation the external auditor shall audit on individual and/or
consolidated basis the accounts and financial reports of the bank in compliance with
the requirements of the Law “On legal audit”, the Law “On banks”, International
Accounting standards, and the other implemented by‐laws.
The audit for the purposes of the Bank of Albania mean the process of:
The auditing of financial statements and reports accordingly to the stipulations of
reporting and content methodology of financial statements, set out in the by‐laws of
the Bank of Albania;
Evaluation of compliance with risk management rules;
Evaluation of internal audit system;
Evaluation of the state and management of information systems.
Bank of Albania approves as authorised statutory auditor only the legal person being
granted a license or registered in the Public Registry of Statutory Auditors to conduct
this activity in the Republic of Albania and should meet the following criteria:
To have (three) years of experience in the field of legal auditing of financial
statements of banks or other financial subjects, which hold the accounting pursuant
with the International Financial Reporting Standards (IFRS);
At least two of partners or employed persons of this company have obtained the
professional title “statutory auditor”;
During the last two years, Bank of Albania has not requested the re‐auditing carried
out by the statutuory auditor;
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To enjoy considerable professional ethic; and
To not have interests’ conflicts with the bank which is being audited, accordingly to
the stipulations of the Law “On legal auditing”.
Albanian banking system is composed of 16 banks which are subject of external
audits. External auditors covering the entire albanian banking system are: Deloitte
Albania sh.p.k, Ernst & Young Certified auditors shpk, KPMG Albania shpk and
Pricewaterhouse Coopers Audit sh.p.k.
The relationship between the external auditor and the client are set based on the
International Standard of Auditing (ISA) 210. This International Standard on Auditing
deals with the auditor’s responsibilities in agreeing the terms of the audit
engagement with management and, where appropriate, those charged with
governance. This includes establishing that certain preconditions for an audit,
responsibility for which rests with management and, where appropriate, those
charged with governance, are present. However auditing companies enrich the
engagement letter with their internal procedure on risk.
At the end of the audit, external auditors issue “The Management Letter” and the
“Indipendent auditors’report and separate financial statements”. The Management
Letter is addressed to the Bank’ Management stating that the audit was primarily
based on verifying balances in the financial statements prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards and regulations of the Bank of Albania to
ensure that they were free from material error and comply with relevant legislation
and financial reporting framework. Also, during performing the audit of the financial
statements, external auditor considers the organization and efficiency of the internal
audit of the Bank, the quality and implementation of the internal regulations of the
Bank for risk management and the organization of information technology system.
However the matters in the Management letter related to deficiencies identified,
cannot be regarded as a comprehensive statement of all weaknesses that exist or all
improvements that might be made. On this regard the Management letter is similar
to the audit reports issued by internal audit, however the “audit objective” makes the
difference. External auditors are mainly interested and focused on the financial
statement and separate accounts with material impact as loans, payements, etc. Also
the Management letter should contain the implementation of recommendations
provided by the statutory auditor for the previous financial year and the
recommendations for the improvement of policies, processes and procedures, same
as in internal audit reports.
Whereas in the Indipendet Auditors report the external auditor express an opinion
on the separate financial statements in order to assure if they are free from any
misstatement. In this report are presented the separate statements of the bank
audited (i.e. financial position, changes in equity, comprehensive income, cash flow,
etc). The Indipendent Auditors’ report is addressed to the shareholders as they are
the most interested party on the credibility of the financial statements, however this
report may be used by other stakeholders as the management board, employees
customers, suppliers, regulatory institutions and the public. On this purpose in the
websites of the Albanian banks the Indipendent Auditors’ report is published and is
available for the public.
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Internal Audit
Bank of Albania regulation “On Internal Audit system of banks and foreign banks’
branches” regulates the functioning of the internal audits in second tier banks in
Albania. As by this regulation the Internal Audit is a distinct administrative unit of
the bank, independent of the activities, structures and individuals which reviews,
supervises and reports to the executive board and/or to the audit committee of the
bank. Every activity, department, branch and other organizational unit of the bank is
incorporated within the dominion of the internal audit unit.
In completing due functions, the internal audit unit checks and evaluates, among
others:
Informational and reporting systems, including the electronic system of information
and the electronic banking services, the technology and information system and the
accuracy of data information;
The consistency (compatibility) of banking activity with due laws and by‐laws, policy
implementation, internal rules and procedures, as well as meeting targets set by the
executive authorities;
The efficiency and effectiveness of the overall banking activity;
Risk administration systems put into practice by the bank, the designed method to
monitor the compatibility of internal policies with regard to capital, as well as
supervisory parameters set up by the Bank of Albania;
Credibility and timely publication of reports inquired by the Bank of Albania;
Whether or not the bank’s assets being used are wellprotected from deceptive and
irresponsible activity;
The units’ implementation of procedures that relate to contract‐binding and to the
bank’s commitments;
Implementation of hiring and qualification procedures of all the employees;
Matching job descriptions outlined in the occupational handbook with assigned
tasks.
Therefore, the scope of internal audit activities is determined by whether the
organization’s risk management, control, and governance processes are adequate and
effective. The organisation’s rules and procedures are considered adequate and
effective, if risks are appropriately identified and managed.
Comparing to the focus of external audit, the internal audit covers the overall bank’s
activity, not only from financial perspective. This internal audit function has evolved
during years from a financial audit into operational audit.
An audit program is sent in advance to the auditable area before an audit starts on
site, describing the scope of the audit, the period auditable and the documentation
which need to be checked. At the final stage, the audit report issued should contain
the audit object; methodologies, steps and procedures followed so as to attain the
audit targets; evaluations on the qualifications of employees, adequacy of internal
regulatory acts and risk assessment system, on a case by case basis, the audit findings
and the proper recommendation to revise and improve the deficiencies that were
observed during the audit session. In comparison to the external auditors’ report,
internal audit reports are issued all over the year, for different audit fields as by the
annual risk based audit plan.
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Differences between bank Internal and External Audit
No. Criterion
Internal Auditing
External Auditing
1.
Position
Internal Auditing is part External audit is engaged by the bank
of the organizational and is not part of the bank internal
structure of the bank.
structure.
2.
To
whom Serves the need of the Serves third parties who need reliable
serves?
bank
(to
the financial information.
management
and
board).
3.
Objectives
The
internal
audit The external auditor primarily
function
should mission is to provide an independent
independently assess the opinion on the bank’s financial
effectiveness
and statements.
efficiency of the internal
control,
risk
management
and
governance systems and
processes created by the
business
units
and
support functions and
provide assurance on
these
systems
and
processes.
4.
Independence
Internal Audit must be External
Auditor
must
be
independent from the independent from the client (the
audited activities.
bank).
5.

Approach
of
internal control

Internal Audit focuses in
all the aspects regarding
the
bank’
internal
control system.

6.

Applying of the
audit

Internal Audit covers all
the bank operations.

7.

Audit frequency

Internal Audit performs
audits during the entire
year in accordance to
the risk based audit
plan. Also as by Bank of
Albania regulation “On
Internal Audit of a bank”
each auditable area
must be audited at least
every two years.
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External Auditor regards the internal
control system from the materiality
perspective which permits them to
eliminate those errors that aren’t
significant, because they don’t
influence in the financial results.
External Audit covers only those
operations that have a contribution
at the financial results and bank’s
performance.
External Audit is an activity with a
yearly frequency. According to Bank
of Albania regulation “On the
statutory auditors of a bank” the
financial statements must be audited
once a year by the external auditor.

8.

Audit structure

9.

Audit extent

10.

Approach of the
risk

In the structure of Audit
Divisions
(or
Departments)
of
Albanian banks not
always is part an IT
auditor (mainly in small
banks in the audit
department there are
two employees – Head
of audit and an auditor.
The IT function is
“outsourced”
i.e
supported from the
mother
company).
has
Source:
Author
examined the audit
structure in the 16 banks
operating in Albanian
Banking system.
Internal Audit covers
the entire Bank Network
activity by visiting on
site all the branches and
agencies at least once in
two year.
The importance of risk
for the planning of
internal audit activity is
very
high,
the
assessment of risk being
combined with other
type of information like
financial or operational.
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External audit has always an IT
auditor.
Especially for bank, they should
assess all the IT systems as being that
the number of the transactions is
very high, external auditor has
extremely necessary to have security
in the reports that are generated, in
the system internal control, physical
security, segregation of duties,
management
of
changes
and
development of new programs.

External Auditor may perform
random on site visits in bank’
branches and agencies.

External audit uses the information
for risk for the determination of
nature, period of time and necessary
audit procedure that should be
performed in the auditable area,
taking into consideration only
financial aspects.

Internal Audit takes into
consideration at least
the
next
factors
(Colbert, J.L., 1995):
Pressure
from
management to meet
the objectives;
Competency, adequacy
and
integrity
of
personnel;
Asset size, liquidity or
transaction volume;
Financial and economic
conditions,
Impact of customers,
suppliers
and
government regulation;
Date and results of the
previous audit;
Degree
of
computerization;
Geographic dispersion of
operation;
Adequacy
and
effectiveness of internal
control system;
Acceptance of audit
findings and corrective
actions.

11.

Consideration
of risk factors

12.

Audit risks

13.

Approach
fraud

14.

Audit
work
assessment

of

Internal
audit
is
concerned about the
frauds from all activities.
Internal Audit work is
assessed from external
auditors
and
also
supervisory
authority
(Bank of Albania).

External
audit
takes
into
consideration the next factors
(Colbert, J.L., 1995):
Management, particularly senior
accounting personnel turnover is
high;
Profitability of entity relative to its
industry
is
inadequate
or
inconsistent;
Organization
is
decentralized
without adequate monitoring;
The nature, cause (if known) or
amount of known and likely
misstatements detected in the audits
of prior periods’ financial statements
is significant;
Client is new with no prior audit
history or sufficient information is
not available from the predecessor
auditor.

The external audit is accompanied
from the “engagement risk1”, which
is not applicable for the internal
auditor.
External audit is mainly concerned
from the fraud coming from the
financial area.
External audit work is assessed from
supervisory authority (Bank of
Albania).

1 Engagement risk – The risk, that the competitive tendering process has forced auditors to
accept an unreasonably low fee thus restricting time available to perform an effective audit
increasing pressures on independence. A further engagement risk is that auditor may accept
clients whose inherent risk at the entity level is unduly high because of management with
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Cooperation between both audits
The cooperation and coordination between internal and external audit are
determined in International Standard on Auditing (ISA) 610. The scope of this
standard deals with the external auditor’s responsibilities relating to the work of
internal auditors when the external auditor has determined that the internal audit
function is likely to be relevant to the audit.
The objectives of the external auditor, where the entity has an internal audit function
that the external auditor has determined is likely to be relevant to the audit, are: to
determine whether, and to what extent, to use specific work of the internal auditors;
and if using the specific work of the internal auditors, to determine whether that
work is adequate for the purposes of the audit.
In order for the external auditor to use specific work of the internal auditors, the
external auditor shall evaluate and perform audit procedures on that work to
determine its adequacy for the external auditor’s purposes. To determine the
adequacy of specific work performed by the internal auditors for the external
auditor’s purposes, the external auditor shall evaluate whether:
The work was performed by internal auditors having adequate technical training and
proficiency;
The work was properly supervised, reviewed and documented;
Adequate audit evidence has been obtained to enable the internal auditors to draw
reasonable conclusions;
Conclusions reached are appropriate in the circumstances and any reports prepared
by the internal auditors are consistent with the results of the work performed; and
Any exceptions or unusual matters disclosed by the internal auditors are properly
resolved.
Similarities and differences between internal and external audit
Whereas external auditors are primarily interested in the audit of financial
statements, internal auditors are needed to appraise overall operation, considering
their characteristic and tasks they perform some similarities and also differences
between can be identified.
Source: Pop et al. (2008), Sawyer’s Internal Auditing, 5th edition and synthezis
realized by the author
While regarding the similarites for both audits risk is a crucial element in their audit
plan and both of them are concerned on the internal control system.
CONCLUSIONS
Internal and External Audits are very important to an organization. Despite their
difference in financial or overall perspective they assess the internal control system,
evaluate its effectiveness with the scope to protect the organization from material
misstatement, operational errors or fraud. As the four auditing theories highlight that
low integrity - Gray, I., Manson, S., (2005), The audit process, principles practice and cases,
Third edition, p.158.
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an external audit is indispensable in order to assure to third parties the reliability of
the information provided by the management to them, an internal audit assure to the
management that the internal control system within the organization is effective,
that every auditable area has in place an internal control and the information
provided to the management is not biased (intentionally or not). Therefore internal
and external audit are complementary to each other and if they act with
indipendence and integrity they add value and help the organization to meet its
objectives.
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Klasteri i regionalni razvoj u turizmu Crne Gore

Abstract
Tourism as the extremely dynamic industry, natural receptive to other areas for the
introduction of flexible regional development policy. Ekomomska form that enables
the achievement of regional development through innovation, increased productivity,
competitiveness and export orientation of the economy are the clusters. To achieve
such results is a complementary grouping charge of economic and non‐economic
entities and institutions associated with the same interest. Therefore, the model‐class
tourism terizacije accepted worldwide as a powerful framework for sustainable
destination development with economic, social and environmental point of view. The
ability to provide significant value through the cluster model, to the region through a
number of activities that the 'tourist value chain' to be more competitive and better
results are expected. Initiation, organization and implementation of tourism clusters
in developed countries in Europe and in developing countries is very different,
because of different economic development, and because of the different levels of
social capital. Given that this is a completely new form that is in the region of the
Balkan countries still administratively initiated, we analyzed the need for organ‐ess in
tourism Kosovo. The main reason why Kosovo should be decided by the application
of the model cluster is the low competitiveness of the current economy.
Keywords: clusters, connectivity, innovation, productivity, competitiveness, regional
development.
JEL clasification: L 83;
1. Uvod
Tokom dužeg perioda dvadesetog vijeka, eko‐nomska politika se fokusirala na
makroekonomskoj stabilnosti kao ključnom garantu razvoja i prosperiteta. Međutim,
u posljednje dvije decenije, sve više se potencira važnost mikroekonomskih uslova.
Tekuće strukturne prom‐jene dovele su do globalizacije, preoblikovale su društvo u
‘informatičko’, ekonomiju bazirali na znanju. U tom kon‐tekstu, pokazalo se, da su
uspješne makro‐ekonomske politike samo preduslov, ali ne i dovoljna garancija za
brži razvoj. Konačno, bogatstvo nastaje na mikroekonomskom nivou, koje se bazira
na kvalitetu poslovnog okruženja, operativnim praksama i strategijama preduzeća.
Stoga su se donosioci ekonomskih politika u Evropi posebno založili za politiku
razvoja klastera, o čemu postoje brojne analize i studije. Zaključak Evrop‐skog Savjeta
2000. godine, kroz Lisabonsku strategiju, (Ketels, Ch., str. 3) implicira da bi Evropa
trebala postati ‘svjetski najkonkurentnija i dinamična ekonomija zasno‐vana na
znanju’. Međutim, koncept klastera nije nov, o njemu se razmišljalo u SAD još na
početku dvadesetog vijeka, nastankom korporacija i s njima porastom pro‐
duktivnosti. Od tada je pristup klasterizaciji posmatran u kontekstu sposobnosti za
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prihvatanje inovacija ne samo na nivou kompanije, već i regije, a sada i na
nacionalnom i multinacionalnom nivou.
2. Koncept turističkih klastera na destinaciji
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.
Postoje različiti pristupi upravljanja izgradnjom klastera. Autor nalazi da je model
korišten prilikom orga‐nizovanja klastera u Hrvatskoj, vrlo prihvatljiv. Na Slici br.1.
dat je prikaz navedenog modela.
Slika br.1 : Upravljanje procesom izgradnje klastera

Izvor: Nacionalni centar za klastere / Hrvatska, 2006.
Slika pokazuje proces od konstituisanja do izvopitanja koja se inicijalno neizostavno
postavljaju đenja, uključujući moguće interakcije i preklapanja aktiv‐su: Da li klasteri
nastaju spontano ili je njihovo nastajanje nosti između ključnih aktera procesa
klasterizacije. moguće formalno inicirati? Koja državna politika donosi najbolje
rezultate? To su samo neka od pitanja po kojima se u zemljama u razvoju vodi burna
rasprava.
Kad je u pitanju turizam, evidentno je da u svije‐tu postoje mnogi ‘prirodni’ regioni i
oni obično sami po sebi posjeduju niz neophodnih resursa za razvoj turi‐stičkog
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.
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3. Izgradnja konkurentnosti turističke destinacije kroz klastere Crne Gore
Mala i srednja preduzeća u turizmu su mnogo više osjetljiva na konkurenciju njihovih
partnera, nego na koristi od zajedničkog rada. Ključuspjeha u partnerskom odnosu u
klasterima leži u povjerenju. Bez povjerenja i institucija koje podstiču povjerenje
među članicama klas‐tera, klaster ne može uspjeti. Da bi se ojačala saradnja među
učesnicima i izgradili lični odnosi u klasteru, organi‐zuju se ‘mrežne sesije’
(‘networking seassion’), koje su praćene ’consortium‐building’ sesijama, u cilju
pospješenja horizontalnog umrežavanja. Često su u zemljama u raz‐voju prisutni i
mentalitetski problemi, kao npr. u Hrvatskoj, gdje ‘firme jedna drugu gledaju
isključivo kao konku‐renciju’. (HUP‐Hrvatska udruga poslodavaca)
U turizmu većina saradnji podrazumjeva destina‐cijski marketing okupljen oko
teritorijalnih institucija (DMO‐a). Tamo gdje one ne postoje (kao u zemljama ex‐
Jugoslavije), Regionalne turističke zajednice bi mogle pre‐uzeti ove poslove. Bitan
razlog trenda saradnje i partners‐tva javnog i privatnog sektora u oblasti razvoja i
promoci‐je turizma su budzetska ograničenja. Kako idemo dalje u treći milenijum
pitanja sa kojima će se suočavati vlade i turistička industrija postaće mnogo šira i
teško će se rije‐šavati bez nekog oblika saradnje javnog i privatnog sekto‐ra,
destinacije i klastera kao ‘grozda’ komplementarnih subjekata u formiranju
turističkog proizvoda. Prema nala‐zima UNWTO studije (Turistički pregled br. 5, str.
36), saradnja javnog i privatnog sektora bazirana je na četiri ključne oblasti:
.poboljšanju privlačnosti destinacije .unapređenju marketinga destinacije .porastu
produktivnosti .poboljšanju upravljanja turističkim sistemom
Postoje brojne škole ‘inovativnosti’ turističkog razvoja (OECD studija), koje ukazuju
na regionalni kon‐tekst međuzavisnosti svih učesnika ekonomskog i druš‐tvenog
života i njihove održivosti. Međutim, brojne desti‐nacije se danas susreću sa
problemom opadanja tražnje i sve manjim prihodom od turizma. Odgovor na pitanje
kako da se postigne uspjeh u realizaciji razvoja turističke destinacije leži u riješavanju
njene konkurentnosti. Konku‐rentnost je sposobnost destinacije da uspješno
konkuriše svojim glavnim rivalima u svijetu, da stvara bogatstvo iznad prosjeka, da to
održi tokom vremena, uz najmanju društvenu i ekološku cijenu. (UNWTO studija,
Turistički pregled br. 5, str. 37)
4. ‘Koncentracija’ na modelu turističkog klastera u Crnoj Gori
Turistički klasteri podrazumjevaju interakciju iz‐među različitih igrača, uključujući
konkurentna preduzeća iz oblasti smještaja, transporta, turističke agencije i turope‐
ratore, sve vrste nabavljača, turističke atrakcije, nepri‐vredne organizacije (banke,
osiguravajuća društva i sl.) obrazovne i državne institucije. Bazni tip interakcije od‐
nosi se na veze između turističkih preduzeća, njihovih do‐bavljača i turista. Ovde se
radi o ‘vertikalnom modelu’ po‐vezivanja koji može da rezultira partnerskim
odnosom zasnovanom na razmjeni informacija, zajedničkim poslo‐vima i povjerenju.
Koncentracija u klasteru bazira se na ‘integrisanoj turistickoj ponudi’, koja posluje na
principima ‘stapanja’ turističkih atrakcija, fizičke i komunikacione infrastrukture,
smještajnih kapaciteta, transporta, turističkih agencija i ostalih pratećih usluga u
jednu prepo‐znatljivu ponudu.
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Kružna putovanja
2011. godina

stranih

Putovanja

brodova

u

Putnici

teritorijalnom

Struktura

moru

Ukupno
indeks
putovanja
2011
2010

Crne

Gore

Ukupno
indeks
putnici
2011
2010

(1)
(2)
(1) u %
(1)
(2)
Ukupno
319
187171
100,0
101,9
131,6
Zemlja
zastave broda
Bahami
77
40614
24,1
Belgija
28
4180
8,8
Bermudi
7
8109
2,2
Hrvatska
1
20
0,3
Finska
2
658
0,6
Francuska
15
3235
4,7
Grčka
5
189
1,6
Luksemburg
3
379
0,9
Malta
111
56736
34,8
Holandija
4
4594
1,3
Maršalska
17
10215
Ostrva
5,3
Panama
30
52586
9,4
Portugalija
19
5656
6,0
Izvor: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=589&pageid=43
Drugi model odnosa ukljućuje ‘horizontalne’, veze između i unutar preduzeća (iz
turističkih i pratećih djelatnosti) u klasteru, gdje svako preduzeće upravlja dvoj‐nim
ciljevima konkurentnosti i saradnje u poslu, koji je predmet zajedničkog
interesovanja i poslovanja. (udru‐žujući snage u svojim zahtjevima prema vladi za
dobijanje određenih benefita, ili za izbjegavanje nekih negativnih posljedica vladinih
aktivnosti.) Kao zahtjevi za relaksaciju viznog režima, smanjenje poreskih davanja
(PDV), dava‐nje turizmu statusa ‘izvoznika’ i sl.
Klasteri u sjevernoj Italiji npr. tradicionalno su bazirani na ličnim kontaktima i
dugogodišnjim poslovnim odnosima, koji izgrađuje društveni kapital u formi među‐
sobno jakog povjerenja. (ITC, Executive Forum, str. 23).
5. Finansiranje turističkih klastera
Investiranje u turističke klastere na destinaciji zahtjeva značajna ulaganja u
infrastrukturu, unaprijeđenje, klastersku ekspanziju i tehničku obuku. Iskustvo iz
mno‐gih zemalja gdje su klasteri već zaživjeli govori da najveća prepreka razvoju
turističkih klastera leži upravo u nedo‐voljno izgrađenoj infrastrukturi. Raspoloživi
pokazatelji govore da vlade (nacionalne i regionalne), kao i lokalna turistička
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industrija predstavljaju dva glavna izvora finansi‐ranja turističkih klastera. Međutim,
postoje indicije da se i ostali finansijski izvori u velikoj mjeri pripremaju da
participiraju u ‘high cost’ projekte razvoja turističkih klastera. (projekti koji zahtevaju
velika finansijska ulaganja) Tu se misli na javni sektor koji treba da okupi izvozno
orijenti‐sanu privredu da na komercijalnim osnovama uđe u ovak‐ve projekte. Kad su
u pitanju unaprijeđeni, već poznati turistički klasteri (“Nica Riviera”i sl.), ulaganja
kapitala (venture capital) igraju veoma važnu ulogu. Interesovanje za ulaganje u
poslove vezane za funkcionisanje klastera pokazuje i bankarski kapital, zatim
kompanije osiguranja, javni penzioni fondovi, kapital iz biznisa, kao i direktne strane
investicije.
U zemljama u razvoju situacija je potpuno drugačija, jer su finansijske institucije
komparativno slabija, a ulaganja su visokog rizika. Stoga, finansijsko tržište nije
prisutno kao u razvijenim zemljama. Funkciju finansijskih brokera je u ovim
zemljama tradicionalno preuzela država (kojoj obično nedostaje gotovina), ili
samostalno ili uz podršku razvojnih finansijskih institucija, kao što je Svjeska Banka.
Takođe, uloga javnog sektora na promociji investicija u turističke klastere i
privlačenje stranog kapita‐la smatra se veoma važnom. Novi model investiranja u
turističke klastere je i ulaganje u infrastrukturu od strane privatnih kompanija na
komercijalnoj osnovi.
Iskustva zemalja iz okruženja, kao Hrvatske, Slovenije, djelimično i Bosne i
Hercegovine govore o ten‐denciji klasterizacije privrede po različitim modelima
razvijenih evropskih zemalja. Najčešće su u primjeni, kao što smo ranije rekli, 'top
down' i 'bottom‐up' modeli, ali bez obzira koji je od ovih sistema bazni, neophodno je
da se po ovom pitanju postigne konsenzus na državnom nivou. Ovo posebno sa
aspekta mogućnosti regulisanja, organi‐zovanja, privlačenja investicija, izgradnje svih
vidova infra‐strukture, davanja benefita kroz razne mjere kreditne i fiskalne politike
na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i niza drugih stimulacija za podsticanje
regionalnog razvoja. Sledeća faza bi trebalo da bude donošenje odluke o identifikaciji
potencijalnih klastera, sa definisanjem dife‐renciranih tematskih sadržaja koje bi oni
mogli da ponude (kao kulturno blago Kosova, splavarenje, kruzing, eko‐ture i slično.)
Uvidom u raspoloživa strateška dokumenta iz oblasti turizma Crnoj Gore sve do
samog kraja 2008. godi‐ne (Strategija razvoja turizma Crnoj Goredo 2010. godine,
1996, Master plan Crnoj Gore do 2020. godine, 2001, i Program razvoja planinskog
turizma u Crnoj Gori, 2005), Da inicijative za stvaranje konkurentnijeg i ino‐
vativnijeg poslovnog okruženja u turizmu i privredi Crnoj Gore postoje, govore mnogi
primjeri institucionalnog karaktera, kao i pojedinačnih inicijativa preduzetnika i
raznih asocijacija.

Ukupno

Ukupno

Morem

Kopnom

Ukupno
indeksi
Jan‐Dec‐11
Jan‐Dec‐10

(1)=(2)+(3)

(2)

(3)

(1)

(1) u %

13977

12752

1225

108,5

100,0

Prema

46

Struktura

državljanstvu
Albanija

31

25

6

155,0

0,2

Austrija

757

744

13

75,9

5,4

Francuska

547

530

17

83,5

3,9

Grčka

239

233

6

110,6

1,7

Hrvatska

792

782

10

130,7

5,7

Holandija

196

190

6

137,1

1,4

Italija

1777

1741

36

121,3

12,7

Njemačka
Skandinavske
zemlje

900

845

55

97,4

6,4

187

172

15

57,2

1,3

Slovenija

308

295

13

117,1

2,2

Švajcarska

218

208

10

103,3

1,6

Velika Britanija

1869

1852

17

97,1

13,4

SAD

604

582

22

91,5

4,3

Ostale zemlje

5552

4553

999

124,3

39,7

Kako se organizatori putovanja prepoznaju kao klju‐čni faktori u repozicioniranju
crnogorskog turizma na evropsko tržište, nužno je uključiti i turoperatore kroz
partnerske odnose sa lokalnom vlašću, principa‐lima, kreatorima glavnih turističkih
usluga, razvojnim institucijama na destinaciji, npr. buduće DMO‐e (organizacije za
destinacijski menadžment), kao i sa 'incoming agentima', u cilju zajedničkog
angažovanja na kreiranju inovativnih, konkutentnih i izvozno orijen‐tisanih
programa. NTO ima zadatak da se bavi pozicioniranjem i brendiranjem Crnoj
Gorekao turističke destinacije. Klasterski model može biti od posebne koristi za
pozicioniranje regionalnih i tematskih bren‐dova u Crnoj Gori, što je veoma značajno
za buduću diferenciranost pojedinih oblasti, koje su sada potpu‐no nepoznate.
.Klasterski razvoj podrazumjeva visoko izraženu pot‐rebu za investiranjem, posebno
u razvojnoj fazi. S obzirom na još uvijek nizak stepen ekonomskog raz‐voja, nisku
tehnološku opremljenost i neadekvatno menadžersko obrazovanje, tu ulogu moraju
da preu‐zmu lokalne i državne vlasti kao katalizatori razvoja i svojevrsni preduzetnici
u inicijalnoj fazi.
Istražujući ovu oblast, došli smo do zaključka da model klastera pruža višestruke
razvojne mogućnosti, kako sa ekonomskog stanovišta, aspekta formiranja civilnog
društva i održivog razvoja, te stoga smatramo da bi njihovo organizovanje u Crnoj
Gori, bio razuman potez. Zanemarujući postojeće administrativno‐upravne granice.
Zaključak
Klaterski pristip promoviše horizontalnu sarad‐nju i strateška partnerstva u turizmu.
Ruši granice koje odvajaju turistička i druga preduzeća, udruženja, institu‐cije,
nadležne vlasti i obične ljude. Fokusira se na jačanje ekonomske osnove kao što je
infrastruktura i razvoj radne snage, kao društveni kapital. Strategija klastera donosi
koherentnost i koordinaciju različitim programima i finansiranju na različitim
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nivoima, koja obično egzistira u regionalnim područjima u nedostatku kumulativnih
utica‐ja. Omogućava uvođenje inovativnosti, postizanje visokih standarda poslovanja,
povećava konkurentnost i otvara vrata izvoznoj orijentaciji privrede. Pri tom su
politike vođenja klastera različite i specifične za svaki klaster, što ukazuje da se kruti
privredni modeli razvoja zamjenjuju fleksibilnim politikama u kontekstu participacije
u regio‐nalnom razvoju.
Klaster analiza daje istraživačima jednu empirijsku i objektivnu metodu za izvodjenje
jednog od najbitnijih zadataka kao što je klasifikacija ljudi. Da li za svrhu
uprošćavanja, istraživanja ili potvrde, klaster analiza je jedan vrlo moćan analitički
aparat koji ima vrlo široku paletu upotrebe. Ali ova tehnika povlači odgovornost
istraživača pa oni moraju sa odredjenom dozom opreza nju koristiti. Medjutim,
ukoliko je podesno korste, ona tada ima potencija da otkrije podarke koji do tada nisu
otkriveni pomoću drugih metoda. Tako, ova jaka tehnička adresa na koju se javljaju
istraživači, zahteva velika istraživanja na svim poljima, mora biti potpomognuta
velikim znanjem jer lako može doći do loše upotrebe.
Obzirom da se danas u različitim djelovima svije‐ta donose strateške odluke o načinu
kako klasteri mogu pospješiti konkurentnost preduzeća, grupe preduzeća, regije
odnosno nacionalne ekonomije, za očekivati je, da će talas klasterizacije snažno
zahvatiti i zemlje Jugoistočne Evrope. Program razvoja planinskog turizma u Crnoj
Gorsi, (2005), Podgorica: Ekonomski fakultet Ljubljana i Ministarstvo turizma
Kosova. Strategija razvoja turizma Crnoj Goredo 2010. godine, (1996), Institut
ekonomskih nauka, Beograd i Ministarstvo turizma Kosova.
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Conceptual and technical mistakes during the product promotion
process
Abstract
The promotion is a key element of marketing mix, represents one of the most
important links of communication between the company and potential consumer.
The promotion is a process and through the stages of this process is possible to reach
the final position for what the promotion is designed. Starting from the initial
planning, the decision to realize the promotion campaign, idea construction,
designing, promotion results forecast, and in the end the final evaluation compose
one of the stages that requires a preliminary and profound analyze before the product
is represented to the consumer. This is the basic idea, but all the above mentioned
elements through which is based the promotion, have to be analyzed, watched in
details, and the most important is that everything should be viewed through the eyes
of the consumers. Which are the most frequent mistakes of the company during a
promotion campaign? Which is the information that must have a Marketing agency
to realize a promotion campaign? Which may the mistakes consequences during a
promotion process? These are some of research questions of the present paper that
will find answer in the case studies. Furthermore a discussed issue in the present
paper is the communication and transparency aspects that in our case must have the
company respectively the marketers or marketing departments with the
advertisements agencies that in this case are performers of promotional ideas. In this
case the company must share all the information to the marketing experts with the
aim to avoid the problems or mistakes that can be as a result of non complete
information.
The conclusions and recommendations are results of this paper, which the author
considers as an original part of the present research work.
Key words: Promotion, Product, Advertising, Consumer, Marketing.
Introduction
The Marketing as a process requires a careful implementation of all the relevant
elements (4Ps).
Costumer’s care, in this case when we deal with product’s promotion, distributing a
product from the company to the client requires attention and particular care.
Marketing managers, in our case the promotion managers must be able to know the
problems and consumer’s beliefs they must have before buying a product. The
problems that may arise could be of different nature starting from the product’s
design and in this case can create uncertainty to the consumers. Is necessary for
marketers to do a market research, to be informed about the brends and the existing
ones and to be informed about the consumer’s demand and desires, in this way the
placing of new products will be easier and with a lower risk.
The marketers are distinguished for their innovations, when we are dealing with
existing product’s promotion and the introduction of new brands in the market, by
using the Marketing techniques, by using gratis exemplars, promoting offers, special
prices etc.
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The product features, which might contain in it advertising, have a special
importance, because very often they serve as a base in which the consumers create
their behoviour of buying that product between many other alternatives.
The advertising conception, the idea regarding the realization of advertising,
advertising message content and the transmission to the consumer of the message
are key elements that not always are well addressed to the consumers. For the entire
conceptual mistake, the responsible are the marketers because of their mistake in
market research, in gathering the consumers’ needs and demands. A percentage of
the responsibility in this case is also of the marketing departments within the
company but very often also of advertising agencies contracted by the company to
realize the advertising of the final product. The collaboration and the transparency in
this case between the company, advertising managers, marketers and advertising
agency must be on top, always taking into consideration to avoid the unexpected
situation.
Conception and promotion performance model
The marketers always try to implement methods and models which will support the
identification of problems that might arise for the consumers, and in the same time
to reduce the percentage of the mistakes that in this case can be caused as a result of
incorrect conception, even conceptual, practical or promotion campaign for a specific
product.
The attitudes of the consumers are helpful for the marketers to create a deeply
approach towards the consumres. According to this model, the consumers trust in
the attributes of an assigned product. If we present this in a formule it will look:

n = the number of attributes taking into account 2
These are some of the steps the company should follow preliminarly, in order to not
to come to any problem and a consequence of a not good planning of the advertising
or promoting campaign.
The attention that should be paid for the business fizionomy represents the first step
in planning of promotion and products’ sellings of the business3. In this case are
identified many factors that can create a picture of the company. One of them is the
image, company’s reputation, the confidence of product’s quality. All these factors
represent a precondition for a successful promotion.

2

Belch George, Belch Michael, 2007, Reklamimi dhe Promovimi, perspektiva e integrimit të
komunikimit të Marketingut, fq 117, New York.
3
Aliu Hamit, Cepreganov Tihomir, 2008, Marketingu në Praktikë, fq.146, Tetovë.
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On the other side, there are some other issues that influence directly to the company,
and in this is a result of the company presentation in front of the consumers through
advertising forms that the company chooses to promote its products.
Depending on the objectives, the audience expected reaction change when they know
the brend and buy the product (the progress of the this process with psicological
dimensions and behavior is illustred in a series of models Aida, Dagmar, Lavidge &
Steiner and in a point of view is efficient when make possible the affirmation of
relevant audience/prospect in the aiming stage.4
If we analizy some of the pint of views of planning and its implementation, the result
it will be that there are some unexepted defects, especially when we assume that the
information where the promotion is based can be unsustainable or controversial.
A planning culture may result in a false illusion of control with all fragilities that
follow – inappropriate reaction toward an unforeseen event, conditions for the
creative process etc5.
If we see the result always the end is agreed. A real planning of a process ables the
creation of a work framework and good performance, when very often exists the
space for improvisations and also for the unforeseen element that in this case is
considered a surprise.
Initial assessment and the control of advertising messages
The advertising messages can change for their culture depending on the
communication style, cultural values, language and non verbal elements as voice
effects, images, colors and numbers. Some of the cultural changes include different
stiles of communications between cultures where the company must pay important
attention during the advertising preparing. In this context the same advertising
messages can no be used for different markets of the world. For this reason the
marketers need to be careful and awared of these factors and the communication
message have the appropriate credibility6.
The advertising in reality must be consideret as a picture of the company, for this
reason the adverstising managers need to be careful in messages construction. The
company, in this case the marketers need to make the right choice, and to be sure
that the message for the consumers is the right one and understandable for all the
public to whom is served the advertising message. There are frequent cases when an
advertising message bring confusion to the public, this can happen because the
coding in made in an overloaded form or because the used elements of the message
are not appropriate.
On the other side the advertising messages very often are accepted as a fraud for the
consumers, that means the elements used in the message are considered none
convincing and suspected for the advertised product.
Can be avoided the mistakes, and how is possible to minimize such problems, that in
our case can be costly as financially and representatively. Legally if we stop also the
ethical aspect, an advertising message before placing the product before the media
would have to pass through some control phases in way to check the positive content
and understand the message. One usually an advertising message would have to be
checked by the lawyer of the company (if the company has one), which will give its
4
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juridical and ethical opinion about the content of the message. The other controlling
phases of the advertising message must be controlled by the marketing department
or advertising managers within the company that we call experts. If the company do
not have such teams then the responsibility is of the specialized agencies for
advertising which will construct the entire advertising that includes all the elements
that must have an written or visual adverstising spot.
The advertising agencies in principle rely on controlling aspects of the
abovementioned mistakes protecting the message from the juridical and ethical risks.
This is achieved by an “agreement” between the agencies and potential consumers.
The false ore deceitful message in specific cases of advertising
Kosova market problems and specifics in understanding the idea and the realization
of advertisings are of different nature. The specialized agencies for realizing the
advertisings not always fulfill with success their mission.
In cases when to the agencies is trusted the finalization of an advertising then the
agency is responsible for idea conception, realization and media presentation.
Although the advertising agencies in most cases give only ideas regarding how it
looks an advertising and in the mean time express their conviction according the
effects of the adverstisings after placing the product. A studio would have to take care
of advertising graphic appearance and other similar elements. This division of
competences can have consequences in the cases when an advertising studio does not
appropriately realize the idea of the agency and this brings to unsuccessful placing of
the message as it was supposed.
According to Kotler, the lack of creativity does not come from the advertising
agencies but from the company. So, if one company see that the agency paid by them
to create an adverstising have realize something very “wild” or “breaks taboos”, then
requests to maket somehow “normal” because is afraid of public reaction. This
happens when an agency is paied but can happen also when the advertising is created
by the company’s employee.7.
One of the main problems and in the same time the concern for the opinion is that a
big number of the advertisings are designed in an incorrect form, some result to be
with false content and in fact tend to cheat the consumers. The most common cases
are presented in adverstings for different rewarding games, when in advertising spots
are presented many rewards for the consumers but never are seen to be delivered to
the public. Such advertising overshadow the image of the company.
There are also other forms with negative aspects represented to the public.
Expression forms, text‐message or the images used in advertising very often for
specific layers of people are considered boring, monotonous, offensive, irritating with
vulgar content, etc. Different surveys have concluded that for example the promotion
of condoms for a part of opinion is considered offensive or as vulgare advertising, and
in reality the aim of the message is the protection from sexually transmitted diseases
(HIV‐AIDS). Also the promotion of hygienic products for women, underwears for a
considerable number of the public are considered irritated advertisings.
Other problems of advertising are considered also the appeals, the way of expressing
the message, text reading, the way the advertising is presented etc. for example: the
case of computer promotion where the message trys to convince the parents that the
7
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children which do not use the computer will not be successful in lessons. Very often
the advertisings are subjevt to criticism because of the sexual proposes that in last
time such spots are enough present in Kosova and World media.
All these problems and others that bears the advertisings have a big problem, a
controversial issue considering that the children are hours and hours in the fron of
the television (on average 5 hours/day) and the children are persons who are
influenced by the advertising spots.
Promotion planning and responsabilites of controlling the advertisings in media
Different researchers of marketin have different opinions regarding the promotion
planning and realization. Some of them think that the promotion must be universal,
equal in all markets, convinced that the world is more and more oriented toward the
sales unification that means the product acceptance and good ideas are experiented
equally.
The message must be defined separately in every market and consumers segment,
their mentality, desires and temperament, etc8. What is considered important for
global marketing is the fact that is facing the actual challenges that regard the
cultural differences and in this aspect have to be found the stimulation with which
every consumer will react positively.
All the marketers know that they can not say lies without limits in the advertisings
they realize and their claims must be based on concrete statistics. However, very
often the marketers distort the truth about the product. During the advertising the
company may exaggerate in some quality of the product making the product more
qualitative that realy it is. So, the advertising can cheat many people, especially the
young people that for hours watch TV and navigate in internet and always are facing
with aggressive and fraud advertising9.
Case Study
Company “Skechers”
The Federal Trade Commission in the United States of America has fined with 40
million dollars the shoe manufacturing company “Skechers” for deceiving the
consumers. According to FTC, the company made unfounded claims that Shape‐ups
would help people lose weight, and strengthen and tone their buttocks, legs and
abdominal muscles.
“Skechers” presented the shoes, which cost 100$ for pair, in 2009 the sales peaked
thanks to the support of Kim Kardashian and Brooke Burke.
The Federal Trade Commission announced that Skechers USA, Inc. has agreed to pay
$40 million to settle charges that the company deceived consumers
Company “Apple”
The Regulator of Marketing in the UK time ago has started the investigations for the
advertising of Apple Company for the last product iPad. The initiatives begin after the
RM received complaints and they feel they were misled by Apple's advertising of the
new iPad that was not compatible in their country. Regulator has reportedly
received 24 of complaints from customers related to the lack of 4G service on the
latest iPad. The Regulator initaly has valuted if there was any legal basis to start the
investigations. Apple had the same problem in Australia and there were taking legal
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measures to insure the consumers that they can not have approach to 4G. Apple was
obligated to repay the consumers.
“The Guardian”
The case of the magazine “TheGuardian” is the best example of what and how the
products are advertised in media and not any company that want to advertise a new
product can do it especially if it’s a product that can damage the consumer. The case
in question in “The Guardian” has been revealed when some readers of the magazine
complaints for the falsehood of the advertisings of a company of car’s rent. The
company in question request to be paid in advance. One of the readers of “The
Guardian” had paid 500 pounds and never have get the car. Another one lost 320
dollars. “The Guardian” has reacted by interromping the publishing of the advertising
and the journalists started the investigations for this case. The journalists found that
the owner of the Company was in Caribbean and another supervisor of the company
is justified by saying that because of the bad weather conditions of the last days have
impeded the delivery of the cars for 30‐40 clients.
The case– still under investigation – is interesant because of some elements. It brings
innovation regarding the relations between the media, the company that published
the advertising and the public. The editor/publisher has intervented by interromping
the publishing of advertising and become an investigation case for the publisher. The
newpapers are close related with the companies which publish their advertising in
these newspapers.
If we make a such case a study case in Kosova or region dhe conlusion of course
would not be the same with the conclusions of “The Guardian”. For example, if a
kosovar Company publishes every day its advertising in a daily magazine, it will be
very difficult for the publisher to criticize or to publish newses that will damage that
company because it’s afraid to loose a client. In “The Guardian” case is easier: a big
magazine
is
obligated
to
be
loyal
of
its
ethic.
On the other side, for a small circulation magazine this is difficult and the same thing
for electronic media. In the best case maybe do not have even the necessary means to
control if the advertising contains false messages.
Findings and reccomandations
The studies in Kosova markets, for promotion methods, construction of an
advertising message, visual look of advertising and the ideas for advertising shows
that the most of adverstisings transmitted today do not have the originality and the
openness that should have. In many cases the ethical criteriums are violated because
of increasing the number of consumers and in this way all these can be considered as
commercial and not original or ideas that are simply superficial. The advertising
actually does not have a soul. Is not acceptable for a consumer to be deceived and
even less this fraud happens in public form through the media that in our case in
Kosovo have wider audience or high circulations sales.
The company’s profits by adversing may be higher but only for a short term. The
consumer even not always aware of what buys or sees but also not always the
consumer accepts to be deceived. For all deceptive advertisings the answer of the
consumers will be “NO”. The creative and visionaries marketers always take care of
the consumers and achieve profits. Only in this way are possible long term profits
and a safe path to the future.
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Another negative effect of advertising is also the degredation of some arts’ forms.
There is no artistic and conceptual creativity in TVs. Every thing we see or listen
actually in Kosova media regarding the advertisings the only aim is tu sell the
product/service forgetting the most important thing THE IMAGE. A considerable
number of advertising are considered templates and created without imagination or
originality. Many of advertisings are not humorous or creative and without arts
within. Anyway, these are advertisings that occupy a big part of consumres’ time
which can use it to see or listen valuable things.
To Kosova companies, especially the production companies is reccomandet to pay a
special attention starting te the idea phase for constructing an adversing message or
the form to do a promotion campaign to the realization and costumer behavior. The
intensive consultation with specialized agencies for advertising is an issue that
requires a special attention, always taking into consideration the full transparency
that in this case must have the company with the agency.
The originality is considered a very important factor in an advertising message. To be
the first in giving the idea is considered a big possibility to be remembered by the
audience. Anyway a such idea is depending of the imagination and creativity that
reflects. Before all to kosova’s companies is reccomanded a intensely studing of the
market, taking always into consideration the ethic that is considered a key success
factor.
All the represented facts, starting from the incorrect conception of advertising
message then not good design, consumed and not original idea, deception in
advertisings by the advertising agencies or the marketers. Based on the short life of
incorrect ideas to the kosovar’s companies is reccomanded to fulfil their duties and to
be sure in what they promiss in an advertising message otherwise these companies
will be penalized by the consumers and in a normal function of the government the
penalties in legal aspect for the company would be punitive.
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UTICAJ SVETSKE
EKONOMSKE KRIZE (POSLEDICE, STANJE I
PERSPEKTIVE) NA TRŽIŠTE OSIGURANJA

ABSTRACT: As it is well known, in recent years the world economy is facing a
reduction in the volume of business that followed the worst attack on the
international monetary market from the thirties of the last century. In most
developed countries, the reduction is evident in general economic indicators. In some
developing countries, the growth rate was significatly slowed.
Expectations about how long the crisis will last and what consequences it may have
are very different. They also evaluate the effects in some countries. Also this work
describes the effects of the global crisis on the economic insurance activity in the
world, developing countries, and the impact on the insurance business in the
Republic of Serbia.
Key words: crisis, conditions and perspective of insurance in World, catastrophic
losses…
UVOD
Svetska privreda se nalazi u najtežoj recesiji tokom poslednjih sedamdeset pet
godina. U zemljama u tranziciji, znaci krize ispoljili su se u drugoj polovini 2008.
godine.
Niže stope privrednog rasta obaraju tražnju za osiguravajućom zaštitom, a gubici na
finansijskim tržištima i manji obim premije sužavaju sposobnost osiguravača za
preuzimanje rizika, umanjujući njihov značaj kao institucionalnih ulagača. Međutim,
posmatrano u svetskoj ravni, društva za osiguranje se još uvek ne nalaze u krizi jer su
dobro snabdevena kapitalom i neko vreme mogu podnositi bilansne gubitke. Životna
osiguranja su, u celini posmatrano, više pogođena jer u većoj meri zavise od kretanja
na finansijskom tržištu. Od pojedinih grana najteže gubitke pretrpelo je osiguranje
kredita, i to hipotekarno osiguranje, što je potpuno razumljivo ako se ima u vidu
nastanak i razvoj svetske ekonomske krize. Upravo ovi novi nadolazeći negativni
trendovi, opredeljivaće i ponašanje subjekata na tržištu osiguranja u zemljama u
tranziciji. Ovo se prvenstveno odnosi na promenu kursa u preuzimanju rizika, veoma
pažljivom investiranju sredstava kao i pristupu likviidacije šteta.
UTICAJ EKONOMSKE KRIZE NA OSIGURAVAJUĆU DELATNOST U SVETU
Kada je svetska finansijska kriza dobila na zamahu, društva za osiguravanje često su
izjednačavana s bankama. Nesporno je, međutim, da su osiguravači znatno manje
pogođeni krizom. Način rada banaka i osiguranja temeljno se razlikuje. Banke
pozajmljena sredstva moraju što pre ulagati da bi odbacila prinos. S druge strane,
osiguravači naplaćenu premiju ulažu imajući u vidu da moraju u svakom trenutku biti
sposobni da ispune obavezu prema osiguranicima kada se ostvari rizik, odnosno
nastupi osigurani slučaj. Banke nadziru svoju likvidnost i sredstva koja nedostaju i
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obezbedjuju na medjubankarskom tržištu ili od centralne banke. Osiguravači, po
pravilu, posluju uz višak likvidnosti.
Poslovanje u osiguranju razlikuje se od drugih finansijskih delatnosti i po tome što se
premija osiguranja plaća na početku pružanja zaštite (uz posebnosti kod životnih
osiguranja). Osiguravači se, za razliku od drugih učesnika na finansijskom tržištu, u
načelu ne suočavaju sa opasnošću od naglog povlačenja uloženih sredstava. Izuzetak
su životna osiguranja sa štednim činiocem ali ova opasnost umanjena odredbama o
odbicima kojima se vlasnici polisa odvraćaju od raskida ugovora. Povlačenje sredstava
kod ne‐životnih osiguranja određeno je nastankom osiguranog slučaja na koji ni
jedna od strana u poslu ne utiče. Osiguravači tako nisu prisiljeni da rasprodaju
imovinu tokom krize kada joj opada vrednost. Sredstvima iz osiguranja mogu
raspolagati do isteka važnosti polisa osiguranja bez svesnog ulaska u gubitak.
Društva za osiguravanje i inače sprovode izuzetno opreznu politiku ulaganje
privremeno slobodnih sredstava, uz visok stepen razuđivanja po vrstama ulaganja.
Tekuće okolnosti u svetskoj privredi samo dodatno utiču na još veći stepen
obazrivosti.
U gotovo svim zemljama državni nadzor uređuje i prati ova pitanja. U Srbiji su
Zakonom o osiguranju iz 2004. i posebnom Odlukom pitanja ulaganja sredstava
takođe opsežno uređena. Zato, izuzev u slučaju novog produbljivanja krize, ne bi
trebalo očekivati da u svetu broj društava za osiguranje statistički značajno nestane.
Naročito društva za života osiguranja veliki deo dohotka stiču ulaganjima
premijerskih sredstava na novčanom tržištu. Stoga su ona, znatno više nego ne‐
životno osiguranje podložna uticaju opštih kretanja. Zbog tekućih zbivanja pribava
novih polisa kod svih osiguravača je nešto usporenija.
Manja pogođenost društva koja se bavi imovinskim ne‐životnim osiguranjima
proističe iz činjenice što je odnos između obima ulaganja i sopstvenog kapitala niži
nego kod društava koja sprovode životna osiguranja, kao i zbog tražnje za ne‐
životnim osiguranjima koja je u uslovima krize i postkriznom peridu postojanija.
Posmatrano u celini, polazeći od visokih zaliha sredstava prikupljenih tokom
prethodih godina, kao i od posebnosti delatnosti, svetsko osiguranje se smatra
postojanim i sposobnim da savlada trenutne poteškoće. Možemo tvrditi da se ono još
uvek ne nalazi u krizi. Naravno, ukoliko bi se teškoće koje obeležavaju svetski
reprodukcioni proces produbile i produžile, mogli bi uslediti lomovi i u oblasti
osiguranja.
Novčana kriza nesporno utiče na bilanse osiguravajućih društava, ali stepen dejstva
zavisi od mere u kojoj je privreda pojedine zemlje ušla u krizu; takođe, uticaj znatno
različito od grane do grane osiguranja te od društva do društva. Polazeći od početnog
uzroka svetske krize, razumljivo je da su najviše pogođena društva koja se bave
poverilačkim kreditnim osiguranjem, a naročito hipotekarnim osiguranjem. Zbog
smanjenja sposobnosti nošenja rizika, osigravači će se tokom narednih godinu,
morati usresrediti na očuvanje kapitala i svođenje rizika iz ulaganja na što manju
meru. Neki od njih će se verovatno vratiti osnovnom poslu i povući se iz drugih grana
osiguranja kojima se nisu izvorno bavili, odnosno drugih delatnosti u čije poslovanje
su se uključili. Takodje, osiguravači će više sprovoditi one vrste osiguranja koje su
trenutno unosnije i ne zahtevaju vezivanje velikih iznosa kapitala. Može se isto
očekivati da će u promenljivom tržišnom okruzenju najsnažnija društva biti nosioci
rastuće težnje spajanja i pripajanja u osiguravajućoj oblasti.
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STANjE I IZGLEDI OSIGURANJA U ZEMLJAMA U RAZVOJU
Sa stanovištva Republike Srbije, od posebnog značaja je istaći ključna kretanja u
osigaravajućoj delatnosti u zemljama u razvoju. Slično Srbiji, i kod većine zemalja iz
ove skupine posledice svetske ekonomske krize počele su da se očituju u drugoj
polovini 2008 godine. Naročito su pogođene zemlje koje nadprosečno zavise od
spoljnih izvora finansiranja i izvoza u razvijeni deo sveta. Budući da njen pad
neposredno prati opšta privredna kretanja, osiguravajuća delatnost u zemljama u
razvoju takođe je pokazalo znake usporavanja u drugom delu protekle godine. Stoga
se za ovu grupu u 2013 može očekivati nešto sporiji rast.
Posmatrano po grupama poslova i kontinentima, možemo istaći da je na strani ne‐
životnih osiguranja na azijskom kontinentu najveći rast premije tokom 2011. godine
ostvaren u Kini. Bez obzora na usporavanje pred kraj protekle godine, stopa stvarnog
rasta mogla bi premašiti 15%. Na drugom ogromnom azijskom tržistu, u Indiji, visoku
stopu rasta ne‐životnih osuguranja obezbedilo je snažno uvećanje premije
zdravstvenog osiguranja. U Latinskoj Americi nosioci razvoja bili su Argentina i
Brazil, što je proisteklo usled znatnog uvećanja broja prodatih motornih vozila i
njihovog osiguravanja. Na ovom kontinentu posledice svetske krize još su izraženije,
što će se neminovano odrazilo na učinak osiguranja u proteklim godinama.
Među zemljama Srednje i Istočne Evrope na kretanja kod ne‐životnih osiguranja
najviše utiču zemlje‐ Rusija i Poljska. Očekivani dvocifreni rast premije u Rusiji u
2012. godini proistekao je zbog uvođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja i, u
manjoj meri, zbog povoljnih kretanja kod imovinskih osiguranja. Porast premije u
Poljskoj temelji se na istovremenom učinku iz više vrsta osiguranja od kojih bi
dvocifreni rast trebalo da imaju osiguranje od nezgode i osiguranje motornih vozila.
Na ostalim tržištima uglavnom se očekuju niže stope rasta.
Kada je reč o životnim osiguranjima u zemljama u razvoju, najnepovoljnije dešavanje
na novčanom tržištu koje se odrazilo na razvoj ove grupe poslova jeste znatan pad
cena deonica. Dalje mogućnosti razvoja životnog osiguranja ipak bi trebalo da budu
povoljne zbog povećane svesti o izloženosti rizicima, na šta je kriza nesporno uticala,
zatim zbog uvećanja društvenog bogatstva u tim zemljama, te daljeg povlačenja
države iz socijalnog staranja.
Na azijskom tržistu u celini naročito podsticaj razvoju životnih osiguranja već
nekoliko godina daje ubrzani razvoj osiguranja života preko deonica i ulagačkih
fondova. I kod ovih poslova ponovo je Kina zemlja sa ubedljivo najvećim stopama
rasta. U Latinskoj Americi je kod životnih osiguranja tokom 2012. godine zabeležen
viši indeks uvećanja u poređenju sa stopom opšteg privrednog rasta, a dvocifrene
stope ostvarene su na oba najvažnija tržista za ovu grupu poslova‐ u Brazilu i
Meksiku.
Na strani zemalja Srednje i Istočne Evrope, nepovoljna kretanja kod životnih
osiguranja najizraženija su na jednom od najrazvijenih tržišta kod ove grupe poslova,
u Mađarskoj, gde su za 2013.čak očekuje nešto niži obim premije nego u prethodnoj
godini. Posmatrano u celini, ove zemlje bi u 2013. godini trebalo da iskažu dvocifreni
rast premijskog prihoda iz životnih osiguranja, čemu će najveći doprinos dati Poljska
i Slovačka.
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Bez obzira na trenutna dešavanja, dugoročni razvojni izgledi osiguranja na
nezasićenim tržištima zemalja u razvoju ipak se mogu oceniti povoljnim. Prema
jednom predvidjanju, stvarni ras premije u ovom delu sveta u razdoblju 2012‐2017
mogao bi iznositi između 3% i 8% kod ne‐životnih i 7% i 10% kod životnih osiguranja.
UTICAJ SVETSKE PRIVREDNE KRIZE NA R. SRBIJU
Kao što je dobro poznato, tokom poslednjih godinu‐dve dana svetska privreda se
součava sa primetnim padom obima poslovanja koji je usledio nakon najtežeg udara
na međunarodnom novčanom tržištu od tridesetih godina prošlog veka na ovamo.
Kod većine razvijenih zemalja u 2012. zabeležen je primetan pad opštih privrednih
pokazatelja. U nekim zemljama u razvoju, stopa rasta je bila osetno usporena.
Očekivanja o tome koliko će kriza još trajati i kakve je posledice ostavila, izuzetno su
različita. Takođe, su različite procene koliko će biti njeno krajnje dejstvo u pojedinim
zemljama. U svakom slučaju, gotovo svi stručnjaci, se slažu da do vidljivijeg i
osetnijeg oporavka ne može doći pre 2014, dok će, po nekima biti potrebno još duže
vremena za otpočivanje izlaska iz krize.
Svetska finansijka i ukupna privredna kriza morala je imati uticaja i na Srbiju. prve
posledice ogledale su se u suženoj ponudi kapitala, poskupljenju zajmova, i opštem
smanjenju tražnje. priliv stranih ulaganja je postao usporen i smanjen, a uslovi
dobijanja zajma iz inostranstva i zaduživanja banaka sa sedištem u Srbiji u
inostranstsvu su pogoršani. Kao najosetljivije privredne grane pokazale su se crna i
obojena metalurgija i građevinarstvo. Nepovoljne posledice su bile primetne u
izvozno usmerenoj privredi u celini. Crna i obojena metalurgija su najveće izvozne
grane u Srbiji. Na njih je značajno uticalo smanjenje inostrane tražnje. Sem pada
vrednosti izvoza smanjena je i domaća tražnja, što je prouzrokovalo pad obima
industrijske proizvodnje. Smanjivanje izvoznih poslova kod najvećih izvoznika dovelo
je do negativnih lančanih posledica na smanjivanje njihovih porudžbina kod domaćih
dobavljača. Broj radnika je smanjen
zbog slabije iskorišćenosti proizvodnih
mogućnosti.
Privreda Republike Srbije je i pre očitovanja svetske ekonomske krize unutar naših
granica imala poteškoće sa platežnošću preduzeća. One su, ipak, lakše rešavane u
uslovima zadovoljavajućeg uvećanja obima zajmova sve do polovine 2008. godine.
Nakon toga dolazi do usporavanja kreditnog rasta. Od oko 320.000 preduzeća, koliko
posluje u Srbiji, početkom 2013. godine preko 56.000 ili 17,5% bilo je neplatežno.
Podaci Narodne banke Srbije ukazuju da dve trećine od navedenog preduzeća koja su
u teškoćama obaveze ne izmiruje na vreme.
Nelikvidnost je najprisutnija u građevinarstvu, i to naročito u niskogradnji, kao i u
projektima koji se plaćaju iz državnog budžeta. Pad vrednosti dinara samo je dodatno
pojačao ovu poteškoću. Druga skupina neplatežnih preduzeća je iz prehrambene
industrije. Posebno su ugrožena mala i srednja preduzeća koja su upućena na
snabdevanje velikih trgovinskih lanaca gde su dugi rokovi plaćanja (90‐120 dana, pa i
više).
Kao posledica navedenih i drugih okolnosti, stvarna stopa rasta bruto domaćeg
proizvoda u 2012. godini je u primetnom padu. Godišnje uvećanje ovog pokazatelja u
Srbiji iznosilo je 5,4%, a u poslednjem tromesečju svega 3,8%. Izvesno je a i prognoze
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idu u tom smeru da će bruto domaći proizvod u 2013. biti nešto niži nego u 2012.
godini.

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI
Suštinske promene na tržištu osiguranja u Republici Srbiji su nastale uvođenjem
Zakona o osiguranju iz maja 2004 godine. Njime su ustrojena nova pravila ponašanja
u smislu nadzora od strane Narodne banke Srbije, povećanja cenzusa osnivačkog
kapitala(4.5 milijona eura za obavljanje svih poslova neživotnih osiguranja i 4,5
miliona eura za bavljenja poslovima reosiguranja). Sve ovo uz povoljne tržišne
okolnosi je proizvelo efekat zainteresovanosti stranih osiguravajućih društava, koji je
rezultirao greenfild investicijama i kupovinom domaćih postojećih osiguravajućih
društava.
Trenutno stanje na tržistu pokazuje da je još samo kompanija ’’Dunav osiguranje“ u
većinskom državnom vlasništvu, dok sva ostala osiguravajuća društva imaju svog
titulara. Početkom 2013.godine, na tržištu osiguranja u Republici Srbiji posluje
ukupno 24 društva, od čega je 20 osiguravača, 3 reosiguravača i „ DDOR Novi Sad“
akcionarsko društvo koje obavlja i poslove osiguranja i poslove reosiguranja.
Od ukupne premije osiguranja zaključno sa krajem trećeg kvartala (30.09.2012. god) u
iznosu od 501 milion eura, tri društva za osiguranje raspolažu sa 72% portfelja (
Dunav osiguranje 30%, DDOR Novi Sad 26%. i Delta Generali 16%). Dok ostalih 17
osiguravača dele između sebe preostali 28% portfelja osiguranja na tržištu R. Srbije.
Potencijal za razvoj životnih osiguranja u Srbiji je veoma veliki i pored toga što
ekonomska situacija nije na zavidnom nivou, očekuje se da bi u narednim godinama
45% od 5 miliona stanovnika moglo biti obuhvaćeno životnim osiguranjima, što bi
iznosilo znatno više u odnosu na sadašnje stanje.
KATASTOFALNE ŠTETE I NJIHOVA REFLEKSIJA NA SRPSKO TRŽIŠTE
OSIGURANJA
U svetlu razmatranja problematika pojma katastrofalnih šteta u literaturi postoje
razna tumačenja. Sa aspekta pojedinca svaka teža saobraćajna nezgoda, požar u
domaćinstvu ili u fabrici bi mogao predstavljati katastrofalnu štetu. Međutim, sa
aspekta osiguravajućih društava, pojedinačne štete su sporadični događaji koji se
posmatraju kao rizici za ,, izravnavanje’’ te amortizuju njihov uticaj primenom zakona
veliki brojeva.
Može se reći da osnovna karakteristika događaja koji uslovljavaju nastanak
katastorofalnih šteta jeste to što uvek utiču na veliku populaciju osiguranika, te
posledično dovode do akomuliranja rizika različitih vrsta osiguranja, čime je
ugrožena mogućnost atomizacije rizika osiguravača.
Dakle, reč je o događajima koji nemaju redovnu frekfenciju pojavljivanja, već su retki
i negativni u pogledu brojnosti ljudskih i veličine materijalnih posledica, a mogu biti
uzrokovane prirodnim i ljudskim faktorima.
Relevantni podaci o finansijskim gubicima ostvarenja katastorfalnih šteta u Srbiji na
žalost ne postoje. Podaci Katoličkog Univeriteta u Belgiji su najilustrovaniji u pogledu
katastrofalnih događaja koji su se zadesili u Srbiji u periodu od 1900 do 2011 god.
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Podaci izdvojeno za Srbiju na žalost još uvek ne postoje, postoje podaci samo za
Srbiju i Crnu Goru od 1991 god. a za raniji period podaci postoje samo za Jugoslaviju.
Zbog već nastalih klimatskih promena, naglog zagrevanja, efekta staklene bašte i sve
toplijih letnjih meseci predpostavlja se da u budućnosti štete u poljoprivredi (u Srbiji
ima preko 5 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta) mogu biti izuzetno velike pa
čak i katastorfalne. Sve ovo navodi na zaključak da osiguravajuća društva moraju
maksimalnu pažnju posvetiti upravljanju rizicima kako u segment poljoprivrede tako
i u oblasti prevara i likvidacije šteta.
ZAKLJUČAK
Kao deo ukupne svetske privrede i osiguravajuća delatnost je pogođena posledicama
ekonomske krize. Posledice jesu nepovoljne, ali za razliku od mnogih drugih
privrednih delatnosti, osiguranje nije u toj meri ozbiljno pogođeno. Bez obzira na
sadašnje nepovoljno stanje, polazeći od slabije razvijenosti osiguranja u zemljama u
razvoju, ono bi kod njih trebalo da ima, dugoročno gledano, dobre razvojne izglede.
U Srbiji, slično ostalim zemljama u razvoju, uticaj krize se pojavio sa izvesnim
zakašnjenjem u poređenju sa razvijenim delom sveta. Prirodna recesija pogodila je
naročito životna osiguranja koja u ukupnoj premiji na srbijanskom tržištu učestvuju
sa svega jednom desetinom, tako da je prostor za uticaj krize sužen. Sem toga,
hipotekarno osiguranje, koje je u svetu najviše pogođeno, u Srbiji ima veoma mali
značaj.
Uzimajući u obzir stalne fluktuacije na tržištu osiguranja u Republici Srbiji kao i
činjenicu da ,,Dunav osiguranja’’ u narednom periodu će ući u vlasničku
transformaciju, za očekivati je da slika strukture portfelja osiguranja po
osiguravajućim društvima u narednih nekoliko godina bude promenjena. Negativni
efekti ekonomske krize su se ozbiljno osetili u privrednom i finansijskom sektoru,
tako da će 2013 i naredne godine biti godine izazova.
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Rifat HOXHA Kosovo, Prizren
Investimet në Bizneset e Vogla dhe te Mesme dhe roli i tyre në
zhvillimin ekonomik te vendit – Kosova
Abstract
Investments in Small and Medium Businesses and their role in the economic
development of the country – Kosovo
Small and medium businesses play a very important role in the economy of the
country as their development is linked directly to economic development.
Small and medium businesses (SME) make up about 98% of all enterprises have the
potential to play an important role in economic growth. This is also general
agreement about the important role that SME play in the number of employees.
The main goal of this paper is the diagnosis of the current state of Small and Medium
Businesses and to identify the problems, obstacles, and barriers that suffocate the
development of their activities, identifying both the needs and demands of the
community to improve the situation advancing development processes and the
development of positive trends in strategic terms.
Research data for this paper will provide the Statistical Office of Kosovo, where they
will be informed about the number of these businesses and the floë of the interview
that will make a number of SME managers to watch out for close to all the problems
that may have these businesses.
This paper will try to give theoretical and practical value to be much more convenient
for all managers of SME‐s who hope to assist in the ongoing development of their
businesses.
Keyëords: Investment, Business, Management, Economic Development.
Investimet në Bizneset e Vogla dhe te Mesme dhe roli i tyre në zhvillimin ekonomik
te vendit – Kosova
Bizneset e vogla dhe të mesme dhe rritja ekonomike
Zhvillimet e fundit teorike në fushën e rritjes ekonomike janë të bazuara në teorinë
neoklasike të Robert Soloë si dhe të Paul Romer.
Dallimi në mes të Soloëit dhe Romerit qëndron në faktin se i pari konsideron
avancimet në teknologji si pasojë e forcave jashtë sistemit, ndërsa Romeri insiston se
rritja ekonomike është rezultat i forcave brenda sistemit ekonomik e jo të ndonjë
force jashtë tij10.
Rritja e numrit të bizneseve të vogla brenda një industrie ndikon në zhvillimin
ekonomik përmes dy kanaleve:
rritjes së konkurrencës, e cila përmirëson performancën ekonomike, dhe
rritjes së konkurrencës si dhe rritjes së përqindjes së bizneseve të vogla në treg.

10

http://ëëë.scribd.com/doc/20134657/Biznesi‐i‐Vogel‐Dhe‐i‐Mesem‐Testi‐1‐Dhe‐2
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Ekziston një konsensus i përgjithshëm se inovacionet bartin barrën kryesore të rritjes
ekonomike të ekonomive nacionale.
Fazat kryesore të inovacionit janë si në vijim: inovacioni, zhvillimi, prodhimi, hyrja në
treg dhe difuzioni. Si ndërmarrjet e vogla ashtu edhe të mëdhat kontribuojnë në
procesin e inovimeve11. Mirëpo superioriteti i këtyre kategorive të bizneseve varet
nga industria, të cilës i takojnë. Meqenëse në një numër të madh të industrive
bizneset e vogla janë shumë efikase në inovacione atëherë edhe ndikimi i tyre në
rritjen ekonomike është i madh.
Bizneset e vogla dhe të mesme kontribuojnë në ekonominë kombëtare duke zgjidhur
problemet e punësimit në vend, duke rritur Produktin e Përgjithshëm Kombëtarë,
duke ndihmuar në zhvillimin e bizneseve të mëdha dhe duke dhënë një kontribut në
importin dhe eksportin e vendit12.
Zhvillimi i Bizneseve të Vogla e të Mesme (BVM‐ve) në Kosovë, së bashku me
ristrukturimin dhe privatizimin e ekonomisë është vlerësuar prej kohësh si një prej
parakushteve kryesore në realizimin e qëllimeve strategjike për zhvillimin ekonomik
të vendit. BVM‐të në Kosovë janë krijuesit më të mëdhenjë të Produktit të
Brendshëm Bruto (PBB), dhe në të njëjtën kohë punësojnë një pjesë të madhe të
fuqisë sonë punëtore. Në qoftë se nuk shkojmë më thellë, ky është ndoshta edhe
zhvillimi më i suksesshëm në vitet e fundit tek ne. Kjo sepse një nga shtyllat kryesore,
në të cilën duhet mbështetur Kosova në rrugën drejtë integrimeve rajonale e
evropiane janë BVM‐të e forta dhe të shëndosha.
Roli i zhvillimit të sektorit privat në ringjalljen e ekonomisë Kosovare
Kosova është një prej vendeve në tranzicion ku kalimi në ekonominë e tregut është i
lidhur ngushtë me zhvillimin e sektorit privat e veçanërisht të ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme, të cilat luajnë rol kyç në reformat ekonomike që po i zbaton Kosova .
Zhvillimi i sektorit të BVM‐ve në Kosovë ka bërë një progres të pa diskutueshëm.
Ambienti që rrethohet dhe vepron jo gjithë‐herë ka qenë miqësorë dhe i favorshëm
për këtë sektor13. Rreth 15 vite pas lufte mund të themi se sektori i BVM‐ve ka një
prirje kah stabilizimi dhe veprimi normal. Shumë indikator që menjëherë pas lufte
fryn të arriturat e këtij sektori tani po vijnë dhe po stabilizohen. Prirjet e
ndërmarrësve për përfitime të lehta dhe të shpejta gradualisht po zëvendësohen me
qëndrime përmbajtjësore dhe pritje reale të mbështetura kryesisht mbi zhvillimet e
tregut ku dominon raporti mes ofertës dhe kërkesës.
Në fillim të viteve të ’90 e deri me sot BVM‐të në Kosovë kanë pasur një hov të madh
të zhvillimit. Edhe pse lindja dhe zhvillimi i këtyre ndërmarrjeve është zhvilluar në
një kohë të papërshtatshme, një numër i madh i këtyre ndërmarrjeve ka arritur të
mbijetojë.
Rëndësia strategjike e bizneseve të vogla dhe të mesme për zhvillimin e ekonomisë së
Kosovës mund të përmblidhen në këto pika:
Në Kosovë në vitin 1991 kishte një numër të vogël të ndërmarrjeve private kurse ne
vitin 2013 janë mbi 60 mijë biznese të regjistruara prej tyre 98% janë biznese të vogla
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të mesme dhe mikrobiznese. Procedurat e regjistrimit janë ndër më të lehtat, më të
lirat dhe më të shpejtat në rajonin e Ballkanit. Kjo dinamikë është një tregues
domethënës për shpirtin ndërmarrës të popullatës së Kosovës.
Pothuajse 95 % e bizneseve punësojnë më pak se 10 vetë. Për këtë arsye mund të
thuhet se struktura e ndërmarrjeve në Kosovë karakterizohet me mikrobiznese14.
Aktualisht sektori i BVM‐ve përbënë platformën më absorbuese të fuqisë punëtore
BVM‐të përbëjnë rreth 65% të vendeve të punës
Kontributi i këtij sektori (NVM‐ve) në krijimin e BPV është përcaktues ku rreth 80%
të BPV‐së e përbëjnë BVM‐të15.
Për kundër rëndësisë së BVM‐ve fatkeqësisht kapacitetet e këtyre bizneseve janë jo të
kënaqshme si pasojë e:
Bazës së ulët të kapitalit
Kamatave të larta të kredive
Konkurrencës jo lojale
Politikës, ende jo‐stimuluese fiskale dhe doganore
Mungesës së hapësirave të punës dhe infrastructures përcjellëse
Mungesës së legjislacionit dhe mekanizameve implementues
Mungesës së energjisë elektrike
Niveli i ulët i kualifikimeve si dhe niveli i ulët kapaciteteve këshilluese, trajnuese, dhe
arsimore të ofruesve të shërbimeve të biznesit dhe rrjetit mbështetës të NVM‐ve, etj.
Hapja e bizneseve te reja dhe atyre te shuara nga viti 2008 – 2012
Që nga viti 2008 e gjerë ne vitin 2011 kemi nje shifer thuajse të njëjtë të hapjes së
bizneseve të reja ne Kosovë rreth 7667, ndërsa në vitin 2012 kjo shifer rritet në 9592
biznese. Ndërsa bizneset të cilat shuhen gjdo vite që nga viti 2008 – 2012 e kane një
mesatare prej 1089 në vitë16.
Tabela 1. Bizneset e reja dhe të shuara nga 2008‐2012

Vitet
2008
2009
2010
2011
2012

Numri
Bizneseve
te reja
7557
7505
7729
7879
9592

14

I

Numri
Bizneseve
te shuara
943
1136
1363
924
1081

Enti Statistikor i Kosovës, “Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në Kosovë”, 2012
Globalizimi dhe Tranzicioni
16
Enti Statistikor i Kosovës, “Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në Kosovë”, 2012
15
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Grafiku 1. Bizneset e reja dhe të shuara nga 2008‐2012
Ky rezulltat tregon se ndërmarrësit Kosovarë kanë një vullnet të mirë drejt hapjes së
bizneseve të reja dhe drejt zhvillimit të bizneseve ekzistuese duke u munduar
gjithmon të kontribuojnë në ngritjen e cilësisë së punës dhe zhvillimin e ekonomise
se vendit.
Format e organizimit dhe menaxhimi i bizneseve
Biznesi është një mënyrë organizimi i aktivitetit, me qëllim sigurimin e fitimit për të
furnizuar njerëzit me mallra dhe shërbimet që ata kanë nevojë. Ato ekzistojnë për të
krijuar vlera për pronarët, përkatësisht aksionarët e tyre. Për të themeluar një
ndërmarrje biznesi, pronarët vendosin përmes formave të përshtatshme të
organizimit dhe punësojnë menaxherë për te menaxhuar me burimet, të cilat janë në
dispozicion të ndërmarrjes përmes investimeve apo kreditimeve të ndryshme. Format
e organizimit të biznesit për realizimin e qëllimeve të tij janë: Bizneset individuale
apo bizneset me nje pronar, Ortakerit dhe Korporatat 17.
Mënyra e menaxhimit të bizneseve varet drejtpërdrejt nga forma e organizimit të
firmës. Kështu te firmat në biznes të organizuara në formë të biznesit individual,
kryesisht vetë pronari edhe e menaxhon ndërmarrjen e tij, ndërkaq te firmat në formë
të bashkëpronësisë menaxhimi i firmës paraqitet më i lehtë sepse pronarët e
ndërmarrjes përveç kapitalit të tyre bashkojnë edhe aftësitë e tyre profesionale dhe
menaxheriale, që ndihmon dhe lehtëson mjaft menaxhimin e firmës18. Ndërkaq, te
firmat e organizuara në formë të shoqërive aksionare pronësia mbi kapitalin dhe
menaxhmenti i firmës janë të ndara dhe mundësitë për një menaxhim më cilësor të
bizneseve janë shumë më të mëdha.
Konkluzionet dhe Rekomandimet
Në përmbyllje të këtij punimi shkencor që ka të bëjë kryesisht zhvillimin e
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ne Kosovë, do t’i jap disa rekomandime, të cilat
mendojë se sado pak do te kontribojnë në zhvillimin e mëtutjeshëm të këtyre
ndërmarrjeve dhe njëherit në zhvillimin ekonomik të vendit.
17
18

S. Dhamo, Kontabiliteti Financiar , Fq. 23
KBCG (Kosova Business Consulting Group), “Hulumtimi per NVM” Prishtinë, 2005, Fq. 20
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Gjatë intervistimit të disa prej menaxherëve të bizneseve të reja të suksesshme dhe të
atyre që janë shuar, disa nga faktorët që më së shpeshti identifikohen si pengesë për
mos shfrytëzimin e kapaciteteve të BVM janë: konkurrenca jolojale, mungesa e
fondeve financiare qarkulluese, norma e lart e kamatave, jostabiliteti i ekonomisë së
vendit, mungesa e tregut për shitjen e produkteve dhe shërbimeve, çmimi i lartë i
lëndës së parë, mungesa e teknologjisë adekuate, dhe mungesa e personelit të
kualifikuar.
Rekomandimet e mia për shfrytëzimin sa më të madh të kapaciteteve të BVM dhe
zhvillimin më të hovshëm ekonomik të vendit janë se:
Duhet eliminuar konkurrenca jolojale me anë të forcimit të ligjeve nga qeveria, të
zbatohet politika monetare dhe financiare stimulative që zbut mungesat e fondeve
financiare qarkulluese, dhe të lidhen marrëveshje për tregti të lirë me vendet e
regjionit dhe më gjerë.
Duhet të mbështeten me politika makroekonomike cilësore ndërmarrjet prodhuese
dhe shërbyese, në mënyrë që tregu i vendit të furnizohet nga ndërmarrjet prodhuese
dhe shërbyese vendore, me çka do të ndikojë në përmirësimin e bilancit të
këmbimeve me botën dhe në bilancin e pagesave me botën.
Për rritjen e eksporteve të prodhimeve vendore në tregjet e jashtme, preferohet të
zbatohen forma të caktuara të stimulimit të eksporteve nga ana e qeverisë, të
eliminohen pengesat burokratike, të zvogëlohen tarifat doganore, të përparohen
metodat e komunikimit, të sigurohet informacion më i madh dhe më cilësor për
tregjet e huaja, të eliminohen vështirësitë në qarkullimin e pagesave me botën, të
përmirësohet kualiteti i rrjetit rrugor dhe të organizohet transporti më funksional
dhe më ekonomik, dhe gjithsesi të rritet kualiteti i prodhimeve dhe shërbimeve
vendore.
Duhet të stimulohet organizimi i ndërmarrjeve në formë të shoqërive aksionare
(korporatave), si një formë optimale, e cila do të ndikonte në investimin edhe të
shumave më të vogla të fondeve financiare që zotërojnë individët dhe familjet, dhe në
të njëjtën kohë do të ndihmonte në financimin e projekteve që nuk mund të
financohen vetëm nga burimet e veta dhe nga kreditë bankare.
Duhet të stimulohet anëtarësimi i NVM në asociacione të biznesit, sepse kjo përbënë
një faktor me rëndësi për zhvillimin e aktivitetit të NVM në Kosovë.
Duhet të bëhet ngritja e kapaciteteve profesionale në personel, kjo nënkupton
trajnimet e stafit nga ana e këtyre bizneseve pra fjala në këtë rast është për bizneset e
vogla dhe të mesme, dhe dihet se këto biznese kanë stafin e tyre dhe strategjinë e tyre
të zhvillimit mirëpo mendojë që me trajnimet e stafit në formë kontinuele prodhojnë
energji potenciale në rritjen e kapaciteteve të ndërmarrjes.
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Ndikimi i financimeve të huaja dhe i FDI në zhvillimin e turizmit
në Gjirokastër
Abstract
In this paper we will analyse the impact and the contribution of FDI in the turism
sector as an important one on the development of our country. Therefore we will
analyse the factors that stimulate FDI‐s. We believe that it is fair to take a look at the
theoritical framwork that directly or indirectly are related to FDI‐s. A special
consideration is given to foreign financing of reconstruction of old traditional,
historical buildings of Gjirokastra.
We also will analyse the structure of FDI‐s, as an important source of income, how
the improvement of technology, impiants and advanced products have stimulated the
tecnical progres of turism sector and most of all they have contributed in creation of
a new vision in this sector, making it more comptetitive. We will also analyse the
impact of investments in tourisn in our region.
At the end this paper it’s focused on the role of turism in the local economic
development and comes to the conclusions ofering an overview of FDI‐s in turism
sector of Gjirokastra’s region. A breathtaking city, with historical and architctural
values, that can be identified as the Perl of South Albania. Gjirokastra has a wonderful
panoramic view, with state of the art architectural buildings, Argjiro’s Castle,
archeologjic site of Antigonea, Adrianopoly, more than 500 historical building that
give her an unforgetable impresing panoramic view. In 2005, Gjirokastra was enlisted
in the UNESCO’s organization, which is another precious asset that increases the
turistic values of this city.
Key words: FDI, turism, regional development, Gjirokastra, financing, UNESCO,
castle, crisis
1. INVESTIMET E HUAJA DIREKTE
Mundësia e thithjes së investimeve të huaja direkte (FDI) është bërë në vitet e fundit
një pikë e fortë e politikës ekonomike në shumë vende në rritje (PVS). Kjo strategji
është e bazuar në konsideratën që fluksi i FDI rrit potenciali prodhues të vendeve, po
ashtu edhe nivelin e produktivitetit. Gjithashtu supozohet se kapitali i huaj mund të
luaj një rol stimulues mbi aktivitetin e investimeve lokale, si në fillim si në fund të
zinxhirit produktiv, dhe në blerjen, zhvillimin dhe përhapjen e teknologjisë. Në
harmoni me këto konsiderata, është verifikuar një rritje e vazhdueshme e peshës së
PVS në fluksin botëror të FDI në hyrje, kjo e ndërprerë vec në periudhën 1997‐2000 si
shkak të propagandes së krizes aziatike dhe në periudhen 2010‐ aktualisht si pasoje e
krizës financiare që po kalon ekonomia botërore. Aftësia e një vendi për të thithur
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investime varet nga një kombinim elementësh, ndërmjet të cilëve në vecanti, është
dimensioni i tregut, disponibiliteti i forcës puntore të specializuar dhe kosto e ulët e
saj. Faktor të tjerë shumë të rëndësishëm janë edhe burimet natyrore që për FDI në
turizem janë faktor primar.
Ekzistojnë shumë teori mikroekonomike dhe makroekonomike që kanë pasur si
objekt studimin e FDI dhe ndërkombëtarizimin e bizneseve: Teoria e ciklit të jetës së
produktit19 që është e vlefshme vetëm për pjesën në të cilen R.Vernon20 përshkruan
fazën e rënies së ciklit, ajo në të cilën produkti tashmë i konsoliduar dhe i
standartizuar që ndërmarrja vendos ta prodhojë në vende të tjera me kosto më të
ulët të forces se punës, duke delokalizuar prodhimin me anë të FDI. Kjo teori gjen
mbështetje në tregun shqiptar por jo përsa i përket sektorit të cilin ne analizojme.
dhe teoria e
Ndërsa kontributet e S. Hymer21, e të C. Kindleberger22
ndërkombëtarizimit të P.J. Buckley e M. Casson23 gjejnë një mbështetje parciale në
realitetin shqiptar për sektorin në fjalë. Paradigma e John Dunning24 shpjegon në një
mënyrë më të gjerë realitetin e sektorit të turizmit shqiptar. Ajo mbështetet fortë në
realitet kur shpjegon avantazhet location specific si ato të natyrës ekonomike dhe ato
socio‐kulturore e politike. Kjo paradigmë ka gjithashtu një mbështetje parciale në
realitetin në fjalë kur shpjegohen avantazhet internalization specific, pra që derivojnë
nga përfitimi i joperfeksionimit të tregut që bën më të leverdisshme për ndërmarrjen
ndërkombëtare të bëjë transaksionet sesa ti kalojë ato direkt në treg. Dhe dy
“derivimet” të paradigmës ekletike kanë një impakt në realitetin e FDI në Shqipëri:
IDP theory (“The investment development path of nations – IDP”), që Dunning
zhvillon me ekonomistin R. Narula, në location theory të D.J. Lecraë. Pra mund të
themi se Gjirokastra ashtu si Shqipëria ka thithur FDI sic mund të shihet edhe nga
grafiku i mëposhtëm.
Grafiku nr.1
19

Teoria e ciklit të jetes se produktit ndan fazat më anë të se cilave realizohet hyrja e një produkti
në tregun kombetar apo nderkombetar. në fazen fillestare, në të cilen ështëakoma e pranishme
suporti i kerkimeve dhe eksperimentimeve, kostot unitare, e kjo ndikon direkt ke cmimi, janë
shumë të larta, kjo edhe si pasoje e shpenzimeve për publicitetin. në fazen e zhvillimit realizohet
prodhimi i standartizuar dhe shperndarja e tije që sjell edhe një ulje të cmimit. në këtë menyre,
rritet konkurrenca dhe prodhuesi kerkon tregje të reja të huaja, fillimisht më anën e eksportit,
pastaj, nëse ndermarrja multikombetare kerkon të istaloje direkt fabrikat e prodhimit në vend
duke ulur koston. në fazen e ardhshme, ajo e maturimit, produkti ështëi arritshem nga të gjithe si
pasoje e procesit prodhues ështëtashme i standartizuar komplet. Prodhuesi më kompetitiv arrit të
prodhoj më një kosto më të ulet se ndermarrjet e të njejtit sektor. në fazen e renies, prodhimi
rezulton i dobet nga pikpamja teknologjike dhe mund të shitet vetem në PVS.
20
Teoria e perpunuar nga ekonomisti R. Vernon, 1966 për të shpjeguar variabilat që influencojnë
shkembimet nderkombetare.
21
Hymer S. (1978), “The International Operations of National Firms: A. Study of Direct Foreign
Investment
22
Kindleberger, C.P (1969), American Business Abroad
23
Buckley, PJ. and Casson, M. The Future of the Multinational Enterprise. Macmillan: London,
1976
24
Paradigma e John Dunning sherben për të analizuar strukturen e pergjithshe për të
percaktuar limitin e modelit të prodhimit foreign‐owned të marra nëpermjet vete
ndermarrjeve të vendit dhe ato të prodhimit kombetar të mbajtura pikerisht nga
ndermarrjet e huaja.
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Burimi: Open Data Albania
1.1 INVESTIMET E HUAJA DHE GRANTET E DHËNA PËR ZHVILLIMIN E
SEKTORIT TË TURIZMIT NË RAJONIN E GJIROKASTRËS
Rajoni i Gjirokastres është një nga 12 rajonet në Shqipëri me një sipërfaqe 2.884 km²
dhe me një popullsi prej 75172 banorë25. Gjirokastra sic edhe e lartpërmendëm është
një qytet mbresëlënës, me vlera historike e arkitektonike, me një stil dhe atmosferë të
vecantë që e bëjnë atë një nga rajonët më të rëndësishëm në sektorin e turizmit.
Gjirokastra ka një pamje mahnitëse, me shtëpitë e saj karakteristike që e bëjnë këtë
rajon ndër më intrigantet për turizmin, një sektor ky që po shndërrohet në një ndër
sektorët primarë të ekonomisë për sa u përket të ardhurave, 6.1% e GDP‐se vjen
pikërisht nga ky sektor.26 Gjirokastra është një qytet shumë antik, të dhënat e para
arkeologjike tregojnë që qyteti është formuar rreth shekullit të XII rreth një fortese
mbi një kodër27. Në periudhën e komunizmit i është dhënë edhe statusi i qytet‐
muze, kjo edhe për arsye se ka qënë qyteti i lindjes së diktatorit Enver Hoxha, i cili ka
lindur në 1908 dhe shtëpia e tij është trasformuar pikërisht në një muze. Për
karakteristikat e saj unike dhe për vlerat e saj arkitektonike në 2005 ajo bëhet pjesë e
zonave të mbrojtura të UNESCO‐s. Nga ky moment në qytetin e Gjirokastres kanë
ardhur një numër i madh investimesh dhe grantesh që po e shndërrojnë qytetin në
një ndër zonat më të vizituara të Shqipëris.
Një faktor tjetër i rëndësishëm që ka ndikuar në lulëzimin e Gjirokastres kanë qënë
edhe reformat e ndërmarra si nga qeveria qëndrore po ashtu edhe nga ajo lokale,
duke lehtësuar mënyren e të bërit biznes me stimuj ekonomikë, ku rregjistrimi i
bizneseve të reja bëhet në 24 ore me një shumë prej 100 lekësh28. Legjislacioni
tatimor shqiptar parashikon për biznesin një taksë të sheshtë prej 10%. Pa harruar
këtu që Gjirokastra është një qytet universitar ku ofron vazhdimisht profesionistë të
mirëarsimuar dhe mbi 57% e popullsis është nën moshën 35 vjec.29 Të gjitha këto
kanë bërë që nga 2005‐sa është rregjistruar një rritje progresive e investimeve të huaja
25

ww.istat.gov.al, 2011
www.bankofalbania.org, 2011
27
J. Guillemin, Anthropological Realities: Readings in the Science of Culture, Nëë Brunsëick, N.J,
Transaction Publishers, 1º gennaio 1980, pp. 387.
28
www.qkr.gov.al
29
www.aida.gov.al
26
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dhe granteve në gjithë qarkun e Gjirokastrës, sic vihet re edhe nga tabela e
mëposhtëme.
Tabela nr. 2 Investimet e huaja në Gjirokaster

Burimi: CHëB Albania
Mbas viteve ’90 në Gjirokastër filluan të vinin shumë turistë të huaj, të cilët regjimi
komunist i kishte ndaluar për 40 vjet me rradhë dhe qytein e gurit e kishin njohur
vecse nga librat e Ismail Kadare të publikuara në shumë gjuhë të botës.
Në vitin 1999 u firmos akordi i binjakëzimit ndërmjet Gjirokastrës dhe bashkisë së
Grottammare, ky akord ishte si një erë e re për raportet ndërkombëtare duke u hapur
rrugë një sërë projektesh ndërkombëtare si: realizimi i hartës digitale të territorit të
Gjirokastrës dhe realizimi i rikuperimit të qëndrës historike (2006)30. Në 2003 shteti
shqiptar kërkoi që Gjirokastrën ta bënte pjesë të UNESCO‐s, ku në momentin e
shqyrtimit të kërkesës u vu si kusht, tutelimi i pjesës historike të qytetit. Që nga ky
moment filluan drejt Gjirokastrës një sërë projektesh për rehabilitimin e pjesës
historike të saj, duke filluar që nga rikonstruksioni i muzeut të Gjirokastrës në një
nga galerite më të bukura të kalase, një investim prej 500 000 eruosh i financuar nga
Fondacioni Gjirokastra në bashkëpunim më Bashkinë e Gjirokastrës dhe një sërë
donatorësh të huaj31. Po ashtu është në fazën finale restaurimi i një prej shtëpive më
karakteristike të Gjirokastrës, ajo e Babametove, një projekt ky disavjecar i ndërmarrë
nga organizata CHËB32 me mbështetjen e Fondacionit Gjirokastra, ku vlera prej
84,000 euro i takonte financimit të parë dhe 167,000 euro i takojnë financimit të
dyte. Ky financim është bërë nga po kjo organizate Suedeze dhe përfundon në Prill
të vitit 2013. Në Nëntor të 2012 përfundoi projekti EVAH33 për nxitjen e
partneriteteve ndërmjet qyteteve historike të Europës Juglindore. Po ashtu projekti i
financuar nga Revato34 duke nisur që nga Nëntori i vitit 2012 ka nisur të ndihmojë
financiarisht qytetarët gjirokastritë në restaurimin e cative të shtëpive tipike
gjirokastrite. Pa harruar këtu organizimi i kampeve të restaurimit me studentë e
specialistë nga gjithë Rajoni i Ballkanit ku kryhen ndërhyrje restauruese. Deri më sot

30

http://www.studiotorresi.it/sito/it/testi‐pubblicazioni/32‐l‐architettura‐italiana‐del‐900‐nëlle‐
costruzioni‐del‐centro‐storico‐di‐gjirokastra.html
31
Fondacioni Gjirokastra‐Newsletter 1, 2013
32
http://www.chwb.org/regional/nëës.php?id=36, 08 may, 2010
33
https://sites.google.com/site/ipa129799/
34
ëëë.revato.info
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vetëm nga organizata CHËB janë financuar 9 kampe të tilla me kosto 24 mijë euro
secili pra 216,000 euro në total35.
1.2 TURIZMI NË GJIROKASTËR
Gjirokastra është një nga qendrat kulturore dhe turistike më të rëndësishme në Jug të
Shqipërisë. Për karakteristikat unike, për vlerat historike e arkitektonike është bërë
një nga qytetet më tërheqëse për turistët, si vendas dhe ata të huaj. Gjirokastra është
nje qytet intrigues që shkakton kureshtje si për studiuesit historik, politik dhe
kulturor. Nga 2005 Gjirokastra bën pjesë në listën e trashëgimisë botërore të
mbrojtura nga UNESCO, ku u vleresua si një rast unikal i arkitekturës, monumenteve
kulturore e historike dhe i një trashëgimie të vyer, bashkëjetesës harmonike mes
komuniteteve fetare dhe etnike36. Kalaja e Gjirokastrës është ndërtesa më e madhe
në qendrën historike të qytetit. Është e ndërtuar nga shkëmbinj madhështorë dhe
ngjan si një anije lufte. Brenda kështjellës gjenden galeri të shumta që sot një pjesë e
tyre përdoren si muze. Po ashtu siti arkeologjik i Antigones dhe mbi 500 ndërtesa
historike i japin qytetit një pamje mahnitëse dhe të paharrueshme për turistet që
adhurojnë historinë. Gjirokastra është edhe vendlindja e një prej shqiptarëve më të
njohur në mbarë botën (Enver Hoxha) qoftë për mire apo për keq, kjo gjë ja shton
edhe më tepër kureshtjen turistëve. Po ashtu Gjirokastra është edhe qyteti i letërsisë
së mrekullueshme të shkrimtarit më të famshëm shqiptar, i të madhit Ismail Kadare, i
gjuhëtarit dhe themeluesit të gjuhës letrare standarte shqipe37 Eq’rem Çabej. Pa
harruar këtu të përmendim se Gjirokastra është edhe “kryeqyteti” i Isopolifonisë, ku
cdo kater vjet organizohet edhe festivali kombëtar i polifonisë. Po ashtu vizitorët në
Gjirokastër gjejnë edhe bujarinë, ngrohtësinë, guzhinën tradicionale me djathin e
famshëm, rakinë dhe produktet e pafundme BIO, parqet e mrekullueshme natyrore si
ai i Viroit, parku natyral i Sotirë, i Cajupit, Uji i Ftohtë Tepelenë, ujrat Termale të
Bënjes në Përmet etj. Nëse i referohemi raportit përmbledhës së vizitorëve të kalasë
vëmë re se turistët që vijnë në Gjirokastër janë nga skajet më të largta të botës, nga të
pestë kontinentet. Sic vihet re edhe nga grafiku i mëposhtëm, dominojnë shqiptaret e
Shqiperise dhe të Kosovës por nuk mungojnë këtu: Australianët, Amerikanët,
Egjyptianët, Filipinasit, Moldavet, Gjermanët, Cekët
Koreanët, Japonezët,
Pakistanezët etj
Grafiku nr. 2 Fluksi i turisteve në qarkun e Gjirokastres në vite.

Burimi: Bashkia Gjirokaster
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Cultural Heritage ëithout Borders, Branch Office, Pazar, Gjirokaster
Raport i publikuar në websitin e Fondacioni Gjirokastra.
37
Gjirokastra turistike, bashkia Gjirokaster, 2012
36
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Rritja e numrit të vizitorëve në rajonin e Gjirokastrës ka ndikur shumë pozitivisht
edhe në zhvillimin ekonomik dhe në rritjen e mirëqënies sociale. Vihet re një rritje e
vazhdueshme e numrit të bed& breakfast po ashtu edhe një lulëzim të zejtaris në
zonën e quajtur Qafa e Pazarit. E jo vetem kaq pasi cdo turist që viziton qytetin e
Gjirokastrës shpenzon një shumë të konsiderueshme parash, sic vihet re edhe nga
tabela e mëposhtëme:
Tabela nr.2 Shuma e shpenzuar nga turistet
Shuma
e
shpenzuar
në
euro
Me pak se 25
euro
25‐ 45euro

%
e
vizitoreve
19%
53%

45 – 60

17%

Me shumë se 60
euro

11%

Burimi: Bashkia Gjirokaster
Sipas një sondazhi të bërë nga Zyra e Turizmit në Bashkinë Gjirokaster vihet re që
93% e të gjithë vizitorëve në Gjirokastër vijnë eskluzivisht për turizëm, 5 % e tyre
vijnë për arsye biznesi dhe pjesa e mbetur për arsye të tjera. Ky fenomen tregon se
turizmi në Gjirokastër është shume i preferuar.
Grafiku nr. 4 Qellimi i vizitoreve në GJirokaster

Burimi:
Zyra e
turizmit
pranë
bashkise
Gjirokaster

Duke ju referuar po të njëjtit burim vëmë re që një pjesë e mirë e turistëve që
vizitojnë Gjirokastrën ngelen përgjithësisht të kënaqur me te. Vetëm 8% e turistëve
ngelen të pa kënaqur nga Gjirokastra, një shifer kjo që duhet marrë në konsiderate
nga istitucionet lokale për të bërë më tepër per turizmin, më qëllim që të
minimizohet në maksimum pakënaqësia e turistëve.
Grafiku nr. 5 Impresioni i turisteve për Gjirokastren
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Burimi:
Zyra e turizmit pranë
Bashkisë Gjirokastër

KONKLUZIONE
Në këtë punim analiza e bërë konfirmon që roli i investimeve të huaja dhe
financimeve përfaqësojnë një rol deciziv edhe për të tërhequr turistë, duke marre në
konsideratë këtu edhe bukuritë dhe mrekullitë historike që gjenden në Gjirokastër.
Në pjesën e parë të këtij punimi kemi analizuar teoritë ekonomike kryesore mbi
investimet e huaja dhe impaktin e tyre në sektorin e turizmit në përgjithësi, dhe më
në specifike në Gjirokastër.
Në pjesën e dytë u vërejte se një faktor shumë i rëndësishëm për lulëzimin e turizmit
në Gjirokastër kanë qënë edhe reformat e ndërrmarra si nga qeveria qëndrore, po
ashtu edhe nga ajo lokale. Po ashtu edhe një impakt shumë pozitiv kanë pasur
investimet e huaja dhe grantet që kanë ardhur në këtë qytet dhe pikërisht në sektorin
e turizmit duke e bere gjithmonë e më tërheqës, dhe kryesisht një pjesë të mirë të
shtëpive tipike gjirokastrite të kategorise së parë dhe të dytë, po ashtu edhe kalanë
me krijimin e muzeut të ri.
Dhe për të konkluduar vihet re që me bërjen pjesë në listën e trashëgimisë botërore
të mbrojtura nga UNESCO ku u vleresua si një rast unikal i arkitektures,
monumenteve kulturore e historike dhe i një trashëgimie të vyer, bashkëjetesës
harmonike mes komuniteteve fetare dhe etnike bëri që të kishte një bum turistësh.
Megjithate duhet bërë më tepër për uljen e pakënaqësisë së turistëve.
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M.sc Arta Selmanmusa Kolegji Evropian Dukagjini,Kosovë
Roli i Analizes Financiare
Abstrakt
Analiza financiare në kushtët e tanishme është e nevojshme për shumë subjekte të
organizatës: për udhëheqësit, për punëtoret, për sektorët e ndryshme. Po ashtu
kreditoret dhe investitorët përdorin analizën financiare për të vendosur aftësinë e
organizatës në shërbimin e borxhit të tyre, dhe realizimit te fitimeve për pronaret e
aksioneve apo për bankat. Analiza financiare na tregon se ne çfarë situate ekonomike
xhindet ndërmarrja, a është stabile, likuide apo situat sulvente financiare. Informatat
financiare për të qënë të përdorshme në marrjën e vendimeve duhet të jenë:
relevante, të besueshme, të krahasueshme dhe të kuptueshme.
Pjesë e analizes financiare janë edhe pasqyrat financiare të cilat reflektojnë efekte
komulative të gjitha vendimeve menaxherial te marrura në periudhen e kaluar,
qëllimi i pasqyrave financiare është që të siguroj informata për poziten financiare,
përformancen dhe ndryshimet në poziten financiare, si bazë shumë e rëndesishme
për marrjën e vendimeve menaxherial.
Qëllimi i këtij punimi është të sqarojmë se në çfarë llojë informacioneve,
karakteristikave dhe hapave duhet të bazohet menaxheri gjatë analizes financiare, në
mënyrë qe të jetë sa më i sakt dhe efektim në marjën e vendimeve. Në vazhdim për të
ilustruar rolin e analizes financare në marrjën e vendimeve, me theks të vecant të
pasqyrave financiare, kemi bërë analizën pasqyrave financiare të Bankes Ekonomike.
Rezultatet kanë treguar se analiza financiare ka një rol të vecant në marrjen e
vendimeve, ku nëse përcaktojmë qëllimin, identifikojm të dhënat, vendosin procesin,
bëjmë llogaritjen, krakasojmë të dhënat nga një periudh në tjetren, interpretojmë
rezultatet dhe varësisht nga rezultatet vendosim aksionet, pa dyshim që do të jemi
efektiv në marrjen e vendimeve
Fjalët kyçe:Analiza financire ,pasqyrat financiare, vendimet efektive, menaxheri.
1 .Hyrje
Qëllimi themelor i pasqyrave financiare është që nëpërmjet të dhënave financiare të
inkorporohen në ato raporte , të prezantohen në mënyrë sa më të besueshme, gjendja
faktike financiare e ndërmarrjes për një periudh të caktuar. Për tu interpretuar dhe
kuptuar mirë gjendja financiare e ndërmarrjes nga ato raporte kërkohet të bëhet një
analizë financiare detaje e tyre.
Evoluimi dhe interpretimi i te dhënave financiare nga raportet e kontabilitetit, në
suazat e funksionit financiar , kërkon familjarizim me grupin bazik të teknikave
analitike, të cilat në praktikën financiare bashkohen, përdoren më të madhe si
instrument të rëndesishme të analizes financiare.
Përdoruesit e pasqyrave financiare mund të jenë të interesuar që të shohin progresin
e një kompanie ne krahasim a) më objektivat standarde të paravendosura
b)kompanitë e tjera të njëjtit aktivitet c)mundësit e tjera për të investuar. Pjesa më e
madhe e njerëzve që analizojnë pasqyrat financiare janë të interesuar te investojnë, te
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marrin hua, të menaxhojnë apo të marrin vendime në lidhje më respektimin e
rregullave ligjore.
Nder analizat e shumta të cilat ju bëhen pasqyrave financiare janë edhe analiza
horizontale më të cilën vlerësohen ndryshimet në vlerë monetare ose në përqindje të
kategorive të njëjta nga bilancet krahasuese të dy ose më shumë perioda dhe ajo
vertikale e cila përshkruan çdo vlerësim te dhënave financiare për një periudh kohore
por e krahason më ndonjë periudh tjetër.
2. Situata financiare
Në kuptimin etimologjik analiza financiare paraqet gjendjen financiare në një
moment të caktuar38, nga del se situata financiare shpreh gjendjen caktuar
financiare të organizatës. Në situatën financiare ndikojnë shumë faktor të ndryshëm
të cilët mund të jenë faktor të brendshme dhe faktor të jashtëm. Faktorët e
brendshme kryesisht ndikohen nga harmonizimi i detyrës më kapacitetet, njerëzore
dhe financiare, ku mund ti veçoj si më të rëndësishmet:
Vëllimi i mjeteve disponuëse financiare
Vëllimi i aktiviteteve
Struktura e mjeteve
Shkalla e harmonizimit ndërmjet mjeteve dhe detyrës
Faktorët ë jashtëm ndikohen nga sistemi ekonomik dhe politikat qeveritare, ku mund
ti veçojmë si39:
Sistemi ekonomik dhe masat e politikës ekonomike
Pozitën e firmës dhe ekonominë botërore
Stabilitetin monetar
Portofolin e burimeve të jashtme financiare
Ecuritë inflatore dhe burimet mjeteve financiare
Situata financiare në ndërmarrje mund të jetë nder të ndryshme si: situat financiare
standarde apo normale, situat konstituive financiare, situat e pavarur financiare,
situat e rënduar financiare dhe situatë e varur financiare. Në vazhdim do të
paraqesim karakteristikat themelore të këtyre situatave financiare.
2.1 Situata financiare standarde apo normale
Kur flasim për situatë standarde apo normale financiare mendojmë në gjendjen e
mjeteve të xhiros dhe në kualitetin e tyre në raport më burimet afatshkurta, situata
normale financiar sipas rregullores përcaktohet në rastin e konstitutivit të
ndërmarrës, por nuk do të thotë se kjo situatë mund të qëndroj përherë sipas
konstituivit, kjo situatë mund të jetë : stabile, likuide ose sulvente
Situata stabile ‐ nënkupton gjendjen financiare të cilën karakterizon raporti stabile i
përhershëm ndërmjet obligimeve në njërën anë dhe mjeteve likuide në anën tjetër.
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Situata likuide – nënkupton gjendjen financiare e cila mundëson shlyerjen e pakusht
të obligimeve afatshkurtra, kjo do të thotë se dispononte mjete në llogari për
falimentimin koherent të nevojave dhe, në anën tjetër mund ti paguaj të gjitha nga
llogaria rrjedhëse.
Situata sovlente – i takon grupit të situatës normale financiare por, ka kuptim më të
gjerë sepse ka të bëjë më atë gjendje financiare të ndërmarrjes e cila mund ti kënaqë
jo vetem obligimet e arritura por edhe ato në fazën e arritjes. Situata sulvente
përfshin aftësinë e përmbushjeve të obligimeve financiare sipas afateve të
përcaktuara.
2.2 Situata konstituive financiare(fillestare)
Situata konstituive e karakterizon ndërmarrjen në momentin e themelimit të saj, ku
në këtë moment verifikohet gjendja konkrete e saj. Situata konstituive financiare ka
një rëndësi e madhe, sepse ndikon në nivelin dhe cilësinë e situatës se mëtejshme
financiare. Kjo situatë financiare shprehet përmes bilancit fillestar, i cili themelohet
në fillim të themelimit të ndërmarrjes dhe njihet si bilanc i gjendjes së pasurisë së
ndërmarrjes.
2.3 Situata e rënduar financiare
Deri të kjo situatë vihet kur nuk përcillen si duhet rrjedhat materiale dhe financiare,
ku pjesa ma e madhe e mjeteve xhindet në fazën e angazhimit dhe një pjesë e
parëndësishme në formë monetare, një situatë e tillë nënkupton pamundësinë e
financimit të mëtejmë të riprodhimit.
2.4 Situata financiare e pavarur
Kjo situatë i përket gjendjes normale financiare, në aspektin cilësor kjo situat mund
të identifikohet më gjendjen stabile,likuide ose sulvente40. Situata e pavarur
financiare karakterizon gjendje kur ndërmarrja pjesën më të madhe të mjeteve e ka
siguruar nga burimet vetanake, ndërmarrjet të cilat janë në gjendje që më burimet e
veta ti mbulojnë mbi 75% të nevojave financiare, thuhet se janë në situatë të pavarur
financiare,
2.5 Situata financiare e varur
Situatën e varur financire e karakterizon fati së ndërmarrja të gjitha mjetet e
nevojshme i siguron nga burimet e jashtme, raporti mes mjeteve vetanake dhe
borxhit është në nivel më të ultë, kështu që vendimet merren nder ndikimin e plotë
të faktorëve të jashtëm (kreditoret, qofshin këto bankat apo institucione të tjera
bankare)
3. Nevoja për analizën financiare
Analiza financiare në kushtet e tanishme është e nevojshme për shumë subjekte në
ndërmarrje:për menaxheret, për punëtoret për sektorët e ndryshme. Po ashtu
kreditoret dhe investitorët përdorin analizën financiare për të vendosur aftësinë e
ndërmarrjes në shërbim të borxhit të tyre dhe realizimin e fitimeve për pronarët e
aksioneve apo për bankat. Bizneset duhet te japin informata financiare për gjendje e
40
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tij, sepse ka grupe njerëzish që kanë nevojë për ato informata. Informatat kontabël
duhet të jenë të qarta dhe të afërta për përdoruesit. Përdoruesit e informatave
kontabël janë të shumët dhe do veçojmë
Të punësuarit e firmës – kanë të drejtë në informata për gjendjen financiare së
ndërmarrjes së tyre, sepse e ardhmja e tyre dhe niveli i pagave varet nga gjendje
financiare e ndërmarrjes.
Huadhënësit – nënkuptohen bankat të cilat kanë dhënë kredi më afate të ndryshme,
ato dëshirojnë të sigurohen së ndërmarrja është në gjendje ti përballoj pagesat e
interesit
Furnitorët dhe kreditoret e tjerë dëshirojnë të dinë për aftësinë e pagesave të
ndërmarrjes.
Konsumatorët kanë nevojë të dinë së ka siguruar ndërmarrja mallra dhe shërbime,
apo mos është në rrezik të mbyllet.
Qeveria dhe agjencitë janë të interesuara për alokimin e resurseve në aktivitetet e
ndryshme të ndërmarrjeve.
Qeveria ka nevojë për informata për situatat kombëtare
Aksionaret e kompanisë dëshirojnë të dinë së me çfarë efektiviteti po menaxhohet
ndërmarrja e tyre dhe çfarë profiti do të përfitoj nga prona e tyre e investuar në
ndërmarrje.
Shërbimi tatimor kërkon të dijë cilat janë të ardhurat mbi të cilat duhet të caktohet
tatimi dhe taksa.
Menaxheret e kompanisë janë ata që drejtojnë ndërmarrjen dhe kanë nevojë të dinë
për gjendjen financiare të ndërmarrjes. Atyre ju nevojiten të dhënat veçanërisht për
vendimmarrje dhe kontroll të biznesit.
Analistet financiar dhe këshilltarët kanë nevojë për informata të klientëve të tyre
p.sh. Brokerat e bursave kanë nevojë për informata, në mënyrë që të tërheqin
investitorët në aksione dhe obligacione.
4. Pasqyrat financiare
Pasqyrat financiare janë raporte qe u lejojnë palëve të interesuara që të vlerësojnë
profitabilitetin se solventitetin e biznesit41. Këto raporte të kontabilitetit të quajtur
pasqyra financire, ofrojnë informata të përgjithshme për shfrytëzuesit dhe janë të
janë të dedikuara për shfrytëzuesit e brendshëm dhe të jashtëm.
Pasqyrat financiare zakonisht paraqiten në këto forma:
Pasqyra e bilancit
Pasqyra e suksesit (pasqyra e të ardhurave)
Pasqyra e ndryshimit të ekuitetit
Pasqyra e rrjedhjes së parasë
Këto pasqyra përbëjnë tiparin kryesor të kontabilitetit sepse ato janë mjetet e para të
komunikimit dhe te informimit kontabël, si dhe produkti final i analizave kontabël i
transaksioneve të biznesit.

41

Dr Sc . Skender Ahmeti, Kontabiliteti financiar Prishtinë 2007 fq. 43

77

4.1 Bilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjes është pasqyrë e pozitës financiare të ndërmarrjes për një kohë të
caktuar. Bilanci i gjendjes përbëhet nga mjetet dhe burimet e mjeteve, ai sherben për
shprehjen e gjendjes së mjeteve të ndërmarrjes, si të atyre disponuëse ashtu edhe te
mjeteve të angazhuara dhe burimeve të tyre. Bilanci raporton në formë të
përmbledhur gjendje e llogarive të pasurisë, kapitalit të vet dhe detyrimeve të
biznesit në datën e ndërtimit të tij për një periudhë të caktuar kohore.42
4.2 Pasqyra e suksesit (pasqyra e të ardhurave)
Pasqyra e të ardhurave raporton në formë të përmbledhur, gjendjen e llogarive të
hyrave, shpenzimeve dhe fitimit neto ose të humbjeve neto për një periudh të caktuar
kohore43.
Më fjalë të tjera, kjo pasqyre raporton suksesin operativ të ndërmarrjes në datën e
ndërtimit të saj për një periudh të caktuar kohore. Në pasqyrën e te ardhurave të
hyrat dhe shpenzimet prezantohen të matura mbi bazën e realizimit , prandaj
suksesi i firmës nepermejt kësaj pasqyre raportohet i vlerësuar mbi bazën e realizimit.
Qëllimi primar i kësaj pasqyre është raporti i neto fitimit apo neto humbjes të
ndërmarrjes për një periudhë të caktuar kohore.
4.3 Pasqyra e ndryshimit të ekuitetit
Ne pasqyrën e ekuitetit paraqitet pasqyra që shpreh fitimin apo humbjen për
periudhen konkrete, transaksionet kapitale, shpërndarjen e fitimit pronareve, lëvizjet
dhe llogarit rezervë dhe në llogaritë të tjera te ekuitetit. Në përgatitje e pakos së
pasqyrave financiare ,pasqyrat e ndryshimit të ekuitetit sherben si urë lidhëse
ndërmjet pasqyrës se të ardhurave dhe bilancit, sepse fitimi neto i periudhës është
pjesë përbërëse e kësaj pasqyre dhe në të njëjtën përshkruhet detajisht shuma e tij e
cila është mbajtur për tu riinvestuar në ndërmarrje.
4.4 Pasqyra e rrjedhjes së parasë
Pasqyra e rrjedhjessë parasë raporton ngjarjet që kanë ndikuar mbi llogaritë e parave
te kompanisë gjatë një periudhe fiskale44. Për periudhen në fjalë pasqyra e rrjedhjes
së parasë, shfrytëzimin e parasë, ndryshimin në balancën e parasë. Pasqyra e rrjedhjes
së parasë paraqet një analizë të gjitha transaksioneve të biznesit, duke, raportuar së
kur kompania përdor paranë e saj dhe çka bënë më të, ajo tregon derdhjet, të
pranuarit dhe rrjedhjet, pagesat të një entiteti gjatë një periudhe të caktuar kohore.
5. Karakteristikat themelore të pasqyrave financiare
Parakusht i rëndësishëm i sigurimit të bazës së të dhënave për analizën financiare
është organizimi i mirë i kontabilitetit dhe evidenca e saktë kontabël. Karakteristikat
cilësore të pasqyrave financiare sipas ‘’SNK45’’ janë:
- Kuptueshmëri
- Përkatësia
42
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- Besueshmëria
- Krahasushmeria
Kuptueshmëri – është cilësia bazë e informacionit të dhënë në pasqyrat financiare, në
këtë drejtim supozohet së përdoruesit e informacionit të raportit financiar kanë
nevoje të arsyeshme për veprimtarin e biznesit dhe kontabilitetit, prandaj ata me
kujdes i lexojnë dhe i studiojnë të dhënat e raportuara në pasqyrat financiare.
Kuptueshmëri si cilësi kryesore e informacionit kontabël nuk nënkupton se te dhënat
për segmente komplekse të biznesit që vështir kuptohet duhet përjashtuar nga
raporti financiar sepse vetem informacioni i plotë sherben si bazë per marrjën e
vendimeve racionale nga përdoruesit e tyre.
Përkatësia – e informacionit kontabël është veti e rëndesishme e cila e bënë
informacioni kontabel të dobishëm për përdoruesit e tij. Informacioni e posedon
cilësinë e perkatesis në çoftë së ai i ndihmon përdoruesit në marrjën e vendimeve të
drejta lidhur më ngjarjet e shkuara, të tashme dhe ardhshme të biznesit. Një
informacion kontabel është material në çoftë se shtrembërimet e tij ndikojnë në
marjën e vendimeve të përdoruesve.
Besueshmëria – si karakteristik cilësore e sistemit kontabel, konsiston në atë së kur
informacioni është pa gabime, përdoruesit mund ta përdorin për marrjën e
vendimeve sepse raporton në besnikëri atë të cilën ka synuar ta paraqes. Që të jetë i
besueshëm informacioni i dhënë në pasqyrat financiare neutral pa shtrembërime dhe
i përgatitur më kujdes duke i vlerësuar në mënyrë të arsyeshme pasiguritë dhe
rreziqet të cilat mund ta përcjellin biznesin.
Krahasushmeria – si cilësi e rëndesishme kontabël u mundëson përdoruesve të
vlerësojnë tendencën në gjendjen financiare dhe rezultatin e ndërmarrjes.
Përdoruesit gjithashtu duhet të kenë mundësi të krahasojnë pasqyrat të firmave në
mënyrë të vlerësojnë ndryshimet relative në gjendjen financiare dhe rezultatin
ekonomik të tyre. Krahasushmeria e pasqyrave financiare të një firme neper vite të
ndryshme varet nga qëndrueshmëria e metodave të kontabilitetit, të përdoruara në
përgatitjen e tyre.
Përfundime dhe rekomandime
Për kryerjen e çdo analize financiare duhet të sigurohet para së gjithash informacioni
sa më i plote mbi te dhënat e bizneseve dhe të tregut në pergjithësi. Informacioni i te
dhënave përfaqëso lenden e pare nga cilësia dhe përpunimi i së cilës varet cilësia e
rezultateve të analizës dhe i propozimeve të vendimmarrjes për eliminimin e te
metave ose përmirësimin e mëtejshëm të treguesve të biznesit.
Analiza financiare përfaqëson një nga fushat më krijuese dhe komplekse që kërkon
nga ekonomistet sa më shumë dije dhe fantazi, si dhe zgjedhjen e metodave teknike
të analizes, ashtu edhe ne zbulimin e matjen e lidhjeve midis faktorëve që ndikojnë
në ndryshimin e treguesve. Përdorimi në çdo rast i metodës më të përshtatshme
teknike për përpunim dhe analizën e proceseve dhe e treguesve të ndryshëm është
garanci në e mirë për arritjen në konkluzione dhe vendimmarrje sa më të drejta.
Pasqyrat financiare reflektojnë efektet komulative të gjitha vendimeve menaxherial të
marrura në periudhen ë kaluar. Pasqyrat financiare udhëhiqen nga rregullat, të cilat
janë të qëndrueshme për të gjitha bizneset.
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Qëllimi i pasqyrës financiare është që të sigurojë informata për poziten financiare
performansën dhe ndryshimet në poziten financiare, si bazë shumë e rëndesishme
për marrjen e vendimeve menaxheriale.
Nga analiza e bërë pasqyrave financiare te Bankes Ekonomike Sha mund te themi se
ngjatë periudhës dy vjeçare 2008 – 2009 ka pasur rritje te totalit të aseteve per
12.568.000 Euro ose 14.6%, ndersa per vitin 2009 deri ne vitin 2010 për 26.315.000 Euro
ose 26.7% ku po ne këto periudha kohor ka pasur edhe rritje e totalit te detyrimeve
ne vitin 2008 – 2009 per 11.897.000 Euro ose 16.02% , ndersa per vitin 2009 ‐2010 ose
31.1%, ndersa totali i ekuitetit te aksionareve ne vitin 2008 – 2009 ka pasur rritje për
671.000 Euro ose 5,7%,ku ne periudhen kohore 2009 – 2010 kemi një ulje prej
1.283.000 Euro ose ‐10.2%.
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Mustafa I.(2008),’’Menaxhmenti Financiar’’Prishtinë
Asllanaj Rr.(2010)’’Kontabiliteti Financiar’’ Prishtinë
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Osmani E. Jakupi Sh. (2012) ‘’Kontabiliteti Financiar ‘’ Ulqin
Pano A. Kërcuku S. (2102) ‘’Analiza Ekonomiko – Financiare ‘’ Tiranë
Nimani A.(2007) ‘’Menaxhimi i Financave Publike ‘’ Prishtinë
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Ruskeda Bilali
Genc Berhani
Jurisprudenca kushtetuese shqiptare e lidhur me parimin e barazise
para ligjit
Abstrakt:
Shpallja dhe garantimi i lirive dhe të drejtave të njeriut me kushtetutë e ligje, në
kuadër të së drejtës së brendshme, por edhe asaj ndërkombëtare, përbën një ndër
arritjet më të mëdha në shkencën juridike bashkohore. Sigurisht nuk është i
mjaftueshëm vetëm garantimi formal i këtyre të drejtave dhe lirive të shpallura, por
është i nevojshëm edhe zbatimi në praktikë i garancive të dhëna. Edhe pse në
sistemet demokratike janë zbatuar forma të ndryshme të mbrojtjes kushtetuese‐
juridike të lirive dhe të drejtave, në këtë aspekt shquhen sidomos ato sisteme, ku kjo
mbrojtje është siguruar nëpërmjet gjykatave kushtetuese. Në kuptim të nenit 124
paragrafi 1 të Kushtetutës tonë, Gjykata Kushtetuese është garantja e kushtetutës.
Kontrolli kushtetues i pajtueshmërisë së ligjeve dhe akteve të tjera, që kane fuqinë e
ligjit, me kushtetutën është aspekti më i rëndësishëm i veprimtarisë që kryen ajo. Në
këtë punim analizohet parimi i barazisë ligjore në kuadër të kontrollit abstrakt gjatë
veprimtarisë së Gjykatës tonë Kushtetuese; ndërsa në funksion të pasqyrimit sa më të
mirë të analizës, trajtimi paraqitet i ndarë në dy pjesë, përkatësisht barazia para ligjit
dhe mosdiskriminimi, si dhe derogimet nga parimi i barazisë formale. Gjykimet e
ligjshmërisë kushtetuese në respekt të parimit të barazisë kanë për objekt
arsyetueshmërinë e klasifikimeve ligjore. Standarti i gjithëpranuar i parimit të
barazisë është adoptuar edhe nga Gjykata jonë Kushtetuese dhe që tani përbën një
maksimë, sipas të cilës barazia në ligj dhe para ligjit duhet evidentuar vetëm kur janë
kushte të njëjta dhe jo në situata të ndryshme.
Barazia para ligjit dhe mosdiskriminimi në rregullimin juridik‐kushtetues.
Për mbrojtjen efikase të lirive dhe të drejtave të njeriut duhet të sigurohen
edhe mjetet e domosdoshme juridike, siç janë: barazia e plotë në të gjitha procedurat
para organeve gjyqësore dhe atyre të administratës, e drejta e ankesës kundër çdo akti
juridik individual, kushtetutshmëria dhe ligjshmëria, etj. Njëkohësisht me kushtetutë
duhen siguruar edhe garancitë e nevojshme, si parakusht për moscënimin dhe
respektimin e lirive dhe të drejtave, përmbushja e të cilave garanton mbrojtjen
kushtetuese juridike efikase të lirive dhe të drejtave të njeriut si individ, si qënie
njerëzore, por edhe si qenie politike, si pjesëtar politik – shtetas i shtetit përkatës46.
Edhe në nenin 18 të kushtetutës tonë47 sanksionohet parimi i barazisë ligjore, thelbi i
të cilit paraqitet në dy elementë të dukshëm: së pari, barazia e të gjithë qytetarëve
46

SALIU K., E drejta kushtetuese, Libri I, vep.cit., fq.217.
Përmbajtja e nenit 18 të Kushtetutës: “1. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. 2. Askush nuk
mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja etnia, gjuha, bindjet
politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. 3.
47
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para ligjit dhe së dyti, ndalimi i të gjitha diskriminimeve përkatëse, me përjashtim të
rasteve të përligjjes së arsyeshme dhe objektive.
Paragrafi 1 i nenit 18 paraqet një urdhërim barazie jo vetëm para akteve
ligjore, por edhe atyre nënligjore, duke i vendosur detyrime të gjitha organeve
shtetërore në veprimtarinë e tyre. Në një interpretim të zgjeruar të paragrafit 1, fjala
“ligj” nuk duhet interpretuar literalisht dhe as duhet marrë në kuptimin literal, por
identifikohet me të drejtën në përgjithësi duke përfshirë edhe aktet nënligjore.
Detyrimi mund t’i referohet çdo aktiviteti legjislativ, përfshirë edhe atë nënligjor, por
pjesa më e rëndësishme e aplikimeve të mundshme të vetë detyrimit lidhet me ligjin.
Jurisprudenca ndërkombëtare kushtetuese e zhvilluar nga fundi i viteve ’50 tregon në
një kontekst të ndërsjellë që barazia duhet konceptuar tashmë si një detyrim i
përbashkët për të gjitha ligjet e zakonshme cilëtdo qofshin subjektet të cilëve u
drejtohen dhe përmbajtjet normative përkatëse. Detyrimi i barazisë i përcaktuar në
nenin 18 nuk synon të realizojë një barazi me natyrë absolute, sepse po të ishte
kështu atëherë do të përjashtoheshin a priori ato dallime dhe klasifikime ligjore, prej
të cilave varet ekzistenca e vetë rendit juridik: kush do ta kuptonte literalisht
përmbajtjen sipas të cilës ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë, do të duhej në
fakt të konkludonte – në mënyrë paradoksale – që fajtorët dhe të ndershmit,
kreditorët dhe debitorët, të pandehurit, gjyqtarët dhe palët në proçes... do të duhej të
trajtoheshin në bazë të të njëjtës mënyrë; gjë e cila do ta bënte të pakonceptueshme
dhe gjithsesi të panevojshme të drejtën objektive në çdo pjesë të saj. Ajo që në fakt
kërkohet nga neni përkatës është një barazi relative: do të thotë përjashtuese e
diskriminimeve arbitrare mes subjekteve që ndodhen në situata të njëjta ose të
përafërta (ashtu sikurse edhe e përafrimeve arbitrare ndërmjet subjekteve që
ndodhen në situata të ndryshme). I tërë legjislacioni i zakonshëm shfaqet i
bashkëlidhur me parimin e përgjithshëm të barazisë pikërisht në këtë kuadër48.
Ndër rregullimet ligjore paraqet rëndësi mbrojtja e veçantë e parimit të barazisë dhe
mosdiskriminimiot nga ligji nr.10221 datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i
cili rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë si dhe mbrojtje efektive
nga diskriminimi, por nuk e kemi analizuar në detaje gjatë këtij punimi diplome për
shkak të qëllimit kryesor të tij për analizën e rregullimit kushtetues dhe
jurisprudencës kushtetuese të lidhur me parimin e barazisë ligjore.
Barazia para ligjit dhe mosdiskriminimi në jurisprudencën e Gjykatës tonë
Kushtetuese.
Standarti i gjithëpranuar i parimit të barazisë është adoptuar edhe nga
Gjykata jonë Kushtetuese dhe që tani përbën një maksimë, sipas të cilës barazia në
ligj dhe para ligjit duhet evidentuar vetëm kur janë kushte të njëjta dhe jo në situata
të ndryshme. Në vendimin e saj nr. 11, datë 27.08.1993, Gjykata shprehet se “Barazia në
ligj dhe para ligjit nuk do të thotë që të ketë zgjidhje të njëllojta për individë ose
kategori personash që janë objektivisht në kushte të ndryshme. Barazia në ligj dhe
para ligjit presupozon barazinë e individëve që janë në kushte të barabarta.”. Këtij
interpretimi të nenit 18 të Kushtetutës, Gjykata i është referuar edhe në vijim gjatë
punës së saj për të gjitha çështjet që lidhen direkt apo indirekt me parimin e barazisë
ligjore dhe mosdiskriminimin, ndër të cilat përmendim: vendimin nr.71, datë
Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk
ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive.”.
48
PALADIN L., Diritto costituzionale, Terza edizione, Padova, CEDAM, 2005, fq.167‐168.
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02.12.1998; vendimin nr.16, datë 17.04.2000; vendimin nr.171, datë 30.07.2002;
vendimin nr.34, datë 20.12.2005; vendimin nr.9, datë 26.02.2007; vendimin nr.20, datë
11.07.2007; vendimin nr.33, datë 12.09.2007.
Në vijim të referimit në parimin e barazisë ligjore në jurisprudencën e
Gjykatës tonë Kushtetuese paraqet interes arsyetimi i vendimit nr.11, datë 04.04.2007,
në të cilin ajo shfuqizon si të papajtueshëm me Kushtetutën nenin 9 të ligjit nr.9583,
datë 17.07.2006 “Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për
kthimin dhe kompensimin e pronës””, si një dispozitë që vjen në kundërshtim me
parimin e shtetit të së drejtës dhe barazisë para ligjit, pasi një pjesë e qiramarrësve të
banesave ish pronë private kanë përfituar banesë49 dhe për pasojë një trajtim më i
pafavorshëm i pjesës tjetër të qiramarrësve, të cilët janë në të njëjtat kushte me të
parët, përbën një diskriminim jokushtetues.
Respektimi i parimit të barazisë kërkon, ndër të tjera, mosdiskriminimin e
grupeve në kushte të njëjta të shtetasve pa arsye të përligjura. Ky parim kërkon që të
gjitha subjektet të trajtohen në mënyrë të njëjtë, por nuk formulon ndalime që të
mund të bëhet trajtim i diferencuar kur individët e grupet nuk ndodhen në kushte të
njëjta apo të ngjashme apo kur ka justifikim të arsyeshëm e objektiv, duke vendosur
një raport të arsyeshëm dhe proporcional mes mjeteve të përdorura dhe qëllimit që
synohet të arrihet. Kështu në shqyrtimin e papajtueshmërisë me Kushtetutën të
Vendimeve të Këshillit të Ministrave nr.43, 44 dhe 48 të datës 27.01.2006 me objekt
shmangien e nepotizmit në administratën publike (vendime të cilat përcaktojnë
kritere përjashtuese, që përbëjnë kufizime për individë të veçantë, por jo në kuptim të
nenit 17 të Kushtetutës),
Gjykata jonë Kushtetuese në argumentimin e vendimit përkatës50 përveç pyetjes
nëse këto përcaktime apo kufizime krijojnë situata diskriminuese apo vënie në pozita
të pabarabarta, arsyeton se “Antikushtetutshmëria e këtyre vendimeve nuk qëndron
vetëm në faktin se vendimet e Këshillit të Ministrave kanë efekt edhe për
marrëdhëniet e krijuara më parë, por edhe për shkak të mosrespektimit të parimit të
proporcionalitetit, sepse punonjësve që preken nuk u sigurohet punë tjetër. Sipas
këtij parimi, nga të gjitha mjetet e ndryshme që mund të shfrytëzohen për të arritur
një qëllim të ligjshëm, autoriteti administrativ mund të përdorë mjetet ligjore më të
përshtatshme, me të cilat mund të arrihet në shkaktimin e padrejtësisë më të vogël
për individin.” Në rastin në fjalë në trajtimin e barazisë para ligjit, ajo bën referim
edhe në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese të Sllovenisë (vendimit nr.57 i vitit
1992 të Gjykatës Kushtetuese të Sllovenisë) sipas të cilës “Një kuptim ekstrem i
barazisë pa marrë në konsideratë natyrën specifike të një gjendjeje të veçantë aktuale
ose ligjore, në fakt të çon në pabarazi”. Edhe në vendimin nr.171, datë 30.07.2002 të
Gjykatës tonë Kushtetuese arrihet në përfundimin se neni përkatës i ligjit për statusin
e deputetit nuk është në kundërshtim me nenin 18 të Kushtetutës “për faktin se
deputetët dhe konkuruesit e tjerë kanë pozita të ndryshme me njëri‐tjetrin dhe, për
pasojë, përjashtimi i ish‐deputetëve nga konkurimi, i bërë pikërisht për shkak të
pozitës së tyre, nuk cënon parimin kushtetues të barazisë para ligjit dhe as nuk
përbën ndonjë formë të veçantë diskriminimi”.
49

Kjo kategori qiramarrësish ka përfituar banesë në kushtet e nenit 1 të ligjit nr. 8647, datë
24.07.2000 “Për disa ndryshime në ligjin nr.8030, datë 15.11.1995 “Për kontributin e shtetit për
familjet e pastreha””
50
Bëhet fjalë për Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.20, datë 11.07.2006.
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Përsa i përket paragrafit 2 të nenit 18 të Kushtetutës, i cili përcakton se
askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si: gjinia, feja,
etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale
ose përkatësia prindërore, Gjykata jonë Kushtetuese i bën një interpretim interesant
në vendimin nr.33, datë 12.09.2007 me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me
Kushtetutën të neneve 141, 143, 144, 146/1 të Kodit të Punës dhe argumenton
“përmbysjen e barrës së provës në çështjet për diskriminimin”: “Kjo dispozitë
kushtetuese, para së gjithash sanksionon një detyrim negativ, sipas të cilit shteti
duhet të mos ndërhyjë, me qëllim që askush të mos diskriminohet padrejtësisht për
shkak të “gjendjes sociale” të tij. Në aspektin konceptual “diskriminim për shkak të
gjendjes sociale” do të thotë se individët mund të diferencohen dhe trajtohen në
mënyrë të pabarabartë bazuar në përbërjen sociale, që nuk ka lidhje me meritat e tyre
... Detyrimi i punëmarrësit për të provuar pretendimin (barra e provës) do të ishte
diskriminues, si parashikim në nenin 146/2 të Kodit të Punës, nëse provohej se
punëmarrësi përjashtohej mbi baza gjinie, race, feje, etnie, gjuhe, bindje, politike,
gjendje ekonomike, arsimore, sociale apo përkatësie prindërore, pra nëse ligjvënësi do
të bënte ndarjen e një grupimi social nga të tjerët, duke trajtuar në mënyrë të
disfavorshme njërin grup nga tjetri, por brenda kategorisë së punëmarrësve. Qëllimi i
ligjvënësit në këtë rast nuk është i lidhur me ndonjë dëshirë apo vullnet për të
trajtuar në mënyrë të disfavorshme kategori apo shtresa të caktuara shoqërore, por t’i
japë mundësi punëmarrësit që nëpërmjet nenit 146/2 të Kodit të Punës të provojë
përpara gjykatës elementët diskriminues, mbi bazën e të cilave mund të përfitojë
edhe dëmshpërblimin për zgjidhje të kontratës pa shkaqe të arsyeshme51 ...
Diskriminimi nuk mund të qëndrojë si motiv më vete, por duhet të jetë i lidhur
ngushtësisht me ndonjë të drejtë tjetër themelore të parashikuar në Kushtetutë”. Në
këtë interpretim të rastit Gjykata jonë i është referuar edhe jurisprudencës së
Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, që e sheh parimin e diskriminimit në
funksion të të drejtave të tjera të mbrojtura nga Konventa Europiane për të Drejtat e
Njeriut duke vënë në dukje natyrën jo autonome të nenit 14 të Konventës52, i cili nuk
mund të zbatohet në rast se nuk merret së bashku me një nen tjetër të Konventës. Në
çështjen Rasmussen kundër Danimarkës (28 nëntor 1984, Seria A Nr. 87, fq.12,
paragrafi 29) deklarohet se “Neni 14 plotëson dispozitat e tjera materiale të Konventës
dhe Protokolleve. Ai nuk ka ekzistencë të pavarur pasi ka efekt vetëm në lidhje me
“gëzimin e të drejtave dhe lirive” të mbrojtura nga këto dispozita ... Nuk mund të ketë
51

Vëmë në dukje, ndër të tjera, se në mendimin paralel të vendimit të Gjykatës Kushtetuese që
është marrë në analizë i bëhet referim edhe Direktivës 78/2000 të Bashkimit Europian “Mbi
krijimin e kuadrit rregullator për trajtim të barabartë në marrëdhëniet e punësimit”, e cila
specifikon se personi/punëmarrës që pretendon diskriminim nuk ka për detyrë ta provojë
diskriminimin, por vetëm t’i ofrojë dyshimin gjykatës se ka pasur vend për diskriminim. Ky i
fundit, nëse punëdhënësi nuk e provon dot mungesën e diskriminimit duhet të vendosë në favor të
punëmarrësit. Pas prezumimit për diskriminim nga ana e punëmarrësit, i takon punëdhënësit të
provojë të kundërtën, do të thotë që nuk e ka diskriminuar punëmarrësin. Nisur nga kjo direktivë
del se barrën e provës e ka punëdhënësi dhe punëmarrësit vetëm i duhet të krijojë dyshimin tek
gjyqtari se ka pasur diskriminim pa qenë i detyruar ta provojë.
52
Neni 14 i KEDNj “Gëzimi i të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Konventë duhet të
sigurohet pa diskriminim për shkaqe seksi, race, ngjyre, gjuhe, feje, ideje politike ose ideje tjetër,
origjine kombëtare ose sociale, lidhjeje me një pakicë kombëtare, pasurie, lindjeje apo statusi
tjetër”.
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vend për zbatimin e tij në rast se faktet në shqyrtim nuk përfshihen në fushën e
zbatimit të një a më shumë prej këtyre të fundit53”. Po kështu edhe në çështjen Palau
Martines kundër Francës (vendimi i datës 16.12.1997 i Gjykatës Europiane për të
Drejtat e Njeriut) ajo ka theksuar se Neni 14 i Konventës plotëson të drejtat e tjera
themelore të përcaktuara nga Konventa dhe protokollet e saj; ai nuk qëndron i
pavarur, duke qenë se ndikon në “gëzimin e të drejtave dhe lirive” të parashikuara në
këto dispozita; megjithëse aplikimi i nenit 14 nuk presupozon shkeljen e këtyre
dispozitave, nuk ka vend për aplikimin e tij përveçse në rastet kur faktet e çështjes
lidhen me respektimin e të drejtave të tjera të Konventës.
Konkluzione
Gjykata jonë Kushtetuese ka një qëndrim të konsoliduar tashmë në çështjet e
ligjshmërisë kushtetuese lidhur me aplikimin e parimit të barazisë duke adoptuar
standartin e gjithëpranuar të barazisë në ligj dhe para ligjit, standart i krijuar që me
vendimin nr.11 të datës 27.08.1993 “Barazia në ligj dhe para ligjit nuk do të thotë që të
ketë zgjidhje të njëllojta për individë ose kategori personash që janë objektivisht në
kushte të ndryshme. Barazia në ligj dhe para ligjit presupozon barazinë e individëve
që janë në kushte të barabarta dhe se vetëm në raste përjashtimore dhe për shkaqe të
arsyeshme e objektive mund të përligjet trajtimi i ndryshëm i kategorive të caktuara
nga kjo e drejtë.”, vendim të cilit ajo i është referuar edhe në vijim gjatë punës së
saj.Me vendimin nr.33, datë 12.09.2007 ajo e ka interpretuar nenin 18 paragrafi i dytë
si një detyrim negativ, sipas të cilit shteti duhet të mos ndërhyjë me qëllim që askush
të mos diskriminohet padrejtësisht për shkak të gjendjes sociale, etj. Gjithashtu mban
të njëjtin qëndrim me jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut
kur argumenton përmbysjen e barrës së provës në çështjet për diskriminimin, si dhe
përcakton se diskriminimi nuk mund të qëndrojë si motiv më vete, por duhet të jetë i
lidhur ngushtësisht me ndonjë të drejtë tjetër themelore të parashikuar në
Kushtetutë.Gjykimet e ligjshmërisë kushtetuese në respekt të parimit të barazisë kanë
për objekt arsyetueshmërinë e klasifikimeve ligjore, arsyetueshmëri që nuk gjen
zgjidhje në mirëbesimin e zgjedhjeve të bëra nga parlamenti, por lidhet më shumë
me koherencën e diferencimeve apo ngjashmërive në shqyrtim, e vlerësuar kjo në
raport me trajtimin që ligjet i ofrojnë kategorive të tjera ose rasteve të tjera, të
krahasueshme me ato të kundërshtuara. Shqyrtimi i respektimit të normës
kushtetuese të barazisë përfshin edhe tertium comparationis, të formuar nga apo në
disiplinat e vëna përballë asaj të cilës i kundërshtohet pajtueshmëria me
KushtetutënEdhe vetë Kushtetuta jonë ka parashikuar derogime nga parimi i
barazisë, të cilat, siç paraqitet gjatë trajtimit të mësipërm, gjenden në nenet 9, 41, 61,
73 e ndonjë tjetër të saj.
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Prof.Dr. Sadije Bushati Fakulteti Ekonomik, Shkoder
Arritjet ne turizmin malor ne Shkoder dhe zhvillimi i tij ne te
ardhmen
Abstrakt
Strategjisë së turizmit 2007‐2013 po i vjen fundi, prandaj janë parë arritjet dhe
mosarritjet e saj në zonat malore të Shkodrës deri në kohët e sotme. Trajtohen
shkurtimisht pikat turistike: Thethi, Razma dhe Vermoshi. Për vitet në vazhdim
jepen disa mendime për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit të qëndrueshëm në këto
pika turistike malore e më gjërë.
Tourism Strategy 2007‐2013 is coming to an end, and therefore we have seen
achievements and its failures in mountainous regions of Shkodra until present times.
Treated briefly resorts: Theth, Razma and Vermoshi. For years to come are some
thoughts for further development of sustainable tourism in these mountain tourist
spots.
Shqipëria vlerësohet se ka potenciale të mëdha për zhvillimin e turizmit, mbasi
shumë burime atraksioni historike, kulturore dhe natyrore, kanë cilësi mjaft të larta.
Në strategjinë e turizmit 2007‐2013 është theksuar se për ne shqiptarët, më të
rëndësishme janë tendencat në preferencat e turizmit. Kështu, kultura, aventura,
zbulimi, sportet dhe ekoturizmi konsiderohen tregjet me rritje më të shpejtë të
turizmit. Në strategjinë e përmendur më sipër, shenohet:”… Produkti qëndror i
Shqipërisë do të jetë “zbulimi” i saj. Produkti është një prezantim dhe një prerje
tërthore e përgjithëshme e historisë, natyrës, arkeologjisë, kulturës së jetesës,
kuzhinës dhe mikpritjes së Shqipërisë.” Dhe më poshtë “Shqipëria do të specializohet
në tërheqjen e udhëtarëve individualë e të arsimuar dhe të grupeve të specializuara të
udhëtarëve. Objektivi kryesor i tregut, do të jenë individët me të ardhura mbi
mesataren nga Europa (kryesisht nga Europa veriore dhe Britania e Madhe) dhe
Amerika e Veriut. Ky segment përfaqëson një segment demografik me dëshirë të
madhe për të paguar për produktet unike të Shqipërisë dhe modelet sipas të cilave
shpenzojnë, do të kontribuojnë më shumë në përparimin e objektivave të zhvillimit.
Pika e fortë e Shqipërisë, do të jetë krijimi i vlerave për turistët në një larmi të madhe
vendesh gjeografike”
Më parë kishim strategjinë për vitet 2002‐2012, por kjo u shqyrtua dhe u plotësua në
vitet 2005‐2006, pastaj u paraqit si strategji për vitet 2007‐2013..
Në strategjinë e fundit, paragrafi 1.2, kapitulli I emërtohet “Ku jemi” dhe aty shkruhet
se në vitin 2006, mbas 4 vitesh që nga 2002 të strategjisë 2002‐2012, kanë mbetë të
pararealizuara disa pika të rëndësishme të kësaj strategjie dhe të planit përkatës të
veprimit dhe ato renditen njëra pas tjetrës. Ndër to, po citoj vetëm dy:
Qartësimi i titullit të pronësisë;
Financimet për mbrojtjen dhe ruajtjen e vendeve me rëndësi natyrore e kulturore.
Por akoma sot, janë jo vetëm të parealizuara, por pika penguese të zhvillimit të
turizmit. Ka pak ditë që një televizor publik jepte pamje trishtuese të Parkut
Kombëtar të Lurës, ndërsa për problemet e pronësisë së tokës, shteti po tregon se nuk
ka vullnet të mirë për zgjidhjen e tyre.
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Duke vazhduar me paragrafët dhe kapitujt e tjerë, gjejmë shumë pika të paplotësuara,
si problemi i plehrave (5.8.3), i Ujrave të zeza (5.8.4) etj.
Nuk mund të thuhet se nuk ka pasë përpjekje për përmirësime; shpesh herë janë
dëgjuar edhe vendime për masa të rrepta e gjoba të forta për drejtuesit e komunave,
sidomos për plehrat, por kudo të shkosh, patjetër do të shohësh grumbuj plehrash në
anë të rrugëve kryesore. Si duket vendimet nuk janë zbatuar ndonjëherë. Pastaj edhe
buxheti i shtetit, që i vihet në dispozicion zhvillimit të turizmit, mendojmë se ka vend
të studiohet më mirë. Tabela e më poshtëme jep fondet e buxhetit të shtetit për
turizmin për disa vite:
Tab.1: FONDET E BUXHETIT TE SHTETIT PER TURIZMIN
Viti
2007
2008
2009
2010
FONDET E BUXHETIT
TE
SHTETIT
PER
TURIZMIN Total (ne
000 leke)

49,000

84,000

91,750

97,650

Fondet e mësipërme janë ndarë gadi përgjysmë për investime dhe promocione
turistike.
Për realizimin e disa pikave të Strategjisë 2007‐2013, janë përdorur projekte të
ndryshme të financuara nga donacione, si tregohet më poshtë:
Tab.2: DISA PROJEKTE PER TURIZMIN SHQIPTAR DHE FINANCIMET E TYRE
Projekti
Financuesi
Kosto
Krijimi i paraqitjes efikase të UNDP/MTKRS
64.300 $
internetit të klasit botëror për
turizmin shqiptar
Inteligjenca e tregut për turistët UNDP 1
15.000 $
e synuar
Gjirokastra e bukur
UNDP
1.120.000 $
Berati i bukur
Projekti i turizmit rural te
qendrueshem “40 hanet”
Zhvillimi i qëndrueshëm dhe i
integruar i zonave historike dhe
kulturore

UNDP
MTKRS/Donatoret 2

970.000 $
50.000 €

CARDS, 2006

3.000.000 €

Në strategji jepen edhe disa indikatorë, sipas të cilëve do të mund të bëhen krahasime
mbi zhvillimin e turizmit në vitin 2013, si fund i periudhës së strategjisë, me vitin
2006 dhe këto janë:
Indikatorët për zhvillimin e turizmit 2006 – 2013:
Numri i vizitorëve gjithsej
Viti 2006
1,2 milion
Viti 2013
3,5 milion
2. Numri i vizitorëve me kombësi dhe shtetësi jo shqiptare
Viti 2006
0,50 milion
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Viti 2013
2,10 milion
3. Vizitorë me kombësi dhe shtetësi jo shqiptare si pjesë e totalit të vizitorëve
Viti 2006
24%
Viti 2013
60%
4. Të ardhurat bruto nga turizmi
Viti 2006
0,8 Miliard Euro
Viti 2013
2,0 Miliard Euro
5. Rritja e të ardhurave mesatare nga çdo vizitor në 2013 krahasuar me 2006: 35‐40%
Nga MTKRS është pohuar se në vitin 2012, këto shifra janë realizuar, bile edhe
tejkaluar.
Gjithsesi, duke ditur se studiuesit po përgadisin strategjinë për vitet e ardhshëm 2013‐
2020, po bëjmë përpjekje të japim disa mendime.
Dhe ajo për të cilën do të ndalemi më shumë është turizmi malor në veri, në rrethin e
Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe. Ky turizem, çdo vit e më shumë, po bëhet më
tërheqës. Pushues nga zona të ndryshme të vendit dhe turistë të huaj, të apasionuar
pas bukurisë dhe madhështisë së maleve, eksplorues të natyrës, po preferojnë zonat
turistike malore të Shkodrës e me gjërë. Thethi, Razma dhe Vermoshi janë vendet që
presin më shumë pushues në sezonin veror.
Duke ndjekur strategjinë për zonat turistike malore, sipas projekteve të treguara më
sipër, edhe në këto zona, janë ndërtuar disa hane. Duke qënë park kombëtar që në
vitin 1966 dhe duke parë interesimin e turistëve të huaj, Thethi është trajtuar në
veçanti, në bashkëpunim me GTZ.
Thethi ndodhet rreth 70 km larg Shkodrës, në Alpet Shqiptare. Sipërfaqja e parkut
kombëtar përmban 2 630 hektarë dhe shtrihet në një lartësi prej 600 ‐ 2 570 metra
mbi nivelin e detit. Ai është i vendosur midis majave të larta të Radohimës, Majës së
Arapit e Jezercës, që dallohen për bukuritë natyrore nga majat e tjera në Alpe. Lumi i
Shalës rrjedh përmes Thethit me ujin e tij të paster si kristal, ndërkaq nga malet
zbresin ujëvara. Ka bimësi të dendur, ku 90% përfaqësohet nga pyjet e dendura të
ahut, por ka edhe panjë, frashër, shkozë etj, kurse fauna përbëhet nga shumë lloje
shpendësh, disa lloje reptilësh dhe amfibësh. Në ujërat e lumit Shalë gjendet edhe
trofta e mermertë. Rruga për në Theth bëhet kryesisht nga segmenti Shkodër‐ Koplik‐
Bogë‐Theth; deri në Bogë ajo është e asfaltuar, më pas paraqitet mjaft problemtike,
sidomos në pjesën e Qafës së Thores, ku mund të ecet vetëm me makina të larta. Kjo
rruge bllokohet çdo vit nga bora dhe hapja e saj bëhet e mundur vetëm në pranverë.
Disa të dhëna për numrin e turistëve dhe të ardhurave të marra nga GTZ, paraqiten
më poshtë:

Fig. 1 NUMRI I TURISTEVE NE THETH SIPAS VITEVE
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Fig.2 NUMRI I HANEVE DHE SHTRETERVE NE THETH

Fig.3 SASIA E TE ARDHURAVE NE EURO

Gjatë vitit 2011 ishin 23 hane (bujtina) me më shumë se 250 shtretër, që ofrojnë
strehim dhe ushqim. Gjatë vitit 2011 në Theth shkuan 12000 turistë, 80‐85% e të cilëve
ishin të huaj, pra 15‐20% shqiptarë, kur në vend numrohen 75% e turistëve të jenë
shqiptarë.
Të ardhurat nga turizmi gjatë 2011(rreth 200 000 euro) janë 7‐8 herë më të larta se
ndihma social‐ekonomike e shtetit. Kjo ka bërë që jo vetëm banorët, por edhe
pushteti vendor të mbështesë dhe bashkëpunojë për projekte të tjera të vogla.
Në Theth mund të zhvillohen aktivitete të ndryshme si p.sh. ngjitjet malore,
speleologjia (turizmi i shpellave), kajakët në përroin e Thethit, peshkimi sportiv
malor, sportet dimërore në shpatet natyrore me dëbore, biçikleta malore, etj.
Pikat më piktoreske që duhen vizituar janë:Vorri i Riecit, nga ku shihen Okoli, Qafa e
Pejës, kalaja natyrore dhe Shtegu i Dhenve apo dhe Bregu i Bubës, sipër lagjes Gjelaj;
pastaj kanioni i Grunasit që është rreth 2 km i gjatë, 40 deri 60 m i thellë dhe vetëm
2‐ 3 metra i gjërë; pastaj shpellat: Shpella e Harapit dhe Bira e
Rrathëve; pastaj Ujëvara e Thethit 25 m e lartë; vendburimi i lumit të Shalës në Okol,
burimet e të cilit nxjerrin 2,5 ‐ 3 m kub ujë, që vë në punë një hidrocentral të vogël
dhe 12 mullinj që shërbejnë për ujë të pijshëm, me cilësi të lartë.
Parku Kombëtar i Thethit është propozuar që të jetë pjesë e një parku ndërballkanik
të quajtur “Kreshtat e Ballkanit”, ku të përfshihen territore edhe nga Kosova dhe Mali
i Zi. Projekt i ri i GIZ( German International Cooperation) ka të bëjë më zonën e
cituar, ( “Peaks of the Balkans”) si një destinacion për turizem malor. Objektivat e
këtij projekti janë: Të krijohen të ardhura për popullatën lokale; Të ndalet braktisja
nga zonat malore e popullatës nga Kosova, Mali i Zi dhe nga Shqipëria; Të sjellë lidhje
ndërmjet këtyre zonave të tre shteteve së bashku.
Një pikë tjetër shumë e fortë malore turistike në Shkodër është Razma.
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Ndodhet 41 km nga Shkodra dhe 900 metra mbi nivelin e detit, rrëzë malit të
Veleçikut. Ajo është një nga vendet më të bukura të Alpeve dhe me klimë me vlera
kurative për sëmundje të ndryshme. Në mes të pishave, lëndinave, kullotave alpine e
peisazheve malore ka mjaft banesa të tipit alpin. Rruga e shtruar, edhe pse e ngushtë,
bën të mundur që në Razëm të shkohet lehtësisht edhe me makina të vogla.
Në Razëm ka hotele dhe shtëpi private, ndërtimi i disa prej tyre ka nisur që në vitet
'20 të shekullit të kaluar nga familjet shkodrane. Aty zhvillohen ekskursione
alpinistike, ndeshje sportive, gjueti etj dhe frekuentohet në të gjitha stinët e vitit.
Këto hotele kanë dhe restorante, por ka dhe disa restorante të tjera të vogla.
Pushuesit familjarë që frekuentojnë shtëpitë alpine, më së shumti preferojnë të
gatuajnë vetë.
Zona turistike e Razmës shtrihet në një pllajë karstike, që paraqet kontraste befasuese
në reliev. Ky reliev përfaqësohet nga tre fusha: ajo e Razmës, Troshanit dhe Fusha e
Zezë. Ka pyje ahu dhe pishe dhe faunë të pasur me kafshë e shpendë. Ushqimet janë
tradicionale, më kryesori është fërliku, i cili piqet jashtë në natyrë.
Në Razëm ka të paktën 11 shpella të vizitueshme, secila me emër të përveçëm
Një pikë tjetër shumë e fortë turistike është VERMOSHI
Ai gjendet në distancë 95 km. nga qyteti i Shkodrës dhe bën pjesë në komunën e
Këlmendit; ndodhet në pjesën më veriore të vendit dhe për të arritur aty nga
Shkodra, do të kalohet nga fshatra të tjerë turistike si: Tamara, Selca, Qafa e
Berdolecit e Lepusha. Deri në Tamarë rruga është normale, pastaj ka probleme.
Vermoshi ndodhet në fushë malore të krijuar nga lumi i Limit, me origjinë
akullnajore, e vendosur në lartësinë 1 100 metra mbi nivelin e detit. Në të dyja anët e
luginës shpatet e maleve janë të mbuluar me pyje ahu e halore dhe kullota. Në
Vermosh ka një hotel dhe 15 hane, ndërsa rrugës deri atje ka dhe dy hotele, një në
Tamarë dhe një në Qafë të Bërdolecit.
Në Vermosh, hanet ofrojnë në total 120 krevate. Një aktivitet, që zhvillohet në gusht,
është "Logu i Bjeshkëve", në të cilin zgjidhet "Miss Bjeshka" dhe tërheq mjaft turistë.
Aktivitete të tjera që mund të zhvillohen janë ngjitjet malore në malësinë e Marlules,
shëtitjet në luginat e Lëpushës dhe Cemit, skitë në shpatet natyrore me dëborë,
peshkimi sportiv i troftës, gjueti etj. dhe shumë të rëndësishëm janë turet e
biçikletave malore. Për këtë zonë ka harta përkatëse me detaje për itineraret.Ushqimi
është tradicional i zonës, bio, me produkte qumështi dhe mish të freskët, por edhe
me pemë frutore, si qershi, kumbulla e zezë, molla dhe dardha.
Në zonat malore të Shkodrës ka edhe pika të tjera të njohura për bukuritë natyrore,
ndonjëra e përdorur nga familjet e pasura dikur për verim, si Boga, zonat rreth
Liqenit të Fierzës, ku shkohet me traget etj etj. Të gjitha pikat turistike malore janë
lënë autentike, për të tërhequr turistët eksplorues.
Megjithate, ne vete shqiptarët e ndoshta edhe shumë shkodranë nuk i njohin këto
zona. Dihet se shumica e popullsisë nuk është eksploruese dhe kërkon kushte rehatie,
të cilat duke mos i gjetur në vend, preferon të shkojë jashtë. Kështu ndodh me të
gjitha moshat dhe për të gjithë kohën. Në qoftë se do të investohet për pista për
sportet dimërore si ski, hokej, balet në akull etj etj, ku pushuesve t’u ofrohen paisjet e
duhura, do të krijohen mundësitë që të preferohet nga të gjitha grup moshat, me çdo
nivel ekonomik, e më pas do të mund të përfaqsohemi me skuadrat tona në këto
sporte, njikohë që shihen të përfaqsuar fqinjët me popullsi sa çereku i jonë. Shumë
shpesh ka organizime grupesh të ndryshme, edhe me femijë, që shkojnë për fund jave
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në Kaloshin, Mali i Zi, për ski dhe kalojnë rrugës malet tona të mbuluar me borë, por
pa kushte të tjera.
Nga të gjitha këto që përmendëm më sipër, për të zhvilluar turizëm më të kënaqshëm
dhe frutdhënës, në përgjithësi, dhe turizem malor në veçanti, mund të nxjerrim këto:
PERFUNDIME DHE REKOMANDIME
Turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, me rreth
10% të prodhimit të brëndshëm bruto dhe kontribuon në rritjen e të ardhurave të
banorëve të komunitetit.
Në zonat malore ka potenciale të pashfrytezuara, që mund të prodhojnë të ardhura,
por duke mbajtur ekuiliber ndërmjet mbrojtjes dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të
burimeve natyrore.
Për të patur zhvillim të qëndrueshëm të pikave turistike duhen plotësuar standarte të
përcaktuara në ndërtimet, me qëllim që të ruhet trashigimia kulturore dhe specifike e
çdo zone, duke mbrojtur biodiversitetin e burimeve natyrore.
Shteti duhet të marrë seriozisht dhe të zgjidhë problemin e pronësisë, kryesisht të
tokës, sepse kështu do të rritet interesimi për investime për vendas dhe të huaj.
Sot kërkohet gjithnjë e më shumë një mjedis i pastër, prandaj shteti dhe organizatat
joqeveritare duhet të veprojnë dhe të investojnë sa më shpejt për sistemin e pastrimit,
ndarjen e mbeturinave dhe riciklimin e tyre si dhe për ndërgjegjësimin e popullatës.
Shteti duhet të investojë për rregullimin e ujrave të zeza edhe në zona lokale me
biofiltra. Janë rindërtuar shumë segmente rrugore, por ka akoma disa rrugë ende në
gjendje të keqe, si në disa nga destinacionet malore turistike, prandaj duhet të
ndërhyhet për riparimin, zgjerimin, sigurimin e tyre.
Të rregullohet furnizimi me energji elektrike (qoftë edhe duke ndërtuar hidrocentrale
të vegjël në lumenjtë locale); shërbimi shëndetësor për vendasit dhe turistët;
shërbimi telefonik kombëtar dhe ndërkombëtar dhe interneti.
Të shtohet promovimi i zonave turistike malore, website, të ndërtohen guida
turistike; të ndërhyhet në organizimin e transportit publik të përshtatshëm për
turistët. Si vend me burime të shumta uji të pijshëm, duhet të investohet që qytetarët
ta kenë atë. Pushteti vendor në Shkodër, me specialistë përkatës, të ndërtojë projekte
për pista të sporteve dimërore në një ose më shumë pika malore turistike, që
ndodhen më afër qytetit, që të mund të frekuentohen nga të gjitha shtresat dhe nga
të gjitha moshat. Pastaj t’i shpallë projektet për mundësi zbatimi nga qytetarë,
biznesmenë e donator vendas ose të huaj. Kjo do të mundësojë më shumë banorët e
zones të kalojnë pushime në fund jave në fusha dëbore me ski etj.; të rijtë do të mund
të angazhohen në sportet dimërore dhe të konkurojnë si fqinjët tanë.
Të shihet me prioritet rritja e fondit të buxhetit të shtetit për investime në fushën e
turizmit në përgjithësi dhe në turizmin malor, në veçanti.
Literatura:
1. “Strategjia sektoriale e turizmit 2007‐2013” MTKRS
2.”Sipermarrja dhe ekoturizmi ne Shqiperi”, Ismail Beka, GIZ, Tetor 2012
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4. “Turizmi malor ne Shqiperi”, A.Mesi , 2007
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Dr. MBA. MSc., Enriko Ceko
Services quality – an important factor for economic development of Ulqin
commune.
Cilësia e shërbimeve ‐ faktor i rëndësishëm për zhvillimin
ekonomik të komunës së Ulqinit.
Abstract
Quality of service has been in the spotlight constantly, because services are more
complex than most of products. Service providers need to understand how services
are evaluated by customers, in order to find ways and means to improve them. In
reality it is difficult to determine the quality of services and this because different
subjects, to achieve the same or similar services, use different procedures, tools,
techniques, materials and devices. Technical quality refers to what customers receive
from their interaction with a services firm, but since services include interaction
between customer and provider directly, customers are influenced by how the quality
is offered, and it is functional quality, which can not be measured objectively by the
clients. The process of perception of service quality by clients is complicated, because
in such a process are not included only previous experiences of clients, but also their
expectations in every case. Expected quality is a function of a number of factors, such
as marketing communication, face‐to‐face communication, company image, the
image of the country, the price, needs, requirements and customer values, etc.
Quality of service can be measured based on several dimensions, techniques and
models.
The materials used in this study were obtained from primary sources and are used
according to the theory of quality of service, marketing, administrative and business
communication, strategic management, etc. They are read and further the materials
are selected. After that, the selected materials are read carefully and quotations,
citations, paraphrases and summaries are done. On the basis of materials and
personal views generated during the study of this issue, it is written further
discussion of the issue and conclusions have been drawn. Recommendations have
been drawn under the bases of conclusions.
The main result of the study is that the improvement of service quality can be
achieved only through total quality management, marketing mix, the application of
modern techniques and methods as blueprints, customer expectations measurement,
recognizing inconsistencies, correct use of information, etc.
Discussion
Quality has been analysed as a factor in the management process since the 1930s, but
it was not until after the Second World War that it became important. North
American managers brought in to advise Japanese companies on restructuring after
the war devised new concepts of quality which began to be accepted as being of
universal application. The important pioneers in this field were W. Edwards Deming,
Joseph M. Juran and Kaoru Ishikawa. A universally agreed definition of quality still
does not exist. Juran suggested that quality should be seen as "fitness for use".
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Another short definition from Crosby views quality as "conformance to requirements"
rather than "goodness, or luxury, or shininess, or weight". These definitions from the
management literature make it clear that quality cannot just be defined in relation to
some abstract concept of "excellence", but should be seen in relation to the demands
of the user of the final product. In the management context, quality processes can be
applied to any product and / or service (1).
Service quality
Service quality is a comparison of expectations with performance (2). A business with
high service quality will meet customer needs whilst remaining economically
competitive. Improved service quality may increase economic competitiveness. This
aim may be achieved by understanding and improving operational processes;
identifying problems quickly and systematically; establishing valid and reliable
service performance measures and measuring customer satisfaction and other
performance outcomes. From the viewpoint of business administration, service
quality is an achievement in customer service (3). It reflects at each service
encounter. Customers form service expectations from past experiences, word of
mouth and advertisement. In general, Customers compare perceived service with
expected service in which if the former falls short of the latter the customers are
disappointed.
The accurate measurement of an objective aspect of customer service requires the use
of carefully predefined criteria (4). The measurement of subjective aspects of
customer service depends on the conformity of the expected benefit with the
perceived result. This in turns depends upon the customer's expectation in terms of
service, they might receive and the service provider's ability and talent to present this
expected service. Successful Companies add benefits to their offering that not only
satisfy the customers but also surprise and delight them. Delighting customers is a
matter of exceeding their expectations. Pre‐defined objective criteria may be
unattainable in practice, in which case, the best possible achievable result becomes
the ideal. The objective ideal may still be poor, in subjective terms.
Service quality can be related to service potential (for example, worker's
qualifications); service process (for example, the quickness of service) and service
result (customer satisfaction).
Dimensions of service quality
A customer's expectation of a particular service is determined by factors such as
recommendations, personal needs and past experiences. The expected service and the
perceived service sometimes may not be equal, thus leaving a gap. Five determinants
that may influence the appearance of a gap were described by Parasuraman, Zeithaml
and Berry (5).
Tangibles
Reliability
Responsiveness
Service assurance
Empathy (6)
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Service Quality Model (or) GAP model
The service quality model or the ‘GAP model’ developed by a group of authors,
highlights the main requirements for delivering high service quality. It identifies five
‘gaps’ that cause unsuccessful delivery. Customers generally have a tendency to
compare the service they 'experience' with the service they 'expect'. If the experience
does not match the expectation , there arises a gap (5, 6).
GAP 1:
Gap between consumer expectation and management perception : This gap arises
when the management does not correctly perceive what the customers want. For
instance – hospital administrators may think patients want better food, but patients
may be more concerned with the responsiveness of the nurse.
GAP 2:
Gap between management perception and service quality specification: Here the
management might correctly perceive what the customer wants ,but may not set a
performance standard. An example here would be that hospital administrators may
tell the nurse to respond to a request ‘fast’ , but may not specify ‘how fast’.
GAP 3:
Gap between service quality specification and service delivery: This gap may arise
owing to the service personnel. The reasons being poor training, incapability or
unwillingness to meet the set service standard.
GAP 4:
Gap between service delivery and external communication: Consumer expectations
are highly influenced by statements made by company representatives and
advertisements. The gap arises when these assumed expectations are not fulfilled at
the time of delivery of the service. For example – The hospital printed on the
brochure may have clean and furnished rooms, but in reality it may be poorly
maintained – in this case the patient’s expectations are not met.
GAP 5:
Gap between expected service and experienced service: This gap arises when the
consumer misinterprets the service quality. The physician may keep visiting the
patient to show and ensure care, but the patient may interpret this as an indication
that something is really wrong.
Measuring service quality
Measuring service quality may involve both subjective and objective processes. In
both cases, it is often some aspect of customer satisfaction which is being assessed.
However, customer satisfaction is an indirect measure of service quality.
Measuring subjective elements of service quality
Subjective processes can be assessed in characteristics (assessed be
the Servqual method); in incidents (assessed in Critical Incident Theory) and in
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problems (assessed by Frequenz Relevanz Analyse a German term.) The most
important and most used method with which to measure subjective elements of
service quality is the Servqual method.
Measuring objective elements of service quality
Objective processes may be subdivided into primary processes and secondary
processes. During primary processes, silent customers create test episodes of service
or the service episodes of normal customers are observed. In secondary processes,
quantifiable factors such as numbers of customer complaints or numbers of returned
goods are analysed in order to make inferences about service quality.
Approaches to the improvement of service quality
In general, an improvement in service design and delivery helps achieve higher levels
of service quality. For example, in service design, changes can be brought about in the
design of service products and facilities. On the other hand, in service delivery,
changes can be brought about in the service delivery processes, the environment in
which the service delivery takes place and improvements in the interaction processes
between customers and service providers. Various techniques can be used to make
changes such as: Quality function deployment (QFD); failsafing; moving the line of
visibility and the line of accessibility; and blueprinting.
Approaches to improve the conformity of service quality
In order to ensure and increase the 'conformance quality' of services, that is, service
delivery happening as designed, various methods are available. Some of these include
Mystery
Shopping;
Recovering;
Setting
standards
and
Guaranteeing;
measuring; Statistical process control and Customer involvement (7)
Customer orientation
Many companies today have a customer focus (or market orientation). This implies
that the company focuses its activities and products on consumer demands.
Generally, there are three ways of doing this: the customer‐driven approach, the
market change identification approach and the product innovation approach. In the
consumer‐driven approach, consumer wants are the drivers of all strategic marketing
decisions. No strategy is pursued until it passes the test of consumer research. Every
aspect of a market offering, including the nature of the product itself, is driven by the
needs of potential consumers. The starting point is always the consumer. The
rationale for this approach is that there is no reason to spend R&D funds developing
products that people will not buy. History attests to many products that were
commercial failures in spite of being technological breakthroughs (8).
Organizational orientation
In this sense, a firm's marketing department is often seen as of prime importance
within the functional level of an organization. Information from an organization's
marketing department would be used to guide the actions of other departments
within the firm. As an example, a marketing department could ascertain (via
marketing research) that consumers desired a new type of product, or a new usage for
an existing product. With this in mind, the marketing department would inform the
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R&D department to create a prototype of a product/service based on consumers' new
desires.
Further orientations
An emerging area of study and practice concerns internal marketing, or how
employees are trained and managed to deliver the brand in a way that positively
impacts the acquisition and retention of customers, see also employer branding.
Diffusion of innovations research explores how and why people adopt new products,
services, and ideas.
With consumers' eroding attention span and willingness to give time to advertising
messages, marketers are turning to forms of permission marketing such as branded
content,custom media and reality marketing.
Services quality and Marketing
Marketing research
Marketing research .involves conducting research to support marketing activities,
and the statistical interpretation of data into information. This information is then
used by managers to plan marketing activities, gauge the nature of a firm's marketing
environment and attain information from suppliers. Marketing researchers use
statistical methods such asquantitative research, qualitative research, hypothesis
tests,
Chi‐squared
tests, linear
regression, correlations, frequency
distributions, poisson distributions, binomial distributions, etc. to interpret their
findings and convert data into information The marketing research process spans a
number of stages, including the definition of a problem, development of a research
plan, collection and interpretation of data and disseminating information formally in
the form of a report. The task of marketing research is to provide management with
relevant, accurate, reliable, valid, and current information.
Marketing environment
The market environment is a marketing term and refers to factors and forces that
affect a firm’s ability to build and maintain successful relationships with
customers.Three levels of the environment are: Micro (internal) environment ‐ forces
within the company that affect its ability to serve its customers. Meso environment –
the industry in which a company operates and the industry’s market(s). Macro
(national) environment ‐ larger societal forces that affect the microenvironment. (9)
Market segmentation
Market segmentation pertains to the division of a market of consumers into persons
with similar needs and wants. For instance, Kellogg's cereals, Frosties are marketed to
children. Crunchy Nut Cornflakes are marketed to adults. Both goods denote two
products which are marketed to two distinct groups of persons, both with similar
needs, traits, and wants. In another example, Sun Microsystems can use market
segmentation to classify its clients according to their promptness to adopt new
products. (10). Market segmentation allows for a better allocation of a firm's finite
resources. A firm only possesses a certain amount of resources. Accordingly, it must
make choices (and incur the related costs) in servicing specific groups of consumers.
In this way, the diversified tastes of contemporary Western consumers can be served
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better. With growing diversity in the tastes of modern consumers, firms are taking
note of the benefit of servicing a multiplicity of new markets.
Types of Market Research
Market research, as a sub‐set aspect of marketing activities, can be divided into the
following parts:
Primary research (also known as field research), which involves the conduction and
compilation of research for a specific purpose.
Secondary research (also referred to as desk research), initially conducted for one
purpose, but often used to support another purpose or end goal.
By these definitions, an example of primary research would be market research
conducted into health foods, which is used solely to ascertain the needs/wants of the
target market for health foods. Secondary research in this case would be research
pertaining to health foods, but used by a firm wishing to develop an unrelated
product.
Primary research is often expensive to prepare, collect and interpret from data to
information. Nevertheless, while secondary research is relatively inexpensive, it often
can become outdated and outmoded, given that it is used for a purpose other than
the one for which it was intended. Primary research can also be broken down into
quantitative research and qualitative research, which, as the terms suggest, pertain to
numerical and non‐numerical research methods and techniques, respectively. The
appropriateness of each mode of research depends on whether data can be quantified
(quantitative research), or whether subjective, non‐numeric or abstract concepts are
required to be studied (qualitative research).
Marketing planning
The marketing planning process involves forging a plan for a firm's marketing
activities. A marketing plan can also pertain to a specific product, as well as to an
organization's overall marketing strategy. Generally speaking, an organization's
marketing planning process is derived from its overall business strategy. Thus, when
top management are devising the firm's strategic direction or mission, the intended
marketing activities are incorporated into this plan. There are several levels
of marketing objectives within an organization. The senior management of a firm
would formulate a general business strategy for a firm. However, this general
business strategy would be interpreted and implemented in different contexts
throughout the firm.
Marketing strategy
The field of marketing strategy considers the total marketing environment and its
impacts on a company or product or service. The emphasis is on "an in depth
understanding of the market environment, particularly the competitors and
customers" (11).
A given firm may offer numerous products or services to a marketplace, spanning
numerous and sometimes wholly unrelated industries. Accordingly, a plan is required
in order to effectively manage such products. Evidently, a company needs to weigh up
and ascertain how to utilize its finite resources. For example, a start‐up car

97

manufacturing firm would face little success should it attempt to rival Toyota, Ford,
Nissan, Chevrolet, or any other large global car maker. Moreover, a product may be
reaching the end of its life‐cycle. Thus, the issue of divest, or a ceasing of production,
may be made. Each scenario requires a unique marketing strategy. Listed below are
some prominent marketing strategy models. A marketing strategy differs from a
marketing tactic in that a strategy looks at the longer term view of the products,
goods, or services being marketed. A tactic refers to a shorter term view. Therefore,
the mailing of a postcard or sales letter would be a tactic, but a campaign of several
postcards, sales letters, or telephone calls would be a strategy.
Marketing Promotion strategies
Marketing promotion is divided in to two parts. Above the line promotion and below
the line promotion.
Above the line promotions primarily include mass media advertising; in mediums
such as TV, radio, press, online
Below the line promotion uses more niche focused mediums; such as email,
community marketing, sms campaigns, personal sales, POS
Buying behavior
A marketing firm must ascertain the nature of customers' buying behavior if it is to
market its product properly. In order to entice and persuade a consumer to buy a
product, marketers try to determine the behavioral process of how a given product is
purchased. Buying behavior is usually split into two prime strands, whether selling to
the consumer, known as business‐to‐consumer (B2C), or to another business, known
as business‐to‐business (B2B).
B2C buying behavior
This mode of behavior concerns consumers and their purchase of a given product.
For example, if one imagines a pair of sneakers, the desire for a pair of sneakers would
be followed by an information search on available types/brands. This may include
perusing media outlets, but most commonly consists of information gathered from
family and friends. If the information search is insufficient, the consumer may search
for alternative means to satisfy the need/want. In this case, this may mean buying
leather shoes, sandals, etc. The purchase decision is then made, in which the
consumer actually buys the product. Following this stage, a post‐purchase evaluation
is often conducted, comprising an appraisal of the value/utility brought by the
purchase of the sneakers. If the value/utility is high, then a repeat purchase may be
made. This could then develop into consumer loyalty to the firm producing the
sneakers.
B2B buying behavior
Relates to organizational/industrial buying behavior (12). Business buy either
wholesale from other businesses or directly from the manufacturer in contracts or
agreements. B2B marketing involves one business marketing a product or service to
another business. B2C and B2B behavior are not precise terms, as similarities and
differences exist, with some key differences listed below:
In a straight re‐buy, the fourth, fifth and sixth stages are omitted. In a modified re‐
buy scenario, the fifth and sixth stages are precluded. In a new buy, all stages are
conducted.
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Use of technologies
Marketing management can also rely on various technologies within the scope of its
marketing efforts. Computer‐based information systems can be employed, aiding in
better processing and storage of data. Marketing researchers can use such systems to
devise better methods of converting data into information, and for the creation of
enhanced data gathering methods. Information technology can aid in enhancing
an MKIS' software and hardware components, and improve a company's marketing
decision‐making process.
In recent years, the notebook personal computer has gained significant market
share among laptops, largely due to its more user‐friendly size and portability.
Information technology typically progresses at a fast rate, leading to marketing
managers being cognizant of the latest technological developments. Moreover, the
launch of smartphones into the cellphone market is commonly derived from a
demand among consumers for more technologically advanced products. A firm can
lose out to competitors should it ignore technological innovations in its industry.
Services marketing
Services marketing relates to the marketing of services, as opposed to tangible
products. A service (as opposed to a good) is typically defined as follows:
The use of it is inseparable from its purchase (i.e., a service is used and consumed
simultaneously)
It does not possess material form, and thus cannot be touched, seen, heard, tasted, or
smelled.
The use of a service is inherently subjective, meaning that several persons
experiencing a service would each experience it uniquely.
For example, a train ride can be deemed a service. If one buys a train ticket, the use of
the train is typically experienced concurrently with the purchase of the ticket.
Although the train is a physical object, one is not paying for the permanent
ownership of the tangible components of the train. Services (compared with goods)
can also be viewed as a spectrum. Not all products are either pure goods or pure
services. An example would be a restaurant, where a waiter's service is intangible, but
the food is tangible.
The important insight is that quality becomes a continuous process. This is especially
important for service industries, where customer perceptions of quality are constantly
changing. Quality becomes a process of continuous feedback and improvement. This
process is known as a quality system, or as a commitment to a company‐wide culture
where everyone is clear of the direction and objectives of the organisation and work
in support of each other to achieve these goals (14), however, notes that while there is
general agreement about the theoretical aspect of TQM, the practical aspects of
implementation are more problematic.
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Services quality and International standards
National and international standards authorities have turned their attention to
quality in recent years. In the UK the British Standards Institution (BSI) first
published BS 5750 in 1979 for quality systems and the standard was further developed
by the International Organisation for Standardisation (ISO) into the ISO 9000 series.
A useful definition of quality is found in ISO 8402: "quality is the totality of features
and characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy stated or
implied needs" (15). This has since been refined to "the totality of characteristics of an
entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs" (16).
The purpose of the benchmarking process is not just to understand the processes
carried out by other organisations, but to enable a considered self‐assessment to be
made of your own organisation.
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Mr.Sc.Shpetim Rezniqi PhD
Investimet në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset
integruese
Hyrje:
Secili qytet duhet te bazohet ne traditet shekullore perkatesishte ne historine e atij
endi,Tradita kryesisht bazohet ne industri,ne tregeti,ne bujesi,ne zejtari dhe ne
sherbime.
Andaj varesishte nga niveli i zhvillimit te ketyre lemenjeve duhet te orientohen
invesimet.Vlen te theksohet se investimet ne kea faktore pos qe ndikojne ne
zhvillimin ekonomik te nje vendi ndikon edhe ne rritjen e eksportit per shkak se psh
industria metalike duhet qe produktet e veta ti eksportoje edhe ne shtetet tjera dhe
ne kete menyre pos qe ploteson nevojate ebrendshme ndikon poitivishte edhe ne
vendet tjera.Nje fakor tjeter i zhvillimt jane edhe Burimet njerezore te kualifikuara
,kjo ka redesi shume te madhe ne Zvillimin Ekonomik te nje vendi duke filluar nga
Inxhinieret
mekanike,elektronike
dhe
elektrike,te
ndertimtarise
,arkitektures,teknologjise ushqimore,kimise,tekstilit,agronomise si dhe peronel tjeter
i kualifikuar si ekonomiste,juriste e sociologe.
Perkufizimi i Problemit :
Nese bazohemi ne kete parim pra ne profesionalizmin e stafit atehere shumica e
prodhimeve dhe sherbimeve jane te cilesise se larte dhe ne perputhje me stndardet
dhe normat nderkombetare si dhe me dizajn te lakmueshem.Keto ishin rezultat i
teknologjise se perparuar te cien e perdorin,eksperteve dhe personelit te kualifikuar
dhe nivelit te larte te organizimit te kompanve,pikerisht per kete shkak nje pjese e
madhe e ketyre produkteve te ketyre kompanive eksportohet ne vendet tjera.Nje
faktor tjeter eshte Bujqesia me lemenjte e ndryeshem si pemetaria ,vreshtaria
etj,pastaj pemetaria,vreshtaria etj e cila ndryshe quhet edhe bujqesia investive.
INDUSTRIA DHE BIZNESI
Nese kapacitet ne keta lemenje shfrytezohem mire atehere vie deri te zhvillimi I
bizneseve e me kete edhe krijohen vende te reja pune e cila ndikon drejteperdrejte ne
zhvillimin ekonomik te nje vendi.Nese te gjita potencialet aktivizohen si dhe
inciativat nderrmarrese atehere pos qe ndikojne ne Zhvillimin Ekonomik te vendit
keto dege behen atraktive per investime te jashtme duka filluar nga diaspora etj.I
potencioj keto 2 lemi pra Industrine dhe Bujqesine per faktin se shumica e perqinjes
se punesimit eshte kryesishte ne veprimtari ekonomike dhe eshte nje nder
indikatoret e zhvillimit ekonomik te nje vendi.
BUJQESIA
Sa I perket sektorit te bujqesise eshte shume e rendesishme pozita gjeografike e nje
vendi perkatesishte hapesira tektonike,ne rastet me te shpeshta kjo pozite gjendet
mbi nivelin e detit.Gjithashtu edhe kur nje vend eshte I pasur me shume lumenje
eshte ne perparesi ne krahasim me ndonje vend tjeter per faktin se bashkomi I disa
lumenjeve dhe disa perroskave krijojne rrafshina shumica e te cilave jane toke
pjellore e punueshme e me kete rast krijohen parakushte shume te volitshme per
sektorin bujqesor.
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Shumica e vendeve te zhvilluara model te zhvilliit e kane bujqesine si parakushte I
zhvillit ekonomik ku bujqesia kryesishte eshte e koncentruar ne zonat rurale ku ne
shumicen e vendbaimeve rurale bujqesia eshte 60% burim I jetes.Sa I perket pronsise
se tokave e dijme qe kemi toke private dhe shoqerore.Tokat private menaxhohen nga
individe te ndryeshem ndersa tokat shoqerore meaxhohen nga Shteti perkatesisht
nga nje organ I caktuar te cilin e cakton vete shteti psh ne Repubiken e Kosoves eshte
AKM ja.Ky organ e percakton edhe kualitetin e tokes si dhe perqindjen e tokes se atij
vendi psh:
40%
Klasa
I,II,III
Toke e mire
Toke e mesme
Toke e varfer

Klasa
Klasa

IV,V
V,VI

20%
40%

Poashtu e njejta tabele duhet te perpilohet edhe ne strukturen e prodhimit bujqesore
psh qfare sasie e Misrit eshte mbjellur ne vendin e caktuar,njekohesishte edhe sistemi
I ujitjes duhet te percaktohet ne te njejten forme psh:qfare sasie e tokes ujitet dhe nga
ila kompani,nese eshte vetem nje kompani atehere a ujitet ajo sasi e tokes me siteme
te reja apo te vjetra perkatesisht a shfrytezohen investimet e reja apo jane ato aktuale
apo ekzistuese e keshtu me rradhe.Andaj nisur nga tradita,struktura ekistuese e
prodhimit dhe perspektiva e Zhvillimit Ekonomik per te nxitur investimet e
suksesshme,kane perparesi fushat e meposhtme:
‐ Pemetaria,
‐ Kultivimi i rrushit
‐ Lavertaria
‐ Kultivimi i duhanit.
TREGTIA
Tregtia eshte dege paresore e qdo ekonomie ,ne shume vende kryesishte eshte e
koncentruar ne importe,ku tregtia vazhdon te jete forma me e perhapur e
grumbullimit te kapitalit te sektorit privat.
ZEJTARIA
Zejtaria si nje forme e zhvillimit ekonomik te nje vendi perfaqesohet nga zejet
tradicionale si rrobaqepesia,kepucetaret etj.Zejtaria me prodhimet dhe sherbimet e
veta paraqet nje segment te veqante te zhvillimit te ndermarrjeve te vogla dhe te
mesme ku zakonisht qdo strategji e zhvillimit ekonomik mbeshtetet ne kete prioritet
si parakusht I zhvillimit ekonomik.
TURIZMI
Si parakusht i zhvillimit ekonomik eshte edhe Turizmiku natyra e shendoshe sjell
shendet te banoret e nje vendi.
‐ Analize e temes:
‐ Perparesite:
‐ Tradita Industriale,
‐ Pozita e volitshme gjeografike,
‐ Resurset njerezore,
‐ Ekzistimi i resursese natyrore,
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‐
‐
‐
‐
‐

Ekzistimi i zonave te veqanta industriale‐prodhuese,
Ekzistimi i ndermarrjeve te vogla dhe te mesme,
Ekzistimi i tokave te pelleshme bujqesore,
Sistemi i mjaftueshem i ujitjes,
Kuader i mjaftueshem profesional.
DOBESITE
Infrastruktura,
Shrytezimi i vogel i kapacteteve industriale,
Struktura e pavoliteshme e bizneseve,
Teknologjia e vjeteruar,
Politika fiskale dhe kreditore jo e volitshme,
Rritja e papunesise,
Degradimi i tokes bujqesore.
MUNDESITE
Riaktivizimi i kapaciteteve ekzistuese,
Riaftesimi i resurseve njerezore‐profesionale,
Ristruktuimi i proceseve te prodhimit bazuar ne feksibilitet,
Shfrytezimi i kapaciteteve nga diaspora(joshja e investitoreve),
Krijimi i partneriteteve.
KERCENIMET
Largimi i kuadrit profesional nga vendi,
Degradimi i metutjeshem i tokes bujqesore,
Investim i pamjaftueshem ne prodhimtari.
REFERENCAT:
MINISTRIA E EKONOMISË
MINISTRIA E INTEGRIMEVE
KUVENDI KOMUNES SË GJAKOVËS (DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK)
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Impact of central and local administration on economic growth
and development of small and medium enterprises
Abstract
Small and Medium Enterprises take e very important role in economic development.
Apart from employing considering number of employees in their countries, those
enterprises provide an important incentive to economic development trying to apply
the new technical and technological achievements, growing of production, growing of
exports and also improvement of their trade balance.
Different countries and Kosovo needs to apply a variety of tax incentives in order to
enable those enterprises to increase their competitiveness in comparison with small
and medium enterprises of European Countries.
Each individual country aims to design its fiscal policies in such a way that in
addition to their purpose for creating budgetary stability and smaller deficit they
have to be designed in such a way as to enable the development of the domestic
business in order for these business to become competitive not only with business
from surrounding countries but with business globally. In other words these policies
should enable these businesses to play an important role in the economical
development of a country. The purpose of these policies is intended to help these
businesses to increase the domestic production, increase the investments in different
areas of production and create new jobs by using the latest technical and
technological achievements, by stimulating and increasing the exports which would
have a direct effect in improving the countries trade balance.
The purpose of this paper is that with an empirical evidence to compare the fiscal
policies of Small and Medium Enterprises which are applicable in Kosovo and other
Countries in the region. Also is very important to come to the conclusion where
Kosovo is with these policies and what to take in consideration in order to create
favourable environment of doing business in Kosovo.
Key Words:
Fiscal policies, economic growth, competitiveness, small and medium enterprises.
Introduction:
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Small and medium enterprises play a very important role in the economical
development of a country. These enterprises are very important because they employ
a large number of employees within the country while on the other hand their
economical activity covers various economical fields and it is not limited to trade and
services but also include manufacturing, this makes them more important because
they have a direct effect in the growth of general economical welfare by increasing
the domestic production and decreasing the local economies dependency on foreign
economies.
The importance of these enterprises is very big not only in developed countries but
also in developing countries because these are the enterprises that drive forward the
economical development. In order for these enterprises to be able to face the
challenges which many contraries face and especially the developing ones, necessary
steps need to be taken for creating a climate where these enterprises can perform
efficiently in business and such business would have a very positive effect in many
areas and perhaps such effects could not be achieved by large enterprises.
The small medium enterprises (SME‐s), defined for the first time in history of
industrial development, constitute an important and progressive segment of
economy.
Today their investment, technology and production patterns at local level are
determined by national and international factors. They are characterized with the
techno‐economic merits of both small and large enterprises. They enjoy easy access
to capital, technology and markets production, distribution and consumption of their
products across the globe.
But at the same time the new policy measures introduced in industry, trade and
financial sectors have provided new challenges as well as new opportunities for
operating SMEs internally and externally from both within and outside the country.
The economy is now opened up for global competition, so they will have to face stiff
competition from global players. Therefore they have to upgrade their management
styles to survive and grow in the changed economy, and to become global leader.
There is also need for new types of policies and programs on behalf of the central and
state governments. In the emerging business environment their sustenance is
possible only if they have competitive edge in terms of cost, quality, techniques,
processes etc. and their customers are fully aware of their product , services and have
easy access to them.
In this regard the government, with a well envisaged institutional framework is
endeavoring to help small and medium enterprises by providing new ideas,
approaches, processes and techniques to consolidate and strengthen their operational
efficiency.
But there is lack of information in regard to their number, investment, output,
exports, spatial distribution, techno‐economic requirements etc. This study attempts
to provide a baseline pertaining to their size, spread, strengths etc. which may help
for evolving new policy measures.
According to the UNECE statistics provided by the SME national focal points of the
27 transition countries and emerging market economies, the SME sector includes 15.7
million
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Individual entrepreneurs, 7.8 million incorporated enterprises with juridical
personalities. The
SME‐s without individual entrepreneurs employ about 44 million people. Near 11
million
SME‐s in the 27 Countries in Transition have more than 55 million employees, while
the
number of unemployment amount for 19 million.
There are various criteria of size that might be used to define an SME (turnover,
number of employees, capital base, profits, extent of imports and exports…), and
various definitions have indeed been developed for application in a range of
countries. For whether a particular enterprise appears for tax purposes to be large,
medium or small differs very widely across countries, depending on their degree of
development and the general scale of economic activity. For example in European
Union a firm with turnover of less than EUR 10 million is considered as ‘small’, but in
many developing countries would be considered as a ‘medium’ firm
The World Bank and the European Commission, definition regarding the size of
enterprises is as follows:
World Bank (2004) EU (Commission Recommendation 2003/361/EC)
Micro 10 or fewer employees, 10 or fewer employees assets no more than USD100,000
balance sheet total of no more than EUR 2m
Small 10 to 50 employees, 10 to 50 employees, turnover and assets between
and annual turnover and/or balance sheet
US$100, 000 and US$ 3 million total of less than EUR 10m
Medium 50 to 300 employees;
20‐250 employees turnover and assets between and turnover and/or annual
US$3 to 15 million.
Balance sheet of EUR 10‐50m
Perhaps even more important is the substantial heterogeneity of SME‐s within any
country. They are likely to vary substantially in size itself, of course, from the small
retail outlet to the substantial manufacturing enterprise. They are also likely to vary
widely in their organizational form, which will typically include, for instance, sole
proprietorships (with or without employees), small corporations (public or private),
professionals, and partnerships.
These latter differences may in turn carry differing obligations for record‐keeping
that affect the costs to the enterprises of complying with (and to the revenue
authorities of administering) alternative possible tax obligations. Public corporations,
for example, commonly have stronger accounting requirements than do sole
proprietorships, and enterprises with employees may be subject to the full panoply of
requirements associated with withholding labor income taxes and social
contributions.
In countries in transition, it is generally recognized that SME‐s play an important
role in economic development, with a particular contribution in terms of
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employment generation. In transition and developing economies , SME‐s
demonstrate a strong contribution to development, although in other countries in
this group the sector is less developed with fewer SME‐s able to grow. Whilst such a
situation reflects a variety of problems and constraints on SME development, co‐
operation with foreign partners offers some advantages as a development strategy,
although its limitations and potential disadvantages also need to be recognized.
One of the growing influences on the environment in which SME‐s are operating is
internationalization. Although increasing internationalization forces are contributing
to changes in the external environment for firms of all sizes, they present particular
challenges and opportunities for SME‐s because of a variety of size related influences.
Since internationalization forces are associated with an increasing interdependence
between national economies (such as with respect to markets, patterns of supply,
capital and production systems), governments have an interest in seeking to exploit
the potential that such interdependence offers, as well as trying to better deal with
the related competitive pressure on businesses and jobs, if the SME sector is to fulfill
its potential role in national and international economic development.
In countries in transition , the last two decades have seen a marked increase;
however the international crisis is affecting firms of all sizes. While large firms attract
a lot of attention when disclosing layoffs and dramatic declines in sales and earnings,
many micro, small and medium sized enterprises (MSME‐s) are also trying to cope
with weak demand, tight credit and reduced orders from larger companies. Small
businesses across a range of sectors and organizational types have been affected,
although preliminary evidence suggests that the cooperative form of enterprise is
managing particularly well and many are adding new members.
Governments in many countries in transition have responded with a range of
policies, often combined together in fiscal stimulus packages. These policies are
designed to stabilize the financial sector but also support companies and workers in
the real economy. Many enterprise‐related policies provide assistance to companies
of all sizes, while others specifically target the MSME sector. Policy support is also
designed for specific (notably exporting) sectors were smaller firms are known to be a
significant part of the enterprise landscape.
Access to finance and low demand are the chief factors affecting small businesses in
the current downturn. Governments have responded by loosening monetary policy,
strengthening banks, encouraging lending and providing demand stimulus through
fiscal policies. It is too early to tell which policies will be effective in supporting
recovery. This section sets out the various financial constraints faced by small
businesses and the measures being taken by policymakers.
Small and medium sized firms dominate both developed and developing economies
in terms of employment and number of companies, yet their full potential remains
untapped .These trends need to change. The ability of smaller firms to create jobs is
clearly a major attraction for governments in the short term. SME‐s must be
encouraged and supported to flourish. This is important so that economic objectives
(economic growth and development, favorable balance of trade and payment and
employment) and social objectives (poverty alleviation and improving standards of
living) can be realized
The economic contributions include economic growth, maintaining a favorable
balance of payments and balance of trade and employment creation. Socially,
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entrepreneurship results in poverty eradication and improved standards of living.
Furthermore, entrepreneurship is important as many small businesses emerge as a
result of entrepreneurship in developing countries.
Entrepreneurship is therefore an essential tool for improving the standards of living
in a society and the stability of a country. Through entrepreneurship the high rate of
unemployment can be combated and poverty levels can be reduced. The role of the
small business in job creation and revenue generation is being increasingly
recognized by governments worldwide. This is mostly due to the prevailing
international trends in downsizing, outsourcing, privatization and automation which
are seeing the traditional large companies cutting jobs.
Throughout the world SME‐s are playing a critical role in absorbing labor,
penetrating new markets and generally expanding economies in creative and
innovative ways. The stimulation of SME‐s must be seen as part of an integrated
strategy to transform the economy to ensure that it becomes more diversified,
productivity is enhanced, investment is stimulated and entrepreneurship flourishes.
SME‐s are important in that they contribute significantly to economic growth
through employment creation. Employment creation leads to more people having
disposable income which results in an increase in the demand for goods and services.
Disposable income also results in more purchases of goods and services which lead to
economic growth. As a result of increased economic growth, the general standard of
living of people can be improved. SME‐s are a vital component of every country’s
economy and their success is critical. Innovation is mainly achieved through SME‐s
hence they must be fully supported and guided against failures. It is of great
importance to identify and understand the challenges faced by SME‐s in Transition
Countries. This is due to the fact that SME‐s are the corner stone of the Country in
transition economy and also many economies in the world. SME‐s must be nurtured
and supported to ensure their survival, growth and development and they must be
guarded against any failure since SME‐s are an important sector of the economy,
factors that affect the performance of SME‐s must be established and recognized. The
establishment of these factors will result in tentative solutions and strategies being
adopted to decrease the rate of failure of SME‐s in Countries in transition which
would lead to increase in the levels of employment and economic growth in this
country.
Reforms Policies, Regulation, and Legal Frame work for SME‐s:
Policy design and regulation for new star‐ups, registration of firms, the tax system,
Labor laws, financial markets and access to formal source of finance, bankruptcy
laws, and regulation of intellectual property rights should be enacted or simplified so
as to attract new and existing entrepreneurs to enter the formal market and the
benefit from a systemized approach to operating a business.
Involve the Private Sector in the Policy Process: Government needs to establish
permanent councils/partnership/collaboration arrangements through chamber of
commerce and industry with the representatives of SME‐s, to serve platforms where
SME‐s views can be discussed and deliberated before finalization of any policy and
implementation of changes.
Promote an Entrepreneurial Culture: The Government both central and local need to
promote their vision for entrepreneurship development, innovation, and
competitiveness of the enterprises at the local level, national and international level
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by introducing entrepreneurship awards, financial products and schemes, Web‐based
portals for marketing and information, entrepreneurship training and technological
innovation etc
Identification of Investment Opportunities & Benchmarking of Information:
In today's world, knowledge is power hence information process must be in place.
Paucity of authentic information on investment opportunities and gaps for the
guidance of prospective entrepreneurs and data on number of industrial units,
manufacturing lines, sales/exports, export opportunities, etc. is one of the major
bottleneck of MME‐s. Country‐wise/region‐wise mapping of investment
opportunities, identification of growth centers, markets, export potential, project
profiles for taking quick investment decisions by the promoters, census, developing
electronic data base for dissemination of latest information are some of the areas to
be taken care of.
Realizing the skill and resource constraints of both the new and existing
entrepreneurs for gathering the required information, a three‐tier information
network is needed to be built up at local, regional and national level. The
manufacturers individually as well as their associations, associations of traders and
private consultants must be involved in collecting and disseminating market
information.
In the rapidly changing economic and commercial environment, after building such a
network there is need for a constant monitoring and up gradation to provide relevant
and up to date information. Further, expertise from government, public and private
sources should be utilized to make market information more purposeful and
professional. The local associations of industrialists can play an important role by
scanning through the various commercial websites and disseminating the relevant
information to their members.
Technology
Technology plays a key role in SME growth. Therefore there is need to adopt suitable
technology to harness the resources available. As up to date, no specific data is
available on the technology levels of various products and services. To draw a long‐
term technology map, it is necessary to carry out technology missions to:
Bring awareness and promote introduction of new and emerging technologies for
MME‐s,
Assess the present level of technology in the various sectors and to forecast
technology level to be achieved, set up an IT portal for information dissemination
and creating awareness, coordinate the efforts of various agencies, technical centers
and institutions engaged in Technology studies & audit Encourage R&D of
indigenous technologies to assist MME‐s, Create incubator infrastructure facilities in
various technical and management institutions, Motivate MME‐s to obtain BIS/ ISO
certification,
Organize awareness campaigns among MME‐s pertaining to quality, standardization
and customer satisfaction, Focus on selected sectors contributing to the economy by
developing five year plan act.
Public‐Private Partnership
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Public private partnership (PPP) should make concerted efforts to deliver the State‐of
the‐ Art infrastructure, support services, entrepreneurship training and education,
access to broader financing operations, and market access through viable partnership
models like, ‘Build – Operate and Transfer’ . The government should take a lead in
introducing special funds/grants schemes for technology development, market
development, research and development, professional education and training, and
mentoring programs for entrepreneurs etc. through larger alliances and linkages with
business schools, universities, and NGOs.
Investment lending
Few small businesses are initiating new investment projects in sectors and countries
where demand is weak. Existing projects, notably those that are more than three‐
quarters finished, are likely to be completed because of the sunk costs and thus the
need to begin generating a return. In countries and sectors that are less affected by
the crisis, the desire for investment loans will be stronger.
Credit Policy Options
Continue with loose monetary policy to encourage low interest rates Ensure adequate
SME lending through state‐owned development and commercial banks
Ensure adequate credit for working capital requirements Increase lending through
enterprise support programs.
Expand micro‐credit to micro‐businesses, including those newly created by laid‐off
workers Improve access to finance for exporters
Encourage prompt payment and enforce rules on late payment in the private sector
Ensure local and state governments pay promptly their bills to SMEs
Assist enterprises in preparing high quality loan proposals
Working Capital
A major concern of enterprises is to ensure sufficient working capital, especially when
payments for goods sold or services provided are delayed. This involves, in part,
astute cash flow management, tight tracking of accounts receivable, maximizing the
use of supplier credit and managing overdraft facilities .Several countries have
instituted programs to support working capital, notably through loan guarantee
schemes.
Taxation
A reduction in tax can ease working capital constraints for businesses and stimulate
demand among consumers. As taxes are levied at several levels ‐ income, production,
value added, sales and imports ‐ there is considerable room for governments to make
cuts. Many of these measures are applicable to enterprises of all sizes but
governments are aware that in many cases they will benefit SMEs.
Such cuts result in the loss of public revenues but a number of governments around
the world are not particularly concerned about the size of deficits at the present
conjunction. The benefits of keeping business operating and workers employed
currently outweigh concerns about the effects of future public debt servicing. Tax
cuts today will require additional taxation in the future, which, however, will be
resisted by taxpayers and businesses. Policymakers need to decide judiciously how
much cutting is feasible and to what extent debt accumulation will inhibit future
growth prospects and future social spending.
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Changes in taxation will affect formal sector businesses but are likely to have only
limited direct effects on the fortunes of informal enterprises. The latter tend to fall
outside of the tax net and their owners' income may also not be taxed. Informal
operators may benefit indirectly, however, if purchasing supplies from formal firms
which normally do pay tax.
Business associations have also a critical role to play in advising governments on the
hardships of their members and on where tax cuts can be most effective in
stimulating output, exports and employment.
Employment
While layoffs reduce businesses costs, they put further downward pressure on
consumption, thereby prolonging the downturn. Thus, efforts to maintain
employment are of benefit both to the welfare of workers and to the prospects for
economic recovery. Worker retention may also aid businesses if it allows them to
avoid losing valuable human capital, although businesses are
unlikely to retrench their best workers
Conclusion
The outlook of the medium sector is broader and there is continued search for
improved ways and ready adaptability. Their up‐to‐date products and designs suit the
modern needs of the economy in transition from developing to develop. There is
greater utilization of physical and technological advancements. Machines, materials
and processes are used optimally. Entrepreneurs are well versed with organizational
and management planning, budgeting, market and grievances handing. There is
awareness of benefits of training for skill development However, the process of
privatization, liberalization and globalization of economic activities has affected the
whole economy in one way or the other. It has increased the sphere of competition
both horizontally and vertically in national as well as international markets and
created an environment where fittest will survive and inefficient will be weeded out.
It has underlined the concepts of productivity, quality, effectiveness and efficiency.
Therefore the suggested policy interventions when implemented in letter and spirit
are expected to make SME‐s more competitive nationally as well as globally. It will
add new vibration and impetus to harness growth potential with a view to stimulate
socioeconomic transformation through production of quality goods and provide
services for customer satisfaction, contribution to export development & national
wealth. Above all it will inculcate entrepreneurial culture and generate employment
opportunities for youth and instill a sense of pride amongst them.
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The Importance of Family Budgeting in personal finance
Abstract
This research tries to identify the importance of the family budget. In this economy,
you need a family budget if you want to avoid financial troubles. Family budgets are
an important factor in every day life. Without budgeting and other types of financial
planning, impulse spending and debt can increase dramatically.A family will be in a
better position by knowing financial situation rather than being in dark without
knowing the course of action to take. We may not be able to control the economy
and its fluctuations, but we can control how we manage and spend our money.
Household budgeting can save you considerable financial stress. When the family
have a budget set in place you will be better prepared to face the economy and all the
surprises of market. A budget can be a great way to help you save for your families
future. Most of the family in Albania have problems with their personal finance, for
this reason they must to be more vigilant with planification of family budget. A family
can't to be succeed if don't create a realist budget. A comprehensive budget can
improve the financial outlook for many families Efficient budget for household
expenses can help to achieve the financial goals that family have set for the future.
1.1 What is the budget
A budget56 is the backbone of financial success. As a matter of fact, it is extremely
difficult to be successful financially without
developing a realistic budget. Development of a
budget part easier. Many people say that the
creation of their budget was easy, and good
menaging without losing interest.
Angara day to day management of your money is
not the most interesting aspect of life. But the
evidence is clear those who stick to a well‐
planned budget on a long term basis live more
comfortably than those who do not, and with less worry every day. Budget can be
summed up in one word goal.
Goals are a must if you really want to stay on a budget. When you think about the
goals, you probably look far into the future for your retirement. Therein lies the
problem. When you're 20, it's hard to imagine what you will need to live, when you're
65 years old.
Achieving your goals should not take a lifetime to achieve. You can set milestones
along the way. If you have trouble staying on a budget, try creating some shorter‐
term goals.
Let's start with the easiest to try to save 100 thousand. If you do not have much
income then do not spend any of your coins for any reason. If you buy something for
56 56
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less ALL save the rest. This sounds like a very simple process (and it is). But if you're a
skeptic, you would think that this road will not lead to real savings.
Let's go back to 100 thousand (lekë), mentioned earlier. How long do you have to save
100 thousand? Six months? A year?
In fact, a person with average income can save 100 thousand in less than three
months. In some cases, even faster. This is not a very long time to fulfill an important
purpose. Now let's talk about setting goals using the same method. Change targets
once each month to determine how close you are to achieving your goal. Record how
much you saved that month on paper. Will you achieve your goals in a month?
Now that you have 100 thousand, what to do with it? Well, you can hide what you put
in a savings account and earn a little interest, But the balance will not be worth much
more than 100 thousand after a whole year. My suggestion would be to use it to pay
your credit cards. In this way, your real income in that 100 thousand, ALL will be
much smaller than the amount of interest that you would collect in a savings
account.
It may seem that I missed the theme of this article, talking about saving. But in fact, a
budget is just a system to achieve your goals. You can best do this by working
backwards. First, you can decide what it is you want to do. Then make sure all your
money decisions based on concrete goals
Creating and managing a budget includes organization and discipline. Hunting in
your budget will be much easier if you are constantly working towards something you
really want (such as a secure retirement). You can be successful in your budget, if
you're always looking for money.
Budget is seen as an optimal way for a personal financial plan that allocates future
personal income towards expenses, savings and debt repayment we have. Past
expenses and debts must be taken into consideration when want creating a personal
budget.
There are several methods and tools available for the creation, use, and certainly for
the adoption of a personal budget. A budget assigns or distributes expected income,
as well as the expected costs and savings.
Some tools are useful for building a personal budget. Regardless of the medium used,
the accuracy of a budget is necessary. Budgets that are used in computers have
become common as they replace the need to rewrite and recalculate the budget at
any time there is a change.
1.2. Budgeting Method Pencil and Paper
A simple budget can be written on a piece of paper and a pencil, and, optionally, a
calculator. Such budgets can be arranged quite easily. This method is simple, are pre‐
formatted household budgeting or accounting form that creates a budget. This
method is carried out by filling in the blanks.
Figure 1.4 Budget Pencil and Paper
Page Software
Spreadsheet software, including Microsoft
Excel, Numbers or Open Office.org, Calc
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iWork, help to fix the budget in accordance with the need and perform calculations
easily with rudimentary formulas. For example, budget spreadsheets are used to keep
track of income and expenses. The main reason that most people can stop using
budget spreadsheets is that it does not provide the date of the displaced, And
information moves at the end of each month. Spreadsheets are still excellent for
complex budgets and planning. Software for cash management Some software are
written specifically for money management. Products such as Moneydance, Microsoft
Money and GnuCash are designed to keep track of individual account information,
such as check or money market savings accounts. These programs can categorize past
expenses and display monthly reports that are useful for the next months budget.
1.1.3. Internet sites such as Money Management Assistance
Some websites, such as Mint.com and thrive, are designed to help manage personal
finances. Some may have a privacy policy governing the use and exchange of
information and financial data.
Expenses Management Software
Program management costs are a variant of program management of money. Unlike
typical budget that allocates future personal income towards expenses, savings and
debt repayment, this type of softwerit uses a known amount of cash, cash in hand, To
give users information about what's left to spend in the current month. This method
eliminates some of the guess work associated with the prediction, what a person can
receive income when it comes to setting the budget moneys. Program management
software includes several software packages management costs associated with online
bank accounts, in order to attract a current ratio of money.
Personal budget is not particularly difficult, tends to carry a negative connotation
among many customers. Some of the basic concepts helps to avoid the pitfalls of the
different budget. See below some features of the budget.
Purpose
The budget should have a defined goal that can be achieved within a certain period of
time. Knowing the source and amount of income and the amounts allocated to
events. Identify basic cost is a very important process.
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Simplicity
The more complex budgeting process be less likely for a person to continue with. The
purpose of a personal budget is to identify where you go home present income and
expenses common to identify any individual purchases ahead of time. In relation to
the use of budget categories is defined varies from family to family, but small
purchases can generally be placed in a category (items, household machine, etc.).
Flexibility
Budgeting process is designed to be flexible57, customer must have an expectation

Figure 1.5: On the computer budget
that a budget will change from month to month, and will require monthly review.
Overcoming spending a month should be calculated, so to be considered in the next
month. For example, if a family spends 4000 ALL more than they have planned for
food, In spite of their best efforts, the next month's budget reflects an increase of
approximately 4000 currency and corresponding decrease in other parts of the
budget.
57
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Stroke is a common trap budget personal budgeting, often hitting the budget can
allow customers to fall prey to budget expenses. Forecast budget busting event
(Underspending and also in other categories), and modifying the budget accordingly,
allows customers to have a level of flexibility with their income and expenses.
1.3 Budgeting for Irregular Income
Special measures should be taken to operating households with irregular income.
Irregular income families need to keep two large common pitfalls in mind when
planning their financer spend more than their income average, And running out of
money even when earnings are averaged.Clearly, have a family rate average (annual)
when earnings are high, the costs should be relatively constant and should be
preserved under this cost. . A budget is a rough estimate, the room for error should
always be allowed, so, keeping costs around 5%, or 10% below the estimated income
is a prudent approach. Afterwards, families must complete any given year
approximately 5% of their income left over. Obviously, the better the estimates, the
results will be satisfactory.
There is no easy way to develop a "cushion" of safety, so that families often have to
spend less than they earn until they have accumulated a "Cushion". This can be a
difficult task, especially when a country is in economic decline. In general, families
that begin with the costs that are 5% or 10% below the average of their income should
develop a cushion of savings ,that can be achieved when earnings are below average.
If this rate of construction of a pillow is fast in a given situation depends on the
financial and income variability if the budgeting58 process begins in a high or low
point in the revenue cycle. There are some guidelines that are used in allocating
money to a budget. Past costs is one of the most important priorities, a critical step in
most personal budget strategy includes registration costs through bills over the past
month so that the expenses for the month may agree with expenditures for the next
month. Budgeting is an example of a tool that you can use to keep your personal
finances under control. A budget is all about planning plan. You see the resources
that you have available and then make a decision. It seems like a simple matter, but
many people struggle to get as much information for managing personal finances,
Because they are only able to plan things and have difficulty in achieving the goals
they have set themselves. They plan budgets, but fail to make every effort to manage
these personal budgets, as required. As is the way to creating an effective personal
budget? First of all you must be very honest about your income and your
expenses. Do not see the numbers, but focus on providing real control over your
activities. If you're realistic in building the budget, then it is more than likely that you
will get into a good position. It is also important that you are realistic about the
prospects for the work they are doing. The first step to avoid problems of financial
debt is to create and maintain a budget. First, we should create a list of all monthly
income and also a list of monthly expenses. For determining income, list all sources,
including food, child support, work, etc.. In calculating the costs, should be included,
food, housing, transportation, utilities, entertainment, etc. To gain an accurate
reflection of actual expenses, every night write down expenses, just make sure to save
receipts. Determine if your income covers all of your expenses. If the answer is no,
585858
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then some expenses need to be reduced. Adjust costs. If it is a small discrepancy,
should reduce some small expenses, such as entertainment or telephone bills. If the
deficit is larger, you may need to reduce your vehicle or living arrangements. If your
income covers all of your expenses, you still may want to cut some costs. This is
because need money on things like holidays or for your children's education funds. In
addition, see if you need to add new categories. Some aspects that are overlooked can
be used for debt reduction, emergency savings funds or retirement savings. An
emergency fund ensures there is an adequate amount available to cover unforeseen
events (Car emergency, etc), that may occur. This will eliminate the need for using
credit which can damage your budget. There are several advantages in the search for
your budget. Firstly, most people have to determine the financial goals that they
would like to achieve in the future. Sometimes, it may be a trip, a whole new
machine, or a university. A budget can help people save money to make these goals a
reality. In addition, many people are crushed in heavy consumer debt. Without a
disciplined pattern of spending, it is virtually impossible to make great progress in
debt reduction. A personal budget will provide the necessary framework to begin
eliminating these inflated account balances. If executed properly, a budget will allow
a person to meet their expenses at the same time, to save and to pay debt. Therefore,
it is of high interest to create and observe a budget. Personal spending is a key
component of the financial system, as they form a very important part of the budget
process. It is the single most important factor in keeping personal finances under
control. We all want to have luxurious life, but this is not always possible and
therefore we must be satisfied with the circumstances that we find ourselves.
Not claiming that we do a lot of expenses when our income are not sufficient. This
would be a recipe for failure and possible financial devastation. We have to be
prepared to take a personal finance challenges from a realistic point. This means that
we adapt our circumstances and try to form a strategy for successfully passed
budgeting system challenges. If you follow all these rules then do not show any
problems with financé personal.
Two simple schemes are budget building
The first method for calculating simple as a family or individual budget
The second method for calculating the simple individual or family budget.
In the second method of organization of a given budget can freely see that in the
second scheme involved and years. This is a very good method to keep our statistics
over a period of time last year and that can help us to compare ourselves on what we
have spent more money. In this way not only can learn to be more careful with
spending and are more analytical with indications that our budget tells us. After as
before we said our budget shows the way in which our money can be invested. The
idea that a negative event that may affect your finances, such as a job loss, illness or
car accident, can keep anyone awake at night. But if you're properly prepared, then
this situation will become less threatening. This article will describe 10 steps you can
take to minimize the impact of a personal financial crisis.
Money accounts for checking, savings and money market accounts, and certificates of
deposit if and short‐term government investments, will help you more in a crisis.
You'll want money sources, because their value will fluctuate with market conditions
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(unlike stocks, index funds, exchange traded funds and other financial instruments
that you may have invested). This means that you can get your money out at any time
without incurring a financial loss. Also, unlike retirement accounts, you will not face
early withdrawal penalties or Incur tax penalties when you withdraw your money.
Do not be investing in stocks with high risk investments?
What is the value of money for month do you need?
It depends on your financial59 obligations and you risk tolerance. If you have a major
obligation, like a mortgage or ongoing payments for child education, you may want
to save. A three‐month savings period but this is not absolute because there are
individuals who save their expenses for a period of 6 months or 2 years, to protect
against a long period of unemployment.
Make a budget
If you do not know exactly how much money you have been going in and out every
month, you will not know how much money you need for your emergency fund. And
if you're not keeping a budget, You also have no idea if you're living good or over
expensive for yourself. A budget60 is not a parent, can not and will not force you to
change your behavior, but it is a useful tool that can help you to decide if you are
happy with your money and where you stand financially.
Preparing to minimize your monthly bills
You're ready to start cutting out everything that is not a necessity. If you have
relatively high monthly expenses, you will have little difficulty paying bills, when the
level of income is not Fair. Start by looking at your budget and see where you may
have lost money currently.
For example, you are paying a monthly fee for your account? Explore how to switch
to a bank that offers free checking. 're Paying 4000 thousand per month for a landline
phone that do not use? Learn how you can cancel it, or switch to a lower rate‐only
plan, if required. You can find ways that you can start cutting your costs now just to
save money. For example, you will not leave the heater or air conditioner turned on
when you are not home, or leave the lights in the rooms while you are not using the
rooms? You may be able to cut your utility bills. Now might be a good time to lower
insurance rates and find out if you can cancel certain types of insurance (like car
insurance) in the event of an emergency.
Manage your bills There is no reason to waste any money on late fees or finance
charges, but families do it all the time. During a crisis, job loss, you must be very
diligent in this area. Simply being organized can you can save a lot of money when it
comes to your monthly bills. Set a date twice a month to review all your accounts so
you will not miss any of the dates .Schedule electronic payments or mail in your
payment checks. In this way, if a delay occurs, your payment will probably arrive on
time. If you have trouble keeping all your accounts, you can start compiling a list.
When your list is complete, you can use it to make sure all your accounts and see if
there is any account you can combine them or close them. Being prepared can
include identification of all your opportunities. Do you have extra food in your house
so that you plan to cut food bills? Do you have a gift card that you can use for fun, or
59
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you can sell for cash? Do you have a rewards credit card that can be converted into
gift cards? All these properties can you helps reduce your monthly expenses, but only
if you know what you have and if you use it wisely. Knowing61 what you have can
also prevent you from acquiree things that you do not necessary.
CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Family budgeting can help you get, be and remain in control of your money and
family’s financial situation.
Analyzing the budget may reveal the relation between the income, the size and
structure of the family and the satisfaction of the members’ needs.
The budget is a practical element that reveals the living condition of the family , the
quality of life of all its members.
Budgeting allows the family to make long and short‐term projections about their
financial situation, prevent crises, get the most out of their money, plan for major life
changes and enjoy peace of mind.
Family budgeting helps all the family to know their own financial facts. the familyies
will be able to know, instinctively and exactly what is going on with their finance.
Budgeting isn't just for poor family but it is for everyone because it makes it easier to
achieve financial goals of all shapes and sizes.
A well‐maintained budget can help you meet short‐term goals, like saving , as well as
long‐term goals, like saving for retirement.
A budget should evolve as your circumstances change. A rational management of the
budget is especially needed if it is not sufficient for the satisfaction of the members’
needs.
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Thellimi i konceptit të turizmit si një nga kushtet e zhvillimit të tij
në Shqipëri
Turizmi tashmë nuk mund të konceptohet vetëm si një udhëtim apo vizitë e dikujt në
vende të ndryshme, me qëllim kryesisht zbavitjeje.1
Turizmi për disa ekonomi është një nga degët më fitimprurëse në të ardhurat e
GDP.
Nëse treguesi i të ardhurave nga ky sektor për një vit arrin të tejkalojë me rreth 30% 2
vlerën e eksporteve, të dhëna këto të publikua për Shqipërinë, atëhere bëhet e duhet
të bëhet vlerësimi i duhur, nga ekzekutivi e institucionet përkatëse.
Por, ajo çka dua të tërheq vëmëndjen është një nga problemet pak të rrahura e të
njohur në këtë fushë, pikërisht çështjen e identitetit historik dhe transformimin e
vlerave ekzistuese, ose le ti quajmë vlerave tradicionale.
Ky problem, nëse mund të quhej i tillë, më tepër është një përpjekje për një
konceptim më kontemporan të turizmit në botën e sotme postmoderne,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. sipas definicionit te Organizatës Botërore të Turizmit.
world Tourism Organization, një nga departamentet e Kombeve te Bashkuara
2 ëëë.google...turizmi ne Shqiperi.
në të cilën të gjitha edhe vlerat historike, kulturore, monumentale e të tjera që së
bashku përbëjnë vlerat turistike, duhet të fillojnë të rivlerësohen.Në këtë rivlerësim
mendoj se ka dy aspekte kryesore: ‐ nga njëra anë shoqëria e sotme edhe ajo
postindustriale po transformohet me shpejtësinë e teknikës kompjuterike në një lloj
bashkësie të shpërbërë, që nga disa sociologë të kohës shihet si një “deformim” i
shoqërisë së shkuar të ashtuquajtur “normale”. Prandaj vet turisti si subjekt nuk
mund të mbetet i pandryshuar.
Nëse përdorim konceptin Weberian në këtë fushë shoqërore të turizmit, “tipi
substancial” i turistit të sotëm, mund të konceptohet si një individ që ka më shumë
qejf gjumin se lëvizjen, indiferentizmin se kuriozitetin,
ndarjen, individualizmin, singularitetin se shoqërinë, familjen etj. Për rrjedhojë
“turisti ideal” është larg atij “substancial” ose të kohës postmoderne, i cili është i
dhënë më tepër pas natyrës se historisë, më tepër pas ushqimit, dëfrimit personal,
çlodhjes, rehatisë apo qejfeve, se atyre veprimtarive turistike, për motive mësimi,
pune, vizitash tek të afërm e monumentesh historike.
Nga ana tjetër, ky transformim ka ndryshuar jo vetëm pikpamjet e shijet tona
njerzore por edhe vetë përmbajtjen e atyre objekteve të veçantë nga të cilët burojnë
vlerat që tërheqin njeriun nga një cep i globit në tjetrin për të parë, ndjerë, shijuar,
mësuar etj, diçka që komunikimi i sotëm ja ka servirur në formë mediatike.
Le të marrim statistikat e sotme dhe menjëherë bie në sy fakti se miljonat e turistëve
të sotëm, në masën mbi 80%, jo vetëm shqiptarë, synojnë detin, plazhet, ajrin e
pastër të lartësive se sa monumentet historike, vendet antike apo vlerat kulturore.
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Mendoj se kjo është e natyrshme, jo vetëm për kohën në dispozicion të një punonjësi
mesatar të sotëm, por në radhë të parë prej konsumimit fizik e psikologjik nga
arritjet e automotizimit të prodhimit, streseve mjaft të përhapura e të kudogjendura
edhe të pamundësisë financiare.
Nëse do të analizojmë ata mijra turistë shqiptarë , që shpenzojnë në vite miljona
euro në brigjet e Greqisë apo Turqisë me siguri konkluzioni do të jetë se pak, shumë
pak prej tyre do kenë qenë vizitorë në Akropolin e lashtë, në Delfi apo Mikenë, në
Xhamitë e famëshme të Stambollit. Sa nga këta turistë mund të mos kenë qenë
asnjëherë në jetën e tyre, në Butrint, Apolloni, në Berat e Gjirokastër, në Dyrrah apo
Lisus etj. Mund të mos kenë vullnetin për ti parë Kodikët e purpurtë të Beratit e
statutet e Shkodrës, të mos e kenë dëgjuar shkëmbin e Vajës, të mos e kenë mbresën
e së kuqes së Onufrit, mos kenë shijuar legjendën e murosjes duke medituar në
kalanë e Rozafës etj.
Nëse shkon në Greqi dhe si i ftuar ke privilegjin të vizitosh sipas një programi të
parapërgatitur monumentet më të njohur të antikitetit, kur i vjen radha qytetit
mesjetar të Mistras, shoqëruesit atje të thonë se – do shkoni të vizitoni një qytet të
mrekullueshëm, më interesantin prej të gjithëve. Dhe të thonë, pasi je mahnitur me
mrekullitë e Akropolit në Athinë, tempujt e Kretës, portat e Mikenës së
Agamemnonit.
Por Mistra në Pelopones, ky qytet me një kala mesjetare, me disa kisha në të e me
kalldrëme, megjithëse një mrekulli e vërtetë e Bizantit nuk i afrohet e nuk mund të
krahasohet në të gjithë treguesit e vlerat e veta të pa diskutueshme, Kalasë së Beratit,
me 42 kishat, me objekte edhe kishë edhe xhami, me pikturat mesjetare, me shtëpitë
e jetën qytetare mesjetare.
Atëhere, duhet që edhe syri i filozofit e sociologut të drejtohet më tepër në brendësi
të këtyre vlerave, disi të panjohura e të harruara, në pafundësinë e atyre thesareve që
çdo ditë i kalojmë para syve tanë dhe nuk ndalemi t’i vlerësojmë siç meritojnë, t’i
pastrojmë nga vrugu i kohës dhe harresës, t’u japim rëndësinë e shkëlqimin që u
takon.
Nëqoftëse do kuptojmë motivin që e shtyn njeriun të lëviz mijra kilometra nga vendi i
vet, i cili ndjen edhe çlodhjen edhe dëfrimin në një vizitë turistike të lodhëshme,
shpesh edhe nga infrastruktura e papërshtatëshme,
në një qendër banimi
mijravjeçare dhe që vazhdon ende të banohet në Kalanë e vet, të lashtë që nga koha
Ilire, atëhere mund ti japim përgjigje pyetjeve të njëpasnjëshme që mbijnë vetiu: E
kemi konceptin mbi turizmin të plotë, të kohës, të pëlqyeshëm nga një shumicë?
Mendoj se ende turizmin e konceptojmë vetëm si qejf e çlodhje fizike. A i dimë të
gjitha vlerat e vërteta të pasurisë kombëtare që aktualisht kemi? A dimë t’ua
përcjellim me tërë ngjyrat e veta të tjerëve që nuk na njohin? A i kemi ruajtur si duhet
këto vlera në të gjithë gjerësinë e vet? Mendoj se e shohim vetëm si biznes
fitimprurës. Këto e mjaft pyetje të tjera të natyrëshme lindin dhe padyshim kërkojnë
përgjigje jo vetëm të politikanëve, historianëve, specialistëve në fusha të ndryshme
por e pse jo edhe të filozofëve e sociologëve.
Besoj, kemi bindjen të gjithë se, si për shumë veprimtari të tjera shoqërore që japin
produkt dhe vlera materiale e shpirtërore si turizmi, vëmëndja e institucioneve
qëndrore shtetërore, e organeve ekzekutive që përcaktojnë buxhetet për këto
projekte, në këtë fushë nuk i kushtojnë vëmëndjen e merituar për ti bërë më atraktive
vlerat për individin, i cili të paktën një herë në jetë duhet të jetë edhe turist. Pra, kjo
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do të thotë se “tipin ideal” të turistit jo vetëm duhet ta kërkojmë e ta gjejmë por në
radhë të parë, e pse jo, duhet ta krijojmë. Të dalin në dritë vlerat e panjohura apo të
harruara dhe të edukojmë principet e kohës së sotme edhe në këtë degë mjaft të
leverdisshme të veprimtarisë shoqërore.
Pa synuar për të bërë një përsiatje të thellë në këtë sferë kaq komplekse, ku hyjnë
historia, kultura, shëndeti, hedonistika, tradita, humanizmi, edukimi kozmopolit etj
etj., le të shohim si ilustrim me këto principe pikërisht turizmin historik, kulturor me
ndonjë shëmbull nga qyteti i “ një mbi një dritareve ”‐ Beratit.
Këtë emër qyteti e ka marrë nga një kohë e largët prej ditëve të sotme. Është kaq i
vjetër si emër sa e vjetër është lagja Mangalem prej së cilës ky emër rrjedh. Vendosja e
brezave të shtëpive nga lartë deri poshtë bregores së kodrës së Kalasë, nën një kënd
çuditërisht të madh, ndoshta mbi 60 gradë , me qëllim të shfytëzimit të hapësirave e
ndriçimit, e bën këtë lagje unikale dhe të mahnitëshme. Për rrjedhojë rrugicat e
ngushta me kalldrëm ose sokakët, me shtëpitë të ngjitura sup më sup, si në një
ballkon, japin një pamje të pazakontë, të sipërfaqeve ballore që zbresin deri në
lumin Osum që rrjedh përballë. Pra, vlerat janë multiple, antike, teknika ndërtuese e
rrallë nga bukuria e origjinaliteti.
Për më tepër, nëse një objekt turistik përballet me një fluks relativisht të madh të
vizitorëve natyrisht ai “flet” vetë për vetvehten. Rreth tij vetiu fillojnë e krijohen
legjenda të vërteta që e bëjnë më tepër tërheqës dhe më tepër të pëlqyeshëm në çdo
kohë nga vizitorët.
Kështu, si sot diku jashtë nesh, ku njerzit lakmojnë të vizitojnë objekte mijravjeçare
ose unikale, ka qenë dikur i vizitueshëm Berati mesjetar. Grupe turistësh duke ecur
nëpër rrugicat ose sokaqet e Mangalemit trokisnin në dyert e shtëpive të kësaj lagjeje,
për ndonjë vizitë, e cila rrallë realizohej kollaj në atë kohë. Sidoqoftë, në këtë shtrat të
ngohtë të turizmit kulturor‐historik, u përhap legjenda e lindjes së qytetit3, legjendë
e cila kishte në përmbajtje katër objekte të qytetit: Tomorri e Shpiragu, dy vëllezër
dikur e tani dy male ballë për ballë, Kalaja‐ motra ose vajza që u shndrua në një
kodër në mes tyre dhe lumi Osum që rrjedh përjetësisht i formuar nga lotët e saj. Kjo
legjendë nuk është e kopjuar nga ndonjë
variant tjetër, është unikale e Beratit dhe kishte shumë sukses dikur e tërhiqte mjaft
njerëz që kurioziteti i shtynte të shihnin gropat e malit madhështor të Tomorrit dhe
vijat e Shpiragut të vogël, të krijuara nga
ndeshja e tyre me topuz e shpatë...
Nuk po ndalem në mrekullitë e natyrës për malin e Tomorit me pyjet e gjuetinë e
pashtershme që e përmend edhe Evla Çelebiu në shek. 17, me tempullin e mundshëm
të Dodonës, para Zeusit e Delfit, në këtë fron të
perëndive Pellazgjike me pelgrinazhin bektashian si një vegim i largët, i zbehtë i tij,
kanionet e lumit Osum, shpellat e pa eksploruara...etj.
Vetëm Kalaja e Beratit ka me të vërtetë vlera krejt të veçanta dhe ndoshta jo shumë
të njohura nga turistët e huaj edhe vendas. Dihet që ka themele Ilire, gjë që e
vërteton ndërtimi karakteristik arkitektonik, stili i ngritjes së mureve, shfrytëzimi e
vendosja e shkëmbinjve e gurëve të mëdhenj qiklopik etj. Kjo i jep moshën e lashtë
Beratit por ajo që e bën nga më të veçantët këtë qytet është padyshim banimi ende
sot e kësaj dite i Kalasë, si dikur në lashtësi apo gjatë luftrave mesjetare, e cila falë
madhësisë së saj është sa një lagje e zakonëshme e një qyteti të sotëm shqiptar.
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Në identifikimin dhe transformimin tradicional të vlerave padyshim ka vendin e vet
edhe lidhja e objekteve të zakonshëm natyrorë me ngjarje e fakte të historisë së
shkuar, të njerzve me emër e që kanë zënë vend në historinë e një kombi. Në vendet
me tradita në fushën e turizmit janë konservuar objekte të tillë dhe duke marë
rivlerësimet e kohës, përcjellin ‐
një informacion të vëçantë që edhe për turistin me nivel intelektual më pak se
mesatar jep kënaqësi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3 Sipas legjendës dy vëllezërit, Tomorri dhe Shpirragu u ndeshën midis tyre për
vajzën e bukur, Kalanë. I pari e goditi me shpatë‐prandaj Shpiragu është vija‐vija,
ndërsa ky e goditi me topuz‐ prandaj Tomorri është gropa‐gropa. Perendia i gurosi,
dhe dy velleezerit rrine ballë per ballë, në mes Kalaja që qan dhe me lotët e saj që
rrjedhin formon lumin Osum.
Është interesant të vizitosh Akademinë e Platonit apo “Aeropagun” 4 ‐ shkëmbin ku
bëheshin gjyqet dhe ekzekutoheshin kriminelët në Athinën e 2500 viteve më parë.
Edhe në Apolloni është diku ende nën rrënojat mijëvjecareve shkolla ku ka studiuar
perandori i madh O. August, përderisa biblioteka ku ai ndoshta merte apo lexonte
librat e shkollës është nxjerrë prej vitesh nën dritën e Diellit. Një kodër e tërë fsheh
ende nën vehte atje një qytet të lashtë të tre kulturave antike, ilire, helene, romake.
Pra, disa objekte të zanonshëm të natyrës marrin një vlerë simbolike duke u brujtur
me kuriozitetin e dijen, shndrohen në vlera virtuale hedonistike të domosdoshme
në konceptin kontemporan të turizmit. Sikurse thamë më sipër, meqënëse ilustrimin
e ideve kryesore të kësaj kumtese i dhamë kryesisht me qytetin 2400 vjeçar, në
analogji mund të
marrim si shëmbull vëndin e martesës së heroit tonë kombëtar, Skënderbeut, në
lisin e Drobonikut, 5 afër qytetit, vendin e fshehjes dhe historinë e Kodikëve 6 të
rrallë, ikonostasin 7 e mahnitshëm , epitafin e famshëm të Gllavenicës të qendisur
me fije ari etj.
Të gjitha këto e mjaft të tjerë shembuj janë të pranishëm dhe përforcojnë idenë se sa
më i gjerë të jetë koncepti ynë për turizmin kaq më tepër rritet numri i
konsumatorëve të tij. Por në praktikën e përditëshme turizmi menaxhohet nga një
pjesë thjeshtë si një aktivitet privat, sezonal e sporadik.
Konceptimi i turizmit thjeshtë si një gjë zbavitëse apo kalim kohe duhet të
plotësohet edhe me tiparet njohëse shpirtërore, gjë që nuk është vetëm produkt i
ndryshimeve shoqërore apo i kohës por edhe i ndikimit ose edukimit, larg atij
kuptimi të përzjerë me ndikimin ideologjik si në të kaluarën që tashmë është
kapërxyer. Ajo çka ne duhet të bëjmë është të mos i lemë vlerat të humbasin apo ti
zerin pluhuri i kohës. Dhe nëse kjo përcillet mirë e do të konservohet si duhet
atëhere me siguri brezat e ardhshëm do të bëjnë rivvlerësimin e tyre të merituar.
Le të vemë të gjithë nga një gur në këtë ndërtesë.
Dr. Stavri Sinjari
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.Athinë, Akropol – Aeropagu
5: Kur një grup prej Kosove bëri disa vizita në Shqipëri, më tepër se objekte e qytete u bëri
përshtypje në Berat, Kalaja me muzeun e ikonografisë të Onufrit dhe Lisi i Drobonikut, që për
hir të së vërtetës sot i ka mbetur më tepër emri .
6: Dy Kodiket , njeri me i vjetri “ i purpurt” jane te rralle, se 5 jane gjithsej ne botë. Per 2000
vjetorin e Krishterimit u ekspozuan ne Vatikan dhe vetëm garancia kushtoi 6 ml
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Veçoritë e inflacionit në ekonomitë e vogla të hapura
Abstrakt
Në këtë material do synojmë të argumentojmë se në ekonomitë e vogla të hapura si
ekonomia shqiptare, maqedonase, kosovare apo malazeze inflacioni është
përgjithësisht i importuar dhe Bankat Qendrore të tyre ndikojnë pak në kontrollin e
tij. Për këtë arsye është e domosdoshme që të njihen faktorët e përcaktimit dhe të
ndikohet në zbutjen e tij. Këta faktorë duhen njohur dhe vlerësuar më së shumti prej
institucioneve që kanë në duar të tyre instrumente politikë, që hartojnë dhe zbatojnë
politikat monetare, fiskale, të të ardhurave, valutore, të marrëdhënieve me jashtë etj.
Ekonomia shqiptare, maqedone, malazeze apo kosovare janë ekonomi të vogla të
hapura . Kjo sepse ato kanë jo vetëm Bilancin Tregëtar të Bilancit të Pagesave por
kanë edhe llogarinë kapitale dhe llogarinë e rezervës valutore.
Më tej ekonomi të vogla të hapura konsiderohen ato ekonomi që me ndryshimin e
normës së interesit të brendshëm të tyre nuk ndikojnë në normat e interesit të botës.
Momentalisht kanë mobilitet afërsisht perfekt të kapitalit ku veprojnë. Me mobilitet
perfekt të kapitalit kuptojmë faktin që subjektet e një vendi kanë gjithë akseset në
tregjet financiare të botës. Në këtë mënyrë qeveria nuk mund të pengojë
huammarjen ose huadhënien ndërkombëtare. Norma e brendëshme e interesit r
duhet të jetë e barabartë me normën e interesit të botës r*, me normën reale të
interesit të parashikuar në tregjet financiare botërore. Subjektet e ekonomive të vogla
të hapura nuk duhet të marrin asnjëherë hua jashtë me normë interesi mbi r* sepse
ata mund të japin gjithnjë hua jashtë me normë interesi në r*. Ngjajshmërisht
rezidentët nuk duhet të japin hua jashtë me normë më të ulët se r* sepse ata munden
që të fitojnë gjithnjë në r* prej huadhënies jashtë. Në këtë mënyrë norma e interesit
të botës r* përcakton normën e interesit në çdo vend të vogël të hapur siç është rasti i
këtyre ekonomive. Ajo mund të luhatet në periudha të caktuara por që përgjithësisht
është e barabartë me të. Është kjo arsye që ekonomia e vogël i merr normat reale të
interesit të botës si varjabla ekzogjene që nuk janë të varura prej saj.
Në këtë mënyrë politika monetare e një vendi të vogël të hapur nuk është e pavarur,
përkundrazi është e varur nga ekonomia botërore. Politika monetare e saj duhet tu
përgjigjet politikave monetare të botës. Kjo është jo vetëm e nevojëshme por edhe e
domosdoshme. Të mos u përshtatesh këtyre politikave do thotë që të dështosh në
realizimin e treguesve makroekonomikë, ose të mos realizosh objektivat e caktuara.
Në material do ti referohemi ekonomisë shqiptare e cila është thuajse me të njëjtat
tipare që kanë edhe ekonomitë fqinje të saj, të vogla të hapura. Do të shikojmë se
çfarë ndikimi ose kontrolli ka Banka Qëndrore mbi Inflacionin si një nga treguesit
kryesorë e më të rëndësishëm makroekonomikë të një vendi. Dhe pikërisht njëri nga
këndvështrimet do të mbështetet mbi normat bazë të interesit.
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Analiza e Inflacionit
Çmimi i mallrave në vendet e vogla të hapura përcaktohet prej vendeve importuese.
Në këtë grup vendesh përfshihet edhe ekonomia shqiptare. Në Shqipëri përshembull
prodhohet drithë por ky nuk mjafton as për të plotësuar nevojat e popullsisë fshatare.
E gjithë kërkesa e popullsisë qytetare plotësohet 100 prej importit. Si këto dy lloj
mallrash të përmendur kemi me dhjetra të tjerë që janë mallra të shportës. Për të
parë më hollësisht strukturën e shpenzimeve të një qytetari më poshtë do analizojmë
strukturën e shportës së mallrave dhe shërbimeve duke konkluduar se pjesa më e
madhe e tyre janë mallra importi.
1. Ushqime dhe pije jo alkoolike 42.6%, 2. Pije alkoolike dhe duhan 3.1%, 3.
Veshje dhe kepucë 3.9%, 4. Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji 24.4%, 5.
Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje shtëpie 4.6%, 6. Kujdes shendetësor
2.1%, 7. Transport 4.8%, 8. Komunikacion 1.3%, 9. Argëtim dhe kulture 2.6%,
10. Shërbim arsimor 1.0%,11. Hotele, kafene dhe restorant 7.2%, 12. Mallra dhe
shërbime të ndryshme 2.4%.
Vini re vetëm dy grupe, i pari dhe i katërti zënë së bashku 67% të shpenzimeve totale.
Këto dy grupe kanë ndikim direkt në çmimet e grupeve të transport‐ komunikacion
dhe indirekt në të gjithë grupet e tjera. Çmimet e mallrave të këtyre grupeve
përgjithësisht përcaktohen nga importet. Importet kanë ardhur vazhdimisht në rritje
dhe janë gati 4 herë më të larta se eksportet, ku në eksporte kemi të përfshirë edhe
rieksportet. Vetëm për 6 mujorin e parë të vitit 2007 kemi pasur 1 miliardë e 871
milion dollarë importe nga 516 milion dollarë eksporte. Kjo shifër është thelluar për
vitet 2008‐2009 dhe 2010.
Grupet: ushqime dhe kafshë të gjalla‐ pije joalkoolike dhe duhan‐ lëndë djegëse‐
yndyrna bimore dhe shtazore dhe mallra të përpunuar zënë 56% të importeve duke
kapur shifrën 1 miliardë e 55 milionë dollarë. Nga këto të dhëna shihet fare qartë se
për pjesën më të madhe të mallrave, apo për ato që zënë peshën kryesore në shportë
çmimet përcaktohen në tregjet e huaja. Ato dalin në tregun shqiptar me çmime më të
larta se sa tregëtohen në vendet importuese. Deri sa arrijnë te konsumatori ato i
nënështrohen një sërë taksave të tjera. E njëjta gjë ndodh edhe me mallrat e
papërpunuara ose ato që i quajmë si lëndë e parë.. Kurbat e tyre të kërkesës dhe të
ofertës janë të njëjta me ato të mallrave përfundimtare.
Në këtë pikë Banka Qëndrore nuk ka asnjë ndikim sepse ajo nuk mund të ndikojë në
çmimet e importit dhe nuk mund të ndikojë dot as në sistemin e taksimit sepse ky i
fundit realizohet prej Ministrisë së Financave. Në këtë pikë Banka Qëndrore do të
ndikonte me politikat e saj monetare rrudhëse apo ekspansioniste vetëm nëse
çmimet e mallrave do të përcaktoheshin prej prodhimit vendas, pra nëse do të kishim
një inflacion monetar, inflacion nga kërkesa.
Faktori i dytë në përcaktimin e nivelit të çmimeve në Shqipëri janë kurset e këmbimit
të valutës. Nëse do tju referohemi kurseve të këmbimit të valutave do shikojmë se ato
kanë lëvizur pak dhe në përgjithësi në favour të lekut shqiptar. Kështu në muajt
qershor‐ korrik dhe gusht të këtij viti(2007) kursi këmbimit të dollarit ka qënë 92.71,
91.76 dhe 89.18 lekë, ndërsa kursi i këmbimit të euros ka qënë 125.25, 123.06 dhe 122.24
lekë. Në këtë situatë forcimi i lekut shqiptar do ndikonte në rënien e çmimeve dhe
në rritjen e importeve. Pra forcimi i lekut shqiptar do ndikonte në frenimin e
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zhvillimit të ekonomisë shqiptare dhe në rritjen e eksporteve. Atëhere duke parë këtë
situatë çfarë veprimi ka bërë Banka Qëndrore? Normalisht ajo duhej të ndërhynte në
zhvlerësimin e lekut shqiptar për të frenuar importet dhe stimuluar rritjen
ekonomike dhe rritjen e eksporteve. Pra në këtë situatë ajo duhej të aplikonte politika
monetare ekspansioniste dhe jo rrudhëse ashtu siç ka vepruar faktikisht në muajt e
fundit aq sa ka rritur disa herë mormën bazë të interesit me 0.25 pikë aq sa e çoi në
6%. Me këtë veprim ajo kërkoi teorikisht të realizoj rritje të normës së depozitave
duke thithur parat prej subjekteve ekonomike, e para dhe e dyta rritjen e normës së
interesave të kredive duke frenuar kreditimin e biznesit, pra duke frenuar daljen e
parasë nga bankat e nivelit të dytë. Rriti normën e instrumenteve të borxhit duke
rritur deficitin e buxhetit të shtetit si dhe duke tërhequr përsëri para prej blerjes së
tyre nga subjektet ekonomikë. Kështu ajo ka gjykuar që të ulë paranë në qarkullim
nëpërmjet frenimit të zhvillimit të biznesit. Kjo është një politikë jo e drejtë që tregon
mangësi në gjykimin e politikave monetare prej tyre. Qeveria shqiptare ndërkohë
aplikoi një politikë të kundërt me atë të Bankës Qëndrore. Çfar solli kjo politikë?
Mbiçmim të lekut shqiptar i cili normalisht në një situatë normale duhej të sillte
rënie të çmimeve. Në fakt ndodhi e kundërta çmimet u rritën dukshëm. E njëjta gjë
ka ndodhur edhe në vitin 2010 por me ndryshimin se ajo ndodhi në kushtet e
zhvlerësimit të lekut shqiptar dhe të rënies së normës bazë të interesit deri në 5%.
Banka Qëndrore deklaron një politikë rrudhëse duke frenuar rritjen e biznesit, nga
ana tjetër futet në tregun valuator duke blerë valutë. Në një nga raportet e fundit të
saj thekson se rezervat e bankës në valutë janë rritur në 2 miliardë lekë. Çfarë do
thotë kjo ? Kjo do të thotë që ekonomia ka rezerva për më shumë se 8 muaj eksporte
nga 4 muaj që ka qënë në vitet e mëparëshme.
Politika e ndërhyrjes së Bankës në treg është politikë ekspansioniste monetare sepse
nxjerr lekun shqiptar jashtë banke dhe grumbullon në Bankë valutën. Pra në njërin
krah kemi politikë rrudhëse duke rritur normën bazë të interesit dhe në krahun tjetër
kemi politikë ekspansioniste e cila eleminoi ndikimin e të parës. Atëherë cili është
roli i Bankës Qëndrore të Shqipërisë në kontrollin e inflacionit? Përgjigja është e
thjeshtë: ajo me politikat që ka aplikuar nuk ka luajtur ndonjë rol të rëndësishëm
decizues. Ajo në situata të tilla kur inflacioni është provokuar nga oferta për llogari të
importeve është e pa aftë ta kontrollojë atë. Banka Qëndrore, në shumë raste ka
luajtur rolin e një konstatuesi apo të një vëzhguesi indiferent. Pse e themi këtë? Sepse
Guvernatori Bankës për llogari të politikave të Bankës Qëndrore së fundi është
përqëndruar në tre momente, në inflacion, në bujqësi, në kartele dhe në problemet e
kredive. Konkretisht:
“Për pjesën e mbetur të vitit dhe për vitin në vazhdim, gjykojmë se problemet e
identifikuara të ofertës do të vazhdojnë të jenë të pranishme në ekonominë shqiptare,
duke ushtruar vazhdimisht presione mbi nivelin e çmimeve. Mundësitë që situata
energjitike të ketë zgjidhje të shpejtë dhe përfundimtare brenda një periudhe
afatmesme, duket se janë të pakta. Çmimet e naftës, të drithrave dhe të produkteve të
tjra ushqimore në tregjet ndërkombëtare mund të vazhdojnë të rriten ose të luhaten,
duke sjellë presione destabilizuese për çmimet në vend” bën të ditur në raportin e saj
për zhvillimet ekonomike gjatë pjesës së parë të këtij viti, Banka e Shqipërisë.
Atëhere çfarë do bëjë Banka qëndrore pas këtij konstatimi?
A mund të frenojë ajo rritjen e nivelit të çmimeve?
A mund ta kontrollojë ajo inflacionin?
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Përgjigja është jo sepse në raport ka vetëm konstatime dhe jo argumente konkrete,
teorike dhe shkencore.
Çfarë pasojash sollën veprimet e saj? Asnjë pasoj sepse inflacioni vazhdoj të rritet.
Inflacioni jo vetëm vazhdoi të rritet por në muajin e fundit të 2011 kaloi cdo
parashikim dhe arriti në 4.3%, nga 4% që shtë kufiri i sipërm. Megjithatë shihet se
rruga e vetme për vënien nën kontroll të inflacionit është rritja e prodhimit vendas,
në mënyrë të vecantë atij bujqësor.
Vendet tona me ekonomi të vogël të hapur e kanë inflacionin specifik, të
krahasueshëm me atë të vendeve Skandinave dhe nuk e kanë monetar që Banka të
mund të ndikonte. Banka Qëndrore ka ndikim në inflacion por nuk e kontrollon dot
atë. Kjo sepse shpesh këtu kemi të bëjmë me një shok në ofertë. Kjo ka ndodhur
shpesh në vitet e fundit jo vetëm në sektorin e karburanteve por edhe përgjithësisht
në sektorin e ushqimeve.
Teorikisht një shok në ofertë në një ekonomi të vogël të hapur ka këto pasoja:
‐Një shok i përkohshëm i kundërt i ofertës ul vlerën në ekuilibër të pagës reale dhe të
punëzënies.
‐Një shok i përkohshëm i ofertës ul prodhimin dhe rrit normën reale të interesit.
‐Një shok i ofertës do të rrisë nivelin e çmimeve dhe do të sjellë një shpërthim të
inflacionit.
Rritja e normës reale të interesit nënkupton që investimet duhet të jenë ulur pas
shokut të ofertës.
Situata ekonomike e krijuar kërkon politika monetare ekspansioniste. Në këtë kuadër
politikat e Bankës Qëndrore të deritanishme kanë qënë jo fort të bazuara, jo të drejta
duke ndikuar negativisht në ekonominë shqiptare. Politikat monetare duhet të
mbështesin politikat fiskale dhe jo tu vihen atyre përball.
Më poshtë do të shpjegojmë teorikisht se çfarë lidhje kemi midis ofertës monetare
dhe nivelit të çmimit agregat ose çmimit të deflatorit. Si përcaktohet ekuilibri
makroekonomik në tregun monetar?
Sipas ekonomistëve klasikë motivi i vetëm i mbajtjes së parasë prej individëve
ishte ai i transaksioneve. Teoria e kërkesës dhe ofertës për para është përshkruar prej
tyre në teorinë sasiore të parasë. Kjo teori është bërë objekt i dy versioneve. Versioni i
parë është trajtuar prej Irving Fisherit qysh në 1911. Ekuacioni i paraqitur prej tij është
quajtur dhe ekuacion i këmbimit. Atë mund ta shkruajmë MV = PY ku M‐është sasia
e parasë në qarkullim. V‐është shpejtësia e qarkullimit të parasë. P‐është niveli i
përgjithshëm i çmimit të deflatorit. Y‐është vëllimi i transaksioneve ose GDP real
Prej variableve të mësipërme dy janë konsideruar, V që është shpejtësia e qarkullimit
të parasë dhe Y që është volumi i transaksioneve. Fisheri i merr të stabilizuar këta dy
varjable. Stabiliteti i shpejtësisë së qarkullimit të parasë shpjegohet me stabilitetin
tepër të madh të pagesave dhe për mungesë të rritjes së të papunëve në agjentët
ekonomikë. MV merret në rritje proporcionale me V. Kjo sepse kemi një volum
konstant të transaksioneve që shpjegohet me mungesë të progresit teknik dhe të
ngurtësimit të punës disponibël.
P = MV/Y
Duke marrë prej gjykimit të mësipërm (sipas Fisherit) Y dhe V konstante
mund të thuhet se niveli i përgjithshëm i çmimeve P është proporcional me sasinë e
parasë në qarkullim M. Kështu një rritje e parasë në qarkullim do të sjellë për pasojë
rritje të nivelit mesatar të përgjithshëm të çmimeve në të njëjtën përqindje. Ky

128

konkluzion qëndron në esencë të kësaj teorie. Por kësaj teorie i janë bërë vrejtje
pikërisht për dy varjablat që konsideron konstante. A. Marshall dhe A. C. Pigou,
ekonomistë anglez, vite më vonë u mbështetën në arkëtimet e likujditeteve. Kështu
kjo analizë paraqet teorinë sasiore të parasë mbi formën e një kërkese për para për
motivin e kryerjes së transfertave të agjentëve ekonomikë që dëshirojnë të mbajnë në
formën e likujditeteve në arkë në përqindje ndaj GDP nominale.
MD = bPY ku b është përqindja e marrë konstante ndaj GDPn që agjentët
ekonomikë duan të mbajnë në arkat e tyre në formën e likujditeteve. MD është
kërkesa për para. Oferta M është e pavarur sepse ajo përcaktohet prej Bankës
Qendrore. Prandaj në kushtin e ekuilibrit të tregut monetar mund të shkruajmë: M =
MD dhe më tej M = bPY. Duke konsideruar konstantë GDP real dhe b mund të themi
se sasia e parasë në qarkullim M përcakton nivelin e përgjithshëm mesatar të
çmimeve P. Kjo do të thotë se masa monetare e parasë nuk ka ndikim në varjablet
reale siç është GDP reale. Kjo nuk shqetëson veç varjablin nominal siç është çmimi.
Këtij raporti i thuhet ndryshe edhe “neutraliteti i parasë”.
Kjo teori që shpjeguam më lartë ka tre blloqe shpjegimesh
‐ Faktorët e prodhimit dhe funksioni i prodhimit përcaktojnë nivelin e
prodhimit Y.
‐ Oferta e parasë përcakton vlerën nominale të prodhimit, PY. Ky konkluzion
është i lejueshëm prej ekuacionit sasior të parasë dhe supozimit që shpejtësia e
parasë është e fiksuar.
‐ Niveli i çmimit agregat P/D është atëherë norma e vlerës nominale të
prodhimit, PY, për nivelin e prodhimit Y.
Me fjalë të tjera aftësia prodhuese e një ekonomie përcakton GDP reale, sasia e
parasë përcakton GDP nominale dhe çmimi i deflatorit është raporti midis GDP
nominale me GDP reale.
Kjo teori shpjegon se çfarë ndodh kur Banka Qëndrore ndryshon ofertën e parasë.
Nëse shpejtësia është e fiksuar një ndryshim në ofertën e parasë do të sjellë një
ndryshim proporcional në GDP nominale. Nga se faktorët e prodhimit dhe funksioni i
prodhimit përcaktojnë GDP real, ndryshimi në GDP nominal duhet të prezantojë
ndryshimet në nivelin e çmimit. Kështu teoria sasiore e parasë nënkupton që niveli i
çmimit është proporcional me ofertën e parasë.
Ngaqë norma e inflacionit është ndryshimi në përqindje i nivelit të çmimit, kjo teori e
çmimit është edhe teoria e normës së inflacionit. Ekuacioni sasior duke u shkruajtur
në përqindje merr formën:
% e ndryshimit të M + % ndryshimit të V = % e ndryshimit të P + %
ndryshimit të Y. Në kushtet e sotme sipas kësaj teorie do të kishim 10 + 0 = 4 + 6.
Oferta e parasë duhej rritur 10%.
Çfarë tregon secili prej këtyre katër termave?
‐E para, % e ndryshimit të M, përcaktohet nga Banka qëndrore.
‐E dyta, përqindja e ndryshimit të shpejtësisë reflekton zhvendosjen e kërkesës
monetare. Ne kemi supozuar që shpejtësia është konstante prandaj përqindja e
ndryshimit në shpejtësi është zero.
‐E treta, përqindja e ndryshimit të nivelit të çmimit është norma e inflacionit.
‐ E katërta, përqindja e ndryshimit në prodhim varet nga rritja e faktorve të
prodhimit dhe nga progresi teknologjik i cili për synimet tona merret i dhënë.
Kjo analizë tregon se një rritje në ofertën e parasë përcakton normën e inflacionit.
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Kjo teori tregon se Banka Qëndrore që kontrollon ofertën e parasë, ka kontrollin
përfundimtar mbi normën e inflacionit. Nëse B.Q mban ofertën e parasë stabël, niveli
i çmimit do të jetë stabël, nëse niveli i ofertës do rritet do rritet edhe niveli i
çmimeve.
Nga analiza e mësipërme duket se Banka Qëndrore ka vepruar shumë mirë
që ka aplikuar një politikë të tillë sepse nëse nuk do kishte zbatuar këtë politikë do
kishte ndikuar në rritjen e mëtejëshme të inflacionit. Në fakt, në situatën që është
ekonomia shqiptare, kjo nuk është e vërtetë, politikat e zbatuara prej saj janë të
gabuara. Inflacioni i krijuar nuk amortizohej me këtë rrugë.
Pse? Sepse kemi ndryshime midis PKB (Prodhimit Kombëtar Bruto) dhe PBB
(Prodhimit të Brendshëm Bruto). Sepse kemi ndryshime thelbësore midis çmimit të
deflatorit (P/D) dhe indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK).
Ndryshimi midis PKB dhe PBB konsiston në atë se në PBB përfshijmë vlerën e të
gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare që realizohen brenda vendit
pavarësisht se me çfarë faktorësh ekonomikë. Ndërsa në PKB përfshihen vetëm të
mirat dhe shërbimet (p) që realizohen me faktorë shqiptarë pavarësisht se ku
veprojnë, brenda apo jashtë Shqipërisë. Kështu në këtë zë ne përfshijmë të gjithë
valutën që sjellin refugjatët në Shqipëri ose bizneset shqiptare që veprojnë jashtë
vendit duke përjashtuar prodhimin e të huajve në vend.
Ndryshimi midis P/D dhe IÇK është se për llogaritjen e P/D (çmimit mesatar të
përgjithshëm) llogarisim PBB nominale mbi PBB reale. Pra marim në konsideratë të
gjithë llojet e mallrave dhe të shërbimeve përfundimtare që realizohen brenda vendit.
Numri i tyre është me mijra dhe e veçanta është se janë prodhuar brenda vendit.
Pikërisht ky tregues varet plotësisht prej sasisë së parasë në qarkullim, kështu
formulat e mësipërme të teorisë sasiore monetare janë për këtë tregues dhe jo për
IÇK. Ky tregues varet dhe kushtëzohet nga një sërë faktorësh të tjerë.
Kur bëjmë fjalë për llogaritjen e IÇK që është baza e llogaritjes së normës së
inflacionit marrim në konsideratë vetëm 12 grupe me 272 lloje mallrash dhe
shërbimesh pavarësisht nëse janë prodhuar në Shqipëri apo nuk janë prodhuar në
Shqipëri. Në rastin më ekstrem ato mund të jenë prodhuar jashtë vendit dhe
inflacioni do të jetë absolutisht i importuar. Pra kemi ndryshime shumë të mëdha
midis këtyre dy treguesve të nivelit të çmimeve në mënyrë të veçantë për ekonominë
shqiptare. Inflacioni në Shqipëri është përgjithësisht i importuar dhe kjo provohet
duke u nisur nga struktura e mallrave të shportës mbi të cilën llogaritet IÇK.
Teoria monetariste(që e përshkruam më lartë) më së shumti ka të bëjë me çmimin e
deflatorit se sa ka të bëjë me Indeksin e Çmimeve të Konsumit. Prandaj në aplikimin
e politikave monetare Banka Qëndrore e Shqipërisë duhej të kishte marrë në
konsideratë diferencimet e mësipërme të këtyre treguesve të nivelit të çmimeve që në
ekonominë Shqiptare nuk janë përputhur asnjëherë.
Krahas politikave monetare dhe fiskale në kuptimin e ngushtë të tyre Inflacioni në
ekonominë shqiptare është i lidhur edhe me një sërë faktorësh të tjerë si:
1. Ekonomia shqiptare është një ekonomi e vogël e hapur ku normat e interesit të
aplikuara prej saj varen nga normat e interesit të botës, ku të ardhurat nuk përputhen
me shpenzimet. Politika monetare e saj është e varur nga politikat monetare të
Bankave Qëndrore të vendeve të tjera me ekonomi të madhe të hapur.
2. Prodhimet bujqësore nuk sigurojnë as nevojat e popullsisë fshatare. Vetëm rreth
30% e fermerëve shqiptarë dalin në treg. Shkalla e mekanizimit është shumë e ulët në
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raport me vendet me të cilat kemi marrëdhënie tregëtare. Prodhimi shqiptar për
shumë arsye nuk ka fuqi konkuruese në treg.
3. Raporti eksport‐import është ¼ dhe pjesa më e madhe e mallrave të
shportës në bazë të së cilës llogaritet Indeksi i Çmimeve të konsumit (IÇK)
importohen. Pra çmimet e tyre përcaktohen jashtë kufirit shqiptar dhe ju imponohen
pjesës tjetër të prodhuar në vend.
4. Kurset e këmbimit të lekut në Shqipëri janë fleksibile, pavarësisht se Banka
Qëndrore herë pas here ndërhyn në treg duke blerë ose duke shitur valutë. Ato
ndikojnë dukshëm në nivelin e çmimeve në vend dhe në zhvillimin e ekonomisë së
vendit.
5. Prurjet kryesore të valutës në ekonominë shqiptare nuk janë prej burimeve të
eksportit por një pjesë e konsiderueshme e tyre vjen prej mallit fuqi punëtore të
eksportuar, domethënë prej refugjatve shqiptarë që punojnë në vende të tjera. Krahas
tij kemi edhe prurje nga sektori informal.
6. Në ekonominë shqiptare nuk kemi vetëm struktura tregu të tilla si
konkurencë monopolistike, monopol e oligopol por kemi dypole, kartele dhe
marrëveshje të fshehta. Këto veprojnë nën emrin e shoqatave dhe shpesh kanë dalë
hapur bile edhe me presione ndaj qeverisë. Sot ato përcaktojnë nivelin e çmimeve që
sillet në trg.
7. Në tregun shqiptar ka abuzime të shpeshta prej tregtarve si të shumicës
ashtu edhe të pakicës, veçanërisht në periudhat e festive siç është rasti i tanishëm një
prag i Vititi të Ri.
8. Stabiliteti politik dhe social i vendit dhe i vendeve me të cilat realizojmë
marrëdhënie tregtare.
Nga sa përcaktuam më sipër një politikë rrudhëse e Bankës Qëndrore ka ndikuar në
sensin e kundërt të rritjes ekonomike dhe shumë pak në frenimin e inflacionit.
Goditja në ofertën agregate nuk kërkon politika rrudhëse që aplikon Banka Qëndrore
dhe që vazhdon ende por politika ekspansioniste, kërkonte goditje në kërkesë. Në
situatën e krijuar nuk duhet pretenduar një rënie çmimi por duhet pretenduar një
goditje në kërkesën agregate për të amortizuar pikërisht goditjen në ofertë që ka
sjellë rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve.
Për ta plotësuar më tej konkluzionin tonë do të marrim në analizë ndikimin
e normës bazë të interesit në normën e inflacionit. Në kushte të një ekonomie
normale ulja e normës bazë të interesit do conte në rritje të normës së inflacionit dhe
rritja e saj që presupozon politika rrudhëse do çonte në frenimin e inflacionit. Çfarë
ka ndodhur konkretisht në ekonominë shqiptare?
Emerti
mi
Nr
e
interesit
Nr
inflacio
nit

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

7

8,5

6,5

5,25

5

5,5

3,5

1,7

3,3

2,2

2

2,5
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200
7
6,2
5

3,1

200
8
6,2
5

2,6

200
9
5.25

201
0
5

3.5

3.4

201
1
4.7
5
1.7

201
2
4
2.4

Nga të dhënat e paraqitura në tabelë shihet qartë se duke përjashtuar tendencat e
vitit 2002 në të gjithë vitet e tjera thuajse kemi një lidhje të drejtë midis normës së
inflacionit dhe normës së intersit. Nëse do të llogarisnim një koeficient regresioni do
të na tregonte se lidhja midis tyre është tepër e lartë dhe e vlerësueshme. Luhatja e
brendëshme në normën e interesit varjon nga 5% në 8.5% pra me 3.5 pikë ose ka një
rritje me 2.8 herë. Ky ndryshim nuk është reflektuar fare në normën e inflacionit
sepse diferenca midis maksimumit dhe minimumit të normës së inflacionit për këto
vite është 1.7 me 3.5 ose 1.8 pikë, në përqindje 205% në një kohë që duhej të ndodhte e
kundërta.
Një nga faktorët që ndikonte në cmimin e mallrave ishte edhe kursi i këmbimeve.
Banka qëndrore edhe këtë faktor ndikues nuk e kontrollon dot sepse në Shqipëri nuk
ka kurse këmbimi fikse por në përgjithësi ato janë fleksibile.
Teorikisht analiza e raportit të lekut shqiptar me valutat është e lidhur me kërkesën
dhe ofertën për valutë. Konkretisht:
Faktorët që ndikojnë në kërkesën për valutë
1. Shkalla e hapjes së ekonomisë shqiptare ndaj vendeve të tjera.
2. Rritja e përgjithshme ekonomike.
3. Prirja marxhinale për importe.
4. Shkalla e çmimeve në raport me vendet e tjera.
5. Shijet dhe preferencat.
6. Tarifat dhe kuotat.
7. Produktiviteti.
Faktorët që ndikojnë në ofertën e valutës
1. Eksportet.
2. Transfertat ose prurjet e faktorëve.
3. Stabiliteti ekonomik dhe politikë.
4. Rritja e investimeve kapitale.
5. Normat e interesit.
Që të flasësh dhe analizosh shkaqet e zhvlerësimit të lekut shqiptar duhet të
analizosh me rradhë këta faktorë dhe jo thjesht të përqëndrohesh dhe të
mbivlerësosh ndokënd prej tyre sepse nëse bëhet kjo mbrihet në konkluzione të
gabuara. Dhe duke mbritur në konkluzione të gabuara nuk merr dot masat efikase të
zbutjes apo stabilitetit të fenomenit. Kështu në rastin tonë nëse nuk përcaktohen
drejt faktorët që po zhvlerësojnë lekun shqiptar nuk mund të përcaktohen drejt edhe
mjetet për stabilizimin e tij.
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Krahas faktorëve ndikues të përmendur më lartë një vend të veçantë në stabilitenin e
lekut dhe për pasojë në inflacion ka edhe administrimi i valutave, administrimi i
euros dhe i dollarit të cilat janë bërë monedha kreyesore në tregun monetar shqiptar.
Problemi kryesor në një ekonomi si ekonomia shqiptare nuk është vetëm sigurimi i
valutës nga jashtë por edhe administrimi i saj në tregun e brendshëm dhe atë të
jashtëm. Ritheksojmë administrimi sepse burimi kryesor i sigurimit të saj nuk janë
prodhimet apo shërbimet shqiptare të eksportuara por përgjithësisht ato vijnë nga
burime që kanë filluar të bien dhe që herë herë paraqesin paqëndrueshmëri. Prandaj
valuta duhet konsideruar njësoj si metalet e çmuara dhe duhet të vlerësohet si e tillë.
Kjo jo vetëm për ekonominë shqiptare por edhe për ekonominë maqedone. Në këtë
aspekt do rekomandonim thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis Shqipërisë dhe
Maqedonisë.
Cilët janë faktorët që ndikojnë në zhvlerësimin e lekut shqiptar apo denarit maqedon.
E themi edhe denarit sepse sic shihet faktorët janë thuajse të përbashkët për të dy
vendet.
E para, kompanitë e huaja që operojnë në Shqipëri ndër të cilat kompanitë e
telefonisë mobile Vodafone, AMC apo Igëll realizojnë me miliarda lekë fitim të cilat i
konvertojnë në valutë dhe i nxjerrin jashtë Shqipërisë në drejtim të Greqisë, Turqisë
apo vendeve të tjera. Fitimet e kompanive të huaja në Shqipëri shkojnë me qindra
milionë euro.
E dyta, bankat e huaja të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri një pjesë të mirë të
valutës shqiptare e nxjerrin jashtë vendit. Të mos harojmë këtu se kemi 4‐5 banka
greke që funksionojnë në interes të ekonomisë greke më shumë se të asaj shqiptare.
Sot më shumë se kurrë në kushtet e një recesioni të dukshëm të ekonomisë së tyre.
Nuk ka asnjë Bankë të nivelit të dytë shtetërore që të administrojë valutën në interes
tërësisht të ekonomisë sonë dhe në mbështetje të politikave monetare të Bankës
Qëndrore.
E treta, dhënia e kredive në valutë e cila detyron qytetarët shqiptarë ti drejtohen
tregut të valutës duke rritur në mënyrë artificiale kërkesën për të. Një presion mbi
kërkesën e valutës çon direkt në zhvlerësimin e lekut shqiptar.
E katërta, inkasimi i valutës shqiptare në bankat e vendeve të tjera prej
biznesmenëve, zyrtarëve apo politikanëve të ndryshëm. Ky veprim largon valutën nga
vendi duke ulur ofertën e saj në treg.
E pesta, kryerja e veprimeve të qarkullimit të zakonshëm me valutë. Kështu në tregjet
e tokës, të mjeteve kryesore, të banesave operohet me valutë. Ky veprim rëndon
lekun shqiptar duke rritur në mënyrë artificiale presionin ndaj tij dhe zhvlerësimin e
shpejtë.
E gjashta, largimi i valutës nëpërmjet borgjezisë së re shqiptare të cilët i kalojnë
pushimet në vendet e tjera. Ky veprim ka bërë që të sfidohet numri i trefishuar i
turistëve në Shqipëri duke e nxjerrë këtë sektor me humbje.
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Ndikimi i Pushtetit Qendror dhe Lokal në Zhvillimin e Mjedisit të
Biznesit
Abstakt :
Ky punim do t’i trajtojë disa koncepte themelore lidhur me perkufizimin,
menaxhimin, zhvillimin dhe rolin e pushtetit lokal dhe qendror në zhvillimin e
mjedisit biznesor . Roli dhe funksioni i shtetit në udhëheqjen e politikës ekonomike
është i pakontestueshëm, ne stabilizimin të tregut dhe të çmimeve, në shkallen e
kënaqme të punësimit, në ruajtjen e ekujlibrit të bilancit të pagesave, si dhe në
realizimin e shalles së caktuar të rritjes dhe të zhvillimit ekonomik.Teoricieni i njohur
dhe autori i veprës “ Teoria e Përgjithshme e Punëzënies, Interesit dhe e Parasë“ John
Maynard Keynes me ngulm mbrojti teorinë e intervenimit të shtetit në ekonomi,
sidomos pas Depresionit të madh (Kriza ekonomike e viteve 1929/33).
Mirëqenja ekonomike është e lidhur ngusht edhe me dijen politike, ngase këta dy
faktorë janë vendimtarë në krijiminë e një jetese më fatlume, që ndërlidhet me shumë
fusha të tjera siç janë: siguria, arsimimi, edukimi, zhvillimi i kultures, i artit,
infrastructures, i shëndetësis, i sportit dhe i degëve të tjera.
Fjalet kyqe: Shteti; Ekonomi; Mjedis i biznesit; Pushteti lokal.
Ndikimi i Pushtetit Qendror dhe Lokal në Zhvillimin e Mjedisit të Biznesit
Sfida më e madhe për autoritete lokale është njohja dhe aftësia për të mobilizuar
potencialin ekzistues në territorin e tyre për të koordinuar faktorët e ndryshëm si dhe
vënia e tyre në shërbim të aktivitetit prodhues. Aktualisht, objektivi i strategjive për
zhvillimin lokal është zhvillimi dhe riorganizimi i sistemit të prodhimit, rritja e
kapacitetit të krijimit të krijimit të firmave të reja dhe të punësimit, si dhe
përmirësimi i standardit të jetesës së popullësisë.
Krijuesit e politikave të zhvillimit lokal janë jo vetëm administrata qendrore shtetrore
dhe ndërmarrjet e mëdha (siç ndodhte në kuadrin e modeleve tradicionale) por edhe
autoritetet lokale, ndërmarrësit dhe aktorët ekonomiko‐shoqërorë.
Suksesi i një strategjije të zhvillimit lpkal varet nga burimet njerëzore, teknike,
ndërmarrëse, financiare, etj. Ai varet gjithashtu edhe nga aftësia për të krijuar kushte
te favorshme që lehtësojnë lindjen e firmave të reja. Tendenca e reja të zhvillimit
local duhet të përpiqen të kombinojnë efektet e stimulimit të potencialit endogjen,
tërheqjen e burimeve të jashtme,konsolidimin e tregjeve dhe përdorimin e
teknologjisë.
Roli i një strategjije të mire të zhvillimit local është të favorizojë, të promovojë dhe të
konsolidojë ndërmarrjen.

134

Një nga qëllimet kryesore të strategjive të zhvillimit local është futja e formave të reja
të të moderuarit në shoqërin civile, duke stimuluar dhe inkurajuar qytetaret të
ndërmarrin veprimtari të tilla që i zfgjidhin problemet duke I përballuar ato në
mënyrë direkte.
Pa drejtimin dhe mbështetjen e autoriteteve lokale është e pa mundur të ndërtohet
një politik locale e ekuilibruar dhe e qëndrueshme. ( Të kihet parasysh parimi :Mendo
në mënyrë globale, vepro në mënyrë locale).
Politikat e zhvillimit local, janë kryesisht politika por ato kërkojnë pjesëmarrje, dialog
dhe consensus ndërmjet actorëve shoqëror, politikë dhe ekonomikë(publike apo
private) të zones.
Politikat e zhvillimit lokal nuk janë vetëm një reagim ndaj krizës, por edhe një
strategji për parashikimin e ndryshimeve dhe proceseve të ristrukturimit ekonomik
dhe sjoqëror.
Decentralizimi administrative mbështetet në vendimet e autoriteteve locale për
zbatimin e strategjive të zhvillimit të teritorrit. Njohja me problemet locale dhe
kapaciteti për t’iu përgjigjur në mënyrë dinamike situatave reale, rrisin
efektivitetindhe rendimentin e burimeve të zhvillimit.
Ekonomia ne tranzicion ka nevoj për gjetjen dhe zhvillimin e formave të ndryshme të
përkrahjes së bizneseve të vogla dhe të mesme të karakterit të ekonomisë locale.
Zhvillimi i agjensionecve të ekonomis locale mund të krijoj rrjetin e vetpër dhënjen e
ndihmes profesionale dhe teknike ne nëpërmes incubatorëve të biznesit, qendrave
teknologjike dhe formave tjera.
Ekonomia locale mundëson krijimin dhwe zhvillimin e bizneseve të vogla të cilart
paraqesin prespektiv të rendësishme për punësim dhe zgjedhjen e problemeve të
papunësisë.
Roli i administrates locale është e rendësishëm për identifikimin e projekteve dhe
programeve të punësimit.
Politika e zhvillimit të biznesit në funksion të rritjes së punësimit duhet të përmbaj
zhvillimin prioritar të sektorëve strategjike, të krijojë sistemin e trajnimit
ndërmarrsëve dhe menaxherëve në formë bashkëohore etj.
Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme luan rol të vaçantë në zhvillimin e
vendeve në tranzicion. Nga ky aspekt njohja e përvojave të zhvillimit të biznesit
bashkohor paraqet element të rendësishëm për zhvillimin më të shpejtë të bizneseve
në këto vende.Zhvillimi I këtyre bizneseve has në vështërsi objective dhe subjective
që janë karakteristikë për një transformim të ekonomisë socialiste në ekonominë
kapitaliste.
Me rritjen e punësimit rol të rendësishëm mund të ketë zhvillimi I ekonomisë sociale,
krijimi I bizneseve të reja në këtë veprimtari hap prespektivë të rendësishme për
rritjen e punësimit.
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Nga pikëpamja e krijimit të mundësive për punësim, sistemet “ e lidhura” të
prodhimit kanë arritur rezulltate të kënaqshme në hapjen e vendeve të reja të punës,
por nganjëher ato ndeshën me kufizimet e fuqisë punëtore(për shembull, në disa
raste këkrohen aftësi shumë të lartë profesionale për disa faza të avancuara të
prodhimit,siç është rasti I krahinës së Venecias në Itali). Për më tepër, sistemet e
lidhura në rrjet, krijojnë tregje të punës mjaft fleksibël në nivel 62local, duke ofruar
vende me orar të reduktuar apo me kontrat të përkohshme.Inkubatorët e biznisit
mund të konsiderohen si “qendra” të inciativave ndërmarrse, ku ndërmarrësit
zhvillojnë idetë e tyre të biznesit.
Në këtë mënyrë, ata kanë mundësi të përmirësojnë njohuritë e tyre dhe të fillojnë të
ndërveprojnë me tregun dhe mjedisin e jashtëm.
Incubatorët e biznisit krijojnë lidhje të ngushta midis ndërmarrsve dhe ekspertëve
teknikë duke zhvilluar kontakte të drejtpërdrejta që mundësojnë zgjedhjen e
problemeve të firmave të ndryshme.
“Shërbimet për mbështetje të bizneseve” janë formuar të njohura për të ndihmuar
ndërmarrjet nëpërmes burimeve këshilluese dhe informuese. Këto sigurime
konsistojnë në një sere aktivitetesh në rrjet dhe mardhënjesh bashkëpunuese për të
ndihmuar rritjen, kompletimin dh endërkombtarizimin e bizneseve.
Shërbimet për mbështetjen e bizneseve janë të karakterit shumëdisiplinor dhe
kryhen nga ekspertë dhe profesionistë të cilët këshillim teknik për ndërmarrësit
locale në kryrjen dhe menaxhimin e biznesit. Në disa raste, për këshillime të
specializuara mund të kontaktohen edhe ekspertë të jashtëm.
Funksionimi I administrates qendrore dhe lokale në rregullativen ligjore dhe
stimulimin e biznesit.
Për zhvillimin e biznesit duhet të nxiren kigje nga lëmejtë e ndryshëm ekonomikë me
përmbajtje të elementeve të ekonimsë së tregut dhe me karakteristika nxitëse të
zhvillimit të ekonomisë private dhe nxixtjes së zhvillimit të firmave të ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme. Ligjet e karakteit ekonomik dujhet të kenë elemente
stimuluese dhe të nxisin nëpërmjet përkrahjes materiale dhe financiare formimin e
firmave te reja dhe firmave egzistuese, duke respektuar strukturen dhe dinamikën e
zhvillimit local dhe regjional të vendit.
Rregullativa ligjore nga lëmi i ndërmarrjes duhet të mundësojnë efikasitetin e
procedures të regjistrimit të tipave të ndryshëm të ndërmarrjes, varësishtë nga
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karakteri organizativ i formimit të ndërmarrjes si shoqëri kapitale ose shoqëri
personale.
Komponoimi i përvojave botërore nga praktika e shteteve me zhvillim të ekonomisë
së tregut në ligjet e lëmit ekonomik kanë rendësi për rregullimin normative ligjor të
funksionimit të ndërmarrjeve dhe të ekonomisë.
Administrata qendrore dhe pushteti local duhet dhe mund të rregullojnë sistemin
ligjor dhe normative për funksionimin efikas të të gjitha subjekteve ekonomike.
Me rregullativin ligjor nga lëmi i ekonomisë duhet hapur prespektivë zhvillimit të
privatizimit të ekonomisë shoqërore, tërheqjes së kapitalit të huaj dhe interesimit të
partnerëve nga bota e jashtme për formimin të firmave në pronësi të veta dhe
angazhim të kapitalit për formimin e firmave me investime të përbashkëta nga
partnert e jashtëm dhe të vendit.
Rregullativa ligjore nga lëmi i ekonomisë duhet të përmbajë të gjitha elementet
bashkohore të reformës ekonomike dhe sociale, në përputhje me kërkesat dhe
nevojën e zhvillimit më të shpejt ekonomik shoqëror.Konceptet ligjore të kësaj
reforme duhet të krijojnë kushte të volitshme për strukturimin dhe zhvillimin e të
gjitha llojeve të ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha, duke respektuar
prioritete e zhvillimit të veprimtarive ekonomike strategjike , në radhë të parë
kapacitetet industriale dhe bujqësore si dhe veprimtëarin ndërtimore, transportin,
rregullimin e ambientit etj.Politika fiskale, buxhetore, kreditore monetare dhe
doganore duhet të përmbaj elementet nxitëse dhe stimulative për zhvillim të
ndërmarësisë duke mundësuar transferin e kapitalit dhe teknologjisë nga shtetet e
zhvilluara në vendet në tranzicion.
Stimulimi I biznesit është një mjet efektiv e modern, që ndihmon krijimin e ideve
ndërmarrëse dhe prefeksionimin ( dhe verifikimin) e aftësive dhe motivacioneve të
ndërmarrësve të ardhshëm.
Kërkesat dhe dobitë për planifikimin strategjik të biznesit janë elementi I
rëndësishëm për zhvillimin ekonomisë.
Strategjia e zhvillimit duhet të përmbajë elemente të ndryshme me tematikë aktuale
dhe me kohë të qëndrueshëm , duke respektuar dëshirën dhe nevojën e realizimit të
interesave individuale të 63kolektivit dhe shoqëris1 së gjërë për zhvillimin e
ndërmarrjeve ekzistuese dhe për krijimin e kushteve të formimit dhe zhvillimit të
bizneseve të reja.
Roli i administrates qendrore për krijimin dhe zhvillimin e bizneseve
Administrata qendrore është përgjrgjëse kryesore për rritjen ekonomike dh
emirëqenjen popullore. Ajo siguron stabilitet ekonomik, rregullon sistemin juridik
dhe politik, rregullon mbrojtjen pronësore, sigurinë dhe stimulimin për zhvillimin më
të shpejt ekonomik dhe shoqëror.
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Sahteti mund të ofrojë ndihmë drejtpërdrejt në zotërimin dhe tejkalimin e
vështërsive fillestare duke zhvilluar sistemin e edukimit dhe aftësimit professional,
sistemin e informimit dhe shërbimit publik.64
Administrata mund të ketë ndikim në formimin e çmimeve, caktimin e normave të
kamatës, rregullimin s sistemit valuator devisor, mbajtjen e parasë stabile dhe
sigurimin e buxhetit të ekuilibruar, zhvillimin e sistemit liberal të tregtis së jashtme
dhe angazhimin e investimeve të huaja. Të gjitha këto aktivitete duhen të jenë në
përputhje me ekonominë e tregut.
Përcaktimi inivelit të ulët të normave të tatimit, të doganave mund të ndikojë në
mënyrë të volitshme në zhvillim më të shpejt të bizneseve të vogla dhe të mesme të
vendeve në tranzicion.
Administrata qendrore e vendeve në tranzicion duhet të angazhohet intenzivisht në
ndihmën e zhvillimit të sektorit privat, në vazhdimin me programin e privatizimit
dhe me krijimin e politikës dhe ligjeve që mundësojnë krijimin dhe zhvillimin e
bizneseve dhe rritjen e punësimit.
Qeverit e vendeve në tranzicion duhet vendosin një korniz juridike funksionale në
mënyrë që ndërmarrja e posaformuar të und të jenë konkurrent në treg.
Privatizimi i ndërmarrjeve shtetrore është esenciale për kalimin nga ekonomia
kontrolluese, centralizuese në sistemin e ekonomis së tregut.
Zhvillimi i proceseve të privatizimit duhet të menaxhohet nga pronaret të cilët kanë
interes për rritjen e profilit dhe vlerës së pasurisë. Shtetet ne tranzicion duhen që
pjesën më të madhe të pasurisë shtetrore ta transferojnë në pasurin e sektorit privat,
të bazuar në ndërmarrësi dhe menxhmente bashkohor.65
Roli i pushtetit lokal në zhvillimin ekonomik lokal mbështetjen e NVM(Ndërmarrjet
e vogla dhe te mesme)
Pushteti lokal duke qenë më afër qytetarev prukupimeve dhe halleve të tyre pushteti
lokal duhet të krijoj platformë të gjerë e cila absorbon energjitë e tyre dhe krijon
hapsirë për interesat e tyre. Për të realizuar këtë mision pushteti lokal duhet të jetë i
hapur për inciativat e qytetarëve, i liruar nga burokratizmi dhe ekskluziviteti. Kjo
këkron partneritet të gjerë midis sektorit publik, bizneseve private, shoqërisë
civile.66
Roli i pushtetit lokal po ashtu duhet të vie në shprehje më tepër sidomos tek:
Ndërtimin e klimës së favorshme për ndërmarrësi dhe aktivitet ekonomik në:
Zhvillimin e biznesit , ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Krijimin e kushteve urbanistike për zhvillimin e bizneseve
Promovimin e produkteve dhe shërbimeve potenciale,
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Mbështetje për aplikimin dhe përdorimin e teknologjive të avancuara,
Mbrojtjen e ambientit.
Krijimin e rrjetit të partneriteteve dhe të kooperimit në bazë të interesit reciprok në
mes partnerëve të ndryshëm lokalë, atyre qendrorë dhe partnerëve ndërkombëtarë në
ndërtimin dhe implementimin e programeve të zhvillimit lokal,
Involvimi i institucioneve të pushtetit lokal në përgatitjen e programeve të
privatizimit për ndërmarrjet e vogla dhe ndërmarrjet për shërbime publike në nivel
komunal,
Promovimi i zhvillimit lokal përmes rritjes së rrjedhës së informatave,
Kurajimin e bashkëpunimit në mes institucioneve kërkimore , bizneseve dhe qeverit
lokale,
Krijimi i klimës së sigurisë së plotë të pronës dhe kapitalit tek ndërmarrësit.
Duke pasur parasysh specifikat e fushëveprimit të pushtetit lokal në krahasim me atë
qendror, vlerësohet se kontributi më i madhë i këtij pushteti në zhvillimin ekonomik
qëndron në harmonizimiin e kapaciteteve infrastrukturale dhe urbanistike me
nevoajt e zhvillimit ekonoomik.
Duke pasur parasysh specifikat e fushëveprimit të pushtetit lokal në krahasim me atë
qendror, vlerësohet se kontributi më i madhë i këtij pushteti në zhvillimin ekonomik
qëndron në harmonizimiin e kapaciteteve infrastrukturale dhe urbanistike me
nevoajt e zhvillimit ekonoomik.
Është theksuar edhe nevoja e rishqyrtimit të planeve urbanistike dhe identifikimi i
nevojave reale te komunitetit të biznisit lidhur me këtë. Përmes kësaj do të fillojë
zgjedhja më e sukseshme e problemeve të energjisë elektrike, ujit ,rrugët, zona e
ndërmarrësisë, trafikun urban, parkimin, garazhimin dhe higjenen publike.
Mjedisi i ekonomis Kosovare
Kosova është entitet në formim e sipër, zhvillimi ekonomik i së cilës
paraqitet si çështje ekzistenciale për statusin e ardhshëm konstitucional. Në Kosovë
ka ngecje në zhvillimin e çështjeve ekonomike sociale dhe statusore, si pasojë e
aplikimit të një politike të gabueshme ekonomike, për mosgatishmërinë e
institucioneve ndërkombëtare për transparencë si dhe për mos efikasitetin e
institucioneve vendore.
Faktorët të cilët ndikojnë në këtë gjendje vlerësohen mesatarisht, përkundër
kapaciteteve ekzistuese që janë të volitshme në krahasim me vendet në rajon kërkon
një qasje më të mirë për të realizuar mundësitë për zhvillim e bizneseve.
Për një zhvillim real ekonomik më prioritare janë këto çështje: rrethanat e
përgjithshme të biznesit, rrethanat tregtare, rrethanat financiare, rrethanat legale dhe
infrastruktura. Këta faktor kanë ndikim të pazëvendësueshëm në përmirësimin e
gjendjes ekonomiko‐sociale.
Në zhvillimet aktuale më shumë prijnë trendët e keqësimit se sa ato të
përmirësimit dhe kjo për shkak të stagnimit të proceseve të filluara edhe të politikës
ekonomike, për shkak të monopolit udhëheqës të instancave ndërkombëtare dhe
marrjes së vendimeve prej tyre pa u konsultuar vendasit (siç është rasti i bllokimit të
procesit të privatizimit), të cilat në tërësi lënë pasoja në zhvillim ekonomik të vendit.

139

Prioritet për zhvillim ekonomik konsiderohen BVM‐të agrokultura, investimet e
huaja direkte (IDH) atëherë themi se vëmendje duhet ti kushtohet çështjeve,
politikave të cilat konsiderohen emergjente për të realizuar planet siç janë: qasja,
rrethanat ligjore, tatimet, infrastruktura, transporti, doganat dhe tregjet.
Sa i përket zhvillimit ekonomik në të ardhmen, duhet kushtuar kujdes i
veçantë: procesit të privatizimit, krijimit të rrethanave të volitshme për investitor,
kompletimit të infrastrukturës ligjore dhe tejkalimet të rregulloreve dhe ligjeve të
aplikueshme. Të gjitha këto janë parakusht për stabilitet politik dhe zhvillim
ekonomik të qëndrueshëm, dialog me fqinj, investimet e qëndrueshme, shfrytëzim i
resurseve dhe integrime rajonale në fushat ekonomike.67
Zhvillimi i ndërmarrjeve është një ndër aspektet kryesore në mbështetjen e
ekonomisë së Kosovës. Ndërmarrjet e Kosovës ballafaqohen me rrethana të reja
ligjore dhe rregullativ për afarizëm dhe investime, infrastrukturë më të favorshme,
nivel të ulët të teknologjisë, qasje të vështirësuar në tregje dhe shpesh edhe me
shkathtësi joadekuate për menaxhim.
Një nga parakushtet e rëndësishme dhe të domosdoshme për zhvillim
ekonomik e sidomos të veprimtarisë prodhuese është infrastruktura ekonomike.
Kuptohet se edhe faktorët tjerë janë me rëndësi, siç janë: siguria, vëllimi i
investimeve, fuqia punëtore e kualifikuar, resurset natyrore etj., do të thoshin se vend
të rëndësishëm në radhën e këtyre parakushteve zënë ngritja apo ekzistimi i
infrastrukturës funksionale ekonomike. Mund të ketë por dhe të hartohen programe
mjaft atraktive prodhuese apo shërbyese, për produktet e të cilave ka interesim dhe
nevojë në treg, por nëse nuk ka të themi prodhim të mjaftueshëm të energjisë
elektrike, apo sistem funksional dhe kozistent të distribuimit të saj, atëherë
ardhmëria është shumë e paqartë. Kështu që nuk mund të realizohet synimi
përfundimtar i programit gjegjës, pra prodhimi.
Gjendja në sistemin elektro energjetik, si në aspektin e prodhimit ashtu edhe
në atë distribuimit (shpërndarjes), në sistemin e rrugëve, kapaciteti i pamjaftueshëm i
aeroportit etj., janë segmente të cilat kërkojnë vëmendje dhe përkushtim të
institucioneve 68kompetente.
Roli i infrastrukturës ekonomike qëndron edhe në zhvillimin ekonomik të
vendit, në pakësimin e dallimeve në zhvillim ndërmjet rajoneve, në pakësimin e
lëvizjes mekanike të pakontrolluar të popullsisë etj.. Lëvizjet mekanike të popullsisë
që ndodhen pas luftës e që vazhdojnë ende, kryesisht nga fshati në qytet, në mënyrë
të pakontrolluar dhe përtej parashikimeve, pos tjerash janë pasojë e mungesës së
infrastrukturës ekonomike në pjesët rurale dhe mos zhvillimit ekonomik.69
Infrastruktura ekonomike në pjesën dërmuese të shteteve është në
përkujdesjen e shtetit. Në rastin e Kosovës kjo çështje duhet të jetë preokupim i
administratës së UNMIK‐ut dhe organeve legjitime të Kosovës, gjithsesi në masë më
të madhe se deri më tash. 70
67

Revista Informative: Biznesi Kosovar, Janar 2004.

68

Web faqja: www.mti‐ks.org. Qeveria e Kosovës/Ministria e tregtisë dhe industrisë. Analizë: Një
vështrim statistikor të NVM në Kosovë. Edicioni i dytë. Fq.24. Prishtinë, 2007
69
Revista Informative: Biznesi Kosovar, Janar 2004
70

Burimi: Revista informative Biznesi kosovar nr. 17 viti 2004 dhe nr. 11 viti 2003

140

Institucionet ndërkombëtare dhe ato vendore, duke pasur parasysh trendët e
stagnimit të zhvillimit ekonomikë, statusor dhe përkeqësimit të gjendjes sociale
duhet me urgjencë të bëjnë ndryshime në hartimin e politikës zhvillimore, me qëllim
të përmirësimit të gjendjes ekonomiko‐sociale.
Njohuritë, përvojat dhe rezultatet shkencore të arritura nga ky punim nga tematika e
administrates qendrore dhe lokale në funksion të zhvillimit të biznesit dhe punësimit
tregojnë rëndësin e sektorit publik, ku sot është e pamundur ekzistimi dhe
funksionimi i ekonomisë kombëtare pa sektorin publik, i cili sektor përfshin
pothuajse një të treten e ekonomisë kombëtare.
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Istorija Nauke
Sažetak
Nauka se sastoji od empirijskog, teoretskog i praktičnog znanja o prirodnom svijetu,
proizvedenog putem istraživanja primenom naučnih metoda, što naglašava
zapažanje, objašnjavanje i predviđanje realnih fenomena putem eksperimenta.
Istorijom nauke bavili su se mnogi istraživači od kojih je poznatiji naš naučnik
Milutin Milanković, prvi doktor tehničkih nauka u Srbiji i koji je napisao više djela na
tu temu. Dugi se niz godina, od Mojsija do novijih dana, u okviru judejsko‐hrišćanske
religije održalo verovanje o Bogu kao tvorcu Svemira. Medjutim, znatno prije nego
sto je živeo Mojsije, u Kini je počela da se razvija jedna od najstarijih nauka ‐
astronomija. Njom su se bavili pre rodjenja Hrista ljudi u starom Egiptu, Vavilonu,
staroj Grčkoj, Arabiji i u drugim zemljama, medju kojima i u Južnoj Americi ‐ stari
narodi: Asteci, Inke i Maje. Dok su empirijska istraživanja prirodnog svijeta bila
opisivana od doba klasične antike (na primer, Tales, Aristotel, i drugi), i dok
su naučni metodi bili u upotrebi od srednjeg veka, početak moderne nauke se
generalno vezuje za rani moderni period, od takozvane Naučne revolucije do koje je
došlo tokom 16‐tog i 17‐tog vijeka u Evropi.
Ključne riječi: nauka, istorija, vasiona, prirodni zakoni, naučnici.
Uvod
Uzimajući u obzir dualni status nauke kao objektivnog znanja i ljudskog konstrakta,
se
zasniva
na
istorijskim
dobra istorografija nauke
metodima intelektualne i društvene istorije. Utvrđivanje tačnog porekla moderne
nauke je moguće upotrebom mnogih važnih tekstova koji su sačuvani još od doba
klasičnog svijeta. Međutim, riječ naučnik je relativno nova — skovao ju je Vilijam
Vevel u 19‐tom veku. Prije toga su se ljudi koji istražuju prirodu nazivali prirodni
filozofi. Naučni metodi se smatraju fundamentalnom komponentom moderne nauke
i neki, a posebno naučni filozofi i praktičari smatraju ranija ispitivanja prirode prije
naučnim.
Do prije nekoliko vjekova ljudi su vjerovali da Zemlja miruje u centru vasione, a
Sunce, Mjesec, zvijezde i planete, kruže oko nas, odajući tako svakodnevnu počast
našem jedinstvenom centralnom položaju. Nikakvo čudo što su ljudi tada izmislili
astrologiju, jer ako mi zauzimamo centralan položaj u vasioni onda izgled sasvim
prirodno da zvijezde utiču na naše živote dok se okreću oko nas. Osnovna lekcija koju
je čovječanstvo naučilo u poslednjih 400 godina je da su ta drevna shvatanja bila
totalno pogrešna. Zemlja ne zauzima posebno mjesto u vasioni. Živimo na jednoj
sasvim običnoj planeti, jednoj od devet koje kruže oko tipične zvijezde koju nazivamo
Sunce. A ta zvijezda, naše Sunce, samo je jedna među milijardama drugih zvezda
rasutih po našoj galaksiji. Čak i cijela naša galaksija nije ništa naročito. Samo jedan
pogled kroz najmoćnije teleskope otkriva milione sličnih galaksija rasutih
beskonačnim dubinama vasione. Savremena otkrića astronomije i fizike možda na
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neke ljude djeluju depresivno. Po njihovom mišljenju moderna astronomija nas uči da
je čovječanstvo skup beznačajnih mikroba prilijepljenih za malu stenu koja kruži oko
jedne sasvim obične zvezde, negde u jednoj galaksiji kakvih ima na milione u
neshvatljivo ogromnoj vasioni. Ipak, prednost treba dati drugačijem shvatanju. Tačno
je to da smo mi samo jedna liliputanska rasa koja neizvjesno lebdi u biosferi koja
okružuje jednu malu, plavu planetu. Ali mi, ta sićušna stvorenja, zahvaljujući svom
ljudskom umu imamo neobičnu sposobnost da ispitujemo i shvatamo sudbinu
vasione. Stvarna lekcija moderne astronomije nije da su naša tela beznačajna, nego da
je ljudski um moćan.
Pojava Nikole Kopernika (1472‐1543), astronoma poljskog porekla, svojim delom,
objavljenim pred samu smrt, "O kruženjima nebeskih tela", ruši vjekovima važeci
Ptolomejev geocentrični sistem koga je podržavala katolička crkva. Prema Ptolomeju,
Zemlja se nalazila u centru svijeta i oko nje su kružile planete. Kopernik je dokazao
da je taj "centar" Sunce, a da je Zemlja samo jedna od njegovih planeta. Drugi sjajni
astronom Johan Kepler, savremenik Galilejev, pronalazi da se planete kreću oko
Sunca po eliptičnim, a ne po kružnim putanjama i daje čuvene zakone kretanja
planeta. Maks Plank 1900. godine objavljuje osnove kvantne fizike, a Albert Ajnštajn
1905. daje svoju jedinstvenu Specijalnu teoriju relativnosti, a zatim 1916. Opštu teoriju
relativnosti. One će zajedno sa kvantnom fizikom korenito promijeniti našu sliku
svijeta i dovesti do neslućenih otkrića i tumačenja do tada neobjašnjivih prirodnih
pojava.
Genijalni teorijski fizičar Albert Ajnštajn (1879‐1955) postavio je temelje moderne
fizike. Njegova Specijalna teorija relativnosti sa ogromnim uspjehom biće
primijenjena kako u atomskoj i nuklearnoj fizici, tako i u astrofizici i kosmologiji. Na
drugoj strani, Ajnštajnova Opšta teorija relativnosti predskazaće postojanje ranije
apsolutno nezamislivih nebeskih tela, kao što su: neutronske zvezde, crne rupe,
kvazari, gravitaciona sočiva, magnetari i druga. Ali ono što će predstavljati njen
trijumf je sinteza vremena i prostora u vrijeme‐prostor i objašnjenje strukture tog
vrijeme‐prostora, za koju je veliki naučnik pokazao da zavisi od dejstva gromadnih
masa. Ko je mogao pre Ajnštajna da vjeruje da će neko veoma masivno nebesko telo,
kao što je crna rupa, u svojoj blizini da "uvrće" vrijeme‐prostor, tako da svetlosni zrak
kroz njega prolazi krivudavom putanjom! I da je čak, moguće u prirodi naći i takvu
"vremensku mašinu" koja će remetiti hod vremena i obrtati njegov prirodni tok!71
Do početka XX vijeka smisao prostora oko nas bio je potpuno nezavisan od pojma
vremena. Obični ljudi, naučnici, svi, lako su se snalazili u ovom našem prostoru
sastavljenom od tri pravca: napred‐nazad, levo‐desno i gore‐dole, a vrijeme, vrijeme
je teklo ravnomerno, uvek istim tempom i uvek u istom smeru, od prošlosti ka
budućnosti.
Ali, šta su uopšte to prostor i vrijeme? Svi ljudi ove pojmove koriste svakog dana, ali
retko ko se zapita šta oni zapravo predstavljaju, koje je njihovo pravo fizičko
značenje. Svima je dobro poznato da sve što se dešava dešava se negde u prostoru, i u
nekom vremenskom trenutku. Kroz prostor se krećemo, on je postojao prije nas, i
nastaviće da postoji posle nas. Isto tako je i sa vremenom, vreme neprekidno teče, na
istu stranu, istom brzinom.
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Na prvi pogled djeluje da prostor i vrijeme nemaju mnogo toga zajedničkog, ali da li
je stvarno tako? Do početka XX i smatralo se da je tako, ali tada je došlo do velike
promjene u shvatanju ovih fundamentalnih pojmova prirode. Uvođenjem ovog novog
pojma svijet oko nas prilično menja svoj izgled – on prestaje da bude
trodimenzionalan i postaje četvorodimenzionalan. Istovremeno, pojavljuje se mnogo
pitanja na koje treba dati odgovore: Da li se svijet sastoji samo od 4 dimenzije nama
poznate dimenzije ili ih možda ima još više? Postoji li mogućnost da putujemo
unazad kroz vrijeme? itd.,itd. Ima još mnogo sličnih pitanja, ali teško je sa sigurnošću
na njih odgovoriti.
Poimanje prirode, stari Grci
Nepoznavanje načina na koji priroda funkcioniše nagnala je drevne ljude da izmisle
bogove koji upravljaju svakim vidom njihovog života. Postojali su bogovi ljubavi i
rata, sunca, zemlje i neba, okeana i rijeka, kiša i oluja, čak i zemljotresa i vulkana.
Kada su bogovi bili zadovoljni, narodi su uživali u lijepom vremenu, miru i odsustvu
prirodnih katastrofa i zaraza. Kad bi se božanstva naljutila, stizale su suše, ratovi,
zaraze i epidemije. Bogovi su im se činili neshvatljivim, pošto nisu uviđali vezu
između uzroka i posledica. Smatrali su da su prepušteni na milost i nemilost tim
bićima. To poimanje počelo je da se mijenja pre nekih dvije hiljade i šest stotina
godina, zahvaljujući Talesu. On je tvorac ideje da priroda sledi dosljedna načela koja
se mogu dešifrovati. To je bio početak dugog procesa zamjene shvatanja o vladavini
bogova, onima o vasioni kojom upravljaju zakoni prirode, stvorenoj po planu koji
ćemo jednog dana naučiti da čitamo.
Naučna misao je, sa stanovišta cjelokupne ljudske istorije, pojava skorašnjeg datuma.
Prvi čovek pojavio se u podsaharskoj Africi pre oko 200.000 godina. Pismo se pojavilo
nekih 7.000 godina pre n.e. Najranije ljudske zajednice okupljale su se oko uzgajanja
žitarica. Najraniji pisani dokumenti velike civilizacije drevne Grčke potiču iz devetog
veka prije n.e. Pomenuta civilizacija je svoj vrhunac, nazvan, „klasičnim periodom“,
doživela tek nekoliko stotina godina kasnije, nešto pre petstote godine prije n.e.
Prema Aristotelu (384‐322. pre n.e.), negde u to vreme je Tales iz Mileta (oko 623‐ oko
546. re n.e.), grada u zapadnoj Turskoj‐prvi došao na ideju da svet može biti shvaćen,
da složene pojave oko nas mogu biti svedene na jednostavna načela i objašnjene bez
oslanjanja na mitske i teološke postavke.72
Talesu se pripisuje prvo predviđanje pomračenja sunca 565. godine pre n.e., iako je do
precizne prognoze došao najverovatnije slučajno. On je malo poznata ličnost, čiji
originalni radovi nisu sačuvani ni u fragmentima. Živeo je u jednom od intelektualnih
središta stare Grčke, u Joniji. Kolonizovali su je Grci. Uticaj jonske misli prešao je
granice današnje Turske. Proširio se na zapad, sve do Italije. Jonska nauka je bila
poduhvat karakterističan po izraženom interesovanju za otkrivanje osnovnih zakona
u podizanju prirodnih pojava. Predstavlja prekretnicu u istoriji ljudskog mišljenja.
Zdravorazumski pristup drevnih mislilaca u mnogo slučajeva doveo ih je do
zaključaka, iznenađujuće sličnih današnjim, otkrivenih zahvaljujući mnogo
sofisticiranijim naučnim metodama.
Prve matematičke formulacije onog što bismo danas zvali zakonima prirode, legende
pripisuju Jonjaninu Pitagori (oko 580‐490 pre n.e.), čuvenom po teoremi nazvanoj po
njemu, po kojoj je kvadrat nad hipotenuzom (najduže strane) pravouglog trougla
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jednak zbiru kvadrata nad katetama. Priča se da je Pitagora otkrio brojčani odnos
između dužine žica na muzičkim instrumentima i harmonijskih kombinacija
zvukova. Današnjim jezikom taj odnos bismo opisali rekavši da je frekvencija – broj
vibracija u sekundi – jednako zategnute žice koja vibrira obrnuto proporcionalna
njenoj dužini. S praktične tačke gledišta, ovo objašnjava zašto kraće žice na gitari
proizvode više i duže tonove. Pitagora to vjerovatno nije otkrio – kao što nije otkrio ni
teoremu koja nosi njegovo ime – ali postoje dokazi da se u njegovo doba znalo za
neke odnose između dužine žice i visine tona. Ako je to tačno, moglo i se reći da je ta
jednostavna matematička formula prvi korak u nastanku onog što danas zovemo
teorijskom fizikom.
Izuzev Pitagorinog zakona o žicama, jedini fizički zakoni za koje su drevni mislioci
znali jesu tri zakona koje je otkrio Arhimed (oko 287‐oko 212. pre n. e.)., daleko
najznačajniji antički fizičar. Zakon poluge, današnjom terminologijom, objašnjava
kako manja sila može da podigne veliku težinu zato što poluga povećava silu u
zavisnosti od razdaljine od tačke oslonca. Zakon plovećih tijela navodi da svaki
predmet potopljen u tečnost trpi dejstvo sile koja ga gura ka površini, srazmerno
težini izmještene tečnosti. Zakon refleksije opisuje kako je ugao između svjetlosnog
zraka i ogledala jednak uglu između ogledala i odbijenog zraka. Arhimed ove uvide
nije zvao zakonima, niti ih je objašnjavao pozivajući se na zapažanja i merenja.
Poimao ih je kao čisto matematičke teoreme, u aksiomatičnom sistemu vrlo nalik
onom koji je Euklid stvorio za geometriju.
Kako se jonski uticaj širio, pojavljivali su se i drugi mislioci koji su uviđali da
prirodom vlada unutrašnji poredak, koji se može razumjeti posmatranjem i
razmišljanjem. Anaksimandar (oko 610‐546. pre n.e.), prijatelj i mogući učenik Talesa,
tvrdi da prvi čovek ne bi preživeo da se na svijetu pojavio kao novorođenče, zato što
se bebe rađaju bespomoćne. Ta misao se može protumačiti kao prva ideja o evoluciji.
Anaksimandar je obrazlagao da su ljudi zbog toga evoluirali od drugih životinja, čiji je
podmladak znatno otporniji. Empedokle (490‐430. pre n. e.) na Siciliji posmatra
instrument zvani klepsidra, korišćen za zahvatanje vode. To je bila kugla sa otvorom
na vrhu i sitnim otvorima na dnu. Napunila bi se kad bi je zaronili u vodu. Voda ne bi
iscurila na sitne otvore kad bi klepsidra izronila, ako je otvor na vrhu bio zatvoren.
Empedokle je uočio da se klepsidra nije punila ako bi se otvor na vrhu zatvorio pre
uranjanja u vodu. Zaključio je da nešto nevidljivo sprečava vodu da uđe u kuglu kroz
rupice. Pronašao je materijalnu supstancu koju danas zovemo vazduh.
Demokrit (460‐370. pre n. e.), žitelj jonske kolonije na severu Grčke, otprilike je u isto
vrijeme razmišljao o onom što se dešava kad razbijemo ili isiječemo predmet u
komadiće. Usvojio je stanovište da se taj proces ne može u nedogled ponavljati.
Tvrdio je da se sve što postoji , uključujući i sva živa bića, sastoji od osnovnih čestica
koje ne mogu biti razbijene u delove. Najsitnije čestice je nazvao atomima, na osnovu
grčkog pridjeva „nedjeljiv“. Demokrit je vjerovao da sve prirodne pojave nastaju kao
proizvod sudara atoma. Smatrao je da nedjeljive čestice, shodno njegovom načinu
razmišljanja nazvanom atomizam, plove po prostoru. Kreću se doveka napred, ako ih
nešto ne omete. Danas tu ideju nazivamo zakonom inercije.
Aristarh (310‐230. pre n.e.), jedan od posljednjih jonskih naučnika, prvi je zastupao
revolucionarnu misao da smo mi samo obični stanovnici vasione, a ne izuzetna bića
koja obitavaju u njenom središtu. Do nas je dospeo samo jedan od njegovih
proračuna, složena geometrijska analiza pažljivog posmatranja veličine Zemljine
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senke na Mesecu tokom lunarnog pomračenja. Na osnovu prikupljenih podataka
zaključio je da je sunce nesumnjivo mnogo veće od Zemlje. Bio je prva osoba koja je
zastupala stav da Zemlja nije sjedište našeg planetarnog sistema, već da ona, zajedno
sa drugim planetama kruži oko mnogo većeg Sunca. Ova misao je verovatno bila
podstaknuta idejom da se manji predmeti, po prirodi stvari, obrću oko većih. Samo
jedan korak ga je delio od zaključka da je Zemlja samo jedna od planeta i da ni Sunce
ne predstavlja naročitu nebesku pojavu. Aristarh je sumnjao da je baš to slučaj.
Verovao je da su zvijezde koje vidimo na noćnom nebu samo daleka sunca.
Jonija je bila dom samo jedne od drevnih grčkih filozofskih škola. Svaka je zastupala
različita i često suprostavljena stanovišta. Nekoliko stotina kasnije u u trećem veku
pre n.e., javljaju se stoici, grčka filozofska škola. Oni su razlikovali društvene i
prirodne zakone.
To ih nije sprečavalo da neka pravila ponašanja poput poštovanja bogova i
poslušnosti prema roditeljima proglase univerzalnim i da ih uvrste među prirodne
zakonitosti.
Dalji razvoj naučne misli od XIII‐og veka
Stoička misao uticala je na sljedbenike grčke misli u narednim vjekovima.
Trinaestovjekovni hrišćanski filozof Toma Akvinski (1225‐1274) prihvata njihova
stanovišta. Koristi ih u raspravi o postojanju Boga. Piše kako: „...je jasno da neživa
tijela stižu dokle stižu ne na osnovu slučaja već namjere...Zbog toga je očevidno da
postoji inteligentno biće po kom se čitava priroda ravna do svog kraja“. Veliki
nemački astronom Johan Kepler je u šesnaestom veku (1571‐1630), verovao da planete
mogu čulno opažati , zaključivati i dosledno slijediti zakone kretanja, koje poimaju
svojim „umom.“ Valja imati na umu da su precizna merenja i matematički proračuni
u davnim vremenima bili gotovo neizvodljivi. Dekadni numerički sistem, tako
pogodan za aritmetiku, stvoren je negde oko 700. godine n.e., kad su Indijci načinili
prvi veliki korak ka stvaranju ove snažne intelektualne alatke. Skraćenice za plus i
minus pojavile su se tek krajem petnaestog vijeka, a znak jednakosti i časovnici sa
sekundarom u šesnaestom.
Hrišćanski nasljednici grčkih filozofa odbacili su ideju da se vasiona upravlja
ravnodušnim prirodnim zakonom kao i ideju da ljudi ne zauzimaju privilegovan
položaj u toj vasioni. Ne može se reći da je u srednjem vijeku postojao jedinstveni,
sveobuhvatni filozofski sistem, ali se vjerovalo da je vasiona velika božja kućica za
lutke, a da je religija mnogo važniji predmet proučavanja od prirodnih pojava. Pariski
biskup Tempje je 1277. godine, po uputstvima pape Jovana XXI, objavio spisak od 219
sagrešenja ili jeresi koji zaslužuju osudu. Jedna od njih bila je ideja da se priroda
upravlja po zakonima, zato što je u sukobu sa božjom svemogućnošću. Savremeno
poimanje prirodnih zakona pojavljuje se u sedamnaestom vijeku. Kepler je, po svoj
prilici, bio prvi naučnik koji je o njima razmišljao kao današnji učenjaci, iako je kao
što smo naveli, zadržao animistični pristup fizičkim predmetima. Keplerovo otkriće
planetarnog kretanja objavljeno 1609. godine je široko prihvaćeno među istoričarima
nauke kao marker za tranziciju ka modernoj nauci. Kepler je otkrio da putanje
planeta imaju geometrijski oblik elipse i jednostavnom matematičkom formulom se
mogu opisati sa veoma preciznom pozicijom planeta. Keplerova ogromna bitka da
dođe do ove formule i njegov intuitivni osećaj da planetarna kretanja mogu da se
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razumeju matematički predstavljaju ono što je često potrebno u nauci i matematici:
upornost i vjera da je otkriće moguće.
Galilej (1564‐1642) nije koristio termin „zakon“, ni u najnaučnijim djelima. Izumeo je
staklene sprave kao što su termometar za mjerenje širenja tečnosti, hidrostatičku
vagu za određivanje gustine tela (na osnovu Arhimedovih zakona), itd. Galilej je bio
prvi čovek koji je posle mnogo vjekova posumnjao u neispravnost Aristotelovih
učenja i Aristotelovog shvatanja prostora, i ne samo što je mislio da je Aristotel
pogrešio on je čak uspeo to i eksperimentalno da dokaže! Galilej je počeo od provere
Aristotelovog zakona gravitacije, odnosno htio je da pokaže da brzina kojom tijela
padaju na Zemlju ne zavisi od njihove mase. Mnogi smatraju da je Galilej ovaj zakon
provjeravao puštajući tela različitih masa sa vrha krivog tornja u Pizi, ali ova priča je
najvjerovatnije pogrešna. Zapravo, Galilej je uradio nešto tome slično: puštao je kugle
različitih masa a istih dimenzija da se kotrljaju niz jednu strmu padinu. Ova situacija
je identična situaciji sa bacanjem predmeta sa vrha Tornja, ali mnogo je lakše izvesti
posmatranja zbog toga što su brzine manje. Galilejeva merenja pokazala su da svako
tijelo istom stopom povećava brzinu, bez obzira na masu, tj. ubrzanje tijela nije
zavisilo od mase. Naravno, olovo će padati brže nego pero, ali ova razlika nije
posledica različitih masa ova dva tijela već različitog otpora vazduha koji na njih
deluje.
Tek je Rene Dekart (1596‐1650) prvi nedvosmisleno i precizno formulisao ideje o
prirodnim zakonima kakve poznajemo. Dekart je verovao da se sve fizičke pojave
moraju objasniti pojmovima sudara pokretnih masa, koje se pokoravaju trima
zakonima – prijethodnicima čuvenih Njutnovih zakona kretanja. Tvrdio je da
navedeni zakoni prirode važe na svim mestima i u svim vremenima. Izričito je naveo
da pokoravanje ovim zakonima ne znači da pokretna tela imaju umove. Dekart je
takođe shvatao važnost onog što danas zovemo „početnim uslovima“. Oni opsuju
stanje sistema na početku perioda vremena za koje neko želi da načini predviđanja. U
datim prvobitnim uslovima, zakoni prirode upravljaju evolucijom sistema u
posmatranom periodu. Ta evoucija ne može se odrediti bez odgovarajućeg početnog
stanja. Ako na primjer, u nultom vremenu, golub nešto ispusti dok leti iznad nas,
putanja tog predmeta u padu može da se odredi Njutnovim zakonima. Ishod bi bio
veoma različit u zavisnosti od toga da li je golub u nultom vremenu sedeo na
telefonskoj žici, ili je leteo brzinom od trideset tri kilometra na čas. Da bi se zakoni
fizike upotrebili naučnik mora da zna stanje sistema na početku, ili u nekom, tačno
određenom trenutku.
Isak Njutn (1643‐1727) se izborio za široki prijem naučnih zakona. Učinio je to
pomoću tri zakona kretanja i zakona gravitacije, koji je objasnio orbite Zemlje,
Meseca i planeta, kao i pojave poput plima. Nekoliko jednačina i složeni matematički
okvir koji odonda iz njih izvodimo, i dan‐danas uče se u školama.
Markiz Pjer‐Simon de Laplas (1749‐1827), poznatiji kao Laplas, kome se pripisuje da je
prvi jasno predstavio naučni determinizam. Tvrdio je da, s obzirom na stanje vasione
u jednom trenutku, celoviti sistem zakona u potpunosti određuje budućnost i
prošlost. Ovo isključuje mogućnost postojanja čuda ili aktivnu božju ulogu. Imaju li
ljudi slobodnu volju? Iako nam se čini da možemo da izaberemo ono što radimo,
razumevanje molekularne osnove biologije pokazuje da se biološki procesi upravljaju
po zakonima fizike i hemije. Skorašnji eksperimenti podržavaju postavku da naš
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fizički mozak određuje naše akcije na osnovu poznatih naučnih zakona, a ne neka
agencija koja postoji van tih zakona.
Na primjer, proučavanje pacijenata kojima je u budnom stanju operisan mozak
pokazuje da se, stimulacijom odgovarajućih oblasti, kod njega može stvoriti želja da
pomeri šaku, ruku ili stopalo, ili da pomeri usne i progovori. Teško je pretpostaviti
kako slobodna volja može da funkcioniše ako je naše ponašanje određeno zakonima
fizike. Izgleda da nismo ništa drugo do biološke mašine i da je slobodna volja obična
iluzija.
Načelo neodređenosti izvršilo je veoma važan uticaj na naš način viđenja sveta. Čak ni
sada mnogi filozofi još nisu postali svjesni ovog uticaja, tako da je on i dalje predmet
ozbiljnih kontroverzi. Načelo neodređenosti označilo je kraj sna o jednoj teoriji
nauke, o jednom modelu Univerzuma koji bi bio potpuno deterministički: sasvim je
izvesno da se ne mogu tačno predviđati budući događaji, ako se ne može precizno
izmeriti čak ni trenutno stanje Univerzuma!
Nov pogled na stvaran svet omogućio je
Hajzenbergu, Ervinu Šredingeru i Polu
Diraku da tokom dvadesetih godina XX
veka preformulišu mehaniku u jednu novu
teoriju koja je dobila naziv kvantna
mehanika i koja se temelji na načelu
neodređenosti. U ovoj teoriji, čestice više
nemaju zasebne i sasvim određene položaje
i brzine koji se ne mogu posmatrati.
Umesto toga, one imaju kvantno stanje koje
Verner Hajzenberg
predstavlja kombinaciju položaja i brzine.
Ustvari, u kvantnoj teoriji čestice više nisu samo čestice, a talasi nisu samo talasi,
kvantna teorija uvodi dualnu prirodu materije po kojoj se svakoj čestici pripisuje talas
određene frekvence, a svakom talasu se pripisuje odgovarajuća korpuskularna
struktura.
Ajnštajn je imao potpuno novi pogled na svet, kakav niko pre njega nije imao. Tako je
1905. godine postavio svoju poznatu Specijalnu Teoriju Relativnosti (STR). Te godine
je objavio još neke radove, među kojima je i rad o fotoelektričnom efektu za koji je 16
godina kasnije dobio Nobelovu nagradu za fiziku. U svojoj STR Ajnštajn je krenuo od
dva postulata. Prvi postulat govori da je brzina svjetlosti je konstantna i
nepromjenljiva u vakuumu. Ona je ista u svim inercijalnim sistemima i brzina
svjetosti je najveća moguća brzina prenošenja informacija, dok drugi postulat kaže da
su svi zakoni fizike nepromjenljivi u inercijalnim sistemima, odnosno sistemima koji
se kreću ravnomerno pravolinijski. Galilej je rekao da su svi mehanički zakoni isti u
svim sistemima koji se kreću pravolinijski sa nepromenljivom brzinom. Ajnštajn je
ovaj princip proširio na cijelu fiziku, a ne samo na mehaničke zakone. STR je tada bila
veoma teško prihvatljiva većini tadašnjih naučnika. Ona je mijenjala do tada njihov
ustaljeni njutnovski pogled na svijet. U njutnovoj fizici nije bilo ograničenja u
pogledu postizanja velikih brzina u prirodi. Međutim, po STR najveća brzina u prirodi
je brzina svjetlosti i ona iznosi približno 300 000 km/s i obeležava se sa c. Ne postoji
materijalno telo koje može da dostigle brzinu svjetlosti, a to je objašnjeno preko
Ajnštajnove najpoznatije formule. U svom radu iz 1906. godine, „Da li inercija tela
zavisi od njegove količine energije”, razmatrajući veoma kompleksnu oblast u
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odnosima mase, energije i inercije, Ajnštajn zaključuje: „Ako tijelo odaje energiju u
obliku zračenja, onda se njegova masa smanjuje sa količnikom te energije i kvadrata
brzine prostiranja svetlosti.“
Iz ovog zaključka je Anštajn došao do svoje čuvene formule da je energije datog tijela
jednaka proizvodu njegove mase i brzine svetlosti na kvadrat:

Prema ovoj jednačini je najveća količina energije, koja se iz jednog tijela može dobiti i
pretvoriti u koristan rad, jednaka masi tijela pomnoženoj kvadratom brzine svetlosti.
Ovom formulom je pokazano da su masa i energija međusobno povezane veličine,
odnosno da su ekvivalentne. Pomoću nje su objašnjeni mnogi problemi koji do tada
nisu mogli da se reše, a jedna od njih je ogromna količina energije koje Sunce odašilje
sa svoje površine. Ova formula je bila osnov za početak razvoja atomske, a kasnije i
nuklearne fizike.
Nikola Tesla, vizionar budućnosti (10. jul 1856 ‐ 7. januar 1943.)

Nikola Tesla je rođen u porodici pravoslavnog
sveštenika 10. jula 1856. godine u Smiljanu. Njegovi
roditelji Milutin i Georgina osim njega imali su sina
Daneta i ćerke Angelinu i Milku, starije od Nikole i
Maricu najmlađe dijete u porodici Tesla.
Svoje ime je dobio je po djedu sa očeve strane. Školovanje je započeo u rodnom
mestu, gde je proveo najbezbrižnije godine svog života.
Na poziv Đorđa Stanojevića, (2. jun 1892), Tesla je jedan jedini put boravio u
Beogradu, dopraćen delegacijom srpskih naučnika koja ga je sačekala u Pešti. Održao
je čuveni pozdravni govor u Velikoj školi (Kapetan‐Mišino zdanje). U audijenciju ga je
primio kralj Aleksandar Obrenović i uručio mu Orden Svetoga Save prvog stepena.
Nikola Tesla je zahvaljujući svojim izumima postao svjetski naučnik. Neki izumi su
naišli na razumevanje patentne komisije i bili zavedeni u američkom patentnom
zavodu. Međutim dosta njih je ostalo nepatentirano. Tesla se bavio elektrotehnikom
u raznim oblastima, gde god je postojala i najmanja mogućnost za njenu primenu.
Zbog toga postoji raznovrsnost oblasti Teslinih pronalazaka. Tu spadaju najpre
elektrotehnika, a odmah zatim i mašinstvo. Teslini pronalasci su takođe bili
primjenjivani i u oblastima telekomunikacija i medicine. Neki od najpoznatijih izuma
su: Teslin transformator (i generator) struja visoke frekvencije, poznat kao Teslin
oscilator; indukcioni motor (poznat kao asinhroni motor); teledirigovani čamac
(čamac sa daljinskim navođenjem); sijalice; prenos električne energije na daljinu
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bežičnim putem. Svakako najveći doprinos elektrotehnici je iz oblasti energetike.
Tesla je izmislio naizmeničnu struju. Naizmenična struja ima velike prednosti nad
jednosmernom. Jedna od prednosti jeste smanjenje gubitaka prilikom prenosa
električne energije od elektrana do krajnjih potrošača, što je veoma važno. Kao
„drugi“ bitan pronalazak, isto toliko važan, jeste Teslin indukcioni motor, danas
poznatiji kao asinhroni motor. Motor ima ulogu da električnu energiju koju
dovodimo na krajeve njegovog statora, pretvori uz pomoć elektromagnetnog obrtnog
polja u mehaničku energiju koja se manifestuje obrtanjem rotora.
Tesla je bio u suštini vizionar i mislilac jedne civilizacije, koja još uvek nije ostvarena.
Njegove glavne ideje za koje je on već tada imao prototehnička rešenja, i takođe izveo
osnovne eksperimente i mjerenja, zapravo još uvek pripadaju budućnosti.73
Zaključna razmatranja
Današnji naučnici opisuju Vaseljenu iz perspektive dve osnovne delimične teorije ‐
opšte teorije relativnosti i kvantne mehanike. One predstavljaju ogromna
intelektualna postignuća prve polovine XX veka. Opšta teorija relativnosti opisuje
gravitacionu silu i makrokosmičko uređenje Univerzuma ‐ uređenje, naime, u
rasponu od svega nekoliko kilometara do 1024 kilometara, koliko iznosi veličina
vasione dostupne posmatranjima. Kvantna mehanika, sa druge strane, usredsređena
je na pojave izuzetno malih razmera, oko jednog milijarditog dijela milimetra. Na
žalost, poznato je da su ove dve teorije međusobno nesaglasne ‐ one ne mogu obe biti
ispravne. Jedan od glavnih zadataka savremene fizike jeste traganje za novom
teorijom koja bi obuhvatila obje ove delimične teorije. To je takozvana kvantna
teorija gravitacije. Ali još ne raspolažemo takvom teorijom i sva je prilika da je još
daleko dan kada će se do nje konačno doći, ali zato su već poznata mnoga svojstva
koja ona mora da posjeduje.
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Abstract
The purpose of this paper is to investigate the impact of infrastructure on the Foreign
Direct Investment flows to developing and transition countries. It is easy to
understand the policy of “fight” over Foreign Direct Investment in the developing and
transition economies, if we consider the fact that most of them are facing the
shortage of capital for investment. And as the investments are crucial for economic
development, the officials are making a lot of policy changes in order to attract more
foreign capital. But, what is the role of infrastructure in attracting Foreign Direct
Investment? Do the foreign investors consider the infrastructure as a determinant of
the Foreign Direct Investment flows to the developing world? Do they locate
investments in the countries with favourable infrastructure conditions, or the
infrastructure is not important for the investors? And perhaps the most important
question is: do the governments know and understand the real importance of the
infrastructure, when they create policy for attracting foreign capital in their
countries?
According to the findings in this research there is a strong positive correlation
between the Foreign Direct Investment and the condition of the infrastructure in the
certain countries. That means that when foreign investors make decision about the
location of their investments abroad, they make a careful analysis on the condition of
the infrastructure of the potential countries for investments. Bad infrastructure is
correlated with higher costs, lower profit, and inappropriate correlations with the rest
of the world. So, it is not happening rarely that some Multinational companies
decide not to invest in some country, just because of the poor infrastructure
conditions in that country.
The results of this research can be used to help the government policy makers to
understand the meaning of the infrastructure as a factor that determine the Foreign
Direct Investment location. In this way they will be able to create attractive
investment clime for foreign investments. That is very important because there are a
lot of countries in the developing world that are creating too many incentives for the
foreign investors, but still neglecting the importance of the infrastructure. So, at the
end the results show that the inflows of Foreign Direct Investment will never come in
a satisfying way.
The fact that this paper is concentrated only on the impact of infrastructure, as a FDI
determinant, will contribute for better understanding of infrastructure, as one of the
most important factors that determine the location of the FDI flows.
Key words: Infrastructure, Foreign Direct Investment, Developing and Transition
Economies
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THE EFFECTS OF FDI ON DEVELOPING AND TRANSITION ECONOMIES
FDI has been one of the core features of globalization and the world economy over
the past two decades. “More firms, in more industries, from more countries, are
expanding abroad through direct investments than ever before, and virtually all
economies now compete to attract multinational companies”74. The fact that not
only all developing and transitions economies, but as well developed countries, are
“fighting” over FDI, refer to the importance of the FDI for development of all
countries.
The contribution of FDI on economic progress has been recognized in the literature,
long time ago. The outcomes of FDI are very important for developing countries, as
developing nations are mostly short of capital, lack of access to modern technology,
know‐how etc.. FDI resolves this lacking along with providing benefits to foreign
investor. FDI are important vehicle for the transfer of technology, contributing
relatively more to growth, than domestic investments.
The literature of FDI explores various benefits for host country, that arise from inflow
of FDI. Although it is impossible to count all possible effects that come together with
the FDI inflows, most of the experts are considering the following benefits, from FDI
inflows:
The common characteristic of almost all developing and transition economies is the
shortage of capital. FDIs compensate this shortage and provide long term capital, as a
huge guarantee for economic development.
The foreign investors usually accomplish the projects cheaper and in a better way,
than domestic investors.
FDIs create new jobs and so they reduce unemployment rate.
FDI brings new technologies, managerial, marketing and production skills and
know‐how.
FDIs have positive effects on balance of payment, since they increase export.
FDIs develop cooperation with small domestic enterprises and hire them as a
subcontractors. In this way they double the positive effect on overall economy.
FDIs has influence on development of innovative and high – tech sectors.
The entrance of one multinational company, usually brings other foreign investors in
country. Of course, this can be a case, if the experience of the first one is positive, if
not, there will be opposite effects.
Multinational companies (MNC) improve business climate, by bringing ethics and
management rules.
MNCs bring “new and clean” technology.
FDIs usually increase the level of salaries.
Seeing these positive effects that bring FDIs, policy makers in developing and
transition economies are interested in exploring the factors – determinants of the FDI
flows. Only if they know the real importance of each factor, they can create attractive
FDI policy. In the next section we will elaborate the main determinants of FDI.
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DETERMINANTS OF THE FDI INFLOWS
It has long been recognized that the benefits of FDIs for the host countries can be
significant. This benefits include transfer of knowledge and technology to domestic
firms, management improvement, productivity spillovers, enhanced competition, and
improved access to exports abroad, notably in the source country (Demekas et al.,
2005). Moreover, since FDI flows are non‐debt‐creating, they are a preferred method
of financing external current account deficits, especially in developing countries,
where these deficits can be large and sustained. At the same time, the growing
liberalisation of FDI and other financial markets, are offering additional opportunities
to which much attention is given in the literature.
The literature on the determinants of foreign investment has identified both policy
and non‐policy factors as drivers of FDI (Fedderke and Romm, 2006). Non‐policy
factors include market size, distance, factor proportions and political and economic
stability. Policy factors include openness, product‐market regulation, labour market
arrangements, corporate tax rates and infrastructure. The previous research reports
two groups of explanatory factors75, gravity factors (distance, market size) and factor
endowments (infrastructure, human capital). Other factors that are found to have
significant effects are geographical proximity, barriers to trade, tax policy, tax
incentives, labor costs and regional integration. According to Demekas et.al.(2005)
gravity factors explain a large part of FDI inflows to transitions economies, including
Southeastern European countries, but policy environment also matter for FDI.
According to our opinion, it is useful to group FDI determinants in six groups:
Political climate – political stability in the country, business climate, bureaucracy,
level of corruption, laws concerning FDI, etc..
Economic climate ‐ size and potential for GDP growth, market size, consumer
power, standard of living, macroeconomic conditions (inflation, balance of payment)
etc..
Available workforce – size, costs, productivity, qualifications of labor etc..
Available infrastructure – the quality of the roads, number of international airports
and ports, availability of telecommunications, and it’s costs, availability of internet
services, etc.
Other factors – taxation system, investment incentives, research and development
expenses, investment in education, ecology etc.
In accordance with the theme of this paper, we will focus our analyze on the specific
theoretical aspects of infrastructure, as a FDI determinant, which was omitted by
some previous researches.
THE IMPORTANCE OF THE INFRASTRUCTURE
“Infrastructure is the basic physical systems of a country’s or community’s
population, including roads, utilities, water, sewage etc.”76 Infrastructure is a broad
term, including physical, educational, legal and institutional features of an economy,
which are direct or more typically, indirect inputs into firm’s production and cost
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function. Infrastructure lies between companies and markets, and between
consumers and essential services. It incorporate core network utilities – like
transport, energy, water and communications. But, also expand further – into social
infrastructure, educational networks, the health services, broader social support and
law, etc.. From an economic perspective, infrastructure can be loosely defined as
public goods and services, that act as a lever for economic activity and/or provide
spillover economic activities.
Most of the people see infrastructure as an important determinant of living
condition. Unfortunately, it is not a rare case when officials, neglect the relevance of
infrastructure as element that has impact on investment climate. Under ‐ investing in
infrastructure carries additional costs, not only for households, but also for business,
for government, by increasing maintenance, wasting time, allocating additional
resources, inefficiency. Such costs reduce efficiency and impede economic growth.
Infrastructure affects economic development in both, volume and quality terms. A
considerable volume has highlighted the importance of physical infrastructure as a
determinant of economic growth. Infrastructure is associated with greater
accessibility and reduction in transportation costs. Furthermore, public goods reduce
the cost of doing business, which is essential for profit maximization. The opposite,
poor infrastructure causes increase in transportation costs and limit access to local
and global markets, which ultimately discourage both investors, domestic and
foreign. But, not only the quantity, but also the quality of the infrastructure is
essential for investment climate. High coverage of infrastructure is undoubtedly
necessary, but it is not sufficient. Many developing and transition economies have
well established infrastructure network, therefore the access to services is granted.
However, it does not necessarily guarantee the quality or reliability of service
provision.
Unfortunately, poor infrastructure is a common characteristic of developing and
transition economies. Most of this countries are confronting with the gap between
the demand and supply of infrastructure services. And that gap is getting deeper and
is threatening to affect the future growth prospects of these countries. Additional
influence on poor infrastructure has the slackening of public investment in
infrastructure development in a number of developing countries, as a part of the
structural adjustment. Concerns have been raised about the declining budget for key
infrastructure sectors, such as energy, transport and communications, not only in
terms of proportion of national income, but even in nominal terms. But what worries
more is the fact that the process of creating new infrastructure is a relatively time and
money consuming process, and so the infrastructure changes very little during the
time, and sadly but, we can not expect big changes and improvements in the
infrastructure conditions in a short time.
The most important aspects of infrastructure for business, according to many experts
are:
Transport infrastructure – there could be several aspects of transport infrastructure,
such as availability and quantity of roads, airports, ports and railways.
Energy availability – is captured by intensity of energy use.
Telecommunication – the availability of telecommunication infrastructure.
Information infrastructure – intensity of electronic and print media usage.

154

According to the availability and quality of infrastructure, countries can be classified
as:77
Infrastructure deprived – poor penetration of electricity, road and broadband
network.
Infrastructure bottlenecked – electricity outages, congested ports and cities.
Infrastructure balanced – appropriate for growth.
Infrastructure led – logistic centers, hub services, etc.
If we analyze the infrastructure conditions in the developing and transition
economies, we will be disappointed by the fact, that most of them belong in the first
two groups. What disappoints more is the data from EBRD’s Infrastructure Reform
Index, which indicates that the infrastructure conditions has not changed much,
during the period 1989 – 2007 in the developing and transition economies.
Now, as we conclude that infrastructure is very important for economic growth, as it
affects costs and profit, it is becoming unclear how can the governments neglect the
importance of infrastructure when they create their policy.
CORRELATION BETWEEN INFRASTRUCTURE AND FDI
LITERATURE REVIEW
In the section where we discussed about the FDI determinant, we said that good
infrastructure conditions are well base for attracting FDI. We also said that
unfortunately, officials are neglecting the role of infrastructure in attracting FDI. So,
now the question is why the infrastructure matter? Why is infrastructure important
in attracting FDI flows?
Recent empirical studies generally, propose that public goods have vital impact on
cost structure and productivity of enterprises, so the experts assumes that if such
kind of infrastructure were not extend to companies, than these companies would be
operating with less efficiency, as they would have to build their own infrastructure.
The final result of that will be duplication of costs and wastage of resources.
Studies by Musila and Sique (2006) on FDI show that FDIs in Africa are dependent on
development of infrastructure. Also other studies on developing countries, emerging
economies, Western Balkan countries and Southeast European countries show the
significant role of infrastructure development in attracting the inflow of FDI. In a
study of Southeast European countries, Dauti ( 2008) identifies ICT infrastructure as
a major factor positively influencing FDI inflows.
There are also a number of other scholars that are verifying the correlation between
FDI and infrastructure. Wheeler and Mody (1992), Loree and Guisinger (1995),
Richard (1999), Asiedy (2002,2006), have argued that good infrastructure is necessary
for foreign investors, in order to operate successfully. Poor infrastructure or
unavailable public inputs increase the companies’ (domestic and foreign) costs.
Using panel data for African countries Asiedu (2002) observed that countries with
improved infrastructure were “rewarded” with more investments, and confirmed the
positive impact of infrastructure on FDI.
All mentioned studies attest the fact that FDI and infrastructure are highly correlated
and that good infrastructure should improve the investment climate for FDI.
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According to our findings availability of good quality infrastructure could also
improve the investment climate for FDI by subsidizing the costs of total investment
by foreign investors and thus raising the rate of return.
Companies costs significantly increase when electricity outages occur more
frequently and the average outage duration becomes longer. Similarly increased
hours of water supply suspensions also reduce companies’ competitiveness. There
was a study made in Pakistan, where Atsushi Iimi (2008) found that the total benefit
for the economy from eliminating the existing electricity outages in Pakistan, will
range from 0.5% to 6% of GDP, and from removing water suspension, the economy
could receive a gain of about 0.5% to 2% of GDP.
There are also evidences for the similar role of transport infrastructure.78 Namely,
the primary benefits of transport infrastructure development are increased
accessibility and reduced transport costs. Firm can benefit from those without
contributing directly to the project. Ample supply of transport infrastructure at no, or
law costs to users, is conjectured to have a positive impact on costs and productivity
of the companies. Without proper transport network the companies will not be able
to operate in the satisfying way, as the cars and trucks depends on a network of roads
and bridges. “For instance good road designs, materials and maintenance can reduce
the wear on vehicle, thus reducing transportation costs. The same is truth for
airplanes, which require good airports and navigable waterways. A freeway is faster
than a dirt road, e‐mail faster than post office, and time is money”.79
impact on facilitating export
The quality of infrastructure especially has
performance, which is especially motivational factor for export – oriented FDI. Some
studies show results that an improvement of 10% in infrastructure will yield 8%
improvement in export performance in developing countries. Other study made
exclusively for Pakistan, show that in short run, one percent increase in
infrastructure, result in uplifting FDI by 1.03%, and in long run, one percent rise in
infrastructure enhances FDI inflows by 1.31%.80
Maybe the biggest evidence of the correlation between FDI and infrastructure are the
data from India. Chakrabarti et.al.(2011) has researched the FDI inflows in the
different districts in India. Namely India, has become on of the biggest receivers of
FDI inflows in the world, in the recent years. But there is a large deviation in the
amount of FDI through the districts. However, the study showed that the districts
with poor infrastructure, received small amount of FDI, and the districts with
favorable infrastructure conditions received a great part of total FDI inflows in India.
In order to explore the correlation between infrastructure and FDI inflows we will
analyze the Infrastructure Indicators81 that are calculated annually by World
Economic Forum for the purpose of assessment of the global competitiveness of each
country. The grade 1 means that the country has extremely underdeveloped
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Boopen Sectanah, “The role of transport Infrastructure in Attracting FDI in Africa”,
International Conference, October 2000
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A.Rehman, et.al., “ The impact of infrastructure on Foreign Direct Investment. The case of
Pakistan”, International journal of business and Management, May 2011
81
Infrastructure Index is calculated on the base of available airline seat kilometers, fixed
telephone lines, mobile telephone subscriptions and energy.
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infrastructure, and the price 7 is highest and means extensive and efficient
infrastructure that is compliant with the international standards. From the other side
we will use the data from the World Bank about FDI inflow. We decided to use one
single source for FDI inflows in order to escape different data, that are presented by
different institutions. Our analyze is focused on the correlation between
infrastructure and FDI inflows in four countries in Western Balkan – Albania, Croatia,
Montenegro and Macedonia.
CORELATION BETWEEN INFRASTRUCTURE AND FDI INFLOWS IN ALBANIA
After the fall of the communist system Albania was the country with the least
developed infrastructure in the region. Although we do not dispose with data about
infrastructure index of Albania in that time, the experts shares their opinion. In the
same period Albania has minimal inflows of FDI. The inflow of FDI was limited in the
terms of absolute value and in the terms of GDP %, as well.
In the table bellow we will present Albania’s FDI inflow in the period 1990‐2011 in
million $
Table 1. FDI inflows in Albania in the period 1991‐2011 in million USA$
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Source: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=2
From the table is obvious that till 2007 FDI inflows in Albania were very limited and
have never exceed the level of half a million$. Since 2007 FDI inflows has raised
considerably, reaching more than $1 billion in 2008. In 2009 Albanian FDI inflows
exceed $1.3 billion, and in the years after, the level of FDI inflows has never fell below
$1billion. The record of FDI inflows was reached in 2011 totaling $1.7 billion. It is very
important to mention that the FDI inflows have upward trend from 2000, and
especially in the period after 2008, exactly in the same time when global FDI inflows
drastically fell, especially in developing and transition economies.
Now we will analyze the Albanian Infrastructure condition. In the period of 1990s
Albania had very poor infrastructure. Since 2000 the officials have started intensive
investments in infrastructure, and as a result of that the transport network has
improved considerably. As we said before, the data about Infrastructure Index are
only available for the period after 2006 and those data are shown below:
2005/2006 – Rank – 121; Infrastructure Index – 1.92
2008/2009 – Rank – 121; Infrastructure Index – 2.22
2011/2012 – Rank – 72; Infrastructure Index – 3.87
Infrastructure performances in Albania has improved significantly in the last 7 years.
The actions started with the beginning of 2000s and the results were obvious in the
end of decade. However the foreign investors recognized the government will to
improve condition, and investments started to grow in the same time. Actually the
period 2008‐2011 was the period with the highest level of FDI and the highest level of
increase in Infrastructure index. We assume that this is a very clear evidence for the
correlation between infrastructure improvement and FDI inflows.
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CORELATION BETWEEN INFRASTRUCTURE AND FDI INFLOWS IN CROATIA
If we compare Croatian Infrastructure with the infrastructure in the rest of the
countries from the Eastern European we can conclude that the country has
comparatively developed infrastructure, at the end of the 1990s. 82 After the war in
the beginning of the 1990s Croatia suffered significant infrastructure damage, and as
a result of that has received loans from the World Bank and the European Bank for
Reconstruction and Development, in order to improve roads, railroads, the electricity
and water supply network, and air‐traffic control. This money together with the
government commitment brought solid infrastructure, that is not very far from
advanced European countries. According to the data from Infrastructure Index,
Croatian infrastructure is ranked, as follows:83
2005/2006 – Rank 51; Infrastructure Index – 3.98
2008/2009 – Rank 51; Infrastructure Index – 3.98
2011/2012 – Rank 39; Infrastructure Index – 4.73
Infrastructure Index for Croatia shows that infrastructure conditions in Croatia are
much better than in the other Eastern European countries. For example, Poland and
Hungary which were between the first European countries that became EU member
states have ranking below Croatia in 2012, with index 3.387 and 4.52, respectively; 84
Romania is ranked as 95 with index 3.37. All of this indicators show that Croatia
infrastructure conditions are really good, and even better that some of the EU
member states.
Now we will analyze the FDI inflows in Croatia in order to explore the relation with
available infrastructure. FDI inflows in Croatia in the period 1992 – 2011, were as
follow:
Table 2. FDI Inflows in Croatia in the period 1992‐2011 in million USA$
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Source: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=2
FDI inflows in Croatia were very high, starting from 1999, when they reach $1 billion.
In 2001 FDI inflows exceed $1.5 billion, and in the years after have never fell below $1
billion. The record level of FDI inflows, Croatia reach in 2008 – $6 billion, and then
because of the global crisis, the level of FDI fell in 2010 below $1 billion, and then in
2011 has recovered slightly, but still have been far below the level of the previous
years.
All of this information suggest that FDI inflows in Croatia are very high, compared
with the other countries from Central and Southeast Europe. One fact is very
obvious, and that is the same moment when FDI started to grow fast and
infrastructure has improved. That fact is a big proof of the correlation between
infrastructure and FDI inflows.
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CORELATION BETWEEN INFRASTRUCTURE AND FDI INFLOWS IN
MONTENEGRO
At the beginning of this part we must insinuate that the data for Montenegro are very
limited, compared to the other countries, since Montenegro became independent in
2006. Firstly we will show Infrastructure index for Montenegro:85
2005/2006 – Rank ‐ 90; Infrastructure Index – 2.72
2008/2009 – Rank – 100; Infrastructure Index – 2.72
2011/2012 – Rank – 63; Infrastructure Index – 4.01
According to the ranking Montenegro infrastructure conditions were poor till
2008/2009, but then have improved significantly. Now we can characterize the
infrastructure conditions in Montenegro as satisfying.
The information about FDI inflows in Montenegro that are obtained by 86 the World
Bank are only available for the period after 2008, and they are shown in the table
below.
Table 3. FDI Inflows in Montenegro in the period 2008‐2011 in million USA$
2008

2009

2010

2011

960
1527 760 558
Source: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=2
FDI inflows in Montenegro in 2008 were close to $1 billion, and the record was
reached in 2009 when FDI inflows were more than $1.5billion. However, in the 2010
and 2011 the level of FDI inflows has reduced, but they were still not low, considering
the size of the country, and the global crisis. So here, we can also conclude that there
is a positive correlation between infrastructure and FDI inflows. However the
geographical potential of the country for FDI inflows, especially in the sector tourism
are very big, and the officials should continue with their efforts for improving
infrastructure conditions.
CORELATION BETWEEN INFRASTRUCTURE AND FDI INFLOWS IN
MACEDONIA
Today, the infrastructure performances in Macedonia are not as good as in the other
countries that we have analyzed. Namely, Macedonian Infrastructure Index according
to World Economic Forum is 3.66 and it is ranked as 86. However, the situation was
different 5‐6 years ago, when the country rating was before Albania and Montenegro.
For example, Macedonian Infrastructure Index in 2005/2006 was 2.83, Albanian Index
was 1.92; Infrastructure Index for the period 2008/2006 was 2.9, in Albania 2.22 and in
Montenegro 2.72; in 2011/2012 Macedonian Infrastructure Index is 3.66 in Albania
3.87, in Montenegro 4.01. These indicators are showing that although Macedonia has
had better starting point, compared with the other countries, in the last years
remained behind them. We should not neglect the fact that there is some
infrastructure improvement ( index up from 2.83 to 3.66), but in the same time the
country ranking even got worse in the analyzed period, from the rank 82 in
2005/2006 to the rank 86 in 2011/2012. The fact that although the index improved, the
ranking got worse shows that a lot of countries in the world have made big
infrastructure investments and have improved infrastructure condition, more than
Macedonia did.
85
86

Ibid pg.13
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

159

In order to explore the correlation with the FDI inflows, now we will present the FDI
inflows in Macedonia.

Table 4. FDI inflows in Macedonia in the period 1998‐2011 in million USA$
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Source: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?page=2
The table 4 shows that FDI inflows in Macedonia have never been more than $733
million. The highest level of FDI inflows, Macedonia reached in 2007. In the other
years, except in 2008, Macedonia has not got much FDI inflows. If we compare with
the other countries, that were included in the analyze, we will see that Macedonia has
the lowest level of FDI inflows in the period. Even if we agree that poor infrastructure
is not the only reason for poor results in FDI inflows, and that there are many other
reasons, we can still not ignore the fact that the countries investments in
infrastructure were far below the other countries, which have negative impact on FDI
inflows in the country.
CONCLUSION
FDIs are one of the most explored economic category in the recent time. Considering
the positive implications that comes together with the foreign investments in the
host country, it is naturally, that a lot of authors and experts, dedicated their
researches to FDI. A lot of literature has been written in the last two decades,
analyzing different aspects of FDI. In order to explore the reasons for massive transfer
of capital in a form of FDI, some studies analyze the determinants of the FDI inflows.
The reasons for these researches are practical. Namely, because of the investment gap
that persist in many developing and transitions economies, the policy makers from
this countries are forced to find the new ways of obtaining capital for investment, in
order to reach the projected rate of development. The best way to bridge the capital
gap, are FDIs. But if officials want to attract FDI, they must know the FDI
determinants, first. If they know what are the MNCs looking for, they will easily
adjust their policy with the companies’ needs, and will attract more FDI.
We are witness of policy “fight” over FDI in the developing and transition economies.
Governments of the different countries, developed and developing alike, are
competing among themselves to attract more FDI inflows, with a variety of
investments and tax incentives and other policy preferences. But, some of them never
receive expected results. The reason for that is neglecting some of the important
determinant of FDI flows. One of the most neglected FDI factor is infrastructure. Not
only that policy makers neglect the importance of the infrastructure development,
but also the authors in their papers only mention infrastructure as a factor and rarely
dedicate their analyze exclusively on infrastructure. By contrast, most of the studies
are about taxation policy effect on attracting FDI, about investment incentives, labor
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costs, natural resources etc. That is why we decide to examine infrastructure
development, as a FDI determinant, the factor that some previous research has
omitted.
According to the findings in this paper, infrastructure development is not important
only for the citizens of a country. It is even more important, for the companies that
operate there. Poor infrastructure is correlated with higher transportation costs,
loosing of energy, obstruction of the production, limited communications, vesting
time, and as time is money, the total costs will increase, and the profit will be much
lower. So, a country can give many incentives and facilities to the foreign investors,
but the poor infrastructure will compensate them, and the MNC at the end, can
decide not to invest in a certain country. We identify this effect by analyzing the
correlation between infrastructure development and FDI inflows in Albania, Croatia,
Montenegro and Macedonia.
The analyze shows that there is a strong correlation between infrastructure
improvement in Albania and increasing FDI inflows. Improvement in infrastructure
was followed by upward trend in FDI inflows in the country. The case of Croatia has
showed that compared with the other countries, Croatia had most developed
infrastructure during the whole analyzed period. Croatian infrastructure is even
better then infrastructure in some EU member states. In the same time the country
received the biggest amount of FDI inflows, compared to the other countries. And
not only that, the FDI inflows has increased, as the infrastructure conditions have
improved.
The infrastructure in Montenegro has improved significantly in the past 3 years.
According to the World Economic Forum, Infrastructure Index has increased from
2.72 in the period 2008/2009 to 4.01 in the period 2011/2012. Although the FDI inflows
in the same period have been turbulent, they were still big, considering the size of the
country. The case in Macedonia show that today Macedonia has the poorest
infrastructure conditions, compared to the all countries that have been included in
the analyze. As a result of that the country has attracted the lowest total level of FDI
in the period included in the analyze.
All countries that were part of the analyze have confirmed our hypotheses that there
is a strong positive correlation between infrastructure conditions and FDI inflows.
We hope that this paper will be used by the policy makers and in the future they will
pay more attention on infrastructure, as a crucial factor that determines
attractiveness of the investment climate.
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Uticaj velike ekonomske krize na budžetski deficit i javni dug
Rezime:
Savremena teorija javnih finansija javni dug ne posmatra samo kao element koji ima
značaj zbog obezbjeđivanja budžetske ravnoteže, i činjenice da isti predstavlja
značajan izvor javnih prihoda jedne zemlje, što je bio slučaj sa klasičnom teorijom,
već javni dug dobija aktivnu ulogu poprimajući značaj važnog instrumenta
ekonomske politike jedne zemlje, koji obavlja brojne funkcije.
Zato će instrumenti fiskalne politike u narednom periodu morati biti aktivni, sve dok
se ne pojave jasni znaci oporavka svjetske ekonomije, što sve skupa predstavlja
zavidan ekonomski izazov koji se sastoji u potrebi stabilizovanja javnih finansija u
situaciji visokog javnog duga.
Ključne riječi: fiskalna politika, javni dug, budžetski deficit, velika ekonomska kriza,
automatski stabilizatori, fiskalni prostor.
Summary:
Contemporary theory of public finances sees public debt not only as an important
element in providing budgetary balance and important source of the public revenue
which was the case in classic theories, but also as a segment that has active role and
numerous functions in instrumental economic policy of one country.
Therefore, the instruments of fiscal policy in the future will have to be active, as long
as the clear signs of recovery in the global economy don’t show, which as a whole
represents a considerable economic challenge that lies in the need of stabilizing
public finances under a high public debt.
Key words: Fiscal Policy, Public Debt, Budget Deficit, Global Economic Crisis,
Automatic Stabilizers, Fiscal Space.
UVOD
Savremeni pristup upravljanja javnim dugom potvrđuje činjenicu da politika javnog
duga predstavlja bitnu kariku monetarne i fiskalne politike. Pritom, monetarna
funkcija javnog duga dolazi do izražaja u načinu zaduživanja, dok se fiskalna funkcija
manifestuje u finansiranju budžetskog deficita.
Skorija teorijska i empirijskas istraživanja su pokazala i postojanje veze između
održivosti javnog duga i ekonomske stabilnosti jedne države. Ista se ostvaruje putem
štednje, investicija, nominalnih i realnih kamatnih stopa i produktivnosti. Zbog toga
je neophodno na održiv način upravljati visinom javnog duga, ročnošću i strukturom.
Ovo iz razloga što zemlje sa velikim javnim dugom imaju veće šanse da dožive
konstantnu stagnaciju (ili kontrakciju) privredne aktivnosti od onih koji nemaju
problem javnog duga.
Kao rezultat recesionih tendencija karakterističnih za poslednjih postkriznih nekoliko
godina, nastupio je porast racia javnog duga, koji je zavisio od krajnjih troškova
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finansijske krize, visine rasta realnog dohotka, nivoa kamatnih stopa, kao i političkih
odluka koje se odnose na potrošnju i poreze.
Slične tendencije su prisutne i u Crnoj Gori, kod koje nivo javnog duga nije visok u
relativnim pokazateljima, ali kratak rok dospijeća i visoke kamatne stope ukazuju na
prisustvo rizika koji može dovesti u pitanje održivost duga, ali i fiskalnu
konkurentnost. Razlog za zabrinutost ne daje samo tendencija njegovog brzog rasta,
već i njegov nivo, ročnost, kao i troškovi njegovog servisiranja.
Teorijski pristup javnom dugu
Savremena teorija javnih finansija na javni dug ne gleda samo kao na element koji
ima značaj zbog obezbjeđivanja budžetske ravnoteže, što je bio slučaj sa klasičnom
teorijom, već isti dobija aktivnu ulogu poprimajući značaj važnog instrumenta
ekonomske politike jedne zemlje, koji obavlja brojne funkcije. Zato politika javnog
duga predstavlja bitnu kariku monetarne i fiskalne politike, pri čemu monetarna
funkcija javnog duga dolazi do izražaja u načinu zaduživanja, dok se fiskalna funkcija
manifestuje u finansiranju budžetskog deficita.
Pritom je važno naglasiti da domaći dug, tačnije zaduživanje putem državnih hartija
od vrijednosti na domaćem tržištu, pored prednosti odslikane u činjenici da sredstva
ostaju državi, može dovesti do crowding out efekta, odnosno efekta istiskivanja
privatne potrošnje i investicija iz sektora privrede ka javnom sektoru, često praćenom
rastom kamatne stope usled smanjivanja raspoložive ponude za plasman na tržištu.
Sa druge strane, zaduživanje države u inostranstvu može dovesti do porasta cijena,
odnosno nelikvidnosti prema inostranstvu, iako sa druge strane treba biti svjestan i
niže kamatne stope koju je moguće na taj način ostvariti.
Radi preciznijeg definisanja javnog duga, potrebno naglasiti da javni dug, pored
državnog duga, obuhvata i dug preduzeća u državnom vlasništvu, a sam državni dug
se na nivou Evropske unije definiše preko Protokola o proceduri pri prekomjernom
deficitu (EDP) i sistemom ESA95. Protokol o proceduri pri prekomjernom deficitu i
odgovarajuća odluka87, državni dug definišu kao nominalnu vrijednost ukupnog
bruto konsolidovanog duga opšte vlade (centralna vlada, lokalna vlada i fondovi
socijalnog osiguranja, bez javnih preduzeća) na kraju godine (preostala vrijednost).
Kategorije obaveza opšte vlade koje čine državni dug su: gotovina i depoziti, hartije
od vrijednosti mimo akcija (isključujući finansijske derivate) i krediti. Državni dug
prema sistemu ESA95 obuhvata dužničke obaveze države u formi gotovine i depozita,
hartija od vrijednosti mimo akcija, kredita, tehničkih rezervi osiguranja i ostalih
obaveza prema dobavljačima, uvećan za vrijednost obračunate kamate.88
Međunarodni monetarni fond u bruto dug obuhvata ukupne obaveze države,
87
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isključujući akcije i ostali kapital i finansijske derivate, dok su obaveze prema
zaposlenim po osnovu penzionih šema takoše za razliku od prva dva pristupa,
uključene u javni dug.
Rast državne potrošnje je najčešći uzrok nastanka državnog duga. Kada postoji
neusklađenost javnih rashoda i javnih prihoda, i kada se javni rashodi ne mogu
finansirati iz redovnih javnih prihoda, dolazi do akumulacije duga. Ako rast javne
potrošnje nije praćen novim izvorima prihoda, tada mora doći do stvaranja
budžetskog deficita, a finansiranje pomenutog deficita često zahtijeva dodatno
zaduživanje. Pritom je važno istaći da veza između javnog duga i deficita nije
jendostavna, s obzirom da na zaduživanje bitno mogu uticati i drugi faktori.
Ekonomska teorija vezu između pomenutih pojmova prikazuje sljedećom
jednakošću89:

S tim u vezi je takođe neophodno istaći da savremena teorija upravljanja javnim
dugom naglašava postojanje veze između održivosti javnog duga i ekonomske
stabilnosti jedne države, a ista se ostvaruje putem štednje, investicija, nominalnih i
realnih kamatnih stopa i produktivnosti. Zbog toga je neophodno na održiv način
upravljati visinom javnog duga, ročnošću i strukturom. Održivost javnog duga zavisi
od mnoštva faktora, od kojih je moguće izdvojiti stopu rasta GDP‐a, prinos na
državne obveznice, nivo javnog duga najčešće mjerenom učešćem javnog duga u
GDP‐u, starenje stanovništva i slično. Na osnovu pomenutih pokazatelja se dolazi do
kriterijuma za održivost duga:
pri čemu je:
s – primarni saldo budžeta
r – realni prinos na dugoročne državne obveznice
g – stopa rasta realnog GDP‐a
d – učešće javnog duga u GDP‐u.
Savremena teorijska i empirijska istraživanja90 koja su s tim u vezi rađena, posebno
naglašavaju negativne efekte takozvanog “točka javnog duga”91. Dolazi se do
zaključka da zemlje sa velikim javnim dugom imaju veće šanse da dožive konstantnu
stagnaciju (ili kontrakciju) privredne aktivnosti od onih koji nemaju problem javnog
duga. Tako Reinhart and Rogoff (2010), Kumar and Woo (2010), Cecchetti, Mohanty,
and Zampolli (2011) dokazuju da se države u periodiuma u kojima je odnos javnog
duga prevazilazi 90% GDP‐a, suočavaju sa nižim privrednim rastom za 1%.
Savremena teorija javnog duga dokazuje da od ukupno 26 slučajeva sa visokim javnim
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dugom, i to u razvijenim ekonomijama, 23 slučaja su bila povezana sa niskim
ekonomskim rastom koji je trajao najmanje 10 godina u datim zemljama.92
Druge relevantne analize dokazuju da je u kratkom roku uticaj javnog duga na
privredni rast ‐ pozitivan, da zatim taj pozitivan uticaj opada do nultog nivoa i gubi
značaj kada racio javni dug/GDP dostigne nivo od 67%. Za visoki racio javni dug/GDP
(preko 95%), dodatni dug vrši negativan uticaj na ekonomsku aktivnost.93
Ekonomska kriza, budžetski deficit i javni dug
Finansijske krize su povezane sa bankarskim krizama, a monetaristi ih definišu kao
pojave kod kojih je stabilnost bankarskog sistema ugrožena i kada može doći do
urušavanja kompletne finansijske strukture u odsustvu intervencije od strane
centralne banke. Karakteristično je postojanje takozvanog “juriša na banke” i
povlačenja depozita, do kojeg dolazi usled panike i nemogućnosti razlikovanja
zdravih od problematičnih banaka. Po teoriji asimetričnih informacija, pod
finansijskom krizom podrazumijevamo urušavanje finansijskih tržišta kod kojih
problem negativne selekcije i moralnog hazarda postaje još izraženiji, zbog čega
finansijska tržišta nijesu u stanju da efikasno kanališu sredstva ka onima koji imaju
najproduktivniju šansu za investiranje, zbog čega dolazi do velikih kontrakcija u
ekonomiji.
Finansijska kriza koja se osjetila u SAD‐u sredinom 2007. godine, a koja je ubrzo
nakon toga prerasla ekonomsku krizu, rezultat je poremećaja unutar američkog
finansijskog sistema. Ubrzo se proširila i na evropsku ekonomiju, i to na način što se
prvobitno opdrazila kao dužnička kriza u Grčkoj krajem 2009. godine, da bi se ubzo
nakon toga razvila u veliku ekonomsku i političku krizu u Evropskoj uniji. Ista se
manifestuje visokim nivoima javnog dugova i državnih deficita, slabostima u
bankarskom sistemu, konstantnom neuravnoteženošću trgovinskog salda, odnosno
recesijom i visokom nezaposlenošću.
Ekonomska kriza je snažno pogodila javne finansije najvećeg broja zemalja, a u
zemljama Evropske unije je rezultirala kršenjem ograničenja predviđenih Paktom o
stabilnosti i razvoju, koje je nastupilo kao posljedica pada privredne aktivnosti i mjera
fiskalne politike koje su preduzete da bi se ekonomska kriza zaustavila i da bi
privreda krenula putem oporavaka. Kao rezultat recesionih tendencija
karakterističnih za poslednjih nekoliko godina, nastupio je porast racia javnog duga,
koji je zavisio od krajnjih troškova finansijske krize, visine rasta realnog dohotka,
nivoa kamatnih stopa, kao i političkih odluka koje se odnose na potrošnju i poreze.94
Sljedeća tabela prikazuje uticaj ekonomske krize na kretanje fiskalnog i strukturnog
deficita i javnog duga, za period od 2007‐2011. godine:
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Pogledati detaljnije: Kobayashi, Keiichiro, A Theory of Public Debt Overhang, Institute
of Economic Research, Hitotsubashi University, 2013.
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Detaljnije pogledati: Anja Baum, Cristina Checherita-Westphal and Philipp Rother „Debt
and growth: new evidence for euro area“, European Central Bank, Jul 2012.
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Stephen G. Cecchetti, M. S. Mohanty, and Fabrizio Zampolli, The future of public debt:
prospects and implications, BIS Working Papers, 2010., str. 2.
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Tabela 1. Uticaj ekonomske krize na fiskalnu poziciju i javni dug95

Sljedeći grafik prikazuje trenutni nivo fiskalnog deficita i javnog duga u zemljama
Evropske unije, na osnovu kojeg se može zaključiti da su krizne mjere fiskalne
politike, koje su imale za cilj ublažavanje negativnih efekata krize, rezultirale
povećanjem budžetskog deficita, a kasnije i javnog duga kod najvećeg broja zemalja,
dostižući u nekim državama i neodržive nivoe. Potrebno je posebno naglasiti da
neodrživost javnog duga i budžetskog deficita u jednoj zemlji članici, prijeti da
dovede do širenja, i time ugrozi fiskalnu stabilnost cijelog regiona. Međutim, bez
obzira na posledice, instrumenti fiskalne poltike će i u narednom periodu morati biti
aktivni, sve dok se ne pojave jasni znaci oporavka svjetske ekonomije, što sve skupa
predstavlja zavidan ekonomski izazov koji se sastoji u potrebi stabilizovanja javnih
finansija u situaciji visokog javnog duga.

Grafik 3. Javni dug i budžetski deficit u EU u 2012. godini96

95

IMF, World Economic Outlook (emerging market economies); OECD, Economic Outlook
(advanced economies).
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Uticaj krize na budžetski deficit i državni dug Crne Gore
U Crnoj Gori kao eurizovanoj ekonomiji, što znači da je njena monetarna politika
ograničena, osnovni instrument za vođenje makroekonomske politike postaje fiskalna
politika. Značaj visine javnog duga i deficita države za crnogorski ekonomski sistem,
je važan između ostalog i zbog Mastrihtskiih kriterijuma čije ispunjenje je ključno za
pristupanje zemlje Evropskoj uniji. Međutim, treba imati u vidu, da za male i
otvorene ekonomije, kakva je crnogorska, ovo zaduženje mora biti niže, jer su za njih
troškovi finansiranja javnog duga viši, a pristup finansijskim sredstvima ograničen.
Kretanje državnog duga Crne Gore u posljednjih deset godina može se podijeliti u
dvije faze. Prva faza se odnosi na period smanjivanja državnog duga, od 2002. godine
kada je dug iznosio 84,5 % GDP‐a do 2008. godine kada je dug iznosio 29% GDP‐a. U
2008. godini, visina i struktura državnog duga svrstavali su Crnu Goru u grupu
evropskih država sa veoma povoljnom slikom zaduženosti i mogućnosti servisiranja
duga.
Druga faza se odnosi na period brzog povećanja državnog duga, i počinje od 2008.
godine, kada su se osjetile negativni efekti krize na domaću ekonomiju. Rast duga je,
prije svega, posljedica relativno visokog budžetskog deficita u godinama ekonomske
krize, odnosno konstantnog rasta rashoda i smanjenja budžetskih prihoda u
„kriznim“ godinama, što se može vidjeti na sljedećem grafiku:
Grafik 4. Državni dug Crne Gore od 2002. godine do 2012. godine (% GDP‐a)97
96

97

Eurostat

Ministarstvo finansija
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Valja istaći i da državne garancije, koje na dan 30.09.2012. godine, iznose 372,7
miliona eura i čine 21,8% državnog duga, predstavljaju značajan faktor rizika javnih
finansija, posebno zbog realnog rizika od naplate istih, o čemu svjedoči sljedeči
grafik:
Grafik 5. Kretanje državnih garancija (u milionima eura)98

Stim u vezi je zbog zabrinjavajuće dinamike porasta javnog duga od posebnog značaja
analizirati prethodno objašnjeni tzv. kriterijum za održivost duga, na osnovu kojeg je
moguće zaključiti da će državni dug predstavljati srednje opterećenje javnih finansija
tek sa ostvarenim primarnim suficitom od 1,9% BDP, realnom stopom rasta od 3,5%, i
cijenom zaduženja od 5,6%, što nedvosmisleno sljedeća tabela:
Tabela 2. Scenario održivosti duga prema podacima iz Pretpristupnog ekonomskog
programa za period 2012‐2015

98

Ibid
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≥
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Uprkos činjenici da nivo duga nije visok u relativnim pokazateljima, kratak rok
dospijeća i visoke kamatne stope ukazuju na prisustvo rizika koji može dovesti u
pitanje održivost duga, ali i fiskalnu konkurentnost. Razlog za zabrinutost ne daje
samo tendencija njegovog brzog rasta, već i njegov nivo, ročnost, kao i troškovi
njegovog servisiranja.
Stoga je potrebno naglasiti da je neophodno popraviti fiskalnu poziciju i uticati na
rast GDP‐a, s obzirom da stabilizacija javnih finansija sa ovakvim makroekonomskim
parametrima, a u situaciji ovakve dinamike duga sa postojećim visokim kamatnim
stopama, na dugi rok ne može biti održiva. Kako visoka zaduženosti, uz otvorenost
naše ekonomije utiče preveliku njenu osjetljivost na eksterne šokove, i bitno
ograničava razvojni potencijal, ključni cilj u javnim finansijama mora biti njihova
stabilizacija i konsolidacija.
Teškoće pri određivanju granice fiskalnog duga proizilaze iz činjenice da se u svakom
iznosu državnoga duga prepliću prošlost i budućnost. S gledišta nastanka, svaki je
javni dug nasljeđe fiskalne prošlosti. Ali, ako se pitamo gdje je granica rasta toga
duga, moramo se okrenuti prema budućnosti, jer njegova održivost zavisi od buduće
sposobnosti države za vraćanje duga. A ta sposobnost zavisi kako od
makroekonomskih, tako i od niza političkih činilaca, s obzirom na našu tradicionalno
nedovoljnu kulturu fiskalne odgovornosti.

ZAKLJUČAK
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Savremena teorija javnih finansija javni dug ne posmatra samo kao element koji ima
značaj zbog obezbjeđivanja budžetske ravnoteže, i činjenice da isti predstavlja
značajan izvor javnih prihoda jedne zemlje, što je bio slučaj sa klasičnom teorijom,
već javni dug dobija aktivnu ulogu poprimajući značaj važnog instrumenta
ekonomske politike jedne zemlje, koji obavlja brojne funkcije.
Rast državne potrošnje je najčešći uzrok nastanka državnog duga. Ako rast javne
potrošnje nije praćen novim izvorima prihoda, tada mora doći do stvaranja
budžetskog deficita, a finansiranje pomenutog deficita često zahtijeva dodatno
zaduživanje. Pritom je važno istaći da veza između javnog duga i deficita nije
jendostavna, s obzirom da na zaduživanje bitno mogu uticati i drugi faktori.
Savremena teorijska i empirijska istraživanja koja su s tim u vezi rađena, posebno
naglašavaju negativne efekte takozvanog točka javnog duga. S tim u vezi je moguće
zaključiti da zemlje sa velikim javnim dugom imaju veće šanse da dožive konstantnu
stagnaciju (ili kontrakciju) privredne aktivnosti od onih koji nemaju problem javnog
duga.
Zato će instrumenti fiskalne politike u narednom periodu morati biti aktivni, sve dok
se ne pojave jasni znaci oporavka svjetske ekonomije, što sve skupa predstavlja
zavidan ekonomski izazov koji se sastoji u potrebi stabilizovanja javnih finansija u
situaciji visokog javnog duga.
U Crnoj Gori je s tim u vezi potrebno popraviti kvalitet javnih finansija, s obzirom na
činjenicu da stabilizacija javnih finansija sa ovakvim makroekonomskim
parametrima, a u situaciji prisutne dinamike duga sa postojećim visokim kamatnim
stopama, na dugi rok ne može biti održiva.
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Dr. Stavri Sinjari
Përafrimi rajonal i legjislacionit në luftën kundër korrupsionit.
I. Hyrje.
Në ditët e sotme, për më tepër në rajonin tonë të Ballkanit ku po flasim për investime
e zhvillimin rajonal nëpërmjet turizmit, flitet shumë edhe për korrupsionin.
Korrupsioni përbën një kërcënim real më gjerë se një rajon të ngushtë ballkanik,
madje për mbarë njerëzimin. Korrupsioni tashmë kuptohet si një nga sfidat më të
mëdha të botës moderne dhe si një nga pengesat më të mëdha të zhvillimit ekonomik
dhe social. Korrupsioni shkatërron ose dobëson qeverisjen e mirë, ç’orienton
thellësisht politikat publike, çon në keq alokim të burimeve financiare, dëmton
sektorin privat dhe zhvillimin e sektorit privat, dhe veçanërisht ndikon në thellimin e
varfërisë.
Korrupsioni është një fenomen që ka ekzistuar që prej kohëve të vjetra. Kështu, Roma
e lashtë dështoi në luftën kundër korrupsionit dhe ndjekjen ligjore efektive ndaj
burokratëve të korruptuar, përderisa gjykatat tregonin një preferencë të padrejtë ndaj
klasës së senatorëve. Përpjekjet për reforma ishin të pasuksesshme, dhe thënia e
pushtetarit roman Cato se korrupsioni do të okuponte edhe vetë Romën u provua e
vërtetë. Historiani Sallust shkruante gjatë luftës civile të shekullit të I p.k se
korrupsioni romak do të shkatëronte Kartagjenën. Pra, ky fenomen kaq i dëmshëm
për mbarë njerëzimin ka evoluar bashkë me të, ndër vite. Madje filozofi i shquar
gjerman Marks ka theksuar se korrupsioni është lubrifikant për kapitalizmin.
Ky shkrim nuk ka për qëllim të shpjegojë korrupsionin dhe ndikimin e tij negativ në
zhvillimin ekonomik dhe në ndërtimin e demokracive të reja në rajonin tonë. Ajo që
duam të theksojmë është si mund të bëjmë më efektive luftën kundër këtij fenomeni.
Cilat janë mekanizmat e nevojshme gjithëpërfshirëse, jo vetëm ato ligjore në luftën
kundër korrupsionit? Si konceptohet dhe cili është modeli i duhur për
transpozimin 99 e angazhimeve ndërkombëtare që nuk janë të vetëzbatueshme 100 në
legjislacionin e brendshëm aktual? A duhet të përcaktohet një metodologji?
Megjithëse ne të gjithë e dimë shumë mirë, se sfidat më të mëdha me të cilat duhet të
përballemi janë sigurimi i respektimit dhe zbatimit sa më efektiv të ligjeve të reja dhe
legjislacionit në tërësinë e tij.
II. Akte ndërkombëtare.
Për shkak të ndërgjegjësimit të problemit të korrupsionit nga komuniteti
ndërkombëtar dhe njohjes së korrupsionit si një problem ndërkombëtar që kërkon
zgjidhje ndërkombëtare që prej 1995 janë bërë shumë deklarata ndërkombëtare,
konventa, traktate që trajtojnë temën e korrupsionit. Të gjitha këto akte kanë pasur si

*Pedagog i Sociologjisë të së drejtës, shef Departamenti ne Fak. Drejtësisë, U Kristal.
99
Përqasja e angazhimeve ndërkombëtare në legjislacionin e brendshëm.
100
Neni 121/1 i Kushtetutës parashikon se “Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën
pjesë të sistemit të brenshëm juridik. Ajo zbatohet drejtpërdrejt përveç rasteve kur nuk është e
vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e një ligji.
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synim ngritjen e problemit të korrupsionit ne nivele politike duke ndërgjegjësuar
politikanët në ushtrimin e funksioneve të tyre, në luftën kundër korrupsionit dhe
krimeve që lidhen me të. Njëkohësisht, qëllimi i këtyre akteve ndërkombëtare ka
qënë jo vetëm aderimi, ratifikimi ose nënshkrimi i tyre por implementimi i tyre në
legjislacionin e brendshëm. Lufta ndaj këtij fenomeni kërkon progres të
konsiderueshëm jo vetëm në fushën e legjislacionit por edhe në atë të reformave
institucionale. Konventat ndërkombëtare më gjithëpërfshirëse 101 janë Konventa
Kundër Korrupsionit e Kombeve të Bashkuara, negociatat për të cilën filluan në 1999
dhe Konventa Kundër Korrupsionit e Organizatës për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Ekonomik e cila është ratifikuar në Tetor të 2002 nga 35 shtete. Përveç këtyre dy
konventave ekziston edhe një numër i madh traktatesh rajonale që rregullojnë
çështje specifike.
Konventat dhe traktatet adresojnë çështje si kriminalizimi i disa sjelljeve të gabuara
të individëve ose personave juridik, si korrupsioni, mashtrimi, influenca në shitje, etj.
Njëkohësisht shumë prej konventave përcaktojnë çështje ndërkombëtare si
korrupsioni ndërkombëtar, krimi ndërkombëtar, pastrimi i parave dhe ekstradimi.
Ndonjëherë, ato adoptojnë masa transparente dhe parandaluese si ndërshkimi sipas
kodeve, rregulla mbi konfliktin e interesave, kontabilitet efektiv dhe standarte te
menaxhimit financiar, rregulla prokurimi, pjesëmarrjen e shoqërisë civile, etj.
Gjithashtu, disa prej tyre kërkojnë dispozita të nevojshme bashkëpunuese dhe zbatim
ndërkombëtar. Konventat dhe traktatet gjithashtu specifikojnë masa për zgjerimin e
bashkëpunimit ndërkombëtar në fusha si shkëmbimi i asistencës teknike dhe ligjore,
juridiksioni, ekstradimi, sekreti bankar, blerja e aseteve, etj. Për më tepër, deklaratat
dhe konventat mbi korrupsionin sigurojnë një forum në të cilin shtetet dhe qeveritë
mund të mblidhen dhe të diskutojnë çështjet e korrupsionit dhe konceptet mbi të, të
zhvillojnë masa të mëtejshme ndërkombëtare kundër korrupsionit, të ndërtojnë një
konsensus në nivel ndërkombëtar në mbështetje të masave të tilla dhe të promovojnë
masa adekuate anti‐korrupsion dhe legjislacion kombëtar.
Megjithëse ka patur zhvillime në të drejtën ndërkombëtare, struktura mbetet ende e
pakompletuar. Instrumentat ligjore të nevojshme nuk janë universale ose globale në
praktikimin e tyre dhe përpjekjet për të përgjithësuar ose unifikuar këto instrumenta
janë ligjërisht të pamundura. Mekanizmat e monitorimit janë të dobta dhe
përgjithësisht mungojnë. Ekziston vetëm një adoptim i dobët i strategjive koherente
nga komuniteti ndërkombëtar për të luftuar korrupsionin nëpërmjet shkëmbimit të
eksperiencave dhe informacionit. Përpjekjet kombëtare për të implementuar
detyrimet ndërkombëtare të përcaktuara janë gjithashtu inadekuate. Gjithsesi ngelen
akoma çështje themelore të cilat nuk janë përcaktuar, përfshirë ato të “korrupsionit të
madh”.
Konventa Penale Kundër Korrupsionit e Këshillit të Evropës është relativisht e
kufizuar në veprimet ose mosveprimet që mund të cilësohen si vepra penale dhe që
Shtetet Palë duhet t’i përfshijnë, në rastin e shtetit tonë në Kodin Penal, duke
parashikuar dënime përkatëse, në përputhje me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore.
Ajo përmban dispozita që kriminalizojnë një listë specifike të formave të korrupsionit
dhe së bashku të çështjeve të sektorit publik dhe privat. Konventa e së Drejtës Civile

101

Ekziston një numër i madh Konventash dhe aktesh të tjera ndërkombëtare që trajtojnë
çështje të korrupsionit, të cilat përbëjnë burim të së drejtës ndërkombëtare.
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Kundër Korrupsionit është përpjekja e parë për të përcaktuar rregulla të përbashkëta
ndërkombëtare për çështje të korrupsionit civil. Ndërsa, Konventa Penale Kundër
Korrupsionit synon të kontrollojë korrupsionin, duke përcaktuar veprat penale me
ndërshkimet përkatëse, Konventa e së Drejtës Civile Kundër Korrupsionit kërkon nga
Shtetet Palë të sigurojnë se të dëmtuarit nga korrupsioni mund të fillojnë proçedurat
për të paditur në rrugë civile dhe të kërkojnë shpërblimin e dëmit.
III. Çështje të përafrimit të legjislacionit në luftën kundër korrupsionit
Shqipëria, si pjesë e rajonit të përbashkët ballkanik, ka bërë përpjekje madje është
shënuar edhe progres në luftën kundër korrupsionit. Kështu është hartuar
legjislacioni i ri mbi konfliktin e interesave, ka ardhur në rritje numri i proçedimit të
nëpunësve zyrtar për korrupsion, janë marrë masa të rrepta kundër korrupsionit në
rradhët e policisë dhe janë ratifikuar disa konventa ndërkombëtare kundër
korrupsionit. Megjithatë, korrupsioni sipas realitetit shqiptar mbetet ende një
problem serioz 102 . Kështu vërehen mangësi në zbatimin e ligjeve, nuk konstatohen
përpjekje koordinimi dhe shtrëngimi të cilat vazhdojnë të përforcojnë perceptimin e
ndërkombëtarëve se përpjekjet e Shtetit Shqiptar në këtë drejtim mbeten të varfra.
Megjithë përpjekjet e Shqipërisë dhe mbështetjes aktive të komunitetit
ndërkombëtar, në mbështetjen e strategjisë kombëtare kundër korrupsionit,
rezultatet në luftën kundër korrupsionit mbeten të kufizuara.
Shteti Shqiptar ka ratifikuar Konventën Civile mbi Korrupsionin në vitin 2000,
Konventën Penale mbi Korrupsionin në 2001, ka nënshkruar Konventën
Antikorrupsion të Kombeve të Bashkuara në Dhjetor të 2003. Gjithashtu, ka ratifikuar
Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 103 e
cila përmban shumë dispozita që lidhen me korrupsionin, në 2002. Implementimi i
këtyre konventave kërkon domosdoshmërisht legjislacion të ri. Shqipëria nuk është
nënshkruese e Konventës së OECD të 1997‐ës mbi Luftën kundër Mitmarrjes së
Zyrtarëve Publik të Huaj në Transanksionet e Bizneseve Ndërkombëtare. Ne nuk
mund të mendojmë që thjesht një transpozim i ligjit të BE‐së, ose akteve të tjera
ndërkombëtare do të çojë automatikisht në një kuadër ligjor më efektiv. Ne duhet të
dallojmë cilësinë e ligjit dhe hapësirat ku ai shtrihet nga njëra anë dhe efektshmerinë
e tij nga ana tjetër. Edhe vetë ligjet më të mira nga ana cilësore nuk mund të kenë
ndikim të dukshëm pozitiv në zhvillimet ekonomike dhe sociale, nëse institucionet
ekzistuese nuk i zbatojnë ato me efiçensë. Madje për të mundësuar rritjen e
efektivitetit dhe zbatimit të akteve ndërkombëtare nga përfaqësues të gjyqësorit,
shihet si domosdoshmëri përcaktimi me ligj i metodave të interpretimit, që duhet të
zbatojnë gjykatat kombëtare 104 . Prandaj, transpozimi i ligjeve të BE mund të jetë një
domosdoshmëri, por ai nuk mjafton për krijimin e një mekanizmi mirëfunksionues
në një shtet ligjor. Por, si funksionon transpozimi i ligjeve të BE‐së në legjislacionin
shqiptar? Cila është metodologjia që ndiqet? A duhet të përcaktohet një metodologji
102

Ky vlerësim është bërë në raporte të disa organizatave ndërkombëtare si Tranparency
International, Komisioni Europian “Shqipëri 2005 Raport Progresi”, Bruksel, 9 nëntor 2005, fq15
etj.
103
E njohur si Konventa e Palermos u ratifikua në 2002 dhe përmbante shumë dispozita mbi
korrupsionin aktiv, pasiv etj.
104
Shih. Xh. Zaganjori “E drejta ndërkombëtare në gjykimet dhe vendimet e gjykatave
kombëtare”, botuar në “Jeta Juridike” nr.2, Tiranë 2005.
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për transpozimin e akteve ndërkombëtare në legjislacionin e brendshëm? Këto janë
çështjet që do të trajtojmë në vijim.
Me rritjen e kërkesave legjislative dhe atyre të përafrimit, me të cilat si vendet e
rajonit dhe Shqipëria do të duhet të përballet, në rrugën e saj drejt integrimit
europian, përdorimi efektiv i burimeve është thelbësor. Aktualisht, ne po përballemi
me një ngarkesë gjithnjë e në rritje të akteve ndërkombëtare të ratifikuara, por jo të
transpozuara në legjislacionin e brendshëm, gjë e cila krijon probleme të ndryshme,
sidomos ato të implementimit. Shqipëria, shpeshherë kritikohet për
mosimplementim të angazhimeve ndërkombëtare që ka ndërmarrë, ashtu sikurse
është rasti i Konventës të së Drejtës Civile për Korrupsionin, e cila është ratifikuar që
prej vitit 2000. Detyrimet e parashikuara në këtë konventë ende nuk janë përfshirë
ose bërë pjesë e legjislacionit të brendshëm. Mund të theksojmë se ekziston një arsye
e fortë e cila e përforcon rëndësinë e veçimit të ligjit ratifikues, të një akti
ndërkombëtar, nga pjesa tjetër e legjislacionit të brendshëm, që mund të preket nga
detyrimet e aktit ndërkombëtar. Pasi, në përputhje me nenin 116/1 të Kushtetutës,
sipas të cilit marrëveshjet e ratifikuara me ligj kanë epërsi ndaj ligjeve të brendshme,
mund të krijohet një konfunzion lidhur me zbatimin dhe hierarkinë e akteve ligjore.
Për këto arsye, le të japim në vijim, disa parime të përgjithshme, mbi transpozimin e
kërkesave të marrëveshjeve ndërkombëtare ose të akteve të tjera, që nuk janë të
vetëzbatueshme:
1‐ Transpozimi i dispozitave, në legjislacionin e brendshëm konsiderohet një proçes i
vështirë, për ta bërë atë sa më efikas, duhet të rishikohet me kujdes i gjithë
legjislacioni shqiptar, që ka lidhje me kërkesat e legjislacionit të BE‐së ose akte të
tjera ndërkombëtare.
2‐Edhe nëse legjislacioni i brendshëm ekzistues plotëson ose tejkalon kërkesat e
akteve ndërkombëtare, ose kur ato janë të vetëzbatueshme, thjesht mund të
përgatitet një raport që thekson këtë fakt. Gjithsesi, nevojitet krijimi i një rregjistri të
posaçëm ku të pasqyrohen të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare që janë ratifikuar
me detyrimet përkatëse.
3‐Por nëse rishikimi tregon se legjislacioni ekzistues nuk plotëson kërkesat e aktit
ndërkombëtar, në një ose disa aspekte, janë të nevojshme dhe kërkohen ndryshime
në legjislacionin e brendshëm, duhet të përcaktohen ligjet e veçanta ku synohet të
ndërhyhet. Por, duhet të mbahet parasysh fakti se këto ndryshime nuk mund të
bëhen në ligjin ratifikues 105 , pasi ndryshimet në të bëhen vetëm për të shprehur
deklarata ose rezerva. Funksionet e ligjit ratifikues, sipas të drejtës ndërkombëtare
janë të bëjë aktin ndërkombëtar, pjesë të sistemit ligjor të brendshëm, si dhe të
shërbejë si instrument për hyrjen në fuqi të Konventës, ose akteve të tjera
ndërkombëtare në rang ndërkombëtar.
4‐Si proçedurë sugjerohet që ky rishikim ose studim të ndërmerret përpara se të
fillojnë proçedurat e ratifikimit ose nënshkrimit të aktit ndërkombëtar. Njëkohësisht,
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Në përputhje me ligjin 8371 datë 09.08.1998 “Mbi lidhjen e traktateve dhe
marrëveshjeve ndërkombëtare“, neni 2 (b) përcakton: "ratifikim" nenkupton aktin me
të cilin Kuvendi Popullor ose Presidenti i Republikds jep miratimin përfundimtar për
nje traktat ose marrëveshje nderkombetare, dypaleshe ose shumëpaleshe, të
nenshkruar nga Republika e Shqipërise.
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ekziston mundësia që legjislacioni i brendshëm implementues të paraqitet për
miratim në Parlament në të njëjtën kohë me ligjin ratifikues, ose si një paketë ligjore.
Prej vështirësive, me të cilat ne po përballemi aktualisht, përsa i përket
implementimit të detyrimeve të përcaktuara në aktet ndërkombëtare, në vijim po
përpiqemi të bëjmë një analizë të legjislacionit të brendshëm, lidhur me korrupsionin
civil, krahasuar konkretisht me detyrimet e përcaktuara në Konventën mbi të Drejtën
Civile për Korrupsionin.
Detyrimet e përcaktuara në Konventën mbi të Drejtën Civil për Korrupsionin
përbëjnë domosdoshmëri për hartimin e një pakete amendamentesh në disa ligje,
kryesisht në Kodin Civil, si vijon:
1‐Përcaktimi i saktë i termit.
Nisur nga vetë qëllimi i Konventes, i përcaktuar në nenin 1 të saj, për të parashikuar
rregullime efektive për personat që dëmtohen si rezultat i veprimeve korruptive, t’u
japë atyre mundësi, të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre, duke përfshirë
kompensimin e dëmit, fitimin e munguar dhe humbjen jo materiale, sugjerojmë që
në Titullin IV, të Kodit Civil, në Kreun I “Dispozita të përgjithshme”, të përcaktohet
përkufizimi i termit korrupsion, që jepet në nenin 2 të kësaj Konvente dhe pasqyrimi i
qëllimit të Konventës. Duhet pasur parasysh që në kuptim të kësaj Konvente termi
„person“ i referohet së bashku personave fizikë dhe personave juridike, fakt ky, që
duhet të percaktohet në këto dispozita të përgjithshme. Njëkohësisht, dispozita të
ngjashme, që përcaktojnë përkufizimin e termit “korrupsion”, gjejmë edhe në Kodin
Penal, si nenet 164/a, 164/b, 244, 245, 259, 260, etj. Gjithsesi, për të qartësuar
kuptimin e termit „korrupsion“ për efekt të padive, vlerësohet se përkufizimi i
Konventës për “korrupsionin“ është më i gjërë, sesa përkufizimi i Kodit Penal për
korrupsionin aktiv dhe pasiv. Për këto arsye është e nevojshme ndërhyrja për
përcaktimin e këtij përkufizimi në Kodet përkatëse.
2‐ Kompensimin e dëmit
Përsa i përket shpërblimit të dëmit të përcaktuar në nenin 3 të Konventës, duke pasur
parasysh dispozitat e Kreut III të Kodit Civil, rekomandojmë të përcaktohen dispozita
për shpërblimin e dëmeve që shkaktohen si rezultat i korrupsionit. Duhet të mbahet
parasysh që dëmi të mos kufizohet në ndonjë pagesë standarte por të përcaktohet
sipas humbjes së shkaktuar në çdo rast, duke përfshirë dëmin e shkaktuar, fitimin e
munguar dhe humbjen jo materiale. Në Kod, përcaktohen mekanizma ligjorë për
kompensimin e dëmit jashtëkontraktor, por duhet të kemi dispozita të veçanta për
shpërblimin e dëmit, që shkaktohet si rezultat i korrupsionit. Prandaj meqënëse dëmi
që shaktohet nga veprimet korruptive është i një lloji të veçantë nga dëmi
jashtëkontraktor, është i nevojshëm hartimi i dispozitave specifike. Njëkohësisht,
duhet theksuar se përsa i përket anës proceduriale, ajo është e kompletuar. Por, fusha
ku duhet të ndërhyhet për të sanksionuar të drejtën e personit për të filluar një
proces, për t’u kompensuar për dëmin që i është shkaktuar nga korrupsioni është ajo
materiale. Konstatohet se Kodi ynë parashikon kompensim për dëm jo material, duke
tejkaluar detyrimet e Konventës. Duhet të mbahet parasysh se Konventa parashikon
detyrime ose standarte minimale, duke u lënë shteteve aderuese, të drejtën për të
vendosur standarte të mëtejshme edhe më të larta.
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3‐ Përcaktimi i përgjegjësisë personale
Në dispozitat që do të hartohen për kompensimin e dëmit, duhet të përcaktohet edhe
përgjegjësia e personave që kanë kryer ose autorizuar kryerjen e korrupsionit, ose
kanë dështuar në marrjen e masave, për të parandaluar korrupsionin. Në hartimin e
dispozitave duhet të mbahet parasysh si shumë e domosdoshme edhe lidhja
shkakësore që duhet të ekzistojë midis dëmit të shkaktuar dhe veprimit. Në Titullin
IV, Kreu I të Kodit Civil përcaktohen parime të përgjithshme mbi përgjegjësinë për
shkaktimin e dëmit. Kështu në disa raste, si në përgjegjësinë e punëdhënësit për fajin
e punonjësve të tij, është e përcaktuar përgjegjësia në Kodin Civil, në nenin 618, por jo
në rastin kur ata kanë kryer korrupsion. Nisur nga detyrimi i nenit 4 të Konventës,
rekomandojmë që edhe këtu të bëhet një përmirësim, duke specifikuar lidhjen
shkakësore mes kryerjes së një akti korruptiv dhe dëmit të shkaktuar si rezultat i tij.
Përsa i përket përgjegjësisë solidare, ka mendime se përfshihet tek parimet e
përgjithshme. Njëkohesisht përcaktohet edhe në nenin 14 të ligjit nr. 8510, 15.07.1999,
“Për përgjegjësinë jashtëkontraktore të organeve të administratës shtetërore“, por
gjithsesi jo e përcaktuar për shkak të korrupsionit.
4‐Përgjegjësia shtetërore
Rastet e përgjegjësisë se organeve shtetërore janë përcaktuar në ligjin nr. 8510,
15.07.1999 „Për përgjegjësinë jashtëkontraktore të organeve të administratës
shtetërore“, mund të përmirësohen duke u plotësuar për rastet e korrupsionit. Në
nenin 5 të Konventës trajtohen dy çështje:
1‐Mundësia që personat të padisin shtetin për kompensim të dëmit të shkaktuar nga
korrupsioni. Jemi të mendimit që bazuar në parimet e përgjithshme të Kodit të
Proçedurës Civile, kjo çështje është e rregulluar, por çështja që duhet të rregullohet,
ka të bëjë me kompetencat tokësore, pra duhet të rregullohet juridiksioni, ku duhet
të paraqiten dhe shqyrtohen paditë kundër organeve të administratës shtetërore me
objekt veprimet ose mosveprimet korruptive. Rekomandojmë që ky rregullim, të
bëhet në Titullin III, të Kodit të Proçedurës Civile. Njëkohësisht edhe mundësia për
viktimat e akteve korruptive të nisin proçedurat për të përfituar kompensim, duke
paditur edhe nëpunësit publik.
2‐Përcaktimi i kritereve, ose përgjegjësisë së organeve shtetërore mund te
përcaktohet si dispozitë në Titullin IV, Kreun I, të Kodit Civil.
Këtu duhet mbajtur parasysh se konventa është e zbatueshme edhe për „palë jo‐
shtetërore“ dhe sugjerojmë që kjo të konsiderohet ne kuadrin e legjislacionit shqiptar
si për shembull në ligjin për shoqeritë tregtare. Me qëllim që të arrihet përqasja më e
përshtatshme ligjore për të transpozuar këtë dispozitë në legjislacionin e brendshëm,
pra për të mbuluar edhe „palët jo‐shtetërore“.
5‐ Neglizhenca kontribuese
Edhe për këtë detyrim të Konventës, duhet të hartohet një dispozitë në Kodin Civil,
që të parashikojë pakësimin e kompensimit apo mosdhënien e tij, kur gjykata provon
që dëmi është shkaktuar për faj të paditësit. Nisur, nga shkalla e fajit apo sjelljes së
viktimës, gjykata mund të vendosë edhe mosdhënien e kompensimit.
Faji i viktimës përcaktohet pjesërisht edhe në ligjin nr. 8510, 15.07.1999, por gjithsesi
kjo dispozitë mund të përmirësohet, duke parashikuar dhe përmbushur detyrimin e
konventës.
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6‐Afati i parashkrimit
Afatet e parashkrimit të parashikuara në Kodin Civil, në përgjithësi përmbushin
kërkesat ose detyrimet e Konventës. Por, ashtu sikurse përmendëm edhe më sipër,
këto kërkesa synojnë të përcaktojnë standarte minimale, prandaj mund të
konsiderohet e arsyeshme zgjatja e mëtejshme e afateve të parashkrimit. Duke qënë
se rastet e korrupsionit janë të vështira për t’u provuar, një afat parashkrimi më i gjatë
mund të ishte i dëshirueshëm specifikisht për rastet e korrupsionit. Zgjerimi i afatit të
parashkrimit tregon në të njëjtën kohë edhe një angazhim serioz të Shtetit Shqiptar,
në luftën kundër korrupsionit. Rekomandojmë që rregullimi i këtij afati të përcaktuar
si detyrim në nenin 7 të Konventës të bëhet në Titullin IV të Kodit Civil ku
parashikohet parashkrimi i padive, njëkohësisht edhe pezullimi.
7‐ Vlefshmëria e kontratave
Pavlefshmëria e kontratave për shkaqe të korrupsionit ose shkaqe të tjera, nuk
mbulohet në mënyrë të mjaftueshme nga legjislacioni ekzistues shqiptar, megjithëse
mund të jetë në harmoni, në veçanti me nenin 677 të Kodit Civil, sipas të cilit
kontratat janë të pavlefshme kur janë përfunduar për një shkak të paligjshëm.
Njëkohësisht, pavlefshmëria e kontratave trajtohet edhe nga Kodi i Proçedurave
Administrative, por duke qënë se fusha e veprimtarisë së tij shtrihet vetëm për
kontratat e realizuara nga organet e administratës shtetërore, trajtimi i përgjithshëm
nga Kodi Civil do të ishte i nevojshëm. Lidhur me detyrimin që çdo kontratë që ka të
bëjë me kushte për korrupsion, të bëhet e pavlefshme, rekomandojmë që të shtohet
një dispozitë përkatëse në Kodin Civil.
8‐ Mbrojtja e nëpunësve shtetërore
Legjislacioni ekzistues nuk siguron në mënyrë të mjaftueshme mbrojtjen e nëpunësve
shtetërore që raportojnë veprimet korruptive. Kjo mbrojtje duhet të shtrihet tek të
gjithë nëpunësit shtetërore që raportojnë veprime korruptive. Madje një dispozitë e
përshtatshme mund të përcaktohet edhe në Kodin e Punës. Për mbrojtjen e
nëpunësve shtetërorë, sipas detyrimit të përcaktuar në nenin 9 të Konventës
sugjerojmë të hartohet një dispozitë në ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 „Për Statusin e
Nëpunësit Civil“. Një dispozitë e ngjashme që mund t’i referohemi për analogji është
përcaktuar tashmë në Ligjin për Konfliktin e Interesave.
9‐ Llogaritë dhe kontrolli
Përsa i përket detyrimit të përcaktuar në nenin 10 të Konventës, kontatojmë se ky
detyrim është i përgjithshëm. Në të parashikohet në mënyrë të përgjithshme, që
legjislacioni i brendshëm i vendeve që e kanë ratifikuar Konventën, të kërkojë që
llogaritë të jenë hartuar qartë dhe të japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë të
gjendjes financiare të shoqërive dhe që kjo gjendje të çertifikohet çdo vit nga auditët.
Përcaktime lidhur me llogaritë dhe kontrollin, janë rregulluar nga ligji për Taksat dhe
Tatimet, por njëkohësisht edhe nga neni 180 i Kodit Penal. Përcaktimet e bëra në këtë
nen të Konventës, rrjedhin nga detyrime të acquis communautaire, kështu që
përmbushja e detyrimeve të këtij neni, do të sillte edhe përputhje me acquis‐në. Por
legjislacioni ekzistues, si ligji për shoqëritë tregtare, ligji për kontabilitetin, janë
pjesërisht të harmonizuara me acquis‐në. Pra, ky proçes i përafrimit të legjislacionit
shqiptar mbi kontabilitetin dhe auditimin me acquis‐në, dhe për rrjedhojë i
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përputhjes edhe me qëllimet e nenit 10 të Konventës, është i komplikuar dhe kërkon
kohë.
10‐ Marrja e provave dhe e vendimeve të ndërmjetme
Kodi i Proçedurës Civile në përgjithësi përputhet me standartet e Konventës përsa i
takon marrjes së provave dhe vendimeve të ndërmjetme. Megjithatë në të ardhmen
dispozitat përkatëse mund të përmirësohen në mënyrë të posaçme me qëllim që të
lehtësojnë marrjen e provave dhe vendimeve të ndërmjetme.
11‐ Bashkëpunimi ndërkombëtar
Një prej shtyllave kryesore të Konventës dhe në tërësi të efikasitetit të luftës kundër
korrupsionit është bashkëpunimi ndërkombëtar. Në Kodin e Proçedurës Civile, janë
përcaktuar disa dispozita, lidhur me bashkëpunimin ndërkombëtar. Gjithashtu,
Shteti Shqiptar është palë i disa marrëveshjeve dypalëshe me shtetet fqinje për
bashkëpunimin ndërkombëtar. Por, Shqipëria nuk është palë e disa prej akteve
ndërkombëtare më të rëndësishme që rregullojnë bashkëpunimin ndërkombëtar, si
për shembull Konventa e Hagës e vitit 1965 për marrjen dhe dërgimin jashtë të akteve
gjyqësore në çështjet civile dhe tregtare. Pra, me qëllim përforcimin e bashkëpunimit
ndërkombëtar dhe ngritjen e këtij bashkëpunimi në standartet ndërkombëtare,
aderimi në këto akte konsiderohet i nevojshëm.
V. Disa përfundime.
Shqipëria ka bërë progres në sitemin e saj të brendshëm ligjor. Por, ashtu siç
theksuam edhe më sipër, në proçesin e transpozimit të së drejtës civile për
korrupsionin, mbetet akoma shumë për t’u bërë në kuadrin e përafrimit të
legjislacionit me aquis communautaire. Megjithatë, ecuria në zbatimin e ligjeve nuk
është pasuar nga rezultate te krahasueshme, në ngritjen e institucioneve dhe
respektimin e tyre. Por, ne duhet të jemi optimist, nisur nga faktorë të ndryshëm, që
ne mund të presim përmirësime të qëndrueshme, në fushën e respektimit dhe në
efiçensën e përgjithshme të institucioneve ligjore. Kështu, BE do të sigurojë burime të
tilla si financime dhe trainime, përmirësim të aftësive administrative, etj. Por ajo që
është më e rëndësishme dhe na frymëzon të besojmë dhe të jemi optimist është hyrja
aktuale në BE, duke na çuar drejt një mjedisi ligjor më efikas.
Efektshmëria e legjislacionit të transpozuar do të varet nga aftësia e vendit
transpozues për t’i dhënë atij kuptim dhe për ta zbatuar atë në kontekstin e kushteve
të tij social‐ekonomike. Efektshmëria e ligjit të ri do të varet fuqimisht, nga fakti nëse
hartimi i tij është përgjigje e një nevoje për ligj nga njerëzit, bizneset ose grupet e
interesit. Në mungesë të kësaj kërkese, ka gjasa që qytetarët t’i nënshtrohen
përdorimit të pakët të ligjit. Për më tepër, që qytetarët do të nxiten dhe do të kenë
aftësinë të përdorin ligjin vetëm nëse e kuptojnë atë.
Për këtë, me qëllim minimizimin e pasojave të transpozimit, ligjet e reja duhet të
përshtaten me kushtet e vendeve tona, veçanërisht me legjislacionin ekzistues dhe
atë të zbatueshëm. Përafrimi i legjislacionit është një proçes kompleks, i cili ka për
qëllim integrimin e ekonomive tona, jo vetëm shqiptare, në tregun e brendshëm të
BE‐së. Do të duhet kohë për forcimin e institucioneve përgjegjëse për implentimin e
legjislacionit të ri. Padyshim që një pjesë e rëndësishme e këtij proçesi janë edhe
reformat e parashikuara në sistemin tone gjyqësor.
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Pra, si konluzion, ne konstatojmë dukshëm, që Shqipëria dhe rajoni ynë mund të
përfitojnë nga një përmirësim i vazhdueshëm i efiçencës së ligjit. Ne jemi optimist, që
së bashku me përfitimet nga pjesëmarrja në tregun e BE‐së, do të arrijmë në krijimin
e një performance më të mirë ekonomike për gjitha vendet e rajonit të përbashkët.
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Florian BJANKU
EU tourism policy and the chance for development of the Western
Balkan countries
ABSTRACT
Tourism is one of the areas that have influenced and have been influenced by the
establishment of the EU. Its contribution to further European integration and the
enhancement of the European identity has also been highlighted.106 European Union
has recognized tourism’s role in creating new jobs and regional development until
1990’s, however, EU does not have an obligatory tourism policy in a legal manner. On
the other hand, regulation, decision, directive and recommendations on tourism
largely take part in EU acquisition and they will form new obligations on EU
candidate countries on tourism sector. The cohesion policy of the European Union
aims to reduce regional disparities and improve social and economic conditions in
underdeveloped regions. Structural funds are the most important instruments by
which the support is accomplished. Tourism is recognized to be an industry which is
able to improve social and economic conditions and is therefore recognized as a tool
to achieve the goal of cohesion. The EU has recently been enlarged with ten mainly
eastern European countries, all containing regions with tourism potential. In order to
profit most of the EU accession Western Balkan countries need to reflect to previous
EU members examples. The tourism industry is the industry which makes it able to
overcome regional disparities. It is for this reason from key importance that
authorities of Western Balkan countries implement EU cohesion funds in order to
develop and improve tourism products in this region which are economic and socially
behind on developed EU regions.107
EU impact on the tourism policy
Tourism in the EU is among the most profitable industries. Many EU countries took
place at the top of the world as "tourism superpower". France for years is the most
visited country in the world and among the major tourist destinations are Italy,
Spain, Greece, Austria and some other countries where earnings from tourism
annually is tens of billions of euro.
The European Union has no specific policy towards the tourism industry. However
the tourism industry is recognized to be one of the most important industries which
should be able to achieve European Union (EU) cohesion goals.108 The Cohesion
policy aims to improve economic and social conditions of underdeveloped EU regions
by way of (economic) assistance provided by developed EU countries, in order to
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make them able to catch up with established EU member states109 . The discrepancy
between the attention of the EU for the tourism industry and the importance of the
tourism industry does however not mean that the tourism industry is not influenced
by EU Policies. On the contrary tourism is indirectly influenced by many EU policies
and is able to take advantage out of these policies110. By means of adaptation to EU
policies and the use of aid provided by the EU, the tourism industry can become a
motor for improvement of economic and social conditions in regions with tourism
potential.
While the countries of Western Balkans have a tremendous tourist potential but,
with the exception of Croatia, other countries lag in the use of natural resources they
have. Some even make mistakes allowing wild building in tourist areas. Croatia,
Montenegro and Albania have the potential for further development of tourism in
coastal areas. Macedonia, Serbia, Kosovo and Bosnia‐Herzegovina have the potential
for winter tourism, and are also interesting historical sites and cultural and religious
sites to visit. Sustainable Development has become an accepted concept for the
development of EU policies. International organizations and agencies like the World
Council for Tourism and Travel (WTTC) and the International Federation of Tour
Operators (IFTO) are trying to put out the tourist‐environmental issues. In 1993, the
World Tourism Organization (WTO) published a guide to sustainable development
by local planners. UNEP, in cooperation International Hotels Environment Initiative
has produced a guide to improved environmental performance of hotels (Green
Hotelier, Going Green Makes Sense, Environmental Management for Hotels).
Convention on Biodiversity and Agenda 21 initiatives to support sustainable tourism
development.
The European Commission published the Green Paper on the Role of the Union in
the field of Tourism. During 1995 and 1996 he founded ECONETT, a network of
tourism and environment. Significant initiatives for sustainable tourism was also
received by the Council of Europe.
"the Community shall strengthen the economic and social cohesion of the enlarged
Community in order to promote the harmonious, balanced and sustainable
development of the Community. It shall be aimed at reducing the economic, social
and territorial disparities which have arisen particularly in countries and regions
whose development is lagging behind, to the speeding‐up of economic and social
restructuring, and to the ageing of the population"111
Due to obligations arising from the agreement, cooperation in the tourism sector in
the EU between government and private business should also include addressing the
environmental effects of any planned action. Within this context, private sector also
undertook initiatives to reduce the impact of tourism on the environment. Hotels,
airlines and others, to be put tougher measures in order to promote sustainable
consumption of natural resources and minimize waste generation.

109

European Commission, 2007

110

Harrop, J. (2000) The Political Economy of Integration in the European Union
Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited

111

European Commission (EC), 2007a p.6

181

The enlargement of the European Union, will help create a "more complete and
coherent European tourism industry, which should be recognized in the future
European Constitution" according to the World Tourism Organization.
Tourism has considerable potential for boosting the economies of less developed
regions…the industry is able to generate a rapid and highly visible impact on incomes
and employment by injecting new expenditure from external sources. 112
"With the fall of political borders and increased awareness of tourism products in the
new Members of the 'EU family', we may expect an increase in East‐Western
European tourism flows and vice‐versa,"."The new countries are not just destinations,
but tourism‐generating markets as well." Welcoming the enlargement as a fresh
stimulus for tourism, he points out that the recent success of countries such as
Croatia and Bulgaria has been largely due to holidaymakers arriving from EU
newcomers like Poland, Hungary and the Czech Republic.113
However, while EU programmes to aid economic development in these countries
already contain "significant tourism elements", the lack of a central strategic vision
on tourism policy continues to hinder the industry. WTO has suggested the inclusion
of shared competence between the Union and its member States in tourism matters
in the proposed EU Constitution. "While the outcome is uncertain, the reality
remains and cannot be ignored. All existing community policies have very powerful
effects on tourism destinations, and this will only be accentuated with enlargement."
The introduction of the euro means devaluations are no longer possible for member
States of the European Monetary Union. To overcome external shocks and falling
demand, countries have only two options ‐ to increase productivity or decrease their
costs. "A sector like tourism must improve its productivity to be competitive on the
global tourism markets and in the capital and labour markets. It has to adapt its
structures and try to reduce the risks associated with volatile demand," says Mr
Frangialli.
Good air links will be important for the new member countries. "The liberalization of
civil aviation is positive for consumers and for tourism as an industry. It has enabled
"low‐cost carriers" to enter the market, forcing the major airlines to adapt their
structures and reduce costs."
Tourism's ability to redistribute labour and income to less developed areas will
depend on stakeholders having the will to invest, which can mean state support is
needed to stimulate the private sector. "Promoting such development is in the public
interest when there is a lack of local initiative to develop the growth potential."
Structural funds from the EU, for aiding rural areas or the conversion of former
industrial regions, has already helped existing members, particularly in southern
Europe where monuments have been renovated, new infrastructure built, and
programmes carried out to upgrade cultural assets. To improve the tourism product,
the private sector itself needs to become more competitive and productive. But the
state will still have a role to play in improving the framework. "It must lead the way,
establishing a link between integration at European level and decentralization at local
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level." Other areas where greater European integration can benefit tourism are
through EU initiatives in fields such as education, culture, research, the environment,
and new technologies.
WTO foresees good prospects for the leading cultural cities of Central Europe, such
as Prague, Budapest, Krakow and Ljubljana, which will become even more popular
with international visitors, especially for short breaks. The new members also have
substantial potential in rural tourism, as do the next group of countries waiting to
join the Union, with many of their destinations based on a large agricultural
population that conserves crafts and traditions.
Tourism as a tool to achieve regional prosperity
The Central and Eastern European (CEE) countries that joined the EU in May 2004
have the potential to become the new motor for European tourism by being primarily
a receiving and potentially a generating area for the region114 . The rise in arrivals in
2004 for Europe was driven in part by the excellent performance of countries in
Central and Eastern Europe (+8%). 115. Western Balkan countries supported by the
European Union is building infrastructure, especially roads and railways that will
make movement and transport in this region faster and easier. Building the
infrastructure for these countries is also another special importance: the growth of
tourist capacities. Kosovo crisis and its consequences were somehow a defining event
for the region. First, although with different levels, the crisis threatened all Western
Balkan countries to highlight the interdependence of countries in the region.
Secondly, the international community decided to pursue a regional online to help
these countries to cope with crisis as well as to build peace that would continue after
her. This line was completed with the creation of the Stability Pact for South Eastern
Europe116 . Almost in the same territory time, in May 1999, the European Union gave
life to the Stabilization and Association process to ensure a clear path to EU
integration of Western Balkan countries. However, post‐conflict reconstruction has
not generated significant growth, unemployment is still problematic and there are
security‐related tensions in Macedonia, Bosnia and Kosovo. The Stability Pact has not
led to practical results and the lack of an economic strategy is evident from the
results‐oriented. For this reason the peoples of the Western Balkans and the
international community need to analyze the current situation and focus the efforts
directed towards building a common future prosperous. In this context, among other
issues, the recovery of regional tourism development.
There are many ways in how the EU tries to accomplish integration and equality.
Structural funds are one of the most important policies which make the goal of
cohesion and reduction of regional disparities possible. Due to the positive effects of
tourism on underdeveloped regions (employment, diversification of industries etc)
the tourism industry progressively becomes an important industry for support
through structural funding. The structural funds represent the most extensive
funding instrument, and is therefore the main layer of the Cohesion policy. The
structural funds in fact dedicate money to regions which lay back on the other
regions within the Union. The allocation of the funds is done on the basis of regional
114

Mintel (2004) New Europe: Markets and destinations. Travel & Tourism Analyst 10, June.
According to the WTO (2005b)
116
Cologne Document, June 10, 1999
115

183

development plans which agreed upon two sights, one the member State and two the
Community .117
Because of the wide spread influence of the tourism industry the industry can in fact
make use of all the structural funds . The financial support from structural funds
should be gained through instruments designed primarily for other purposes.118
Mr. Frangialli explains: "The rationale behind the enlargement of the EU is to create a
broad, free, prosperous and peaceful Europe.
The difficulties of adapting to external shocks at global level, such as acts of
terrorism, show us once again how important peace and political stability are for
tourism."
EU policy of liberalizing internal trade, the harmonization of competition rules, and
the elimination of non‐tariff barriers to information and consumer protection, will all
aid tourism. "Increased competition stimulates growth, productivity and ultimately
welfare, and the winners in tourism will be those countries with the most tourism‐
relevant resources, skills and networks that succeed in creating new potential and
exploiting it."
Western Balkan countries should get rid of formal and informal barriers.
Development of trade and investment directly conditioned by political stability, the
general economic climate and progress of reforms. Progress on structural reforms
creates a good environment for the functioning of markets, competition, which have
a direct impact on the development of tourism. The development of regional tourism
depends heavily on the business environment. If these problems are treated
simultaneously and decisively, the old barriers to trade and investment will remain
and new barriers arise. It should be noted that long‐term vision for the
reconstruction and development of Western Balkan countries focus more on
integration in the EU than in the inter‐regional cooperation. But while the EU
integration process can take years, the countries should promote more regional
cooperation. This process in itself does not hinder but accelerates the integration in
Europe. Regional cooperation is an important element of EU policy for the Western
Balkans. Programs organized under the auspices of the Stability Pact, as the network
of Free Trade Agreements (FTAs) have assisted in the development of trade within
the region. However, the development of tourism between the countries of the
region, is still lower than the opportunities. This requires persistence on the part of
the EU for concrete initiatives to integrate the existing network of bilateral
agreements of free trade in a single FTA. Stabilization and Association Agreements
(SAA) establish free trade with the EU. SAAs are important engines for trade
integration and also the development of regional tourism. It is worth emphasizing
that: opening to the EU will play its positive role only if the region's integration into
the EU is a "real prospect". Given that integration in Europe has a large attractive
force throughout the region, it is understandable that economic and political reforms
aimed at final integration of Western Balkan countries into the EU. Despite
problematic corruption and organized crime noted that, in recent years, the Western
Balkan countries have made progress in terms of stability, reconciliation and
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cooperation. This has led to the signed SAA with Albania and opened negotiations for
the countries of the region. However, the integration agenda is also important to
prepare the administration for European integration. Information Exchange
Instrument Technical Assistance (TAIEX) that has been applied to the region, during
2004, should further intensifies.
As the Balkan countries, according to calculations that made the World Council for
Travel and Tourism (WTTC), three countries in the region, respectively, Montenegro,
Croatia and Albania are in the list of 10 countries before the world for the growth of
the tourism industry. Montenegro is the third time in a row in the first place in the
world for tourism growth, while Croatia and Albania are also listed. WTTC has
stipulates that tourism growth in the next ten years, from 2007 until 2016 will
continue in these three countries. 119
Forecasts are that Montenegro will be 10.2 percent increase in tourism annually,
Croatia and Albania 7.0 to 7.9 percent. Croatia is an advantage, because in this
country tourism is already developed. Last year the country had about 10 million
visitors who generated turnover of more than 10 billion euro.120
Croatia's advantage is the fact that infrastructure has been developed, although a
large part of it was damaged during the war. But Croatia has made investments,
thanks to the loans received from the European Investment Bank (EIB) and other
institutions. These loan funds are also available for other countries in the region, if
they have good projects, because, as they say in EU, this will be found by means of EU
funds and the EIB's, which is the EU bank with more favorable loan.
Therefore, it is expected that Montenegro, especially Albania, improve infrastructure
and services to exploit the advantages that nature provides. Many EU experts believe
that the Balkan region could benefit from the tourism industry by facilitating the
movement of people and the cooperation regional levels. But tourism is a very
sensitive area. Therefore, the Balkan countries, above all, must be stable and safe, no
risk from organized crime and thus could take advantage of them. The EU will
approach and help through various projects, including those for infrastructure, funds
for regional development, environmental preservation, reconstruction of cultural and
historical preservation of the purity of the waters and beaches. Sometimes the
impression is that, except Croatia, the countries of the region are still not aware how
important area for development is tourism.121
According to EU policy of enlargement Balkans could benefit has to fulfill economic,
legislation, organization and coordination conditions within the EU integration
process. In all areas of tourism, EU policies need to be followed closely and carefully,
cohesion with EU legislation needs to be taken seriously and quickly.
Cohesion process embraces;
• Taking into consideration developing and changing trends, highly competitive and
coherent tourism products have to be created,
• Targeted, well coordinated promotion and marketing politics need to be developed,
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• Tourism transportation, environment, local governments have to be taken into
account seriously,
• An efficient incitement system needs to be established related to EU norms.
Tourism Policy in Albania
In the national plan for tourism development Albania takes a special importance of
cooperation and acquisition of tourist experiences of neighboring countries with
well‐developed tourist industry in Balkan region, as Croatia, Greece, Turkey and
Montenegro. These countries stand out as potential tourist countries in the
Mediterranean market. With their strength and experience, they present a great
opportunity and a guarantee for sustainable development and modern tourist
infrastructure in Albania. With all these countries, we share many common values,
such as historical, cultural, natural, social, etc.
The difference between us is that, while these countries stand out as a Mediterranean
tourist consolidated power, Albania is still in the latent phase of its development and
has more need for experience, technical and professional assistance in many respects,
a tourism development aquatic ecosystem, culinary art, neo‐gastronomy, improving
the curriculum or instructional programs for our secondary schools and higher
professional in the field of tourism, attracting and improving the working experience
in hotel management structures, management and operation of travel agencies
establishment and development of network hotels or boutique style, based on
renovations and adaptations of the medieval historical and accommodation units.
On final analysis and data from the 2011 tourist season, it turns out that today the
Albanian tourism industry has entered a stage of maturity, a phenomenon that
accompanied radical improvement of legislation in the field of tourism, such as the
Concession Law, New Law on Tourism approved by the Albanian parliament in May
2007, the law on "tourist Ports" adopted in September 2008, Tourism Sector Strategy
2007 ‐ 2013 (approved by the Council of Ministers d/ no. 884 dated 11.06.2008 for
approval of the Tourism Sector Strategy) etc. This new legislation provide more
favorable opportunities for investment in tourism for domestic investors and foreign
too. All this has followed the growing improvement in the overall infrastructure of
the country. Also, noticed signs of a growing interest from the Western market to
visit Albania.
Conclusion:
European Union does not follow a direct tourism policy because of multidisciplinary
characteristics of tourism. , Tourism is regulated through existing measures from
other policies such as consumer and environmental protection and, therefore, there
is no need to have specific legislation. European Union’s tourism policy is not
enforced legally it is run by sub commission and committees that are related with
tourism. Consequently even if EU does not have an obligatory tourism policy in legal
manner directives decisions recommendations will bring new obligations to Western
Balkan tourism sector. During negotiation period, private sector has to consider these
provisions:
Adequate knowledge on EU’s common policies,
Having ability to practice EU system parameters,
Protection of private sectors and developing cohesion strategies,
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Increasing knowledge points, capacity and resources.
Europe is a crucial market for Balkan countries. Hence, decisions about tourism on
Union’s level have to be followed closely and required measures for full cohesion
need to be taken. Unbalanced regional development may be reduced by tourism
incentives. According to EU policy of enlargement Balkans could benefit has to fulfill
economic, legislation, organization and coordination conditions within the EU
integration process. In all areas of tourism, EU policies need to be followed closely
and carefully, cohesion with EU legislation needs to be taken seriously and quickly.
Cohesion process embraces; Taking into consideration developing and changing
trends, highly competitive and coherent tourism products have to be created;
Targeted, well coordinated promotion and marketing politics need to be developed;
Tourism transportation, environment, local governments have to be taken into
account seriously; An efficient incitement system needs to be established related to
EU norms.
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Sidita Bejtja (Gushta)
Shkëlqim Malevija
Risku i normës së interesit dhe bonot e thesarit
HYRJE
Deri tani instrumentat e thesarit obligacionet dhe bonot e thesarit janë përcaktuar si
instrumenta me risk zero. Në këtë këndvështrim kompanitë financiare, ku më të
rëndësishmet në tregun tonë janë bankat, në studimin e riskut të normës së interesit
teorikisht duhet ta trajtojnë bonon e thesarit si instrument nisje për investimet me
bazë zero.
Por në realitetin tonë, në mungesë të një tregu të mirëfilltë tregëtimi të
instrumentave të borxhit, institucionet financiare e sidomos bankat që investojnë më
së shumti në këto instrumente, ekspozohen ndaj riskut të normës së interesit. Pra sa
herë që rritet apo ulet norma e interesit e këtyre instrumentave, si shkak i politikave
shtetërore dhe politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, bankat tregëtare përballen
me këtë lloj ekspozimi. Bankat kanë orientuar politikat e tyre të investimit dhe të
pranimit te fondeve duke u bazuar kryesisht në ecurinë e normave të interesit të
këtyre instrumentave të thesarit. Të gjendur në një treg të mbyllur paraje dhe
kapitalesh, ato shpesh detyrohen të përballen me riskun e normës së interesit.
Studimi ynë do bazohet në hipotezat e mëposhtme:
Hipoteza 1. Norma e interesit e kredive varet nga norma e interesit e bonove të
thesarit 1 vjeçare.
Hipoteza 2. Norma e interesit e kredive varet nga norma e interesit e bonove të
thesari dhe shuma e shpallur nga qeveria në datën e ankandit të bonove të thesarit.
Për realizmin e këtij studimi, ne kemi marrë në shqyrtim ecurinë kohore të normave
të interesit të produkteve: kredi në monedhën lek në Bankën Kombëtare të Greqisë,
që është një bankë e nivelit të dytë që operon në tregun ndërbankar. Qëllimi ynë
është të japim lidhjen midis këtyre normave të interesit dhe interesit të bonove të
thesarit, shumës së shpallur nga qeveria si dhe të përcaktojmë se çfarë lidhje ekziston
midis tyre, për çfarë shpërndarje bëhet fjalë dhe si mund ti japim një pergjigje
shkencore hipotezës së ngritur nga ne .
SHQYRTIMI I LITERATURËS SË FUSHËS DHE TË ÇËSHTJES
1.1 Risku i Normës së Interesit
Pranimi dhe menaxhimi i riskut financiar është i pandashëm tek biznesi i bankingut
ose ne rolin e bankave si ndërmjetës financiar. Për t’iu përgjigjur kërkesave të
klientëve të tyre dhe dhe komunitetit dhe për të ekzekutuar strategjitë e biznesit,
bankat japin kredi, blejnë siguracione dhe pranojnë depozita me afate të ndryshme
maturimi dhe me norma të ndryshme interesi. Këto aktivitete mund ta ekspozojnë
fitimin dhe kapitalin e bankës kundrejt lëvizjeve të normës së interesit. Ky ekspozim
njihet si risku i normës së interesit.
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Natyra dhe kompleksiteti i aktiviteteve dhe niveleve të përgjithshme të riskut të një
biznesi bankar, duhet të përcaktojnë se sa i sofistifikuar duhet të jetë menaxhimi i tij i
riskut të interesit. Çdo bankë e mirëmenaxhuar, sidoqoftë, do të ketë një proces që
bën të mundur menaxhimin e bankës të identifikojë, masë, monitorojë dhe
kontrollojë riskun e normës së interesit në kohë dhe në mënyrë të kuptueshme.
Përkufizim
Risku i normës së interesit, është risku për fitimet ose rritjen e kapitalit nga lëvizjet e
normës së interesit. Ai lind nga diferencat mes kohës së ndryshimit të normave të
interesit dhe kohës së rrjedhave të parave (risku i rivlerësimit); Vlerësimi i riskut të
normës së interesit duhet të marrë në konsideratë impaktin e strategjive komplekse
të mbrojtjes jolikuide ose produkteve, dhe gjithashtu impaktin e mundshëm mbi të
ardhurat nga komisionet e ndryshme të cilat janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të
normave të interesit.
Lëvizja e normave të interesit ndikon fitimet e raportuara të një banke dhe vlerën
kontabël të kapitalit duke sjellë ndryshime në:
Të ardhurën neto,
Vlerën neto të llogarive tregtare (dhe instrumenteve të tjera të prekura nga vlera e
tregut), dhe
Të ardhura dhe shpenzime të tjera të ndjeshme ndaj interesit, si p.sh. komisionet
hipotekore
Ndryshimet në normat e interesit gjithashtu ndikojnë vlerën e brendshme ekonomike
të bankës. Vlera e një aktivi, detyrimi dhe një kontrate të lidhur me normën e
interesit, ndikohet nga ndryshimi i interesit sepse vlera e sotme të rrjedhave të
ardhme të parasë dhe në disa raste vetë rrjedhat e parave, kanë ndryshuar.
Burimet e riskut të normës së interesit
Risku i rivlerësimit: Bankat e ndeshin riskun e normës së interesit në disa rrugë.
Forma kryesore dhe me e diskutuar e riskut të normës së interesit vjen nga diferencat
në kohën e maturimit (për normën fikse) dhe rivlerësimi (për normën e
ndryshueshme) për aktivet dhe pasivet e bankës.
Risku i kurbës së kthimit: Moskombinimet e rivlerësimit, mund ta ekspozojnë bankën
gjithashtu në ndryshime në slopin dhe formën e kurbës së kthimit. Risku i kurbës së
kthimit, ekziston kur ka ndryshime të paparashikuara në kurbën e kthimit, e cila ka
efekte të pafavorshme në të ardhurat e bankës ose në vlerën themelore ekonomike të
saj.
Risku bazë: Një tjetër burim i rëndësishëm i riskut të normës së interesit, i njohur më
mirë si risku bazë, rrjedh nga korrelacioni imperfekt në rregullimin e normave të
fituara dhe te paguara në instrumente të ndryshme me karakteristika të ngjashme
rivlerësimi. Kur normat e interesit ndryshojnë, këto diferenca mund të shkaktojnë
ndryshime të paparashikuara në rrjedhat e parave dhe në shpërndarjen e fitimeve
ndërmjet aktiveve, pasiveve dhe instrumentave OBS (jashtë bilancit) me maturim ose
frekuencë rivlerësimi të ngjashme.
Opsionet: Një tjetër burim shtesë dhe në rritje për riskun e normës së interesit, vjen
nga opsionet e përfshira në shumë aktive, pasive dhe portofole OBS të bankës. Meqë
bankat i përdorin opsionet e këmbimit dhe OTC në llogari tregëtare dhe jotregëtare,
instrumentat me opsione të përfshira në to, janë zakonisht më të rëndësishme në
aktivitetet jotregëtare.
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Aktivitetet bankare dhe Risku i Normës së Interesit
Çdo transaksion financiar që përfundon banka mund të ndikojë profilin e saj të riskut
të normës së interesit. Bankat, sidoqoftë, ndryshojnë për nga niveli dhe shkalla e
riskut të interesit, që ata dëshirojnë të marrin përsipër. Disa banka kërkojnë të
minimizojnë ekspozimin e tyre ndaj riskut të normës së interesit. Këto banka
përgjithësisht nuk ndërmarrin pozicione, me anë të të cilave, ato mund të gëzojnë
përfitime nga një lëvizje e veçantë në normat e interesit. Ndërkohë, ata përpiqen të
kombinojnë maturimet dhe të rivlerësojnë datat e aktiveve dhe detyrimeve të tyre.
Disa banka të tjera dëshirojnë të ndërmarrin një nivel më të madh risku të normës së
interesi dhe mund të zgjedhin të ndërmarrin pozicione të caktuara normash interesi
ose t’i lënë ata të hapura.
Bankat do të ndryshojnë për nga portofolet apo aktivitetet, mbi të cilat, ato lejohen të
veprojnë. Disa banka përpiqen të centralizojnë menaxhimin e riskut të normës së
interesit dhe të kufizojnë pozicionimin e tyre kundrejt disa “portofoleve të lira”, siç
janë tregu i parasë, investimet dhe portofolet Eurodollar. Këto banka shpesh përdorin
sistemin e vlerësimit të transfertës së fondeve për të izoluar menaxhimin e riskut të
normës së interesit dhe pozicionimin në njësinë e thesarit të bankës. Banka të tjera
adoptojnë sjellje më të decentralizuara dhe lejojnë qendrat individuale të fitimit ose
linja të biznesit të menaxhojnë dhe të marrin pozicione brenda disa kufijve të
përcaktuar. Disa banka zgjedhin të kufizojnë pozicionimin ndaj riskut të normës së
interesit tek aktivitetet e tyre tregtare. Të tjera mund të zgjedhin të marrin ose
mbajnë pozicione të hapura ndaj normë së interesit në aktivitete dhe llogari jo
tregtare.
Një bankë mund të ndryshojë ekzpozimin e vet ndaj riskut të normës së interesit
duke ndryshuar strategjitë e saj për investim, kreditim, financimit dhe vlerësimit dhe
duke menaxhuar maturimet dhe rivlerësimet e këtyre portofoleve për të arritur një
profil të dëshiruar të riskut. Shumë banka, gjithashtu përdorin derivate jashtë
bilancit, si këmbime të normës së interesit për të rregulluar profilin e tyre të riskut të
normës së interesit.
Përpara përdorimit të këtyre derivative, menaxhimi i bankës duhet të kuptojë
karakteristikat cash flow të instrumentave që do të përdoren dhe të kenë sistemet e
përshtatshme për matjen dhe monitorimin e performancës së tyre në menaxhimin e
profilit të riskut të bankës.
Një bankë, gjithashtu, duhet marrë në konsideratë se si risku i normës së interesit
mund të bashkëveprojë me risqet e tjera me të cilat ndeshet banka, likuiditetin e
bankës dhe aftësinë e saj për të pasur akses në financime të ndryshme dhe në tregjet
derivative si dhe përfundimisht përputhjen e profilit të vet të riskut të normës së
interesit me planet strategjike të biznesit.
Procesi Efektiv i menaxhimit të Riskut
Kontrolli efektiv i riskut të normës së interesit kërkon një proces të plotë të
menaxhimit të riskut, që siguron identifikimin në kohë, matjen, monitorimin dhe
kontrollin e riskut. Formaliteti i këtij procesi mund të ndryshojë, në varësi të
madhësisë dhe kompleksitetit të bankës. Në disa raste, bankat mund të zgjedhin t’i
përcaktojnë dhe komunikojnë me shkrim praktikat dhe parimet e menaxhimit të

190

riskut. Këshillohet vendosja e këtyre parimeve me shkrim, që të sigurohet një
komunikim efektiv në gjithë bankën.
Pavarësisht nga mekanizmi i përdorur, procedurat e menaxhimit të riskut të interesit
duhet të vendosin:
Përgjegjësinë dhe autoritetin për identifikimin e riskut të mundshëm të normës së
interesit
Një sistem të matjes së riskut të normës së interesit.
Një sistem për monitorimin dhe raportimin e ekspozimeve ndaj riskut.
Kufijtë dhe kontrollet e riskut
Procedura të brendshme kontrolli.
Vlerësimi i Ekspozimit ndaj Normës së Interesit
Vendimet e menaxhimit lidhur me ekspozimin ndaj riskut të normës së interesit
duhet të marrin parasysh riskun tradeoff të pozicioneve të riskut të normës së
interesit. Menaxhimi duhet të krahasojë riskun e mundshëm të një pozicioni ose
strategjie të riskut të normës së interesit me përfitimin e tij të mundshëm.
Për të vlerësuar impaktin e mundshëm të riskut të normës së interesit mbi
operacionet bankare, një bankë e mirëmenaxhuar duhet të marrë në konsideratë
efektin në dy përfitimet e saj (perspektivën e fitimeve) dhe vlerën e brendshme
ekonomike (perspektivën ekonomike ose kapitale). Të dy këndvështrimet duhet të
vlerësohen për të përcaktuar qëllimin e plotë të ekspozimit të bankës ndaj riskut të
normës së interesit, veçanërisht nëse banka ndërmerr pozicione të rëndësishme
afatgjata ose komplekse të riskut të normës së interesit.
Perspektiva e fitimeve konsideron se si ndryshimet në normën e interesit do të
ndikojnë fitimet e raportuara të bankës.
Kjo perspektivë fokusohet në riskun mbi fitimet në afat të shkurtër, sidomos për një
apo dy vitet në vazhdim. Ndryshimet në normat e interesit, përgjithësisht ndikojnë
fitimet e raportuara përmes ndryshimeve në të ardhurën neto nga interesi i bankës
Perspektiva ekonomike siguron një matje të vlerës së brendshme të një pozicioni
korent të bankës dhe përpiqet të vlerësojë ndjeshmërinë e asaj vlere kundrejt
ndryshimeve në normat e interesit. Kjo perspektivë fokusohet në atë se si ndryshon
vlera e gjithë aktiveve, pasiveve dhe instrumentave të lidhur me normën e interesit,
për shkak të ndryshimit të normës së interesit.
METODOLOGJIA
Ky punim eshte realizuar nga nje ndërthurje e metodave kerkimore. Keshtu eshte
përdorur hulumtimi ne studimet e ndryshme kryesisht nga studiues dhe institucione
te huaja ne te cilat perckatohen rendesia e riskut te normes se interesit, format e
shfaqjes se tij si dhe metodat e ndryshme të vlerësimit te tij. Metoda tjeter
kerkimore eshte metoda e studimit te fenomeve dhe variablave ndermjet statistikes
ekonomike. Per implementimin e te dhenave statistikore te grumbulluara nga ne,
eshte përdorur programi kompjuterik SSPS 17.
Per realizimin e këtij punimi shkencor jane ndjekur hapat e mëposhtme.
Ndërtimi i hipotezave ndihmëse
Hipotezat e këtij studimi janë:
Hipoteza 1. Norma e interesit e kredive varet nga norma e interesit e bonove të
thesarit 1 vjeçare.
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Hipoteza 2. Norma e interesit e kredive varet nga norma e interesit e bonove të
thesari dhe shuma e shpallur nga qeveria në datën e ankandit të bonove të thesarit.
Përcaktimi i variablave që do të studjohen në këtë punim.
Siç e theksuam, risku i normës së interesit është më i prekshëm dhe i dukshëm në
institucionet financiare, e sidomos në ndërmjetësit financiar banka.
Në ambjentin tonë ekonomiko ‐ financiar, më të ekspozuarit përballë këtij risku janë
aktivitet dhe pasivet e bankave të nivelit te dytë.
Duke parë mënyrën e funksionimit të shumicës së bankave tona tregtare, si
ndërmjetës financiar, ne gjykuam se një produkt që konfiguron bilancin e ketyre
institucioneve dhe i jep rolin e ndërmjetësit financiar është Kredia. Kjo do jetë një
nga tre variablat që do merren në shqyrtim gjatë këtij punimi.
Variabli i dytë që do studiohet gjatë këtij studimit për të implementuar dhe provuar
hipotezat e hedhura në fillim të këtij studimi, i një rëndësie tashmë të njohur si në
nivel makro dhe mikro do jetë norma e interesit të bonove të thesarit, variabël që do
ta shohim si variabel shpjegues
Variabli i tretë tjetër variabël i shpjegues ne vleresimin e lidhje statistikore ne kete
studim,është vlera e shpallur (Kerkesa per likujditete e qeverise nëpërmjet bonove të
thesarit )
Vlerat historike qe kane marre ne kohe keto variabla do manipulohen statistikisht
nga ku do bejme vleresimin e hipotezave te ndertuara me lart.
Grumbullimi dhe perpunimi i të dhënave
Eshtë një faze delikate dhe e rëndesishme për nje punim shkencor. Po të shohim, të
tre variablat që ne përcaktuam të nevojshëm për realizimin e këtij punimi janë
produkte të tre institucioneve qe veprojne dhe kane ndikimin e tyre ne tregun
financiar .
E para, norma e interesit e kredisë është produkt i bankave të nivelit të dytë që japim
kredi. Ndërsa dy të tjerat janë produkte në dorën e qeverisë dhe të Bankës së
Shqiperisë për të implementuar politikat e tyre ekonomiko‐financiare dhe
ekzistenciale.
Grumbullimi i informacionit të kredive
Kështu në fillim grumbulluam të gjitha memot, produkt sheet, buletinet e normave te
interesit per periudhën 2005 – 2010. Viti 2005 për NBG BANK është viti kur filloi të
zgjerojë aktivitetin në aspektin kreditues pasoje kjo dhe e zgjerimit me degë dhe
angjensi të tjera në të gjithë vendin. Ky eskpansion rriti ekspozimin e bankes përballë
riskut të normës së interesit.
Në databazë ne grumbulluam të dhënat historike për normën e interesit të kredive.
Respektivisht kredive të biznesit, kredi indivivuale të ndara në kredi konsumatore
dhe kredi për shtëpi Në informacionin që morëm vumë re se normat e interesit të
produkteve të kredisë të hedhura ne treg nga banka ndryshonin më së shumti një
herë ne tre muaj, me pak në gjashte muaj dhe rrallë herë një herë në vit. Duke
evidentuar kete sjellje te produkteve, ne vendosëm që normat e interesit për
produktet
t’i
gruponim
në
periudha
tre
mujore.
Gjatë grumbullimit të informacioni për kreditë na rezultoi se brenda periodës së
marre ne shqyrtim nga ana jone te kishim dy ose me teper vlera, ne keto kushte ne
përdorëm mesataren e thjeshtë aritmetike për të përcaktuar vlerat e variablit.
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Për përpunimin e të dhenave të produkteve të kredise përdorëm kryesisht memot e
brëndshme dhe produkt sheet e ndryshme. Tabela (Shtojca 2) na pasqyron interesat e
kredive përkatëse biznesi, konsumatore dhe për shtëpi(housing) të grupuara në bazë
kohore tremujore.
Grumbullimi i informacionit për variablat “shuma e shpallur” (kërkesa për likuiditete
e qeverisë) dhe norma e interesit e bonove të thesarit.
Për grumbullimin e informacionit për këto dy variabla kemi përdorur të vetmin
burim informacioni që kemi: Direktoria e ankandeve të bonove të thesarit në adresën
e internetit të Bankës së Shqipërisë. Nga sistemimi i informacionit ne arritëm të
ndërtonin një databazë me të dhëna historike sipas datave të ankadeve që nga viti
2005 deri ne fund të vitit 2010.
Të dhënat për shumën e shpallur, për normën e interesit të bonove të thesarit (yeldi
mesatar i ponderuar i pranuar ), sipas afateve tremujore , gjashtëmujore dhe
dymbëdhjetë mujore janë paraqitur në tabelat ne Aneksin e ketij punimi.
Për nevoja të studimit statistikor (për të njehsuar në vlerë kohore variablat), me anë
të mesatares aritmetike variablin “ interesit për bonot e thesarit” e kemi manipuluar
në një variabël që merr vlerë një herë në tre muaj.
Të njëjtën metodë kemi përdorur dhe për variablin tjetër shpjegues “shuma e
shpallur” për bono thesari nga qeveria (Shtojca 1).
Ndertimi i Modeleve Stastikore të Regresionit
Për vlerësimin e hipotezave të ngritura do përdorim manipulimin e të dhënave
nëpërmjet regresioneve statistikore. Regresioni statistikor është ai ekuacion i cili na
ndihmon të përcaktojmë lidhjen që ekziston midis dy variablave më njëri ‐ tjetrin.
Në studim është përdorur modeli i regresionit linear i thjeshtë. Të dhënat
kombinohen dhe per secilin kombimin që manipulohet në programin kompjuterik do
interpretohen me anë të dy shpërndarjeve, shpërndarjes së Fisherit dhe të Studentit.
Trajtimin statistikor i rasteve mbeshtetet në tabelën ANOVA dhe tabelen e
koefiçentëve.
Në analizën e të dhënave, vlerësimin dhe ndërtimin e regresionit (lidhjes, varësisë) do
përdorim si të pranueshëm statistikisht çdo regresion dhe çdo koefiçent të variablit
shpjegues që ka parametrin statistikor P>0.005. Pra do pranojmë një nivel
besueshmërie 95 %. Kjo do të thotë që regresioni dhe variabli duhet që të shpjegojnë
mbi 95 % të rasteve varësinë në mënyrë që ta pranojmë si variabël ose si koefiçent.
REZULTATET E STUDIMIT
Pas grumbullimit të të dhënave të përshtatshme sipas nevoja të studimit, do i njohim
këto variabla. Do tentojmë të japim sjelljen e tyre në kohë duke krijuar kështu një
orientim paraprak mbi ndërvarësinë e tyre.
Analizimi grafikor i sjellies së variablave në kohë
Më lart ne shpjeguam se cfarë janë këto variabla, rëndësinë e tyre në nivel makro dhe
mikroekonomik. Duke qënë instrumenta në dorën e “lojtareve” në tregun financiar,
shpesh dëgjojmë të flitet se keto variabla ndryshojnë në kohë në mënyrë individuale.
Ky ndryshim në kohë shkaktohet në nivelin makro nga :
Situata ekonomiko ‐ financiare e vendit
Politikat monetare të rregullatorit të tregut financiar BSH
Implementimi i programeve qeverisëse në drejtim të investimeve.
Situata ekonomike globale
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Numri i “lojtareve” dhe shkalla e konkurencës në treg.
Faktorët që ndikojnë në ndryshimin në kohë në nivel mikro janë:
Politikat afatshkurtra dhe afatgjata në menaxhimin e institucionit
Përshtatja ndaj ndryshimeve të tregut
Politikat e importuara nga degët mëmë jashtë vendit
Niveli i pjesëmarrjes në tregun e parasë
Cilësia e menaxhimit deri në nivelet më të ulëta menaxheriale.
Këto faktorë janë të qënësishëm në shkaktimin e luhatjeve të këtyre variablave .
Po cila është ecuria e normave të interesit, variablave normë interesi kredie, normë
interesi bono thesari gjatë periudhës së marrë në studim në BANKEN KOMBETARE
TE GREQISE?
Sjellja e variablave të kredisë në kohë dhe kundrejt bonove të thesarit
Më poshtë do pasyrojmë grafikët që do na japim një paraqitje të këtyre produkteve në
kohë.

Sjellja në kohë e variablit “kredi biznesi” ndaj bonove të thesarit
Nga grafiku shohim se përgjithësisht norma e interesit të kredisë së biznesit ka qënë e
qëndrueshme gjatë periudhes 2005 – 2008. Pas vitit 2008 shohim një rritje të
konsiderueshme të saj me gati 2 pikë përqindje dhe shkak për këtë pa diskutim që
është kriza financiare e vitit 2008, e cila e detyroi bankën ashtu si i gjithë sistemi të
ngadalësonte në mënyrë të theksuar ritmin e dhënies së kredisë, sidomos të kredive
për biznese. Rritja e normës së interesit për këtë periudhë është e lidhur drejtpërdrejt
edhe me koston e sigurimit të fondeve. Kujtojmë se korrik deri në dhjetor të 2010
norma e interesit për depozitat në lek ishte në një ofertë fund viti 9.1 % dhe për
shuma mbi 10,000.000 lek 10 %.
Në përgjithesi siç vërehet dhe në grafikun e mësipërm, norma e interesit të kredisë së
biznesit është në sinkron me levizjet e bonove të thesarit. Ky perceptim që na e ofron
grafiku i mësipërm mund të shpjegohet me dy arsye.
Se pari, kreditë e biznesit sidomos deri në fillim të vitit 2009 kanë qënë kredi të
orientuara përgjithësisht drejt kredive afatshkurtra, për linjë qarkulluese, për kredi
në makineri, me afat maksimalisht 5 vite. Kjo ka bërë që norma e interesit të kredive
të përcaktohet nga banka duke patur si pikënisje pikërisht bonon e thesarit 1 vjecare.
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Së dyti, me peshën e madhe në portofolin e kredive të (lehtesive bankare ) të cilat
kanë një maturitet maksimumi një vit.
Sjellja në kohë e variablit “kredi housing” kundrejt bonove të thesarit
Norma e interesit e kredive housing, po ta shohim ka një levizje konstante deri ne
vitin 2008, me një vlere minimale 9.9 % dhe maksimumi 13.4 %.
Këtë shpërndarje me pak luhatje mund ta shpjëgojme me faktin se në këtë periudhë,
Banka Kombëtare e Greqisë ishte e fokusuar në kreditimin në monedhën euro, që më
së shumti ishte lëvizje e kushtëzuar nga polikat e bankës meme.
Gjatë 2008 – 2009 shihet një trend ulës për normën e kredisë. Kjo shpjegohet me
nevojën që kishte banka të normalizonte portofolin e kredive në lek, pasi vinte pas
një periudhe 1 vjecare me ofertat më konkuruese në treg 5x5 në monedhën euro. Ky
orientim i bankës drejt kredisë në euro po ekspozonte atë jo vetëm ndaj riskut të
normës së këmbimit por por edhe ndaj riskut të normës së interesit. Me nje euribor
në rritje të vazhdueshme dhe kurs këmbimi gjithashtu në rritje, vlerësimi i riskut të
normes së interesit mendojmë se mbetet të jetë problematik edhe pse nuk ka të
dhëna të sakta ku mund të vërtetohet hamendësimi ynë.
Nga grafiku shohim se në shumicën e intervaleve të kohës së marrë në shqyrtim
norma e kredisë housing nuk është në sinkron me normën e bonove të thesarit.
Kështu psh në tremujorin e tretë deri në tremujorin e gjashtë shohim një rënie të
konsiderueshme të normës së interesit të bonove të thesarit ndërkohë që reagimi i
normës së interesit të kredive është me sens të kundërt.
Kjo shpjegohet me argumentat e mëposhtëm:
Kredite housing shtrihen në një periudhë kohe të gjatë minimalisht 5 vite dhe për
vlerësimin e normës së interesit të tyre, banka mbështetet në instrumenta borxhi
afatgjatë.
Duke qënë e përqendruar kryesisht në kreditë housing në monedhën euro, ka bërë që
banka në politikën e saj të mos ofrojë produkte konkuruese në treg në monedhën lek.
Sjellja në kohë e variablit “kredi konsumatore” me bonon e thesarit.
Tërësia e të dhënave në kohë na tregon se deri në fund të vitit 2008, kredia
konsumatore nuk ka pasur ndryshime të dukshme në normën e saj të interesit. Kjo
mund të shpjegohet me stabilitetin e periudhës dhe me poltikat e saja të zgjerimit.
Duke dashur të nxisë transaksionet në degët e reja, ajo është përpjekur të ruajë
konkurencën me tregun.
Pas vitit 2009 shohim përgjithsisht një paraqitje konstante të normës së interesit të
kredisë në fjalë, në nivelin mesatat 17,7 %. Gjykohet se kjo situatë vjen si rezultat i
rritjes së nivelit të kredive me problem, ku një pjesë e mirë e tyre janë kredi
konsumatore të cilat janë të pa kolaterizuara si dhe rritja e sigurimit të kostos së
fondeve.
Grafiku na tregon se në përgjithësi, deri në 2009 norma e interesit të kredive
konsumatore ka pasur të njëjtin ritëm me bonot e thesarit. Kjo mund të shpjegohet
me faktin se edhe këto kredi janë kredi afatshkurta maksimum 5 vite. Si të tilla banka
përdor si element në vlerësimin e spreadit të vet bonot e thesarit 1 vjeçare.
Konstatimet e mbrojtuara me argumentat e mësipërme na tregojnë edhe një herë se
sa të rëndësishme jane këto norma të interesit të kredive për një institucion financiar,
sidomos të tipit bankë. Një njohje e mirë e sjelljes në kohë e normës së interesit të
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kredive do bënte menaxhimin e bankës të ndjehej më i sigurte përballë riskut të
normës së interesit .
Rezultatet statistikore
Gjatë përpunimit të të dhënave në programin statistikor të percaktuar më lart SPSS
17, ne arritëm të ndërtonin regresionet e mëposhtme të cilat statisikisht do arrijnë të
na shpjegojnë hipotezat e hedhura në fillim të këtij punimi shkencor.
Per vlerësimin e modeleve, ne përdorëm modelin statistikor të katrorëve minimal
mbi bazën e të cilëve morëm modelet e vlerësuara të regresioneve.
Hipoteza e parë.
Për t’i dhënë përgjigje hipotezës së parë, ne ndërtuam regresionet e mëposhtme:
Modelet e regresioneve
Regresioni që shpjegon lidhjen midis normës së interesit për kredi biznesi kundrejt
normës së interesit të bonove të thesarit 1 vjeçare.
Modeli i Regresionit
Linear Y = α + βX+ ε
Nga ku marrim modelin e vlerësuar Ŷ= a +bX
Ku Ŷ – norma e interesit të kredive te biznesit (variabli i shpjeguar i varur)
a – konstantja (element i regresionit statistikor)
b – koefiçenit pranë variablit shpjegues
X – norma e interest te bonove një vjeçare, variabli shpjegues (i pavarur)
Sipas rezultateve të nxjerra duke u mbështetur tek shpërndarja e Fisherit, shohim se
kemi një vlerë të konsiderueshme të F e po kështu edhe një vlerë të vogël të
parametrit statisikor P – që në rastin tonë na jep probabilitetin që të hasim raste kur
interesi i kredive të biznesit nuk varet nga norma e bonove njevjeçare (i cili është 0.3
% në rastin tonë). Mund të themi se regresioni në përgjithësi është statistikisht
shumë domethënës.
Sipas tabelës së koefinçentëve ne mund të arrijmë të ndërtojmë modelin e regresionit
për rastin tonë nga ku nxjerrim se modeli i vleresuar është
Ŷ= 5. 51 + 0.58*X
Nga tabela shohim se P (singnificant/ domethënësja )‐ që shpjegon nëse koefiçenti
pranë variablit shpjegues është statistikisht domethënës, merr vleren P = 0.003, çka
do të thotë që ajo është një vlerë më e vogël se P=0.05. Pra koefiçenti pranë variablit
X është statistikisht domethënës. Prandaj dhe regresioni është statistikisht
domethënës dhe mund ta përdorim për parashikime dhe vlerësime të ardhëshme.
Pra mund të themi që për të dhënat e regresionit ekziston një lidhje e fortë midis dy
variablave të marra në shqyrtin dhe norma e interesit të kredisë për biznesin
shpjegohet bindshëm nga norma e interesit të bonove të thesarit 1 vjeçare.
Në kontekstin praktik ,
Konkluzioni i shprehur më sipër shpjegohet më së miri edhe në realitetin dhe
situatën aktuale të bankës së marrë në shqyrtim, pasi në një pjesë të konsiderueshme
të kredive të biznesit janë afatshkurtër në formën e Linjave qarkulluese (kredi
overdraft, call account) dhe në ato afatgjata rrallë herë kalon afatin 5 vjeçar. Me këtë
kuptojmë se banka për të vlerësuar normën e interesit të kredive mbështetet
kryesisht te norma e Bonove të thesarit një vjeçare.
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Regresioni që shpjegon lidhjen midis normës së interesit për kredi housing kundrejt
normës së interesit të bonove të thesarit 1 veçare.
Modeli i Regresionit
Linear Y = α + βX+ ε
Nga ku marrim modelin e vlerësuar Ŷ= a +bX
Ku Ŷ – norma e interesit të kredive te housing (shtëpi) (variabli i shpjeguar varur)
a – konstantja (element i regresionit statistikor)
b – koefiçenti pranë variablit shpjegues
X – norma e interesit të bonove 1 – vjeçare, variabli shpjegues (i pavarur)
Nga analiza statistikore për rastin e regresionit në fjalë shohim se si në tabelën
ANOVA, ku parametri F ka një vlerë shumë të vogël, dhe P (një vlerë shumë të madhe
nga niveli 0.05) mund të themi që regresioni nuk është statistikisht domethënës. Çka
do të thotë se nuk ekziston një lidhje lineare midis dy variablave të marra në
shqyrtim.
Po kështu edhe në analizën sipas tabelës së koofiçentëve na rezulton se P ka një vlerë
më të madhe se niveli i besimit 0.5 prandaj mund të themi se ashtu si regresioni në
përgjithesi edhe koeficenti B pranë variablit X, nuk është statistikisht domethënës
dhe nuk mund të shpjegojë lidhjen midis dy variablave të marra në shqyrtim për këtë
rast.
Shpjegim Praktik.
Rezultati i dalë nga analiza e mësipërme mund të shpjegohet si më poshtë:
Kreditë housing janë kredi afatgjata me një minimum 5 vite kohëzgjatje dhe
maksimum 25 vite. Kështu që banka për vlerësimin e normës se interesit të këtyre
investimeve afatgjata do përdorë koston e kapitalit afatgjatë dhe normat e interesit të
instrumentave afatagjata financiare në tregun te kapitaleve.
NBG Bank gjatë kësaj periudhe të marre në shqyrtim për pjesën më të madhe të
kohës ka qënë e fokusuar më së shumti në kreditë housing në monedhën euro. Si
rrjedhim, interesi për kreditë housing pothuajse ka qënë konstant dhe nuk është se
është fokusuar në oferta të ndryshme në një trend me lëvizjet e tregut.
Regresioni që shpjegon lidhjen midis normës së interesit për kredi Konsumatore
kundrejt normës së interesit të bonove të thesarit 1 veçare.
Modeli i Regresionit
Linear Y = α + βX+ ε
Nga ku marrim modelin e vlerësuar Ŷ= a +bX
Ku Ŷ – norma e interesit e kredive konsumatore (variabli i shpjeguar, i varur)
a – konstantja (element i regresionit statistikor)
b – koefiçenti pranë variablit shpjegues
X – norma e interesit e bonove 1 – vjeçare, variabli shpjegues (i pavarur)
Siç shihet nga të dy shpërndarjet e Fisherit dhe të Studentit, duke parë elementet
interpretues statistikor të këtyre dy shpërndarjeve F dhe P, mund të themi që ato
marrin vlera te tilla të cilat na përcaktojnë se regresioni i marrë është statistitkisht
domethënës. Po kështu edhe koefiçenti pranë variablit shpjegues është statisikisht
domethënës.
Meqënëse regresioni është statistikisht domethënës, ne mund të ndërtojmë
regresionin e vlerësuar si më poshtë:
(2 )
Ŷ= 11.62 + 0.518*X
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Meqënëse nga studimi na rezulton se regresioni dhe koefiçenti pranë variablit
shpjegues janë statistikisht domethënës, ne mund të themi se norma e interesit të
kredive konsumatore ndikohet nga norma e bonove një vjeçare të thesarit.
Shpjegim Praktik,
Ashtu si kreditë e biznesit, edhe kredite konsumatore janë kredi me afat të shkurtër
maksimumi 5 vite, dhe rrallë herë 10 vite. Kjo tregon që norma e interesit të kredive
konsumatore në bankën NBG, përcaktohet nga norma e bonove të thesarit 1 Vjeçare.
Si perfundim, me gjithë ate çfarë përmendëm më sipër, meqë dy nga tre kreditë që
ofron NBG bank shpjegohen statistikisht me anë të normës së interesit të bonot të
thesarit, ne mund të themi se në bankën e marrë në shqyrtim, Hipoteza e parë
hedhur është vërtetuar.Hipoteza e dytë
Regresioni që shpjegon lidhjen midis normës së interesit për kredi biznesi kundrejt
normës së interesit të bonove të thesarit 1 vjeçare dhe shumës së shpallur në
ankandin e bonove të thesarit 1 vjeçare.
Modeli i Regresionit
Linear Y = α + β1X1+B2X2 + ε
Nga ku marrim modelin e vlerësuar Ŷ= a +b1X1 +b2 X2
Ku Ŷ – norma e interesit kredive te biznesit (variabli i shpjeguar,varur)
a – konstantja (element i regresionit statistikor)
b1 – koeficenit pranë variablit shpjegues X1
b2‐ koeficenit pranë variablit shpjegues X2
X1 – norma e interest të bonove 1 – vjeçare, variabli shpjegues (i pavarur)
X2 – shuma e shpallur në ankadin e bonove të thesarit (kërkesa e qeverise),
variabli shpjegues (i pavarur)
Sipas tabelës ANOVA, duke parë vlerat e F = 12,687, dhe te P statiskore = 0.000, ne
mund të themi se regresioni i cili na shpjegon lidhjen midis kredive të biznesit dhe dy
variablave interes i bonove të thesarit dhe shumës së shpallur statistikisht është
shumë domethënëse.
Në tabelën e koefinçeteve të shpërndarjes së Studentit, shohim se koefiçenti b1 ka një
P= 0.006 ndersa b2 ka nje p=0.005, të dy më të vegjël se niveli i besueshmërisë
P=0.01. Ne mund të themi se të dy koefiçentat janë statistikisht domethënës, gjë që
do të thotë që të dy variblat ndikojnë fuqishëm në shpjegimin e normës së interesit të
kredisë së biznesit.
Në përfundim ne mund te japim regresionin e vlerësuar si më poshtë:
(4) Ŷ= 4.861 +0.464X1 +0.474X2
Shpjegimi praktik dhe interpretimi ekonomik.
Nga përfundimet e këtij regresioni mund të themi që për një rritje me 1 miliard lek të
shumës së shpallur nga qeveria , duke pretenduar që norma e interest të bonove të
thesarit të mbahet e pandryshueshme, na rezulton që në bankën tonë norma e
interesit të kredisë për biznesin do rritet me 0.474 %.
Nëse norma e interesit e bonove të thesarit 1 vjeçare do rritet me 1% dhe shuma e
shpallur do të mbahet konstante mund të themi që norma e kredise së biznesit në
bankën tonë rritet me 0.464 pikë përqindje.
Këto dy interpretime kanë logjikë ekonomike, sepse në të dy rastet nëse futet në lojë
elementi i konkurueshmërisë për fondet, kjo ndikon direkt te kostoja e sigurimit të
fondeve nga banka jone. Kështu nëse rritet shuma e shpallur për bonot e thesarit, do
të thotë që nga tregu do largohen 1 miliard likuidite, duke rritur kështu konkurencën
për pjesen e mbetur çka do të çonte në interesa depozitash më të larta nga banka. Si
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rrjedhim për të mbajtur të njëjtë marxhin e fitimit, banka rrit normën e interesit të
kredisë.
I njëjti arsyetim logjik do përdoret edhe për rastin kur kemi rritje të normës së
interesit në bonot e thesarit. Edhe në këtë rast njerëzit janë më të prirur t’i orientojnë
fondet drejt investimeve me kthim më të lartë. Po t’i shtohet kësaj edhe siguria qe
ofrojnë letrat me vlere të bonove të thesarit, konkurenca për likuiditete bëhet më e
ashpër duke bërë që banka të rrisë normat e interesit për depozitat e saj në mënyrë që
të sigurojë likuiditet të mjaftueshëm për të mbuluar detyrimet dhe për të investuar në
aktive, kredi biznesi në rastin tonë konkret. Por ashtu si në komentin e mësipërm,
banka duhet të rrisë normën e interesit në mënyrë që t’i përgjigjet rritjes së normave
të bonove të thesarit.
Regresioni që shpjegon lidhjen midis normës së interesit për kredi housing kundrejt
normës së interesit të bonove të thesarit 1 vjeçare dhe shumës së shpallur në
ankandin e bonove të thesarit 1 vjeçare.
Modeli i Regresionit
Linear Y = α + β1X1+B2X2 + ε
Nga ku marrim modelin e vlerësuar Ŷ= a +b1X1 +b2 X2
Ku Ŷ – norma e interesit të kredive te housing (variabli i shpjeguar, i varur)
a – konstantja (element i regresionit statistikor)
b1 – koefiçenti pranë variablit shpjegues X1
b2‐ koefiçenti pranë variablit shpjegues X2
X1 – norma e interest të bonove 1 ‐ vjeçare variabli shpjegues (i pavarur)
Në rastin e marrë në shqyrtim nga të dhënat statistikore të marra na rezulton që:
Sipas shpërndarjes së fisherit F ka vlerë të madhe, P =0.003 dhe na rezulton që ky
regresion është statistikisht domethënës,
Ndërsa sipas shpërndarjes së studentit e cila mat më mirë ndikimin e variablave, na
rezulton që vetëm njeri nga variablat, ai i shumës së kerkuar, ka një koefiçent
statistikisht domethënës. Kurse variabli tjetër, interesi i bonove të thesarit, nuk ka një
koefiçent statistikisht domethënës.
Si përfundim, mund të themi që në mënyrë individuale variabli X2 ndikon në
variablin e varur, normën e interesit të kredive, por i kombinuar me variablin tjetër,
interesi i bonove të thesarit 1 vjeçare, ai nuk ndikon në normën e interesit të kredive
housing. Kështu që nuk mund të ndërtojmë një model regresioni të vlerësuar i cili do
na japë lidhjen midis variablave të sipërpërmendur.
Regresioni që shpjegon lidhjen midis normës së interesit për kredi konsumatore
kundrejt normës së interesit të bonove të thesarit 1 vjeçare dhe shumës së shpallur në
ankandin e bonove të thesarit 1 vjeçare.
Modeli i Regresionit
Linear Y = α + β1X1+B2X2 + ε
Nga ku marrim modelin e vlerësuar Ŷ= a +b1X1 +b2 X2
Ku Ŷ – norma e interesit e kredive konsumatore (variabli i shpjeguar, i varur)
a – konstantja (element i regresionit statistikor)
b1 – koeficenti pranë variablit shpjegues X1
b2‐ koeficenti pranë variablit shpjegues X2
X1 – norma e interest të bonove 1 ‐ vjeçare, variabli shpjegues (i pavarur)
X2 – shuma e shpallur në ankadin e bonove të thesarit (kërkesa e qeverise ),
variabli shpjegues (i pavarur)
Tabela ANOVA na paraqet rezultate statistikore të cilat statistikisht të interpretuara,
na tregojnë se regresioni i modeluar për lidhjen midis normës së interesit të kredive
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konsumatore dhe dy variablave të tjerë, normës së interesit të bonove të thesarit dhe
shumës së shpallur, është statistikisht domethënës.
Tabela e koefiçentave na përcakton se koefiçenti i variablit interes i bono thesari‐1
është statistikisht domethënës, ndërsa koefiçenti i variablit, shuma e shpallur, nuk
është statistikisht domethënës. Prandaj, përderisa shpërndarja e Studentit
përcaktohet si shpërndarja që pasqyron më mirë sjelljen e variablave, mund të themi
që të marra së bashku, dy variablat nuk e shpjegojnë statistikisht variablin y, norma e
interesit të kredive konsumatore. Kështu nga këto interpretime, arrijmë në
përfundimin, se nuk mund të ndërtojmë një regresion i cili do të pasqyrojë një lidhje
statistikisht të qëndrueshme midis variablave të marra në shqyrtim në rastin e
mësipërm.
Analiza e mësipërme na tregon se në përgjithësi normat e interesit të kredisë
konsumatore dhe kredisë housing, nuk varen nga norma e interesit e bonove të
thesarit dhe shuma e shpallur, me përjashtim të kredisë per biznes. Në këto kushte,
duke parë edhe shumën që zënë kreditë housing me kreditë konsumatore në
portofolin e kredisë për bankën e marrë në shqyrtim, mund të konkludojmë që
Hipoteza nr. 2 hidhet poshtë.
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Përmbledhje e rezultateve të studimit në Bankën Kombëtare tëGreqisë
Lidhja midis normës së kredisë për biznese pranë NBG bank dhe bonove të thesarit
statistikisht shprehet me anë të regresionit të mëposhtëm:
Ŷ= 5. 51 + 0.58*X
Lidhja midis normës së kredisë housing pranë NBG bank dhe bonove të thesarit
statistikisht nuk është domethënëse.
Lidhja midi normës së kredisë konsumatore pranë NBG bank dhe bonove të thesarit
statistikisht shprehet me anë të regresionit të meposhtëm:
Ŷ= 11.62 + 0.518*X
Pranohet hipoteza që norma e interesit të kredisë pranë NBG bank ndikohet
ndjeshëm nga norma e bonove të thesarit .
Lidhja midi normës së kredisë për biznese pranë NBG bank dhe bonove të thesarit
dhe shumes se shpallur të bonove të thesarit është evidente dhe statistikisht mund të
shprehet nëpërmjet regresionit të mëposhtëm.
Ŷ= 4.861 +0.464X1 +0.474X2
Lidhja midis normës së kredisë housing pranë NBG bank dhe bonove të thesarit e
shumës së shpallur nuk është statistikisht domethënëse.
Lidhja midi normës së kredisë konsumatore pranë NBG bank dhe bonove të thesarit e
shumës së shpallur të bonove të thesarit nuk është e qëndrueshme.
Hipoteza që norma e interesit e kredisë varet njëkohësisht nga norma e interesit të
bonove 1 vjeçare dhe shumës së shpallur nga to nuk pranohet, hidhet poshtë.
Rekomandime
Banka e Shqipërisë duhet të gjejë një mënyrë liberalizimi të tregut të bonove të
thesarit për individët, p.sh. duke ulur shumën minimale të detyrueshme për
pjesëmarrje në ankandet e bonove të thesarit.
Meqënëse nga studimi ynë rezultoi se normat e interesit të kredive janë te lidhura
fort me normën e interesit të bonove të thesarit, banka duhet të jetë e vëmendshme
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në ecurinë kohore të normës së interesit të bonove në mënyrë që të minimizoje sa më
shumë humbjet nga risku i normës së ineteresit .
Konfigurimi i bilancit aktual të NBG bank na tregon se kemi një raport midis
depozitave dhe kredive ku raporti depozitë kredi ishte 0.6, në vitin 2009 dhe pësoi
një rritje të kënaqshme në 0.75 në vitin 2010. Rekomandojmë që NBG bank duhet të
vazhdojë ritmin e rritjes së këtij raporti pasi do ndihmojë atë në menaxhimin
likuiditeve. Një menaxhim i mirë i likuiditeve do të na çoje në një risk të normes së
interesit më të kontrolluar .
NBG bank duhet ti kushtojë një vëmendje më të madhe monitorimit të kredive sepse
me rritjen e numrit të kredive të keqija, banka ekspozohet ndaj riskut të likuiditetit,
riskut të kredise të cilët do ndikonin negativisht në politikat menaxhuese të risktut të
normës së interesit .
Risku me i normës së interesit për NBG bank ndikohet më së shumti nga variabli
kredi, kjo për shkak të volumit të tyre dhe maturiteteve. Prandaj banka duhet ti
kushtojë më tepër vëmendje menaxhimit të këtij produkti.
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Zhvillimi i Turizmit dhe Hotelierisë në Komunën e Ulqinit
Abstrakt: Turizmi dhe hotelieria tanimë janë afirmuar si fenomene tipike të
qytetërimit dhe te civilizimit të sotëm. Zhvillimi i turizmit dhe hotelierisë luan një rol
të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të cdo vendi, e në vecanti për Komunën e
Ulqinit e që ka ndikim po ashtu edhe në ekonominë në tërësi të Malit të Zi. Andaj,
një nga segmentet kryesore që e karakterizojnë Komunën e Ulqinit është turizmi dhe
hotelieria. Turizmi dhe Hotelieria në Komunën e Ulqinit , merren si fusha të
ndërlidhjes së spektrit të gjërë të veprimtarive shërbyese dhe prodhuese ekonomike
dhe jo ekonomike.
Më fjalë tjera edhe në Ulqin Turizmi dhe Hotelieria konsiderohet si në cdo vend
tjetër, si një nga veprimitaritë me zhvillim dinamik, pasi që në përgjithësi për të ka
kërkesa mjaft të larta gjithmonë në rritje, duke përbërë njëherit edhe një burim të
ardhurash dhe punësimi. Qëllimi për këtë studim është që të vlerësoj potencialet e
turizmit dhe hotelierise që ofron Ulqini dhe si te menaxhojmë ate për të kontribuar
në zhvillimin ekonomik të Ulqinit. Konkluzionet që burojnë nga aktualiteti i temës, si
dhe rekomandimet që mund të kenë ndikim pozitiv dhe efektiv në aktualitetin, do të
rrumbullaksojmë qëllimin e këtij punimi.1.
Hyrje:Turizmi dhe hotelieria përcaktohen si lëmenj biznesor transproduktivë. Ajo se
cka parashikohet në të ardhmën është rritja e mëtejshme e shkallës së interesit për
këto fenomene nga ana e publikut të gjërë, bizneseve private, shoqatave,
institucioneve shoqërore dhe kjo për arsye të ndikimeve të fuqishme ekonomike,
sociale, psikologjike e rekreative që bartin në vete turizmi dhe hotelieria.
Andaj, zonat më të pëlqyeshme nga turistët zakonisht janë vendet bregdetare, pranë
maleve ose qytetet me një histori të vecantë. Tani më turizmi së bashku me
hotelierinë shihen kudo si veprimtari me zhvillim intensiv dhe me efektivitet të lartë
ekonomik. Bazuar në analizat e bëra për turizmin ndërkombëtar rezulton se ka
shumë forma dhe modele të zhvillimit në aspektin e administrimit që janë reflektuar
me përparësi ose mangësi, por që në tërësi kristalizojnë politika e programe të
vecanta për drejtimin e kësaj dege të rëndësishme ekonomike. Prandaj me që në temë
për fokus kemi Ulqinin, si rezultat i potencialeve të shumta natyrore dhe kushteve të
favorshme klimatike, i pranisë së një vije bregdetare të mrekullueshme me plazhe të
gjata dhe me kualitet të mirë të rërës, Ulqini u bë destinacioni kryesor i qarkullimeve
turistike në bregdetin e Malit të Zi. Kështu, pas viteve ´60‐ta e deri ne vitin 1989
zhvillimi i turizmit ka njohur nivelin e tij më të lartë. Ndërsa pas viteve ´90‐ta si
rezultat i ndryshimeve politike dhe socio‐ekonomike që u zhvilluan në Ballkan dhe
në hapësirën e ish –Jugosllavisë zhvillimi i turizmit në qytetin e Ulqinit u ballafaqua
me një metamorfozë të re, si në ndryshimin e numrit dhe strukturës së turistëve, në
ndryshimin e hapësirës mjedisore në këtë qytet etj. Turizmi i Malit të zi është në
zhvillim e sipër, invesitor të huaj kanë filluar të investojnë kapitalin e tyre në Mal të
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Zi, por jo aq sa nevojitet per te investuar. Ka turista prej Sërbisë, Kosovës,
Maqedonisë e prej disa vendeve evropiane e botërore. Duhet cekur se qytetet më
kryesore turistike janë Ulqini, Tivari, Budva e disa qytete të tjera. Mali i zi ka dalje të
menjëhershme në det, po ashtu ka lidhje detare me shumë vende të botës. Mali i Zi
ka lidhje të mira po ashtu me me Kosovën, Sërbinë, Shqipërinë e me vende të tjera
Ballkanike. Po ashtu është i pasur me monumente arkitektonike nga koha ilire e cila
ishte vendase e nga kohë pushtuse: Bizantine, Sllave, Osmane, që po ashtu nxitë
zhvillimin turisitik. Një karakterstikë tjetër e Ulqinit është se është ndër qytetet e
rralla në Evropë ku mund të gjendet uji i njelmët (deti) dhe uji i ëmbël (liqe dhe
lumenj). Ekzistojnë shumë pika interesante të cilat ia vlen të shikohen në Ulqin.
Spikasin plazhet e shumta me rërë të hollë por nuk mungojnë as ata me shkëmbinj.
Në tregjet turistike, në njërën anë ndodhën turistët , në cilësinë e bartësve të cilët
kanë nevojë për shërbime të ndryshme në transport, hotelieri, tregti; kurse në anën e
ofertës ndodhën shitësit e shërbimeve të përcaktuara për turistë.
Andaj realizimi i këtyre marrëdhënieve bëhet atëherë kur turistët kanë sasinë e duhur
të mjeteve të lira për blerjen e shërbimeve, kurse shitësit dhe vendi i pritjes ose i
destinacionit, zotërojnë një ofertë të caktuar turistike me cmime , që mund të
paguhen nga blerësi apo turisti.
1. Roli i turizmit në zhvillimin ekonomik dhe metamorfozën e Ulqinit
Duhet potencuar përkufizimin e Turizmit ku thuhet “ Turizmi është një përmbledhje
raportesh dhe dukurish të cilat rrjedhin nga udhëtimi dhe qëndrimi i vizitorëve në një
vend , në coftë se me këtë qëndrim nuk krijohet një vendbanim i përhershëm dhe në
coftë se me këtë qëndrim nuk është lidhur ndonjë veprimtari ekonomike”. 122 Më fjalë
tjera “Turizmi është tërësi e aktiviteteve të cilat i plotësojnë dëshirat dhe nevojat e
turistëve gjatë kohës së udhëtimit dhe qëndrimit të përkohshëm të tyre në
destinacione të caktuara turistike. Këto veprimtari kanë ndikim të madh në shoqëri
dhe ekonominë turistike të vendit”. 123 Turizmi është një nga veprimtaritë më
komplekse të shoqërisë së sotme moderne si në vendet e zhvilluara, ashtu edhe në
shtetet në tranzicion siç është Mali i Zi. Turizmi në qytetin eUlqinit është produkt i
rëndësishëm dhe gjenerator i punësimit, zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies sociale.
Qyteti i Ulqinit shtrihet në skajin më jugor të bregdetit të Malit të Zi me një histori të
lashtë,karakterizohet nga potenciale të shumta natyrore dhe historike e kulturore te
cilat kane ndikuar ne zhvillimin e turizmit. Andaj Ulqini i takon zonës së skajshme
subtropike të Mesdheut evropian me variantin adriatik të klimës mesdhetare dhe me
vegjetacion subtropik. Kjo zonë shquhet për pasurinë e dritës e të nxehtësisë me 2700
orë me diell në vit, me dimër të butë ku temperatura mesatare e ajrit në muajin më të
ftohtë ‐ në shkurt, është 7,1 °C, kurse dëbora është fenomen shumë i rrallë dhe
paraqet ngjarje të vërtët për vendasit; me pranverë të hershme, të ngrohtë dhe të
bujshme, me vjeshtë të gjatë, të ngrohtë e të pasur dhe me verë të zjarrtë e të thatë
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kur zhiva në termometër ngritet edhe deri në 38 °C në muajin më të nxehtë ‐ në
korrik (me temperaturë mesatare 25,2 °C), ndërsa dielli nxeh pa pushim edhe deri 11,5
h në ditë. 124
Gjithashtu duhet potencuar se turizmi si veprimtari biznisore i bashkon ne vete
veprimtarite e hotelierise dhe mirepritjes. 125 Dihet se turizmi si degë e ekonomisë
është i ndjeshëm ndaj situatave politike ne vende të cilat prioritet të vetin e kanë
turizmin. Situatat e reja socio‐ekonomike dhe ato politike që u paraqiten në Mal të Zi
ndikuan edhe në metamorfozën e turizmit në qytetin e Ulqinit. Kjo u vërejt në disa
drejtime si : në kalimin nga turizmi i organizuar që ishte para viteve ´ 90 , në turizëm
spontan e pjesërisht privat i karakterit masiv. në devastimin e hapësirave mjedisore si
rezultat i ndërtimeve pa kriter nga investitoret privatë në zonat më atraktive turistike
të qytetit të Ulqinit, kryesisht në pjesën lindore.Prandaj mund të konstatojmë se
turizmi për dekada të tëra ka ndikuar në zhvillimin ekonomik të qytetit të Ulqinit në
mënyrë stihike duke u bërë njëherit edhe pjesë e urbanizimit turistik.
Pasojë e këtij lloj turizmi me të cilin po ballafaqohet Ulqini gjatë 18 viteve të fundit
është rritja e ndërtimeve informale private më qëllim përfitimit, të zhurmave dhe të
degradimit të mjedisit.Si rrjedhim i këtyre pasojave negative, turizmi masiv është
konsideruar si një turizëm agresivdhe shpesh quhet në gjuhën e përditshme si
pushtim ose dyndje turistësh duke pasqyruar kështu atmosferën që dominon gjatë
stinës së pushimeve në zonat më atraktive turistike të qytetit të Ulqinit si në: Plazhin
e Madh, Plazhin e Vogël pranë Qytetit të Vjetër etj. Në qytetin e Ulqinit zhvillimi i
turizmit masiv gjatë dekadës së fundit u shoqërua memetamorfozën e strukturës së
turistëve si dhe të mjedisit natyror. Kjo metamorfozë e zhvillimit të turizmit ka
prekur zonat më atraktive turistike të Ulqinit sidomos pjesën lindore të tij. Deri në
vitin 2007 si rezultat i çmimeve të ulëta dhe të ofertës të dobët turistike ku përvec
(rërëssë plazheve dhe fast‐fudeve dhe muzikës pupollore kosovare), Ulqini ka qenë
destinacionikryesor i turistëve nga Kosova, të cilët kanë dominuar në mbi 90 % të
numrit të përgjithshëm tëturistëve në këtë qytet. Prandaj edhe oferta turistike e
Ulqinit gjatë këtyre viteve është e orientuar vetëm në tregun që ka mundësi të vogla
pagimi (Low‐Budget). 126 Megjithatë nga viti 2008 politikat e zhvillimit të turizmit në
qytetin e Ulqinit të bazuara edhe në Strategjinë e Zhvillimit të Turizmit në Mal të Zi
deri në vitin 2020 do të orientohet në zhvillimine turizmit të qëndrueshëm dhe elitar
duke u bazuar edhe në master planin e zhvillimit të turizmit në qytetin e ulqinit si
dhe në shfrytëzimin sa me efikas të potencialeve turistike.
Edhe më tej mendojm se tregu kosovar por edhe ai i vendeve fqinje për disa vite do të
mbeten tregjet kryesor në turizmin e Ulqinit, meqë ende mbetet të bëhet shumë
punë që të krijohen produkte cilësore për konkurim me vendet me turizëm
elitar.Vetëm rreth 1.000 shtretër hotelesh janë të përshtatshëm për ofertë në tregun e
jashtëm. Mbi këtë bazë nuk mund të krijohet ekonomia e përparuar turistike në
Ulqin, e sidomos jo në turizëm modern. Nga atraktiviteti dhe konkurrenca e
ekonomisë turistike ulqinake varen vendet e punës dhe mirëqenia, jo vetëm e një
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pjese të konsiderushme të popullsisë, por edhe përparimi i fuqisë ekonomike të
vendit në përgjithësi.Me fjale tjera Ulqini ka shanse të mëdha të zhvillojë turizmin
elitar por që për këtë lloj turizmi duhet bërë shumë në drejtime të ndryshme ku më
kryesorja është përmirësimi i infrasturkturës turistike, ngritja e hoteleve me 4 dhe 5
yje, ngritja e nivelit të shërbimeve, përgatitja e kuadrove të reja që do të merren me
trurizëm etj.
2.Roli i investimeve në zhvillimin e turizmit të Ulqinit
Duhet cekur se turizmi si një degë më rëndësi ekonomike duke u nisur nga roli i tij që
ka në zhvillimin ekonomik të vendit, të rajonit ose lokalitetit, sidomos nga vlerësimi i
konsumit si kategori me vecanti ekonomike kërkohet që të ketë investime më të
mëdha në qytetin e Ulqinit . Gjithashtu planifikimi cilësor i hapësirës është një ndër
parakushtet më të rëndësishme për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të
turizmit në Komunën e Ulqinit. Mungesa e planeve urbanistike gjatë këtyre 18 viteve
u ka lënë dorë të lirë ndërtimeve kaotike. Vetëm sektori privat ka investuar kryesisht
në objekte private (shtëpi tipa vilash me 2‐3 kate) , ndërsa sektori shtetëror gjatë
këtyre18 viteve është ballafaquar me probleme të ndryshme si ato financiare,
amortizimit të hoteleve, problemet më të punësuarit në hotele etj.
Prandaj eshte e nevojshme qe te kete investime nga ana e qeverise dhe nga
investitoret e huaj ne infrastrukture dhe sidomos ne objekte Hoteliere pasi qe
“hotelieria eshte dege e ekonomise, sepse i ofron dhe shet sherbimet e veta ne treg,
ndersa sherbimet hoteliere, te cilat nuk paguhen – blehen nuk konsiderohen
veprimtari ekonomike, sic eshte rasti me mikepritje”. 127
Pasuritë natyrore qe posedon Ulqini: si Plazhi i Madh, ujdhesa e Adës, Gjiri i
Valdanosit, liqeni i Shasit etj. po bëhen gjithnjë më tërheqëse për investitorët e huaj,
pasi në këto zona mjedisi është i paprekur nga ndërtimet informale.
Ruajtja e këtyre hapësirave mjedisore duhet të jetë prioritet kryesor për investitoret e
ardhshëm në qytetin e Ulqinit. Duhet përmendur ne baze te dhenave , se gjatë viteve
të fundit potencialet turistike të lart përmendura të Ulqinit kanë qenë në qendër të
vëmendjes së investitorëve si nga Rusija, Evropa Perëndimore, nga Emiratet e
Bashkuara Arabe etj. Si rezultat i klimës së favorshme të investimeve të krijuara nga
qeveria e sidomos pas pavarësisë investimet ruse kanë dominuar në turizmin e Malit
të Zi. Investimet ruse, por edhe të vendeve tjera më tepër kanë qenë të drejtuara në
blerjen e objekteve hoteliere si të hotelit Otrant në Ulqin etj, dhe në blerjen e
pasurive të patundshme si: troje,apartamente, shtëpi private, lokale etj. pasi këto
investime konsiderohen si investime afatgjatadhe të sigurta.Pjesa më e madhe e
apartamenteve dhe shtëpive të blera nga këta investitorë në bregdetin eUlqinit
kryesisht shfrytëzohen për t’u dhënë me qira gjatë muajve te sezonit turistik veror
ndërsa pjesën më të madhe të viti nuk shfrytëzohen.
Realizimi i Master Planit ku është paraparëndërtimi i hoteleve me 4‐5 yje si dhe të
objekteve tjera përcjellëse me rreth 30 000 shtretër në Plazhin e Madh në ishullin Ada
në Gjirin e Valdanosit ,etj do të hapte fronte të reja pune, ku sipas ekspertëve do të
duhej fuqi punëtore edhe nga jashtë Ulqinit.Investimet në turizmin e Ulqinit gjatë
viteve në vijim sipas eksperteve do të kapin shifra kolosale afërsisht 5‐15 mlrd.¼.
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Investimet parashohin ndërtime të komplekseve turistike të destinuara për turizmin
e lartë. 128
3.Ndikimi i krizës globale në zhvillimin e turizmit në Komunën e Ulqinit
Si në cdo vend të botës që ka prekur kriza ashtu edhe Ulqini nuk ka shpëtuar nga
refleksionet e krizës globale financiare dhe turbulencat e saj. Sot, në kohën e krizës
globale sidomos degët e ndjeshme, siç është turizmi, kanë ngecje dhe rënie të
dukshme. Përndryshe nëse kësaj sfide i shtohet edhe politika, e cila e gulfatë
ekonominë me turizmin, atëherë ikja nga faza e papërshtatshme nuk është proces i
shkurtër, dhe nënkuptohet marrja e masave drastike që të ndalohet devastimi. Deri
vonë, për shkaqe të tilla që korrespondojnë me situatat e ndryshme shoqërore,
politike, monopoliste, partiake, shumë vende nuk kanë dashur të pranojnë situatën e
krijuar globale duke thënë se nuk ka krizë apo qeveria ka marrë masat e duhura. Kësi
soji, sfida globale ndërroi rrënjësisht apo shkatërroi dukshëm strukturën ekonomike
të sistemeve më të fuqishme botërore.Prandaj, mikrosistemet e vendeve në tranzicion
pra edhe Mali i Zi nuk mund të krahasohen me makrosistemet globale dhe
tradicionalisht të zhvilluara.
Për shkak të krizës globale, sot turizmi tradicional i Evropës shënon rënie 10% si dhe
Mediterani, djepi i turizmit botëror, i cili shënon një rënie prej 12%. Nga ky aspekt
duke patur parasysh ndikimin e krizës, sidomos në ekonomi, Qeveria e Malit të Zi po
përballet me programin antikrizë më të mirë se shumë ekonomi më të zhvilluara. 129
Turizmi si dega kryesore eksportuese në Mal të Zi inkason më shumë të ardhura se të
gjitha degët e tjera eksportuese. Strategjia kryesore e turizmit mbështetet dhe
stimulohet nga biznesi dhe afarizmi që rritë konkurrencën e prodhimit dhe
shërbimet vendore.Kjo parasheh rritje të të ardhurave dhe për tri herë rritje të
bujtjeve‐strehimit ose 21 milion strehime nate duke hapur në perspektivë 75 mijë
vende pune. Përndryshe, eksperti i njohur në këtë fushë, kryetari i Organizatës
Botërore të Turizmit dhe Udhëtimit Zhan Klod Baumgarten parasheh mbi 40 mijë
vende pune si dhe pjesëmarrjen e turizmit me afro 25% në GDP (grossdomestic
product) ± të prodhimin shoqëror bruto. 130
Revista amerikane Nacional Geographic Traveller e rradhitë Malin e Zi në mesin e
500 destinacioneve më të bukura në planet.
4.Administrimi i vlerave kulturore ne Komunen e Ulqinit
Çështje të veçantë paraqesin monumentet kulturo‐historike dhe sa janë administruar
vlerat e tyre kulturore, duke marrë parasysh se ato tregojnë në mënyrë transparente
të kaluarën e këtij mjedisi. Administrimi në turizëm nënkupton edhe procesin e
përzierjes së elementeve të ndërvarura për realizimin e qëllimeve. Gjithashtu këto
elemente janë të varura e të pranishme njëra në tjetrën për prodhimin dhe kënaqjen e
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përvojës së pushimeve. Po ashtu vlenë të potencohet se administrimi i produktit
turistik përbëhet nga ndërmarrja e aktiviteteve konkrete mbi arritjën e qëllimit mbi:
Atraktivitetin
Paisjeve
Infrastrukturës
Transportit
Akomodimit
Etj.
Të cilat varen edhe nga nevojat dhe dëshirat e turistëve.
Prandaj në këtë aspekt përgjegjësia kryesore bie mbi pushtetin vendor por edhe të
republikës së Malit të Zi , sepse nuk
janë angazhuar seriozisht që vlerat ekzistuese t’i prezantohen opinionit të gjerë, e
sidomos klientelës turistike. Nëse turistët e shumtë të cilët vizitojnë Ulqinin gjatë
verës për
Qytetin eVjetër‐Kalanë kanë njohuri elementare, për monumentet e tjera kulturo‐
historike janë të painformuar pothuaj tërësisht. Në botën bashkëkohore ku turizmi
është veprimtari parësore ekonomike subjektet përkatëse nëagjenden vjetore të
organizimit kujdes të veçantë i kushtojnë kulturës duke ndarë mjete
tëkonsiderueshme, sepse është pikërisht kultura e cila ofron vlera për klientelen
turistike. Andaj nëkëtë gamë angazhohen individë të specializuar të cilët si fokus të
veprimtarisë së tyre kanë administrimin e vlerave kulturore të cilat paraqesin ofertë
të veçantë të çdo mjedisi turistik. Pikërisht nga një veprimtari e tillë ka lindur edhe
termi turizmi kulturor i cili ne dekadat e funditështë bërë sinonim i turizmit
bashkëkohor që paraqet atraksion të veçantë për të gjitha mjedisetturistike. 131
Është e njohur se turizmi si veprimtari shoqërore është shumë komplekse dhe kjo
çështje është trajtuar nga shumë aspekte nga studiues të profileve të ndryshme. Në
këtë aspekt vazhdimisht janë trajtuar ndërlidhjet e turizmit me kulturën, duke
theksuar se vlerat kulturore janë njëdestinacion i veçantë për klientelën turistike.
Dihet se disa mjedise të ndryshme kanë rritur imazhin e tyre turistik në saje të
monumentëve kulturore‐historike. Nuk ka dilemë se në qytetet e ndryshme në këtë
aspekt përparësi kanë qytetet e vjetra, që paraqesin atraksion të veçantë kulturor dhe
turistik. Një dukuri e tillë është e pranishme kudo në botën bashkëkohore, sepse
klientelës turistike përveç plazheve, ujit të detit, natyrës i intereson të dëfrehet, duke
shijuar edhe motivet antropogjene turistike te mjedisit përkatës. Në këtë aspekt nuk
bën përjashtim as qyteti iUlqinit. 132
Klienteles turistike duhet te ofrohen në mënyrë cilësore vlerat ekzistuese kulturore të
këtij mjedisi dhe sa është i angazhuar ne këtë drejtim pushteti vendor dhe subjektet
etjera që merren me turizëm. . Në ketë aspekt nevoitet një angazhim konkret kryesisht
nga pushteti vendor që duhet të obligojë përfaqësuesit e agjensive të ndryshme
turistike që në programet e tyre turistike të jenë edhe Kalaja dhe monumentet e tjera
e jo ato të anashkalohen si deri më tash. Nuk mund të arsyetohet qendrimi
anashkalues apo idiferent i agjensive turistike ndaj qytetit të Ulqinit në përgjithësi,
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kur dihet se këtu qëndrojnë kalimthi apo shumë pak duke mos i ofruar klientelës
vlerat e mirëfillta kulturore dhe historike të këtij qyteti.
5.Ndikimi i Organizatave Turistike ne Ulqin
Mendojmë se, pos tjerash, problematika ligjore e mbledhjes së taksës turistike,
përfshirë këtu edhe taksën e qëndrimit, ka prolonguar formimin e plotë d.m.th.
vënien në veprim të Organizatës Turistike që nga vendimi i Kuvendit të Komunës së
Ulqinit e deri më sot. Problematikë kjo që po debatohet ende në instancat më të larta
shtetërore edhe këto ditë, që do të thotë se qeveria, sipas informatave që kemi, po
rishqyrton këtë zgjidhje ligjore dhe praktikë sipas së cilës punohet dhe e cila duhet të
ndryshohet. Ndërsa në të kaluarën, qoftë të largët apo të afërt, mund të thuhet se me
siguri ka ndikuar edhe mungesa e vullnetit politik për themelimin e saj apo
subjektivizmi politik i këtij funksioni për qëllime që mund të paramendohen.
Megjithatë, mund të konstatoj se edhe në mungesë të OT‐së,veprimtaria me të cilën
do të merret ajo është ushtruar edhe në të kaluarën falë përkushtimit të autoriteteve
kompetente dhe angazhimit të sektorit publik, privat si dhe grupeve të tjera të
interesit. Pra, organizimi turistik ka ekzistuar në formën e vet, por nuk ka qenë e
themeluar mbi bazat e përcaktuara ligjore. Mirëpo duhen reforma e nëse flasim për
reforma atëherë duhet thënëse ka shumë e shumë hallka të pushtetit të qeversijes
lokale të cilat kanë mbetur ende të pa reformuara duke filluar nga ajo që është më e
thjeshta, statutet e tyre dhe forma e organizimit. Kritikët më të mëdhenj do të
pajtoheshin se në të kaluarën Ulqini ka përjetuar sezone të suksesshme turistike.
Mirëpo, duke ditur rëndësinë vitale që ka turizmi si degë e ekonomisë për banorët e
komunës së Ulqinit, paraqitet nevoja e formimit të OT‐së e cila me një plan
veprimidhe objektiva strategjike e konkrete duhet të ndërmarrë përsipër
sinkronizimin e aktiviteteve,subjekteve dhe faktorëve publikë e privatë për avancimin
dhe zhvillimin e një turizmi mirë të balancuar e të qëndrueshëm, me një diversitet të
produktit turistik, që synon shtimin e ofertësturistike, përmirësimin dhe
profesionalizimin e shërbimeve turistike, gjë që doemos do të rezultojë në
kohëzgjatjen e sezonit turistik, rritjen e numrit të turistëve dhe do të jetë katalizator
icili i mungonte procesit të zbërthimit të zhvillimit ekonomik. 133
6. Roli i OrganizatësTuristike për zhvillimin e turizmit
Organizata turistike detyrë primare do të ketë:a)
zhvillimin dhe promovimin e turizmit, b) formimin e kushteve dhe aktivizimin e
resurseve turistike të komunës,c) nxitjen, koordinimin dhe organizimin e ngjarjeve
kulturore, artistike, sportive, afariste,etj., të cilat do të ndihmojnë në pasurimin e
ofertës turistike,d) stimulimin e atyre pjesëve të komunës të cilat nuk janë ose janë
fare pak të përfshira në aktivitetet turistike,e) organizimin e aksioneve të ndryshme
me qëllim të ruajtjes së territorit turistik, ambientit jetësor dhe pasurive kulturore,f)
ofrimin e shërbimeve si dhe të informatave të nevojshme për turistët, regjistrimin dhe
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përcjelljen e lëvizjes turistike në komunë,g) formimin e byrove turistiko‐informative
në vende të përshtatshme. 134
Gjithashtu, kjo organizatë do të bashkëpunojë ngusht me organet e komunës për të
marrë masa të nevojshme për përmirësimin e kushteve të qëndrimit të turistëve në
komunë dhe për t’i implementuar këto masa do të bashkëpunojë me organizatat
joqeveritare të cilat merren me çështjet e turizmit, hotelierisë, si dhe fusha të tjera të
rëndësishme për turizmin vendor, do të bashkëpunojë me organizatat e tjera turistike
në nivel republikan dhe atë ndërkombëtar, do të hartojë raportin dhe informatat për
nevojat e Organizatës Nacionale Turistike si dhe do të angazhohet në mjaft detyra të
tjera të cilat për qëllim kanë promovimin e ofertës turistike në territorin e komunës.
Nevojat dhe projektet të cilët duhet të renditen në bazë të prioriteteve dhe
mundësive për realizim janë të shumtë.
Së pari,
siç e përmenda edhe më parë, duhet filluar me përpilimin e një plan veprimi duke u
bazuar në gjendjen aktuale shikuar nga aspekti turistik. Ulqini është vend në zhvillim
dhe sa i përket industrisë turistike lë shumë për të dëshiruar.Ulqini duhet të zgjidhë
detyra komplekse: oferta e tij duhet të përcjellë zhvillimin ndërkombëtar në lëmin e
turizmit. Ulqini duhet ta definojë pozitën e vet se çfarë turizmi do. Njëkohësisht
duhet t’a zbatojë procesin e vështirë të transformimit në të gjithë segmentet e
ekonomisë dhe të jetës. Kjo detyrë vështirësohet kur kemi parasysh lëkundjet në
tregun botëror. Të gjitha destinacionet në rajon dhe më gjerë i pret një konkurrencë
më e fortë dhe luftë e ashpër për pjesën e tyre në treg. Andaj punohet pandërprerë në
përmirësimin e cilësisë së hoteleve,shërbimeve dhe infrastrukturës. Në këtë aspekt,
pozita e Ulqinit është momentalisht mjaftinferiore: i mungojnë mjetet financiare,
produkti i përshtatshëm për tregun dhe personeli profesionalisht i kualifikuar.
Ofertat janë të orientuara gati vetëm në tregun që ka mundësi tëvogla financiare
(Low‐Budget). 135 Edhe më tej ky mbetet tregu kryesor në Ulqin, meqë ka edheshumë
punë për t’u bërë nëse orientohemi në krijimin e produkteve cilësore për turizmin
elitar.Fillimisht Ulqinit i mungojnë hotelet e rikonstruktuara e të standardizuara, me
përjashtim tëOtrant‐it dhe ca të tjerë me kapacitet më të vogël, të cilët janë të
përshtatshëm për ofertë nëtregun e jashtëm. Hotelet e ish sektorit shoqëror, të cilët
zënë rreth 70% të shtretërve hoteliere në Ulqin, janë të vjetër, të lënë pas dore dhe të
pajisur dobët 136 . Kurse sektori privat, i konceptuar nëformë të moteleve, vilave,
bujtinave, etj. të cilat janë në pozitë konkurruese në rajon, do të duhej t’i
nënshtrohen procesit të standardizimit dhe legalizimit. Edhe përkundër mangësive të
lartpërmendura, Ulqini, përpos bukurive natyrore, posedon cilësi të çmuara
njerëzore: atë ekarakterizon bujaria, mikpritja dhe tradita e gjatë turistike, andaj me
plot bindje themi se suksesi nuk do të mungojë.
Tanimë me të madhe po punohet në përmbushjen e obligimeve juridike dhe
organizative. Ekipi punues fillestar do të jetë i ngushtë, mirëpo numri i të
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angazhuarve do të rritet dita ditës meqëllim që të jene sa më të përgatitur për fillimin
e sezonit të ardhshëm turistik.
Në raportet zhvillim qyteti‐turizëm, në rastin e Ulqinit, turizmi do të vazhdojë të ketë
rol parësor në të ardhmen e tij. Shumë ecuri të zhvillimit demografik, urban dhe
infrastrukturor të qytetit do të varen direkt apo indirekt nga ecuria e zhvillimit të
turizmit. Potencialet turistike mbeten të shumta dhe pjesërisht akoma të
pashfrytëzuara për një ndikim të tillë të turizmit në zhvillimin e ardhshëm të qytetit.
Të bëhet i mundur investimi në fushen e turizmit në mënyrë që të ndikojnë në
tërheqjen e vizitoreve.
Të pasqyrohen atraksionet, në sa më shumë guida turistike, pse jo dhe në internet.
Të bëhet negocimi me sherbimin e rendit publik për sigurinë e turistit.
Përfundime dhe Rekomandime
Duke parë se Turizmi së bashku me hotelierinë tani më janë afirmuar si fenomene
tipike të qytetrimit dhe civilizimit të sotëm. Ajo se cka parashikohet në të ardhmën
është rritja e mëtejshme e shkallës së interesit për këto fenomene nga ana e publikut
të gjërë, bizneseve private , shoqatave, institucioneve shoqerore , dhe kjo për arsye të
ndikimeve të fuqishme ekonomike e sociale, psikologjike e rekreative që bartin në
vete turizmi dhe hotelieria. Në raportet zhvillim qyteti‐turizëm, në rastin e Ulqinit,
turizmi do të vazhdojë të ketë rol parësor në të ardhmen e tij. Shumë ecuri të
zhvillimit demografik, urban dhe infrastrukturor të qytetit do të varen direkt apo
indirekt nga ecuria e zhvillimit të turizmit. Potencialet turistike mbeten të shumta
dhe pjesërisht akoma të pashfrytëzuara për një ndikim të tillë të turizmit në
zhvillimin e ardhshëm të qytetit.
Ulqini, me një bregdet për plazhe turistike prej 12.5 km të gjatë, me një vijë
bregdetare 44 km të gjatë, shfrytëzon sot vetëm 4% të plazheve. Me turizëm hotelier
modest ende, por me turizëm familjar shumë të zhvilluar (Ulqini në bazë të dhënave
që posedojm ka mbi 26 mijë banorë dhe në çdo shtëpi, ka dhoma për pushues
sezonalë), çmimet që ofrohen në Ulqin, janë shumë më konkurruese nga ato që
ofrojnë hotelet e vogla të Velipojës, apo edhe më tej në plazhet shqiptare.. Por edhe
infrastruktura e zhvilluar, ku nuk mungojnë dritat, uji, rrugët e mira, një shërbim i
shpejtë dhe i lirë taksie etj., janë elemente që bëjnë të këndshëm pushimin, ndërsa
pushuesit i ofrojnë gëzim dhe qetësi.
Pushteti lokal i Ulqinit ka një strategji turizmi, por vetë qyteti ende nuk ka të
miratuar planin urbanistik nga Qeveria e Malit të Zi, çka po pengon që turizmi të
zhvillohet sipas standardeve të sotme botërore. afërta gjeografikisht, me mundësi të
mëdha shkëmbimesh turistike, vuajnë nga dallimet e tyre jo të pakta. Nga që vetë
turizmi është konkurrencë, lufta bëhet me kushtet e akomodimit, ushqimit,
argëtimit, llojshmërisë së turizmit, shërbimeve etj. Duhet cekur se ndër shkaqet
kryesore që kanë ndikuar në mos ardhjen e investitorëve të huaj në Ulqin por edhe
ikjen e disave prej tyre nga Ulqini, janë klima e papërshtatshme për investime;
moszbatimi i ligjeve në fuqi; niveli i lartë i korrupsionit; ekonomia joformale… Po
ashtu, rënia e vazhdueshme e investimeve të huaja në Mal të Zi është edhe pasojë e
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mungesës së politikave investuese, tregtare dhe fiskale. Investimet e pakta të huaja
që kanë ndodhur në Ulqin kryesisht janë përshkuar me një proces të gabueshëm të
privatizimit të përcjellë me politikë të dëmshme në sektorin bankar dhe ato si të tilla
natyrisht se nuk sollën ndonjë rezultat të kënaqshëm. Mirëpo rezultate të mira nuk
ka patur as në investimet nga biznesi i ndërmarrjeve ulqinake. Në Ulqin janë
vlerësuar katër fusha rregulluese si: hapja e biznesit, marrja e lejeve të ndërtimit,
regjistrimi i pronës dhe zbatimi i kontratave. Karakteristikë e përbashkët negative
nga ky kënd është se për ta bërë një biznes funksional me dokumentacionin e
nevojshëm duhet se paku një muaj kohë. Ndërkohë, qeveria aktuale e komunës së
Ulqinit ka paralajmëruar një pako të re lehtësuese fiskale për një pjesë të sektorëve
biznesor e paralel me këtë edhe masa shtesë në taksimin e qytetarëve /
konsumatorëve.
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Decentralizimi fiskal dhe autonomia financiare e pushtetit lokal
në Kosovë
Fiscal decentralization and financial autonomy of local government in Kosovo
Abstract
In this paper is discussed fiscal decentralization and financial autonomy of local
authorities in the Republic of Kosovo. In transition countries, the process of
decentralization of the main components of their fiscal issues is considered
separately.
Local governments in addition to local incomes, depend on central government
funding through government grants.
Key concepts: fiscal decentralization, local government, the revenues, government
grants.
Përmbledhje
Në këtë punim është shtjelluar decentralizimi fiskal dhe autonomia financiare e
pushteteve lokale në Republikën e Kosovës. Në vendet e tranzicionit, në procesin e
decentralizimit të tyre ndër komponentët kryesore konsiderohen veçmas çështjet
fiskale. Pushteti lokal përveç të hyrave lokale, varen edhe nga financimi i pushtetit
qendrorë përmes grandeve qeveritare.
Koncepte kyçe:Decentralizimi fiskal, Pushteti lokal, të hyrat vetanake, grandet
qeveritare.
Hyrje
Decentralizimi dhe zhvillimi i pushteteve lokale moderne ishin komponentë
fundamentale në tranzicionin e vendeve të Evropës Juglindore. Bazat e qeverisjes
lokale janë paraparë me Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale. Në Kosovë,
materia e çështjeve fiskale rregullohet me Ligjin, Nr.03/l‐049, Për Financat e Pushtetit
Lokal, ku përcaktohet mënyra e financimit të pushtetit lokal.
Në Republikën e Kosovës, decentralizimi fiskal si proces i bartjes së përgjegjësive në
sferën fiskale, nga organet qendrore në ato lokale është një fenomen i ri që zë fill pas
vitit 1999, në krahasim me vendet tjera të rajonit. Ligji i financave të pushtetit lokal
(LFPL), rregullon autonomin financiare të pushtetit lokal, mirëpo ekziston varësia
financiare e tyre nga niveli qendrorë si rezultat i pjesëmarrjes dominante të grandeve
nga niveli qendrorë në krahasim me të hyrat lokale në kuadër të buxheteve të tyre.
Decentralizimi fiskal
Decentralizimi është një proces afatgjatë gradual që përfshinë, brenda një kuadri
ligjor të përshtatshëm, komponentë të ndryshëm, të tillë si decentralizimin politik,
decentralizimin administrativ dhe decentralizimin fiskal.
Decentralizimi dhe zhvillimi i pushteteve lokale moderne ishin komponentë
fundamentale në tranzicionin e vendeve të Evropës Juglindore. Bazat e qeverisjes
lokale janë paraparë me Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale. Karta Evropiane
është miratuar në formë të një konvente, nga Këshilli i Ministrave i Komisionit
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Evropian.137 Në këto vende ndër komponentët kryesore në procesin e decentralizimit
të tyre, veçmas konsiderohen çështjet fiskale. Kjo për faktin se decentralizimi fiskal u
mundëson pushteteve lokale të kenë më shumë kompetenca dhe përgjegjësi në
menaxhimin e të hyrave vetanake fiskale dhe në menaxhimin e shërbimeve publike.
Decentralizimi fiskal në përgjithësi i referohet bartjes së tatimit dhe shpenzimeve nga
kompetencat dhe kontrolli i autoriteteve të qeverisë qendrore në autoritetet
qeveritare nën‐kombëtare(nivelet rajonale, provinciale, bashkiake etj).
Ndër komponentët kryesore të decentralizimit dhe operimit të qeverive lokale
janë:138
‐Korniza dhe struktura legale dhe kushtetuese të qeverive lokale,
‐Politikat lokale, vendimmarrjet dhe organizimi i brendshëm,
‐Administrimi qeveritar lokal dhe mekanizmat e furnizimit të shërbimeve,
‐Çështjet fiskale.
Nga pikëpamja ligjore, fuqia e qeverive lokale për të shpenzuar dhe për të vendosur
tatime jepet nga shteti.139 Në këtë kuadër, mund të themi se qeveritë lokale përveç
kuadrit ligjor të aprovuara nga institucionet qendrore, nuk mund të jenë efikase dhe
të trajtohen si të tilla pa autonomi fiskale. Në Kosovë, materia e çështjeve fiskale
rregullohet me Ligjin, Nr.03/l‐049, Për Financat e Pushtetit Lokal, ku përcaktohet në
nenin 7 dhe nenin 8, mënyra e financimit të pushtetit lokal.140
Gjithsesi, decentralizimi fiskal konsiderohet mjet i rëndësishëm, pasi tregon qartë
pjesëmarrjen demokratike në procesin e vendimmarrjes dhe në këtë mënyrë për
rritjen e përgjegjësive dhe transparencës buxhetore.
Në Republikën e Kosovës, decentralizimi fiskal si proces i bartjes së përgjegjësive në
sferën fiskale, nga organet qendrore në ato lokale është një fenomen i ri që zë fill pas
vitit 1999, në krahasim me vendet tjera të rajonit. Pas përfundimit të luftës në vitin
1999 dhe përgjatë periudhës së shtet‐formimit, procesit të decentralizimit në Kosovë i
është kushtuar kujdes i veçantë në:
1.Sigurimin e bazës ligjore,
2.Reforma në pushtetin lokal për formimin e njësive të reja komunale,
3.Bartja e kompetencave dhe përgjegjësive nga niveli qendror në atë lokal(edhe pse në
vazhdimësi ka pasur dhe ka nevojë për koordinim).
Vlen të ceket se, organizimi dhe funksionimi i pushtetit lokal deri në shpalljen e
Pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 është rregulluar me rregulloret e nxjerra nga
administrata e UNMIK‐ut e vendosur në Kosovë pas përfundimit të luftës në vitin
1999. Vendosjen e bazës ligjore që ndërlidhet me decentralizimin dhe avancimin e
administratës dhe qeverisjes lokale në Kosovë mund ta paraqesim të ndarë në dy
periudha:
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Karta Evropiane për Vetëqeverisje Lokale, Këshilli i Evropës, Strasburg, 15 Tetor 1985.
Karta Evropiane përbën aktin më të lartë, që përcakton parimet e vetëqeverisjes lokale në shtetet
antare të Këshillit të Evropës. Karta Evropiane parasheh se parimi i vetëqeverisjes lokale duhet të
njihet me legjislacion vendor dhe me kushtetutë.
138
Tamas M. Horvath, Decentralizimi:Ekspermente dhe reforma, faqe 15, dhjetor 1999.
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Harvey S. Rosen, Financa Publike, faqe 10. Viti 2003
Ligjin, Nr.03/l‐049, Për Financat e Pushtetit Lokal, në nenin 7 përcaktohen burimet financiare
komunale, në nenin 8 përcaktohen kategorit e të hyrave vetanake.
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1.Periudha e parë.‐ përfshin periudhën nga paslufta e deri në vitin 2007, gjatë kësaj
periudhe baza ligjore për funksinimin e pushtetit lokal është rregulluar me
rregulloret e UNMIK‐ut, ku Rregullorja Nr.2000/45 Mbi Vetëqeverisjen Lokale
konsiderohet akti i parë rregullativ në vendosjen e themeleve të një vetëqeverisje
lokale demokratike. Periudha deri në shpalljen e Pavarësisë së Kosovës përmban në
vete dy faza:
1.Periudha e administrimit të komunave sipas rregullativave ligjore nga Administrata
e UNMIK‐ut, me Administratorin e caktuar komunal (Rregullorja e UNMIK‐ut
Nr.1999/14 dhe Rregullorja e UNMIK‐ut Nr.2000/45),
2. Periudha e administrimit të komunave sipas rregullativave ligjore nga Administrata
e UNMIK‐ut, por pa administrator ndërkombëtar të komunave (Rregullorja e
UNMIK‐ut Nr.2003/11 dhe Rregullorja e UNMIK‐ut Nr.2007/30).
2.Periudha e dytë fillon në vitin 2007 (me zgjedhjet e para të organizuara nga
institucionet vendore dhe ndryshimeve politike në vend) dhe nxjerrja e legjislacionit
për vetëqeverisje lokale nga institucionet e pavarura të Republikës së Kosovës duke e
mbështetur këtë proces përmes tri ligjeve bazë:Ligji për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L‐
040, Ligji për Financimin e Pushtetit Lokal, Nr.03/L‐049 dhe Ligji për Kufijtë
Administrativ, Nr.03/L‐041.
Me këto ligje bazë, përcaktohet statusi ligjor i Komunave, kompetencat dhe parimet e
përgjithshme të financave komunale, organizimi dhe funksionimi i organeve
komunale, mardhëniet brenda komunave dhe bashkëpunimi ndërkomunal, duke
përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar dhe mardhëniet ndërmjet komunave dhe
pushtetit qendrorë.
Autonomia fiskale e Komunave
Decentralizimi konsiston në transferin e autoritetit dhe përgjegjësive lidhur me
funksionet publike nga niveli qendrorë në nivelin e qeverisjes lokale.
Pushteti lokal për ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë efikase në nivelin lokal
duhet të kenë shkallë të caktuar të autonomisë fiskale. Në këtë kuadër, çështja fiskale
mbetet preokupimi kryesor i pushteteve lokale pasi nga to varet masa e ofrimit të
shërbimeve publike. Vendet e ndryshme gjatë procesit të tranzicionit në kuadër të
kornizës ligjore kanë lëvizur edhe në drejtim të çështjeve fiskale. Me fjalë të tjera, në
bazë të kuadrit ligjor, pushteti lokal nxjerr buxhetin lokal duke përfshirë në
parashikimet e tyre të gjitha shpenzimet dhe të hyrat në nivel lokal. Pra, pushteti i
vërtet i autoriteteve lokale varet në autonominë financiare dhe përgjegjësinë e tyre,
paralel me të drejtën për vendimmarrje të pavarur.141
Në Kosovë, Ligji i financave të pushtetit lokal (LFPL), rregullon autonomin fiskale të
pushtetit lokal, mirëpo ekziston varësia financiare e tyre nga niveli qendrorë si
rezultat i pjesëmarrjes dominante të grandeve nga niveli qendrorë në krahasim me të
hyrat lokale në kuadër të buxheteve të tyre. Decentralizimi fiskal pasqyron procesin e
ndarjes së fuqive vendimmarrëse fiskale dhe përgjegjësive menaxhuese tek nivelet më
të ulëta të qeverisjes në kuadër të sistemit qeveritar. Prandaj, qeveritë lokale duke
marrur përsipër funksionin e autoritetit vendimmarrës në nivelin lokal, kanë
përgjegjësin në ofrimin e shërbimeve publike dhe mbështetjen financiare të tyre.
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Tamas M. Horvath, Decentralizimi:Ekspermente dhe reforma, faqe 28, dhjetor 1999.
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Marrëdhëniet fiskale ndërqeveritare
Mardhëniet fiskale ndërqeveritare në Kosovë janë themeluar në vitin 2001 dhe 2002
kur është paraqitur sistemi i financave Komunale në mbështetje të decentralizimit
fiskal. Ky sistem ka avancuar decentralizimin fiskal pasi që Komunat kanë
kompetenca të konsiderueshme sa u përket shpenzimeve, ofrimit të shërbimeve
publike, kompetenca për mbështetjen e të hyrave dhe autorizime të gjëra rreth
menaxhimit financiar.
Marr parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, në fazën e tranzicionit dhe
bazuar në Kushtetutën e Kosovës, vlen të ceket se duhet aplikuar modelin
kooperativë të mardhenieve fiskale në mes të pushtetit, e jo modelin e integritetit dhe
te sovranitetit fiskal të çdo niveli të pushtetit. Modeli i njësuar i mardhënieve fiskale,
që aktualisht është prezent në Kosovë, konsiston në rregullimin e mardhënieve
fiskale për tërë shtetin. Në këtë kuadër, sigurimi i mjeteve dhe ndarja e tyre bazohet
në rolin, kompetencat dhe në funksionet e çdo niveli të pushtetit. Lidhur me
instrumentet fiskale të cilat aplikohen dhe sigurojnë mjete të konsiderueshme për
nivelin qendror janë tatimi në të ardhura, tatimi në fitim të korporatave, tatimi në
vlerën e shtuar, taksa doganore, akciza, ndërsa tatimi në pasuri dhe format tjera të
tatimeve dhe taksave, si dhe të hyrat tjera fiskale duhet ti takojnë nivelit lokal.
Modeli i rregullimit të njësuar të mardhënieve fiskale në nivel të organeve qendrore
dhe lokale konsiston në mes tjerash në:
‐Rregullimin normativ ligjor të formave tatimore dhe të elementeve tatimore
(obligimi tatimor, baza tatimore, përqindja tatimore, tarifa tatimore etj).
Duke pasur parasysh ndryshimet e mëdha në nivelin e zhvillimit rajonal të cilat janë
të pranishme, rëndësi të posaçme duhet kushtuar sistemit të mjeteve plotësuese dhe
formave tjera të ndihmës për nivelin lokal. Veçmas pjesa e mjeteve plotësuese kërkon
një trajtim shumëdimensional përfshirë: shuma, dinamika dhe ndarja e tyre në bazë
të kritereve objektive, me orientim të realizimit të barazisë në zhvillimin ekonomik,
përkatësisht të barazisë së kapaciteteve fiskale, si dhe në zhvillimin e ekuilibruar dhe
stabil ekonomik dhe rajonal.
Gjenerimi i të hyrave lokale
Sistemi i financimit komunal dhe vetë buxheti komunal bazohet në Ligjin për
financimin e pushtetit lokal (LFPL). LFPL‐ja paraqet bazën e financimit të pushtetit
lokal dhe rregullon materien e financimit nga buxheti qendror për buxhetin e
komunave në formë të grandeve dhe të hyrat vetanake të komunave. Pushteti në
nivelin lokal, përveç të hyrave të cilat gjenerohen në nivelin lokal, bazohen edhe në të
hyrat të cilat vijnë nga pushteti qendror.
Financimi nga buxheti qendror për buxhetin e komunave vjen në formë të grandeve
të rregullta si vijon: Grandi i përgjithshëm operativ, grandi specifik për arsim, grandi
specifik për shëndetësi.
Të hyrat vetanake të pushtetit lokal përfshijnë të hyrat të cilat gjenerohen nga këto
burime të të hyrave: Tatimi në pronë, taksat komunale, gjobat, shitja e aseteve dhe të
hyrat tjera.
Prandaj, burimet e financimit komunal përfshijnë sistemin e dyanshëm të financimit:
1.Të hyrat vetanake të Komunave,
2.Grantet (transferet) qeveritare.
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Në shumicën e vendeve shuma e të ardhurave të gjeneruara në nivel lokal është
minimale, dhe kryesisht mbështeten në transfertat për të kompensuar mungesën e të
ardhurave lokale. Në kuadër të financimit Komunal në Kosovë, buxheti Komunal
dominohet nga transferet (grandet) nga niveli qendrorë, ndërsa të hyrat vetanake të
gjeneruar në nivelin lokal janë ende në nivel të ulët. Varshmëria e buxhetit komunal
nga buxheti qendror vështirëson autoritetet lokale që të planifikojnë buxhetet e tyre
në periudhë afatgjate. Në këtë drejtim, Pushteti lokal duhet të ketë parasysh ngritjen
e përformacës në mbledhjen e të hyrave në nivelin lokalTabela: Burimet e financimit
komunal 2011‐2015 (milion euro)
Përshkrimi
1.Grantet qeveritare
Granti i pergjithshem
Granti specifik për shëndetësi
Granti specifik për arsim
Financimi bazë
Politikat në vazhdim:
Qendra e ekselencës
Gjuha angleze
Pedagogët
2.Grantet për kompetencat e
shtuara
(kujdesi shëndetësor dytësor)
3.Të hyrat vetanake komunale
4.Financimi kontingjent për
decentralizim
MAPL(komunat e reja)

5.Totali i financimit Komunal

2011
295.90
114.20
38.20
143.50
142.85
0.65
0.04
0.46
0.15
2.85

2012
298.83
118.70
39.83
140.30
139.09
1.21
0.43
0.78

2014
312.19
129.90
41.10
141.19
140.32
0.87
0.87

2015
312.34
130.05
41.10
141.19
140.32
0.87
0.87

2.60

2013
309.92
128.30
40.43
141.19
140.32
0.87
0.87
0.00
0.00
2.60

0.00
0.00

0.00
0.00

51.88
1.50

60.00
‐‐‐

63.00
‐‐‐

64.00
‐‐‐

65.00
‐‐‐

352.13

361.43

375.52

376.19

377.34

Burimi: Korniza afatmesme e shpenzimeve 2013‐2015, Ministria e Financave, Prishtinë
2012
Nga tabela, shihet se komunat varen nga burimet e financimit të nivelit qendrorë,
përkatësisht nga grandet qeveritare të cilat në totalin e financimit komunal në vitin
2011 prej 352.13 milion euro përfshinë shumën prej 295.90, ndërsa në vitin 2012 nga
361.43 milion euro sa ishte financimi total Komunal kishin pjesëmarrje prej 298.83
milion euro, ndërsa burimet vetanake të Komunave janë në nivel të ulët, ku në vitin
2011 në financimin total Komunal prej 352.13 milion euro, të hyrat vetanake komunale
kishin pjesëmarrje prej 51.88 milion euro, ndërsa në vitin 2012, nga totali i financimit
komunal prej 298.83 milion euro, kishin pjesëmarrje prej 60.00 milion euro. Një ecuri
e tillë e varshmërisë së financimit komunal nga financimi i nivelit qendrorë sipas
parashikimeve afatmesme pritet të vazhdoj edhe në vitet në vijim.
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Kapacitetet financiare të Komunave në periudhën afatmesme
Duke u bazuar nga përvojat e viteve të kaluara dhe më qëllim të vazhdimit të
reformave të procesit buxhetor, buxheti komunal do të vazhdojë të ndërtohet sipas
strukturës bazë të programeve. Për të përmirësuar gjithë përfshirjen, transparencën
dhe kredibilitetin e formulimit të buxhetit komunal në periudhën e ardhshme
hartimi i buxhetit duhet të ndërtohet në përputhje me dispozitat e Ligjit për Financat
e Pushtetit Lokal dhe Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.
Parimet e financimit komunal dhe pjesëmarrja e buxhetit komunal në Buxhetin e
Republikës së Kosovës (grandet qeveritare për komunat), strukturohen në linjë me
Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL).
Komunat, nga viti në vit kanë pasur një shkallë të rritur të decentralizmit fiskal dhe
transparencës së buxhetit komunal në formulimin, regjistrimin, ekzekutimin dhe
raportimin e buxhetit.Nga tabela në vijim pasqyrohet Buxheti i Komunave për vitet
2010‐2014.
Tabela: Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve komunale(në milion euro)
Përshkrimi
2010
2011
2012
2013
2014
Të
hyrat 284,504.860 352,378.493 367,768.210 367,145.700 371,145.700
Komunale
totale
Grandet
234,104.860 300,490.782 307,349.211
303,545.700 306,545.700
Qeveritare
Te
hyrat 50,400.000
51,887.711
60,419.000
61,000.000
62,000.000
vetanake
Shpenzimet 284,504,860 352,406.493 367,406.210 367,145.700 371,145.700
Komunale
totale
Shpenzimet 182,468.527 228,085.170 240,290.968 242,054.938 246,054.938
rrjedhëse:
‐Pagat dhe
mëditjet,
‐Mallrat dhe
shërbimet,
‐
Shpenzimet
Komunale,
‐
Subvencione
dhe
transfere
Shpenzimet 108,617.815
124,321.323
127,477.243
125,090.762 125,090.762
Kapitale
Burimi:Ministria e Financave, Përmbledhje e Buxhetit të Komunave për vitin 2012‐
2014
Nga tabela shihet qartë varësia e financimit komunal nga grandet qeveritare dhe
pjesëmarrja e ulët e të hyrave komunale në të hyrat komunale totale.
Në kuadër të të hyrave komunale totale prej 284,504.860 milion euro në vitin 2010,
grandet qeveritare kanë pjesëmarrje prej 234,104.860 milion euro, shprehur në
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përqindje 82% në të hyrat totale komunale, ndërsa të hyrat vetanake 50,400.00 milion
euro apo 18%, e cila ecuri e varësisë së të hyrave komunale nga grandet qeveritare dhe
pjesëmarrja e ulët e të hyrave vetanake pritet të vazhdoj edhe në periudhën
afatmesme.
Konkluzione dhe Rekomandime
Pushteti i vërtet i autoriteteve lokale varet në autonominë financiare dhe
përgjegjësinë e tyre, paralel me të drejtën për vendimmarrje të pavarur.
Lidhur me këtë mund të konstatojmë se çështje esenciale në decentralizimin fiskal
mbetet shkalla e autonomisë fiskale në nivelin e pushtetit lokal. Pushtetin lokal në
Kosovë e karakterizon niveli i ulët i të hyrave vetanake nga tatimi në pronë në raport
me transfertat qeveritare të cilat dominojnë në të hyrat totale komunale. Një gjendje
e tillë tregon vazhdimësinë e varësisë së buxheteve komunale nga transfertat
qeveritare dhe gjenerimin e ulët të të hyrave vetanake.
Tatimet pronësore në përgjithësi janë lehtësisht të parashikueshme, por në Kosovë ka
nevojë për më shumë vetëdije tatimore.
Pushteti lokal për ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë efikase në nivelin lokal
duhet të kenë shkallë të caktuar të autonomisë fiskale. Në këtë kuadër, çështja fiskale
mbetet preokupimi kryesor i pushteteve lokale pasi nga to varet masa e ofrimit të
shërbimeve publike. Në kuadër të pushteteve lokale, çështje esenciale mbetet çështja
financiare duke vazhduar varësia financiare nga transfertat qeveritare dhe nivelin e
ulët të gjenerimit të të hyrave vetanake. Në të hyrat totale Komunale, transfertat
qeveritare kanë pjesëmarrje prej 82%, ndërsa të hyrat komunale kanë pjesëmarrje
dukshëm më të ulët prej 18%. Tatimi në pronë si burim i të hyrave lokale që nga viti
2003 e në vazhdimësi ka shënuar performancë solide në të hyrat buxhetore lokale.
Pjesëmarrja e tij në financat lokale nuk tejkalon 27% të të hyrave lokale, në të hyrat
totale komunale sillet rreth 4.8%, ndërsa në të hyrat e përgjithshme sillet rreth 1%.
Pjesëmarrja e tatimit në pronë në të hyrat e përgjithshme buxhetore jo vetëm tek ne
por edhe në vendet e rajonit dhe në kuadër të BE‐së është në nivel të ulët. Mbetet
para autoriteteve lokale në ngritjen e performances në gjenerimin e të hyrave lokale,
përmes ngritjes së kapaciteteve institucionale, në vetëdijesimin e qytetërave për
rendësin e pagimit të taksave lokale, si dhe uljen e varësisë financiare nga transfertat
qeveritare. Në kuadër të financimit Komunal në Kosovë, buxheti Komunal vazhdon
të dominohet nga transferet(grandet) nga niveli qendrorë në raport me të hyrat
vetanake të gjeneruar në nivelin lokal duke ndikuar në njërën anë në varshmërinë
financiare të Pushteteve Lokale nga niveli qendrorë dhe në anën tjetër vështirëson
autoritetet lokale që të planifikojnë buxhetet e tyre në periudhë afatgjate. Me fjalë
tjera, kapaciteti financiar i Pushtetit lokal i pamjaftueshëm reflektohet në ofrimin e
shërbimeve publike dhe proceset zhvillimore lokale.
Literatura:
1.Robert D. Ebel dhe Gabor Peteri, Libër udhëzues mbi decentralizimin në Kosovë,
Prishtinë 2007,
2.Decentralizimi dhe qeverisja lokale në Kosovë‐ sfidat dhe mundësitë, UNDP,
Prishtinë 2007,
3.Mardhëniet ndërmjet autoriteteve qendrore dhe lokale në Kosovë, OSCE, shkurt
2008,
4.Harvey S. Rosen, Financa Publike, viti 2003
5.Ligjin, Nr.03/l‐049, Për Financat e Pushtetit Lokal,
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Eriklida Shpori
Jerta Bushati
Procedura e riorganizimit të shoqërive tregtare në Republikën e
Shqipërisë
Abstract
Companies are founded by two or more natural persons and / or legal, to agree to
achieve common economic objectives, and contributions to society, as defined in its
charter. Various legislations have provided various types of companies among which
partners can choose to create a society according to their requirements. In our
legislation provides for four types of companies that operate commercial and simple
partnerships envisaged in civil law can not urshtrojnë commercial activity. The
criteria by which the separation is based on the various types of societies are three: a)
the presence or not of unlimited personal liability of the partners or for payment of
debts of the company, b) the nature of the activity of the society, c) the presence or
not of stock . The law approved on Business is a qualitative step towards
modernization, the most important part of commercial legislation to align it fully
with the relevant EU. It also includes European and international rules of conduct of
joint stock companies, represented mainly by the OECD Principles and Guidelines for
Running Holding Companies.
Tregtia është forca shtytëse e zhvillimit njerëzor. Motivi i trajtimit ligjor të
marrëdhënieve tregtare është krijimi i një klime sa më të përshtatshme për të
mbrojtur lëvizjen e lirë të tregtisë dhe evitimi i ligjeve që dëmtojnë konsumatorët.
Objekti i së drejtës tregtare është i gjërë dhe jo shumë i përkufizuar që tenton të
rregullojë disa sfera aktivitetesh.142
E drejta tregtare në mënyrë të drejpërdrejtë merret me aktivitetin sipërmarrës, është
një e drejtë që rregullon marrëdhëniet që shfaqen gjatë aktivitetit sipërmarrës që janë
marrëdhëniet mes sipërmarrësve dhe pronarëve të kapitalit, marrëdhëniet mes
sipërmarrësve e punëtorve, marrëdhëniet mes sipërmarrësve e konsumatorve dhe
marrëdhëniet që vendosen mes vetë sipërmarrësve.
Në Shqipëri veprimtaria tregtare rregullohet me një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore
si p.sh me Kodin Civil, ligji me nr. 7850, datë 20.07.1994, i ndryshuar, me ligjin me nr.
9723, datë 03.05.2007 “Për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit”, me ligjin nr. 9754,
date 14.06.2007 "Për përgjegjësinë penale të personave juridikë", ligjin nr. 9901, datë
14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ligji nr. 8901, date 23.05.2002 "Për
falimentimin", i ndryshuar, ligjin nr. 9879, datë 21.02.2009 "Për titujt" etj.
Ligji “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” rregullon, themelimin dhe administrimin e
shoqërive tregtare, të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, të ortakëve dhe
aksionarëve, riorganizimin dhe likuidimin e shoqërive tregtare. Tregtarët dhe
shoqëritë tregtare regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, në përputhje
me këtë ligj dhe me ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qëndrën Kombëtare të
Regjistrimit", të ndryshuar.
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Malltezi, Argita. (2011) "E drejta Shqipëtare e shoqërive tregtare", Tiranë: mediaprint, fq. 1‐18
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Shoqëritë tregtare themelohen nga dy ose më shumë persona fizik dhe/ose juridik, që
bien dakord për arritjen e objektivave ekonomike të përbashkëta, duke dhënë
kontribute në shoqëri, sipas përcaktimeve në statutin e saj. Shoqëritë me përgjegjësi
të kufizuar dhe shoqëritë aksionare mund të themelohen edhe vetëm nga një person
fizik dhe/ose juridik (shoqëritë me ortak apo aksionar të vetëm), duhet të
regjistrohen sipas nenit 22 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qëndrën Kombëtare të
Regjistrimit", si dhe neneve të përcaktuara në ligjin “Për tregtarët dhe shoqëritë
tregtare” sipas formës përkatëse të shoqërisë tregtare. Shoqëritë tregtare fitojnë
personalitetin juridik në datën kur kryhet regjistrimi i tyre në Qëndrën Kombëtare të
Regjistrimit.
Në lidhje me riorganizimin e shoqërive tregtare ligji përcakton se: “Dispozitat e kësaj
pjese janë të zbatueshme vetëm për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe
shoqëritë aksionare.”143 Një shoqëri mund të riorganizohet në tre mënyra:
nëpërmjet bashkimit me një shoqëri tjetër,
nëpërmjet ndarjes në dy apo më shumë shoqëri të tjera ose
nëpërmjet shndërrimit të formës ligjore.
Për sa mësipër, ligji mban dy qëndrime të ndryshme sa i takon riorganizimit
të shoqërive të personit dhe atyre të kapitalit, pasi për shoqëritë e personit nuk
parashikohet rregullimi i ndarjes dhe bashkimit të shoqërive, arsyeja qëndron tek
përgjegjësia e pakufizuar që mban ortaku në shoqërinë kolektive dhe komandite.
Arsyeja e këtij qëndrimi nga ana e ligjvënësit argumenton Malltezi në "E drejta
shqiptare e shoqërive tregtare" është: " për të siguruar transferimin e plotë dhe
respektimin e të drejtave të ortakëve/aksionarëve, kreditorëve dhe punëmarrësve,
ligji synon të garantojë që ndarja, bashkimi dhe shnërrimi nuk do të përdoren për t'u
fshehur pas përgjegjësisë së kufizuar dhe me qëllim që të dëmtohen palët e treta."
Nga ana tjetër në rastin e shoqërive të personit nuk ekziston ky lloj problemi, pasi
përgjegjësia e ortakëve ndaj të tretëve është me pasurinë e vet personale. Por mos
parashikimi nga ana e legjislatorit nuk duhet kuptuar si pamundësi për riorganizim
nga ana e këtyre shoqërive, përkundrazi, proçesi i ndarjes dhe i bashkimit të tyre
është më fleksibël sa i takon rregullave që duhet të ndjekin.144
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Neni 214, pika 1 i ligjit me Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”:
“Dispozitat e kësaj pjese janë të zbatueshme vetëm për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe
shoqëritë aksionare.”

144

Neni 50, i ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” parashikon
shndërrimin e shoqërive të personit në këtë: "1. Kur, për çfarëdo arsye, shoqëria kolektive
mbetet me një ortak të vetëm, atëherë ai është i detyruar që, brenda 6 muajve nga ngjarja e
këtij fakti, të marrë masat e nevojshme për ta përshtatur shoqërinë me kërkesat e këtij ligji, apo
në mënyrë alternative t’i kalojë veprimtarinë e saj një shoqërie të themeluar rishtazi, që

pranon ekzistencën e një ortaku të vetëm ose të vazhdojë ushtrimin e veprimtarisë duke u
regjistruar si tregtar. 2. Nëse brenda afatit të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, ortaku i
mbetur nuk regjistron një prej veprimeve si më sipër në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit,
shoqëria kolektive vlerësohet e prishur dhe likuidohet sipas dispozitave të këtij ligji. Çdo
person i interesuar mund t’i drejtohet gjykatës për të konstatuar prishjen e shoqërisë."
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Për riorganizimin e shoqërive ligji ka parashikuar kushtin që shoqëritë mund
të riorganizohen vetëm pasi kanë qenë të regjistruara për të paktën një vit.145 Çdo
bashkim apo ndarje e shoqërive tregtare vjen si pasojë e marrëveshjes së ortakëve apo
aksionarëve, dhe shoqëria “mbaron” në kuptim që nuk vazhdon më si person juridik.
Vendimi për riorganizimin e shoqërisë merret nga Asambleja e Përgjithshme në
zbatim të germës gj, pika 1 e nenit 81. Asambleja mblidhet në zbatim të nenit 83/1 për
rastin e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar146, ndërsa për shoqëritë anonime
vendimi merret në dhe për zbatim të nenit 155, germa h. e ndërkohë që Asambleja
mblidhet në zbatim të nenit 136 e vijues të ligjit “Për tregatrët dhe shoqëritë
tregtare”.147
Janë parashikuar dy mënyra për të realizuar bashkimin e dy ose më shumë shoqërive
nëpërmjet: Kalimit të të gjitha aktivëve e pasivëve të njërës ose më shumë prej
shoqërive, që quhen shoqëritë e përthithura, të një shoqëri tjetër ekzistuese, e quajtur
shoqëria përthithëse, në këmbim të aksioneve apo kuotave të kësaj shoqërie. Ky
proçes quhet bashkim me përthithje, dhe, përmes themelimit të një shoqërie të re,
tek e cila kalohen të gjitha aktivet e pasivet e shoqërive ekzistuese, që bashkohen në
këmbim të aksioneve apo kuotave të shoqërisë së re. Ky proçes quhet bashkim me
krijim i një shoqërie të re.148
Bashkimi me përthithje
Në mënyrë që të realizohet bashkimi i dy ose më shumë shoqërive duhet që
të arrihet marrëveshja mes përfaqësuesve ligjorë të shoqërive, të cilat marrin pjesë në
bashkim. Ato hartojnë një projektmarrëveshje me shkrim, e cila është një kontratë, që
përmban termat përfundimtarë që u propozohen ortakëve/aksionarëve për
nënshkrim, ku përcaktohen të paktën elementë të tillë si: emrat e regjistruar dhe
selitë e shoqërive, që marrin pjesë në bashkim; pranimi i palëve për kalimin e
pasurive të secilës shoqëri që përthithet, në këmbim të aksioneve apo kuotave të
shoqërisë përthithëse; raporti i këmbimit të aksioneve apo kuotave dhe çdo shumë e
pagueshme në para; kushtet e ndarjes së aksioneve apo kuotave në shoqërinë
përthithëse; të drejtat, që rrjedhin nga aksionet e shoqërisë përthithëse; pasojat që
bashkimi do të ketë ndaj punëmarrësve e përfaqësuesve të tyre, si dhe masat e
propozuara për to etj.149
Përfaqësuesit ligjorë të secilës prej shoqërive, hartojnë një raport të hollësishëm, ku
shpjegohet marrëveshja e bashkimit dhe përshkruhen bazat ligjore dhe ekonomike
për të e, në veçanti, raporti i këmbimit të aksioneve, kuotave apo të drejtave të
145

Neni 214, pika 3 i ligjit me Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”:
“Shoqëritë mund të riorganizohen vetëm pasi kanë qenë të regjistruara për të paktën një vit.”
146
Neni 81, pika 1, gërma gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë; dhe neni 83, pika 1: “Asambleja
e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim
nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë
vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7
ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.”
147
Neni 135, gërma h: “riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë”; Neni 136: “Asambleja e përgjithshme
duhet të thirret, kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë aktive, të cilat kanë një vlerë më të
lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
Pika 4 e nenit 13 të këtij ligji zbatohet në rastin kur veprimet sipas kësaj pike do të kryhen me personat
e përmendur në pikat 2 dhe 3 të nenit 13 të këtij ligji.”
148
Neni 215 i ligjit me Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
149
Neni 216 i ligjit me Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
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veçanta. Në raport përshkruhen edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë
hasur. Raporti duhet të përshkruajë edhe pasojat e këtij bashkimi mbi punëmarrësit e
shoqërive pjesëmarrëse. Dhe në mënyrë të detyrueshme është parashikuar që secila
shoqëri, që merr pjesë në bashkim, jo më vonë se 1 muaj përpara datës së caktuar për
mbledhjen e asamblesë, të depozitojë pranë Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit dhe
të publikojë në faqen e internetit të shoqërisë, nëse ka, projektmarrëveshjen dhe
raportin e bashkimit, sipas pikës 2 të këtij neni, ndërsa pasqyrat financiare vjetore,
raportet e ecurisë së veprimtarisë e dokumentet publikohen, në mënyrë të
detyrueshme, për të paktën tri vitet e fundit.
Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, që marrin pjesë në bashkim, caktojnë
ekspertë të pavarur të liçencuar të fushave të ndryshme, për të vlerësuar kushtet e
projektmarrëveshjes së bashkimit. Ekspertët mund të caktohen për secilën shoqëri
ose në mënyrë të përbashkët për të gjitha shoqëritë, që marrin pjesë në bashkim. Ata
caktohen nga gjykata përkatëse, nëse kjo kërkohet nga përfaqësuesit ligjorë.
Duhet të kuptojmë që në rastin e bashkimit të shoqërive, shoqëria përthithëse nuk
barazohen në vlerën e kapitalit me shoqërinë e përthithur, që d.m.th që nëse vlera e
aksioneve të njërës shoqëri është më e vogël se vlera e aksioneve të shoqërisë tjetër
atëherë nga ekspertët duhet që të merret parasysh në mënyrë që të ndahen sa më
drejtë vlerat e aksioneve të shoqërive që marrin pjesë në operacion. Në mënyrë që
raporti i këmbimit të jetë sa më i drejtë.
Ekspertët hartojnë një raport me shkrim, në të cilin japin mendimin e tyre, nëse
raporti i këmbimit të aksioneve/kuotave është i drejtë dhe i arsyeshëm.
Projektmarrëveshja e bashkimit mund të sjelli efekte vetëm pasi të jetë miratuar nga
ortakët apo aksionarët e të gjitha shoqërive, që marrin pjesë në bashkim, në
përputhje me shumicën e parashikuar në pikën 1 të nenit 87 dhe pikën 1 të nenit 145
të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Kur nga projektmarrëveshja e bashkimit preken të drejtat e aksionarëve/ortakëve të
veçantë apo të drejtat, që rrjedhin nga aksione të kategorive të veçanta, atëherë
projektmarrëveshja i nënshtrohet, sipas rastit, miratimit të ortakëve apo aksionarëve
të prekur, ose një votimi të veçantë, i cili merret me shumicën e ¾ të secilës kategori
aksionesh të prekura. Ligji i njeh të drejtën secilit aksionar apo ortak të shoqërive që
marrin pjesë në bashkim, të shqyrtojë dokumentet, në bazë të të cilave kryhet
bashkimi, në përputhje me nenin 15 të ligji specifik. Aksionarët apo ortakët mund të
kërkojnë informacione për bashkimin gjatë takimit të asamblesë së përgjithshme.
Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, që marrin pjesë në bashkim, njoftojnë
bashkimin për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, sëbashku me
marrëveshjen e bashkimit, proçesverbalin e asamblesë për miratimin e bashkimit, si
dhe proçesverbalin për miratimin e ortakëve/aksionarëve të veçantë.
Ndërkohë me të drejtë shtrohet pyetja se, sa të mbrojtur janë kreditorët e një
shoqërie që merr pjesë në bashkim? Kreditorët e shoqërive që marrin pjesë në
bashkim brenda 6 muajve nga publikimi i projektmarrëveshjes së bashkimit, sipas
nenit 220 të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, paraqesin me shkrim titullin
dhe vlerën e pretendimeve të tyre, shoqëria duhet t'u japë garanci të mjaftueshme për
kreditë e tyre.
Garanci e mjaftueshme për kreditorët vlerësohet deklarata me shkrim, e dhënë nga
përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, që marrin pjesë në bashkim, ku pranohet se
pasuritë e shoqërive do të administrohen në mënyrë të veçuar deri në përmbushjen e
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detyrimeve të të gjithë kreditorëve. Nëse kjo garanci nuk jepet nga përfaqësuesit
ligjorë të shoqërive, kreditorët mund t'i kërkojnë gjykatës të urdhërojë lëshimin e
garancive të mjaftueshme apo anulimin e vendimit të bashkimit. Kjo gjë nuk vlen për
kreditorët e siguruar të proçedurës së falimentit, të cilët nuk kanë të drejtë të
kërkojnë garancinë e sipër përmendur.
Kur aksionarët apo ortakët e shoqërive që bashkohen nuk kanë dhënë pëlqimin për
bashkim, atëherë këta kanë të drejtë të kërkojnë nga shoqëria blerjen me vlerë tregu
të aksioneve apo kuotave të zotëruara të tyre nga shoqëria që rezulton nga bashkimi,
apo në rast mosmarrëveshjesh, me çmimin e përcaktuar nga një ekspert vlerësues i
pavarur, i emëruar nga gjykata me kërkesë të këtyre aksionarëve apo ortakëve. Në
mënyrë alternative, aksionarët mund të kërkojnë që shoqëria përthithëse të këmbejë
aksionet e tyre me përparësi pa të drejtë vote, me aksione me të drejtë vote. Janë të
zbatueshme dispozitat e Kodit të Proçedurës Civile150 për kundërshtimet e palëve
gjatë proçesit të ekspertimit. Këto të drejta duhet të ushtrohen brenda 60 ditëve nga
data e publikimit të bashkimit për shoqërinë përthithëse. 151
Nga ana tjetër, shoqëria përthithëse detyrohet t'u garantojë zotëruesve të
obligacioneve të konvertueshme e të aksioneve me përparësi të njëjtat të drejta, që
këta gëzonin në shoqërinë e përthithur.
Përgjegjësia e organeve të administrimit, të organeve mbikëqyrëse dhe
ekspertëve është një tjetër moment i rëndësishëm kjo për faktin se administratorët,
anëtarët e këshillit të administrimit apo këshillit mbikëqyrës të shoqërisë përthithëse
përgjigjen solidarisht, bashkë me shoqërinë e përthithur, për dëmet që ortakët,
aksionarët dhe kreditorët e shoqërive, që marrin pjesë në bashkim, kanë pësuar nga
ky veprim. Me përjashtim të rasteve kur ata provojnë se i kanë përmbushur
rregullisht detyrimet ligjore, të lidhura me vlerësimin e pasurive të shoqërive dhe me
proçedurat e përsosjes së marrëveshjes së bashkimit152.
Përveç bashkimi me përthithje ndërmjet shoqërive me miratimin e asamblesë
së përgjithshme të shoqërisë mëmë janë parashikuar edhe raste të veçanta kur të
paktën 90 % e kapitalit të regjistruar të një shoqërie aksionare kontrollohet nga
mëma, me përjashtim të rasteve kur aksionarët ose ortakët e shoqërisë mëmë, që
zotërojnë të paktën 5 % të kapitalit të saj, të regjistruar, apo të numrit të
përgjithshëm të votave, kërkojnë thirrjen e asamblesë së përgjithshme për miratimin
e bashkimit.
Kur shoqëria mëmë zotëron 100 % të aksioneve, shoqëria mëmë përthithëse nuk
detyrohet të përmbushë kushtet e përcaktuara në lidhje me pranimin e palëve për
kalimin e pasurive të secilës shoqëri që përthithet, në këmbim të aksioneve apo
150 Neni 227 i ligjit me Nr. 8116, date 29.03.1996 “Kodi i Proçedurës Civile të Republikës së
Shqipërisë”, citoj: “Kur sipas vendimit të gjykatës për kryerjen e ekspertimit është e nevojshme që
eksperti të njihet me sende, ecidenca, llogari dhe dokumente të tjera, palët mund të jenë të pranishme
dhe mund t’i paraqitin ekspertit me shkrim mendime, vërejtje të specialistëve të tyre, të cilët mund të
pyeten me cilësinë e dëshmitarit ose kërkesa që lidhet me plotësimin e detyrës, por gjithnjë brenda
kompetencave të caktuara në vendimin e gjykatës.”
151Sipas nenit 220 të këtij ligji.
152 Administratorët, anëtarët e këshillit të administrimit apo të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë
së përthithur, si dhe ekspertët e pavarur të liçencuar, të angazhuar në vlerësimin e bashkimit,
përgjigjen për të njëjtat shkaqe e me të njëjtat kushte, si mësipër. Në të dyja rastet, paditë duhen
ngritur brenda 3 vjetëve nga data e regjistrimit të bashkimit të shoqërisë përkatëse, në të kundërt
e drejta e tyre për të ngritur padi shuhet.
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kuotave të shoqërisë përthithëse, në lidhje me pregatitjen e raportit të këmbimit të
aksioneve apo kuotave dhe çdo shumë e pagueshme në para dhe plotësimin e
kushteve të ndarjes së aksioneve apo kuotave në shoqërinë përthithëse; dhe nga ana
tjetër detyrën e ekspertëve për të hartuar një raport me shkrim, në të cilin japin
mendimin e tyre, nëse raporti i këmbimit të aksioneve/kuotave është i drejtë dhe i
arsyeshëm. Gjithashtu, në këtë rast nuk zbatohen as dispozitat e nenit 224 të këtij
ligji.
Bashkimi me krijimin e një shoqërie të re
Shoqëria e themeluar rishtazi vlerësohet si shoqëri përthithëse, ajo u
nënshtrohet dispozitave të ligjit “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” në lidhje me
themelimin e shoqërisë.153
Ndarja
Një shoqëri mund të ndahet me vendim të asamblesë së përgjithshme, duke
transferuar të gjitha aktivët e pasivët e veta në favor të dy ose me shumë shoqërive
ekzistuese apo të themeluara rishtazi. Shoqëria që ndahet, vlerësohet e
prishur.154Shoqëritë, që fitojnë pasuritë e shoqërisë që ndahet, quhen shoqëri pritëse
dhe përgjigjen në mënyrë solidare për detyrimet e kësaj të fundit.
Përveç përcaktimit të mënyrës se si do të ndahen aksionet, proçedura e
ndarjes është e njëjtë me atë të bashkimit, kalon përmes të njëjtave faza, të hartimit
të projektmarrëveshjes, hartimit të raportit nga përfaqësuesit ligjor, raporti i një
eksperti të liçensuar ... etj., vetëm pas realzimit të proçedurës të parashikuar nga ligji,
me publikimin e vendimit të ndarjes, mund të bëhet orishja oa likuidim dhe fshirja
nga regjistri tregtar i shoqërisë; kalimi të shoqëritë pritëse të të gjitha aktivëve dhe
pasivëve; aksionarët/ortakët e shoqërisë që ndahet bëhen aksionarët/ortakët e një ose
më shumëshoqërive pritëse në përputhje me raportin e ndarjes.
Shndërrimi
Një shoqëri tregtare mund ta ndryshojë formën e vet ligjore, nëpërmjet
shndërrimit të saj. Shndërrimi nuk sjell pasoja mbi të drejtat e detyrimet, që shoqëria
ka marrë përsipër ndaj të tretëve. Në ligjin “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” janë
parashikuar dhe mënyrat se si mund të realizohet shndërrimi, të cilat janë:
shoqëria me përgjegjësi të kufizuar mund të shndërrohet në shoqëri aksionare dhe
anasjelltas;
një shoqëri aksionare me ofertë private mund të shndërrohet në një shoqëri aksionare
me ofertë publike dhe anasjelltas, nëse përmbushen kërkesat e ligjit “Për tregtarët
dhe shoqëritë tregatre”, të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të
Regjistrimit"155 dhe të ligjit “ Për titujt”156.

153

Neni 226, paragrafi 1 dhe 2, i ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”
Neni 227, paragrafi 2 “Për ndarjen e shoqërisë zbatohen përkatësisht dispozitat e neneve 216
deri në 225 të këtij ligji.”
155
Neni 43, gërma ç) e ligjit me nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit",
citoj: “pushimin e veprimtarisë ekonomike, tregtare, nderjes, hapjes së proçedurave të
administrimit, likuidimit ose riorganizimit, si dhe aktet e tjera të ndërmjetme, të parashikuara
nga legjislacioni në fuqi. Për degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja regjisstroehen
dhe aktet e transformimit, të bashkimit, ndarjes, hapjes dhe mbylljes së proçedurave të likuidimit
ose falimentimit të shoqërisë së huaj;...”.
154
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Proçedura e parashikuar nga ky ligj kërkon që administratorët e shoqërisë, që
shndërrohet të hartojnë një raport të hollësishëm, ku të shpjegohen bazat ligjore dhe
ekonomike të shndërrimit të propozuar. Në raport është e nevojshme që të
përshkruhen edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë hasur. Raporti
duhet të përshkruajë edhe efektin, që do të ketë shndërrimi te punëmarrësit e
shoqërisë.
Vendimi për shndërrimin e shoqërisë merret nga asambleja e përgjithshme, me një
shumicë prej ¾ . Nëse shndërrimi ka si pasojë ndryshimin e të drejtave dhe të
detyrimeve të veçanta të aksionarëve apo ortakëve, atëherë vlefshmëria e vendimit
për shndërrim i nënshtrohet miratimit të aksionarëve apo ortakëve të prekur.157
Administratorët thërrasin të gjithë aksionarët apo ortakët, që nuk ishin të pranishëm
apo të përfaqësuar në mbledhjen e asamblesë, që ka vendosur shndërrimin, duke u
kërkuar të deklarojnë me shkrim nëse e pranojnë apo jo shndërrimin e shoqërisë,
sipas vendimit përkatës.
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Globalisation and the food tourism development
Abstract
In this paper, there is a review of the general description of the phenomenon of
globalization and his impact on the local and authentic values of traditional food in
the city of Shkodra, a destination that has great potential in the development of food
tourism.
Relevant theories of globalization are reviewed to provide a theoretical framework for
the study. Key dimensions underlying the positive effects of food in tourism and the
culinary supply are discussed. Also this study shows interesting findings on the
influence of globalization on food consumption in tourism. This study concludes that
globalization can be a threat but also can be an impetus to reconstruct the local
gastronomy traditions.
This paper aims to take a broader approach in defining food tourism and using the
frequency of participation in food related activities based on the indepth interviews
with restaurant managers. This paper views culinary tourism as a special interest
tourism, defining culinary tourism as special interest tourism where an interest in
food and activities related to food is a major, if not primary reason influencing travel
behavior.
Introduction
The main goal of every business is the profit, but in order to take its profit, the
business must accomplish the demand of his targeted segment of consumers. In the
tourism industry the consumers are the tourists which visit a touristic destination.
The culinary supply is one of the distinct elements of the supply chain158 . The
concept of the supply chain is appropriate because the product, service or experience
in tourism is assembled through a variety of suppliers.
As competition between touristic destinations rises, local culture is becoming a
valuable source of new products or services to attract tourists. Gastronomy has a
particular role in this development because food has become a significant source of
identity in the modern societies. But the links between societies and their cultural
culinary supply are being challenged by the macro force of globalisation. The growing
mobility of food, the unification of the styles of service and the homogenisation of
production, are all examples of the negative impact of globalisation on the local
cuisine.
The tension between globalisation and localisation is producing some positive
developments, destinations and societies are producing a lot of food variations. 159 .
Globalisation has made the food products and cuisines of all over the world accesible.
The world cultural theory, one of the theories of interpreting globalization, defines
globalization as “the diffusion of practices, values and technology that have an
158
159

Tourism supply chain management, Hayian Song 2012
Tourism and Gastronomy, Greg Richards 2003
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influence on people’s lives worldwide” and “the compression of the world and the
intensification of consciousness of the world as whole”. 160
According to this theory, the forces of globalisation and localisation are in constant
mouvement in order to resist from the pression of each‐other.
Globalisation, tourism and food
There is no single definition of globalisation161. Globalisation can be described as a
phenomenon whereby events, decisions and activities on one side of the world often
have a significant impact on individuals and communities in other areas of the world.
Globalisation has influenced many aspects of human activity, including food
production and consumption. As a growing force of the macro environment, it places
a significant role in the local, authentic culinary supply of a destination. There is a
common perception that globalisation is a threat to the local culinary supply. The
theory of globalisation has been used to explain the dramatical changes in the food
consumption habits or patterns all over the world. Some theories about globalisation
argue that this is a destructive force of the local culinary supply, because movements
such as ‘‘MacDonaldisation’’ result in a globalised plate. 162 163 But globalisation can
be also a force that influences in the new development of the local cuisine,
communities and places that understand this, try to improve their local supply, in
order to resist to the supposed danger of the globalisation. Such knowledge can be an
effective tool for marketers to design the marketing strategies for a good positioning
of the gastronomic products.
A review of the tourism literature has revealed the basic process is largely essential
(tourists need to eat when they travel away from home, unless they bring home food
to the destination), it occurs in a foreign and unfamiliar contexts (in terms of food
and foodways), it is of a temporal nature (tourists are usually in a sojourn instead of
staying in the destination for a prolonged period of time), and it bears symbolic
meaning and can be associated with travel motivation.164
World culture theory provides a solid structure to understand the impact of
globalisation in the culinary supply of a destination. According to this, globalisation
is strictly related to localisation. These two forces create new prespectives on the
gastronomic supply of a destination. So, in order to understand the impact of
globalisation on food tourism development, it is neccessary to include the theory of
localisation. They do have mutual impact on the culinary supply. The do not need to
be seen as opposite forces which create a homogenised supply according to the
theory of globalisation, or heterogenised supply according to the theory of
localisation. They both, mutually interact to develop a distinguished but also known
environment to tourism experiences.

161

Sklair 2002, Globalisation, capitalism and alternatives
Robertson 1992, Globalisation, Social Theory ang Global Culture
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2. Methodology
2.1. Research design
The current study was conducted using a qualitative approach as it aimed to
investigate and describe local food experiences and eventually build a theoretical
model in relation to local food consumption at a tourist destination. More
specifically, an interview approach was used to understand the meanings that the
respondents attached to issues and phenomenon in more depth.
Thus this study adopted a grounded theory research design to analyze the data
collected by a means of individual interviews. Grounded theory has been used
extensively across a variety of social science disciplines (Charmaz, 2006;
Mehmetoglua and Altinay, 2006; Strauss and Corbin, 1990). A grounded theory
approach is defined as a qualitative research method using a systematic set of
processes to develop an inductively derived grounded theory about a phenomenon
(Charmaz, 2006; Strauss and Corbin, 1990). This theory has been primarily used to
develop derived theory about a phenomenon where either theory had previously not
existed or where the theory is judged to be inadequate. Also, Mehmetoglua and
Altinay (2006) indicated that grounded theory is appropriate for creating a
theoretical model, give conceptual labels to the data, and place interpretations on the
data in fields of hospitality and tourism. People who had experienced local food and
beverages on their holiday were identified through a criteria‐based snowball
sampling technique. Snowball sampling relies on referrals from initial subjects to
generate additional subjects (Breakwell et al., 2000). For example, once interviewed,
participants were asked whether they knew of any others with the required
characteristics. The sampling criterion for the selection of participants was limited to
adequate levels of experience of local food and beverages: that is, people who had
taken a holiday in the last 6 months and had experienced local food in their
destination.
2.2. Interviews and data analysis
The current study initially recruited five participants, managers of restaurants for
individual in‐depth semi‐structured interviews. The pilot interviews ranged in
duration between 30 and 60 min and aimed to indentify key themes and issues
relating to how tourists chose to eat local food and beverages on their holidays. The
interview guide consisted of 13 questions, plus the introductory information on the
research and questions in relation to participant demographic characteristics. In the
main fieldwork, semi‐structured interviews were conducted using standardized open‐
ended questions. The questions are both semi‐structured and open‐ended to
encourage free
expressions of interviewees’ thoughts and feelings. Analysis was ongoing during the
process
of the survey, and emerging data were examined according to an iterative process
that served both to inform the interviewing and establish concepts for subsequent
analysis.
A Conceptual Model of the Influence of Globalisation on Tourism Dining
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Based on the preceding discussion, an integrated conceptual model is developed to
explain the overall influence of globalisation on local culinary supply and tourist food
consumption. First, globalisation is hypothesized to bring about convergence in food
consumption. The convergence in turn will reinforce globalisation, and so the
relationship can be viewed as being reciprocal (as indicated by the double arrow).
Similarly, localization is expected to result in the reinvention and the reconstruction
of local cultures and identities, thereby contributing to divergence in food
consumption. The divergence is expected to further stimulate localisation.
Second, it is suggested that the tension between globalisation and localisation may
affect the culinary supply in destinations, manifested in some dimensions ‘global
consciousness’ versus ‘local consciousness’, and ‘global culture’ versus ‘local culture’).
Third, the extent of ‘glocalisation’ in culinary supply is expected to exert indirect
influence on the globalisation and localisation in the destination, respectively. The
diversification in food consumption in tourism is expected to affect the convergence
or divergence in food consumption indirectly. Tourism can have a considerable
impact on food production and consumption in a destination. 165 For example, some
culinary establishments may change or modify their menus and certain dishes to
meet perceived tourist demands.
‘Glocalisation’ of local culinary supply is hypothesised to exert a mutual influence on
food consumption in tourism. For instance, a highly ‘glocalised’ culinary supply may
lead to an increased interest in seeking ‘contrast’ and ‘novelty’ amongst tourists. On
the other hand, tourists’ desire to seek ‘symbolic’ meanings of food may provide
further impetus for destination marketers and culinary suppliers to reinvent or
reconstruct the local food culture and identities.
A Model Illustrating the Influence of Globalisation on Culinary
pply and Food Consumption in Tourism

Globalisation

Localisation
Diversification in
Food Consumption in
Tourism
Glocalisation of
Culinary Supply in
Destination

Convergence in
food tourism

Divergence in
food
consumption

165

Reynolds, 1993; Telfer & Wall, 1996A Model Illustrating the Influence of Globalisation on
Culinary
Supply and Food Consumption in Tourism
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Conclusions
Despite its considerable importance, the role and meaning of food in tourism has
been little discussed.
This paper has aimed to understand the interplay between globalization and food
consumption in the context of tourism. It has done so by examining the relevant
theories of globalization.
Based on personal interviews with restaurant managers, a conceptual model has been
developed in an attempt to illustrate the influence of globalization on both the local
culinary supply and food consumption in Shkodra, as a potential destination of
developing food tourism.. Considering the nature of food consumption in tourism, it
is essential to transcend the sociological approach and adopt a tourism‐specific
framework in understanding food consumption in tourism. The proposed model in
this paper provides such a transcendent approach.
Although globalization is supposed to bring the effect of homogenization on food,
the culinary supply and the tourists demand will maintain a degree of heterogeneity.
But it is important for managers and restaurant owners to study the touristic
demand, touristic preferences and to know about the level of glocalisation,
localization and globalization. The reconstruction of the gastronomic values is the
most important think, in order to provide a gastronomic product in the field of
tourism, as a potential way of achieving a competitive advantage.
The research findings show a high interest in sampling local food, especially if there is
a food festival or any kind of fair being organized. Also this research reveals
interesting findings related to tourist general interest related to food. They find very
interesting sampling food that they are not familiar with, trying new recipes.
Restaurant owners, destination managers should appreciate the role of food in a
destination, in promoting the destination. The key is to understand

References
Tourism supply chain management, Hayian Song 2012
Reynolds, 1993; Telfer & Wall, 1996A Model Illustrating the Influence of Globalisation
on Culinary
Supply and Food Consumption in Tourism
Sklair 2002, Globalisation, capitalism and alternatives
Robertson 1992, Globalisation, Social Theory ang Global Culture
Tourism and Gastromy, Greg Rochards 2003
Bourdieu, 1986:47 Local development and heritage: Traditional food and cuisine as
tourist attractions
in rural areas. Sociologia Ruralis, 38, 21–34.
Cohen, E., & Avieli, N. (2004). Food in Tourism: Attraction and Impediment. Annals
of
Tourism Research, 31(4), 755‐778.
Crompton, J. (1979). Motivations for Pleasure Vacation. Annals of Tourism Research

230

Dr. Yllka RUPA
Dr. Florian BJANKU
Strategjitë e menaxhimit dhe të krijimit të fshatrave turistike.
Abstrakt
Ky artikull trajton disa aspekte të rëndësishme juridike që kanë të bëjnë me ngritjen
dhe menaxhimin e fshatrave turistike. Sipërmarrjet private të ngritjes së fshatrave
turistike shikohen sot si një faktor me rendësi në zhvillimin e një turizmi të
qëndrueshëm, ndaj për këtë është i nevojshëm një rregullim ligjor i plotë i
modaliteteve që përcaktojnë nxitjen dhe menaxhimin e tyre. Këtu do të trajtohen
problematikat që kanë hasur në vite strategjitë për krijimin e fshatrave turistike, që
kanë të bëjnë me çështje të pronësisë, të kontraktimit qiramarrës, të menaxhimit dhe
keqzbatimit të projekteve të hartuara për këto sipërmarrje. Krahas tyre janë dhënë
mendime lidhur me rregullimin e disa aspekteve të rëndësishme ligjore që do të
mundësonin krijimin e një realiteti të ri dhe efikas në fushën e zhvillimit dhe të
promovimit të këtij aspekti turistik.
Management’s strategies and creation of tourist villages.
Abstract
This article addresses some important legal aspects relating to the establishment and
management of tourist villages. Private building up enterprises of the tourist village is
seen today as an important factor in the development of sustainable tourism, so it is
necessary to have a comprehensive legal regulation of modalities to determine their
promotion and management. Here are treated problematiques that have encountered
the strategies in years for creating tourist villages that have to do with issues of
ownership, tenant contracting, management and misapplication of projects designed
for the enterprise. Besides their opinions are given on the regulation of several
important aspects of the law that will enable the creation of a new reality and
efficient in the field of development and promotion of the tourism aspect.
1.
Përcaktimi i parimeve dhe rregullave që veprojnë në fushën e turizmit, si dhe
vendosja e disa standardeve që përkojnë me ato të vendeve të zhvilluara, kryesisht në
fushën e shërbimeve turistike dhe aspekteve të tjera të lidhura me to, kanë
kushtëzuar hartimin e një pakete të plotë ligjore për të gjitha çështjet që kanë të
bëjnë me turizmin. Strategjitë e zhvillimit të turizmit kanë pasur në fokus gjithnjë
çështje që shihen si parësore në aspektin e shfrytëzimit dhe të promovimit të zonave
që paraqesin një profil të pashfrytëzuar turistik, duke u konsideruar si burime të
sigurta të ardhurash në rast të një shfrytëzimi të mundshëm. Ajo që paraqet rendësi
për këtë qëllim është padyshim mundësia e një angazhimi të plotë të subjekteve që
kanë në kompetencë hartimin e infrastrukturës ligjore dhe monitorimin e organeve të
specializuara që mbikëqyrin zbatimin e ligjit dhe akteve të tjera nënligjore.
Marrëdhëniet ndërmjet institucioneve publike dhe subjekteve private që ushtrojnë
veprimtari turistike janë të ndërtuara dhe bazohen mbi disa standarde të përcaktuara
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në aktet ligjore ndërkombëtare të cilat janë bërë pjesë e brendshme e sistemit tonë
juridik. Nëpërmjet përcaktimeve që jep paketa ligjore vendase u jepet mundësia
subjekteve vendase dhe të huaja të jenë pjesëmarrës në veprimtaritë turistike dhe të
zhvillojnë veprimtari turizmi e biznesi mbi baza kontraktuale. Turizmi dhe
veprimtaritë e tjera të lidhura me të mbështeten në parimin e zhvillimit të
qëndrueshëm, në përputhje me trashëgiminë kulturore kombëtare, traditat dhe
zakonet e popullit shqiptar, si dhe në parimin e mbrojtjes e të përdorimit të njëjtë të
burimeve turistike.166 Në koherencë të plotë me përcaktimet ligjore i është dhënë
prioritet përfshirjes së organeve të ndryshme publike, sektorit privat, shoqatave
profesionale, tregtare e të mbrojtjes së konsumatorit, organizatave jo fitimprurëse si
dhe popullsisë në nivel lokal dhe qendror, me qëllim krijimin e lehtësirave dhe
përfshirjen e tyre në ndërmarrjet turistike, sidomos në ato zona që paraqesin veçori të
mirëfillta turistike. Zhvillimi i turizmit në nivel kombëtar është i lidhur ngushtë me
mënyrën se si promovohen dhe organizohen aktivitetet turistike dhe sipërmarrjet e
turizmit në nivele vendore dhe lokale, këto shikohen si pjesë përbërëse e rëndësishme
e zhvillimit të një turizmi të qëndrueshëm. Bashkitë, komunat si dhe popullsia
vendase ose pritëse janë të parët pjesëmarrës në promovimin e turizmit dhe
konsiderohen si operatorë kryesorë në paraqitjen e projekteve për një zhvillim
turistik afatgjatë. Në këtë kontekst shpërndarja e barabartë e avantazheve dhe
kostove nëpërmjet promovuesve të turizmit do të jetë pjesë organike e procesit për
një gjithëpërfshirje të subjekteve që trajtojnë dhe merren me veprimtaritë turistike.
Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm është i lidhur ngushtë me kapacitetet
intelektuale dhe profesionale të operatorëve turistikë, informimin, arsimimin,
motivimin dhe përfshirjen kryesisht të popullatës vendase në procesin e krijimit të
lehtësive të turizmit. E organizuar në formën e një sipërmarrje, aktiviteti turistik do
të ndërtohet mbi të gjithë ato parametra
dhe elemente që karakterizojnë
sipërmarrjen si një koncept tregtar, me një qëndrueshmëri të aktivitetit profesional të
organizuar në mënyrë intelektuale për të operuar në fushën përkatëse për një kohë
relativisht të gjatë në mënyrë që të zbatojë atë aktivitet të marrë përsipër që
zakonisht në fushën e turizmit konsiston në ofrimin e një shërbimi që t’i përshtatet sa
më mirë kërkesave.
2. Faktorët që kushtëzojnë zhvillimin e turizmit.
Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit kushtëzohet nga faktorë përcaktues që i përkasin
niveleve të ndryshme të vendimmarrjes, menaxhimit, planifikimit dhe prezantimit të
strategjive përkatëse. Këto të fundit duhet të jenë të projektuara në mënyrë të tillë që
të krijojnë një vizion të qartë për objektivat strategjike që ato synojnë të
implementojnë.
Së pari. Angazhimi i organeve vendimmarrëse.
Vendimmarrja në nivel qendror dhe lokal, duhet të ketë në fokus parësor projektet e
paraqitura për një turizëm të zhvilluar dhe të qëndrueshëm. Ky funksion duhet parë i
lidhur ngushtë edhe me promovimin e resurseve të zonave përkatëse, ku ato shtrijnë
veprimtarinë qeverisëse dhe vendimmarrëse. Krahas miratimit dhe financimit të
projekteve të paraqitura, roli i organeve të vendimmarrjes duhet parë edhe në rolin e
ndërmjetësuesit me të gjithë operatorët vendas dhe të huaj, krijimit të kushteve dhe
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lehtësirave për thithjen e investimeve të huaja dhe monitorimin e vazhdueshëm të
efikasitetit të tyre.
Së dyti. Plotësimi i kuadrit ligjor për turizmin.
Paketa ligjore për turizmin është ende në fazën fillestare dhe për këtë kërkohen
ndërhyrje që në mënyrën e konceptimit të ligjit turistik deri në përmbajtjen e shumë
dispozitave që lidhen me çështje të rëndësishme të kësaj fushe. Kodifikimi i
legjislacionit mbi turizmin do të luante një rol shumë të rëndësishëm në rregullimin
ligjor të aspekteve më kryesore që prekin një turizëm të qëndrueshëm dhe do të
shërbente si një garanci e plotë për të gjithë operatorët që shprehin interes për të
qenë pjesë e zhvillimeve turistike afatgjata. Infrastruktura ligjore duhet t’i paraprijë
ngritjes së organizmave të specializuara dhe autonome për çështjet e turizmit dhe të
përcaktojë në mënyrë të qartë krijimin e sektorëve funksionalë në fushën e turizmit.
Së treti. Zgjidhja e problemeve që lidhen me pronat.
Çështjet e pronësisë ende të pazgjidhura kanë penguar zhvillimin e iniciativave të
investitorëve vendas dhe të huaj në fushën e turizmit. Problemet e shumta të
pronësisë mbi tokën të mbartura por edhe të krijuara si rezultat i rregullimeve
jokoherente, kanë bërë që ato të shihen si një pengesë serioze për një zhvillim turistik
të qëndrueshëm. Funksionimi i planifikimeve të bëra për fshatrat turistike do ketë një
zbatim të plotë vetëm atëherë kur të marrin një zgjidhje përfundimtare problemet e
pronësisë mbi tokën. Rishikimi dhe vendosja e standardeve për hartimin e planeve të
përdorimit të tokës, për zonat me potenciale të zhvillimit turistik, duhet parë si një
nga detyrat kryesore të institucioneve vendimmarrëse dhe kompetente. Si kusht
thelbësor për zhvillimin e turizmit dhe krijimit të qëndrueshmërisë në zhvillimin e
investimeve turistike, është sqarimi sa më shpejt të jetë i mundur i zgjidhjes ligjore të
pronësisë mbi tokën dhe objekteve ndërtimore.
Së katërti. Investimet në infrastrukturë.
Organizimi efektiv i sektorëve publik dhe privat në funksion të realizimit të vizionit
dhe objektivave strategjike do të ishte një faktor i rëndësishëm për një turizëm të
qëndrueshëm. Zhvillimi i infrastrukturës rrugore, i transportit tokësor, ujor dhe detar
si dhe përmirësimi dhe krijimi i sistemeve efikase të menaxhimit dhe trajtimit të
mbetjeve të ngurta do bëjnë të mundur një rritje të sipërmarrjeve investuese në
fushën e turizmit.
Së pesti. Përmirësimi i sistemit të informatizimit.
Përsosja e sistemit për menaxhimin dhe grumbullimin e të dhënave është i
nevojshëm për të promovuar dhe monitoruar sipas standardeve ndërkombëtare,
vizitat turistike, profilet turistike në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.
3. Përcaktime ligjore mbi ngritjen, organizimin dhe funksionimin e fshatrave
turistikë.
Koncepti i fshatit turistik është përfshirë në dispozitat e ligjit për turizmin, i cili jep të
dhëna lidhur me strukturën, karakteristikat e konstruksionit, pozitën gjeografike të
vendndodhjes, gamën e shërbimeve që ofron dhe shumë parametra të tjerë të cilët
nuk mund të tejkalohen nga subjektet që paraqesin interesa biznesi në këtë fushë.
Sipas përcaktimit që jep ligji për turizmin:
Fshat turistik është struktura komplekse e sistemuar, në të cilën ndërtesat nuk e
kalojnë lartësinë e tre kateve, me vendndodhje në zona turistike, brenda një parcele
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toke të vetme dhe të përcaktuar, që ofron në mënyrë të përqendruar gamën më të
plotë të shërbimeve cilësore turistike, shërbimet e veprimtarive sportive, argëtuese
dhe çlodhëse, nëpërmjet një stafi të kualifikuar.167 Zbatimi i saktë i konceptit ligjor
të fshatit turistik padyshim, do të ishte një faktor përcaktues që do të zhvillonte me
hapa të shpejtë turizmin në Shqipëri. Veç kësaj do të shënonte një fazë të re dhe të
rëndësishme të ndryshimit të imazhit për ato vende që mbartin burime të mëdha
natyrore dhe mund të konsideroheshin destinacione turistike shumë të pëlqyera. Për
këtë qëllim legjislatori është përpjekur të japë përcaktimet bazë mbi fshatin turistik
dhe me akte të tjera nënligjore të rregullojë standardet, kriteret dhe procedurat për
ndërtimin dhe funksionimin e tyre.
Pjesë e investimeve dhe sipërmarrjeve ndërtuese të fshatrave turistike mund të jetë
çdo person juridik, publik ose privat vendas ose i huaj, i cili shfaq interes dhe ka
kapacitetet e duhura për t’u bërë pjesë e këtyre sipërmarrjeve duke respektuar
padyshim kriteret që vendos ligji për çështje të tilla. Këto kritere konsistojnë në disa
parametra që duhen respektuar në rastet kur kërkohet një miratim dhe njohje e
projekteve nga institucionet kompetente. Sipërfaqja e tokës për strukturën e fshatit
turistik duhet të jetë e përcaktuar me kufij të qartë nga pjesa e territorit me të cilin
kufizohet. si dhe të respektohet koeficienti i shfrytëzimit. Sipërfaqja për ndërtim
duhet të jetë 35‐40% e sipërfaqes totale të fshatit turistik, lartësia e ndërtesave të mos
i kalojë tre kate si dhe përfshirja e detyrueshme e shërbimeve, zyrat për pritjen dhe
informacionin e klientëve etj.168 Përveç standardeve që duhen plotësuar, për njohjen
e fshatit turistik janë vendosur disa kritere të domosdoshme për legjitimimin e
ndërtimit dhe funksionimit të tyre. Këto kritere kanë të bëjnë me lejen dhe miratimin
e dhënë nga institucionet që merren me çështjet e urbanistikës, të mjedisit, të
trashëgimisë kulturore etj. Fillimisht njohja e fshatit turistik kërkon një leje të
miratuar nga organet e urbanistikës për sheshin e ndërtimit dhe konstruksionin. Leja
e ndërtimit duhet të shoqërohet me dokumentacionin e pronësisë, aktet që vërtetojnë
dhe provojnë të drejtën e pronësisë mbi sheshin ku do të ndërtohet fshati turistik.
Plani i biznesit i detajuar për zhvillimin e fshatit turistik do të pasqyrojë vlerën e
përgjithshme të investimit, potencialin e mjeteve që do të përdoren, numrin e të
punësuarve dhe rezultatet e pritshme nga projekti i konceptuar. Sipërmarrja
ndërtuese ka detyrimin të paraqesë të gjitha aktet provuese të akordimit ligjor me
institucionet fiskale ato mjedisore dhe administrative. Praktikisht, koncepti i fshatit
turistik ende nuk është kuptuar si duhet, në të kundërt sektori i turizmit do të ishte
zhvilluar me ritme më të shpejta. Shumë investitorë pasi kanë marrë lejet për
ndërtimin e fshatrave turistikë kanë kryer veprime të ndryshme, kontraktime për
transferimin e tyre personave të tjerë. Subjektet që janë lejuar të ngrenë sipërmarrje
ndërtimi të fshatrave turistikë kanë detyrimin sipas ligjit të ushtrojnë vetë
sipërmarrjen dhe jo të përfshijnë subjekte të tjera në veprimtarinë e licencuar.
Veprimet juridike të kalimit të lejeve personave të tjerë nuk janë të lejuara nga
legjislacioni, e në këtë mënyrë, praktikat e ndërtimit të fshatrave turistike po
shqyrtohen nga organet e rregullimit të territorit përmes dispozitave të ligjit përkatës
që tashmë ofron edhe modalitetet për ngritjen dhe funksionimin e fshatrave turistikë.
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Në këtë mënyrë do t’i jepet fund praktikës së ndërtimit të fshatrave turistikë, të cilët
devijojnë nga destinacioni i tyre. Praktika të ngjashme të devijimit nga destinacioni i
përcaktuar kanë bërë që koncepti i fshatit turistik të jetë pothuajse joekzistues
pavarësisht përcaktimeve juridike për të. Ajo që duhet parë me të shpejtë është
përcaktimi i qartë ligjor i disa çështjeve që kushtëzojnë përcaktimin e fshatit turistik
sipas destinacionit të tij ligjor, duke shmangur shndërrimin e tyre në një tërësi
pronash të palegalizuara dhe të pahipotekuara, pra juridikisht inekzistente. Një
zgjidhje të shpejtë në këtë kontekst duhet të marrë çështja e pronave dhe përcaktimi i
qartë i pozitës juridike të pronarit. Amendimet ligjore duhet të rregullojnë problemet
e pronësisë dhe njëkohësisht ato të kontraktimit dhe detyrimeve mes subjekteve që
përmes akteve të kalimit të pronësisë kanë blerë tokë ose ndërtesa duke u përfshirë
kështu në çështjet e pazgjidhura që mbartin këto njësi turistike. Problemet e cekura
nuk mund të tejkalohen pa një paketë të plotë ligjore për fshatrat turistikë. Deri më
tani nuk ka ekzistuar një kuadër ligjor autonom i cili do të merrej pikërisht me këtë
sferë të rëndësishme të turizmit. Projektet e shumta të prezantuara nga subjekte
vendase dhe të huaja janë mbështetur mbi modalitete që jepnin ato pak dispozita të
ligjit për turizmin dhe aktet nënligjore përkatëse. Kjo ka bërë që të jenë evidente të
gjitha problemet e cekura më lart. Në ligjin për turizmin përcaktohet se:
Kërkesa për zhvillimin e një sipërmarrje turistike si hotel, fshat turistik,
kompleks turistik dhe njësi të tjera akomoduese, pas miratimit nga organet e
qeverisjes vendore, dhe përpara se të merret miratimi përfundimtar nga organi
kompetent sipas dispozitave ligjore në fuqi, duhet të marrë aprovimin e Ministrit
përgjegjës për turizmin në përputhje me kriteret e vendosura për këtë qëllim.169.Siç
vërehet procedurat për zhvillimin e sipërmarrjeve turistike, përfshirë edhe fshatin
turistik, duhet të respektojnë disa procedura të veçanta dhe të kalojnë në disa organe
të përcaktuara nga ligji, përfshirë organet e qeverisjes vendore. Sipas përcaktimeve që
jep ligji për planifikimin e territorit janë pikërisht strukturat brenda këtyre organeve
që shqyrtojnë kërkesat për sipërmarrjet turistike kur bëhet fjalë për ndërtimin e
fshatrave turistike.170 Krijimi i një pakete të posaçme ligjore për sipërmarrjet e
ngritjes dhe menaxhimit të fshatrave turistike do të krijonte lehtësi për subjektet
sipërmarrëse dhe do t’i jepte një drejtim progresiv strategjive për zhvillimin e
turizmit përfshirë këtë aspekt të rëndësishëm. Deri më sot janë ndërtuar disa fshatra
turistikë disa prej të cilëve janë mbështetur në marrëveshje qiraje 25 vjeçare me
detyrim kryesor ruajtjen e destinacionit turistik dhe me të drejtë përsëritje 99 vjet.
Por të dhënat që japin entet rregullatore dhe mbikëqyrëse të turizmit, flasin për
shume raste të devijimit nga përcaktimet detyruese kontraktore. Përmes
shqetësimeve të ngritura nga grupet e biznesit disa herë janë bërë amendime në ligj
për të rregulluar situatat e krijuara por ende nuk është arritur shmangia e
problematikave që hasen në këtë fushë. Krijimi i një strategjie të plotë të ndërtimit të
fshatrave turistike kushtëzohet me ngritjen e një infrastrukture ligjore të posaçme që
përcakton modalitete specifike për të gjitha aspektet e këtij profili turistik.
Inkuadrimi i plotë në ligjin për rregullimin dhe planifikimin e territorit padyshim që
lejon mangësi të cilat nuk mund të mbulohen thjesht me akte nënligjore. Për këtë një
kuadër i veçantë do të krijonte shumë më tepër hapësirë dhe mundësi për stimulimin
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e sipërmarrjeve të ngritjes së fshatrave turistike dhe garantimin e funksionimit të tyre
sipas destinacionit të përcaktuar. Planifikimi i modaliteteve që kanë të bëjnë me
territorin, vlerat e trashëgimisë kulturore, planifikimet urbanistike, biodiversitetin
dhe vlerat arkitektonike, duhet të shihen si parametra të rëndësishëm që kërkojnë një
rregullim rigoroz juridik, pa të cilat nuk mund të kemi një implementim strategjik
dhe të frytshëm. Garancitë e zbatimit adekuat të sipërmarrjeve të krijuara ofrohen
nga organizmat e specializuara të ngritura për këtë qëllim. Agjencia Kombëtare e
Turizmit, si një organ shtetëror që monitoron zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese të
qirave dhe zhvillimit, ushtron kontroll dhe verifikon përputhjen e strukturave
turistike të ndërtuara me marrëveshjet e lidhura.171 Si një organizëm që kryen
detyrën e relatorit pranë ministrisë përgjegjëse, ajo ka në kompetencë të lehtësojë
shërbimet për biznesin privat të turizmit, për individët dhe subjektet juridike në
zonat e zhvillimit turistik dhe fshatrat turistike.
Përfundime
* Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit kushtëzohet nga faktorë përcaktues që i përkasin
niveleve të ndryshme të vendimmarrjes, menaxhimit, planifikimit dhe prezantimit të
strategjive përkatëse. Këto të fundit duhet të jenë të projektuara në mënyrë të tillë që
të krijojnë një vizion të qartë për objektivat strategjike që ato synojnë të zbatojnë.
* Rishikimi dhe vendosja e standardeve për hartimin e planeve të përdorimit të
tokës, për zonat me potenciale të zhvillimit turistik, duhet parë si një nga detyrat
kryesore të institucioneve kompetente.
* Organizimi efektiv i sektorëve publikë dhe privatë në funksion të realizimit të
objektivave strategjike do të ishte një faktor i rëndësishëm për një turizëm të
qëndrueshëm. Zhvillimi i infrastrukturës rrugore, i transportit ujor dhe detar si dhe
përmirësimi dhe krijimi i sistemeve efikase të menaxhimit dhe trajtimit të mbetjeve
të ngurta do bëjnë të mundur një rritje të sipërmarrjeve investuese në fushën e
turizmit.
* Përmirësimi i kuadrit ligjor, amendime, që kushtëzojnë përcaktimin e fshatit
turistik sipas destinacionit të tij ligjor, duke shmangur shndërrimin e tyre në një
tërësi pronash të palegalizuara dhe të pahipotekuara.
* Krijimi i një pakete ligjore autonome, për sipërmarrjet e ngritjes dhe menaxhimit të
fshatrave turistike do të krijonte lehtësi për subjektet sipërmarrëse dhe do t’i jepte një
drejtim progresiv strategjive për zhvillimin e turizmit.
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Konkurenca në rrjet dhe dizenjimi strategjik
Hyrje
Zgjedhjet e reja të tregtisë elektronike janë duke u rritur në një mënyrë
eksponenciale falë potencialit të tyre për rritje dhe fitim. Bizneset online krijojnë
vlera të cilat kompanitë tradicionale nuk mund t’i krijojnë, duke u fokusuar në
mundësi që mund të sigurohen vetëm në të qënit online. Tregtia elektronike shfaq
shumë potenciale, dhe një vlerë të shtuar të lartë, sepse mund të tërheqë klientë të
ndryshëm në të gjithë botën, brënda targetit të përcaktuar. Tregtia elektronike lejon
edhe firmat e vogla të arrijnë në vëmendjen e klientëve në nivele ndërkombëtare.
Websiti hapet në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare dhe për këtë duhet të
manaxhojë sa më mirë flukset e kërkesave, kërkesat e informacionit, promocionin,
etj. Prandaj është i nevojshem që bizneset të realizojne një dizenjim strategjik të
websitit që konsiston në shkrirjen e qellimeve të organizates me çdo aspekt të
procesit të dizenjimit të faqeve web.
Çfarë duhet të bëjnë organizatat për të përballuar konkurrencën në rrjet?
Në mënyrë të vazhdueshme një biznesi i duhet të mundohet të bëjë për vete dhe të
mbajë konsumatoret kjo është veçanërisht e rëndësishme sot në kushtet e një
konkurence globale nëpërmjet:
Ndërtimit të një modeli biznesi të përshtatshëm me strategjitë e qëllimet dhe
inxhinjerimin e zinxhirit të vlerës.
Përmirësimit në mënyrë të vazhdueshme të proçeseve të prodhimit nëpërmjet
riinxhinjerimit dhe teknologjive të informacionit.
Krijimit të një organizate me aftësi të mjaftueshme për t’ju përgjigjur shpejt çdo
ndryshimi në mjedisin ekonomik, social dhe fizik.
Një biznes nuk mund të jetë gjithacka për të gjithë konsumatorët. Në rastet kur
bizneset e ngushtojnë fokusin e tyre gjithcka bëhet më e thjeshtë. Porter172 beson që
bizneset më të sukseshme online duhet të fokusohen në krijimin e përfitimeve për të
cilat konsumatorët do të ishin të gatshëm të paguanin. Bizneset online duhet të
krijojnë vlera të cilat kompanitë tradicionale nuk mund t’i krijojnë duke u fokusuar
në mundësi që mund të sigurohen vetëm në të qënit online. Porter beson që bizneset
e suksesshme online duhet të kenë aftësi të mjaftueshme teknologjike, një strategji të
dallueshme dhe fokus të qartë në avantazhe domethënëse dhe theks në krijimin e
vlerave.
Dinamikat e dyqanit on‐line janë të njëjtat me ato të dyqanit apo aktivitetit
tregtar tradicional. Sjellja e konsumatoreve në rrjet nuk është shume e ndryshme me
sjelljen e konsumatoreve në dyqan. Vizitoret i hedhin një sy në çdo faqe të re,
“skanojne” një pjese të tekstit dhe klikojne në linkun e pare që terheq interesin e tyre
ose që u duket që afrohet paksa me ate që po kerkojne. Në fakt, ka shume faqe që ata
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nuk i shikojne fare173. Por në ndryshim nga ai tradicional tregtia elektronike ecën 24
orë në 24 me një fluks të vazhdueshëm të kërkesave, porosive, informacionit dhe
promocionit. Websiti krijon një sferë të pafundme me kontakte, por të gjitha duhet të
drejtohen me instrumenta te sigurtë dhe efiçent.
Ghosh (1998) ka propozuar që në lidhje me shfrytëzimin e Internetit ekzistojnë
oportunitetet strategjike të mëposhtme:
krijimi i një lidhjeje direkte me klientët (ose të tjerë me të cilet firma ka një
marrëdhënie të rëndësishme) për të kryer transaksione ose shkëmbyer informacion
mbi tregun më lehtësisht;
përdorimi i teknologjisë për të kapërcyer të tjerët brenda zinxhirit të vleres (shitësa
me pakicë online të tillë si Amazon.com);
për të zhvilluar dhe shpërndarë produkte dhe shërbime të rinj (sisteme online të
tregtimit të aksioneve të tille si Charles Schwab);
për t’u bërë një lojtar dominues në kanalin elektronik të një industrie specifike
nëpërmjet krijimit dhe vendosjes së rregullave të reja të biznesit (si p.sh. Dell në
shitjen direkte elektronike të kompjuterave tek kompanitë e mëdha).
Zgjedhjet e reja të tregtisë elektronike janë duke u rritur në një mënyrë eksponenciale
falë potencialit të tyre për rritje dhe fitim. Tregtia elektronike lejon edhe firmat e
vogla të arrijnë në vëmendjen e klientëve në nivele ndërkombëtare. Natyrisht edhe
tregtia elektronike ka rregullat e saj. Vetëm tani klientët po fillojnë të zbulojnë
avantazhet ekonomike dhe praktike të tregtisë elektronike.
Tregtia elektronike shfaq shumë potenciale, dhe një vlerë të shtuar të lartë, sepse
mund të tërheqë klientë të ndryshëm në të gjithë botën, brënda targetit të
përcaktuar, por duhet të jetë i manaxhueshëm. Websiti hapet në nivele kombëtare
dhe ndërkombëtare dhe për këtë duhet të manaxhojë sa më mirë flukset e kërkesave,
kërkesat e informacionit, promocionin, etj. Një website klasik i tregtisë elektronike
duhet të ketë një nivel të lartë funksionimi, gjithashtu duhet tu besohet vetëm
ekspertëve të kualifikuar, duke përdorur softwere fleksibël dhe të personalizuara në
bazë të nevojave.
Dimensionet e një modeli biznesi e‐comerce
• Cilet janë konsumatoret tane, të cileve në ju shesim. Gjinia, ndarjet socio‐
ekonomike etj.
• Çfarë produktesh dhe sherbimesh do të ofrojme.
• Proceset e biznesit. Si do t’i bejme dhe shperndajme produktet, si do t’i realizojme
keto operacione.
• Burimet. Të gjejme produkte që nuk i shet askush tjeter ose të ofrojme cmime me të
mira.
• Zinxhiri i ofertes, Cilet janë ofruesit tone, si do t’i sigurojme të mirat.
• Financa. Si do të manaxhojme kostot dhe bejme para.
Dizenjimi Strategjik
Dizenjimi strategjik është shkrirja e qellimeve të organizates me çdo aspekt të
procesit të dizenjimit. Nuk jemi thjeshte duke dizenuar një website që të duket mire
dhe të jete e përdorshme dhe e aksesueshme. Ju jeni duke dizenjuar një website që do
të ndihmoje në përmbushjen e objektivave të organizates suaj174. Për të realizuar një
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dizenjim strategjik se pari duhet të fillojme të mendojme strategjikisht dhe mepas të
fillojme realizimin e projektit të dizenjimit në WEB. Hapat që do të jepen në vazhdim
janë një përmbledhje e rruges që duhet të ndiqet për realizimin e një dizenjimi
strategjik.
1. Përcaktimi i qellimeve. Gjeja e pare për të cilen kemi nevoje para se të fillojme një
projekt dizenjimi në Web është të jemi të qarte për qellimet e organizates. Çfarë po
përpiqemi të arrijme me websitin e ri që do të krijojme ose me ridizenjimin e atij
ekzistues? Çdo website që krijohet ka qellimet të paracaktuara psh. të shese
produkte, të shperndaje informacion, të zbavise, të informoje ose të mundesoje akses
në sherbime. Cilido që të jete funksioni dizenjimi i websitet duhet të jete e tille që ta
përmbushe qellimet e organizates, individit ose grupeve. Le të verejme dizenjimin e
websitit të New York Times në vazhdim. Funksioni i ketij websiti është të shperndaje
informacion dhe në këtë rast paraqitja e jashtme mund të jete minimaliste pasi
rendesi në këtë website i jepet rendesi aksesit të informacionit.
Në kontrast me New York Times, AdaptD është një studio Web designe kështu
qellimi i saj është jo të shperndaje shume informacion por kryesisht të impresionoje
vizitoret me dizenjimin e saj dhe të reklamoje sherbimet e kompanise. Në këtë rast
paraqitja vizuale është shume
e rendesishme dhe AdaptD
mundohet të ofroje një
eksperience
navigimi
me
imazh të bukura dhe ngjyra të
forta.
2. Identifikimi i audiences.
Fakti se cila do të jete audinca
e synuar do të luajenje rol të
madh në menyren sesi websiti
do të duket dhe funksionoje.
Shume faktore demografike
mund
të
influencojne
dizenjiminte tille si mosha,
gjinia, profesioni dhe aftesite
teknike. Audienca e synuar
nuk do të influencoje estetiken
e përgjithshme të websitit por
do të përcaktoje gjithashtu
shume detaje te tille si psh
madhesia e shkrimit. Prandaj
duhet të jemi të qarte se kush
do ta përdori një website të
caktuar.
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Me siper kemi si shembuj dy website. Me të parin jQuery rock‐star dizenjuesi shkoi
shume larg duke u përpjekur të krijonte ngacmim por deshtoi në terheqjen e
audiences me serioze. Me vone dizenjimi i ndryshua në një paraqitje me konservative
dhe pati me teper sukses. Audienca e targetuar e Disney’s janë femijet. Qellimi është
zbavitja dhe përfshirja e kesaj audience të re, në këtë menyre dizenjimi është i tille që
të ofroje një përmbajtje argetuese, me shume ngjyra dhe me shume elemente vizual
dhe interaktive.
3. Përcaktimi i një imazhi marke. Dizenjimi i websitit duhet të misheroje
personalitetin dhe karakterin e markes. Çdo gje ka një marke; si nese ofroni një
produkt apo sherbim. Websiti duhet krijoje një ndjesi të vizitoret, ndjesi të cilen në
vazhdim
do
ta
lidhe
me
marken.
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Carbonica është një website që ka si
qëllim që të ndihmoje njerezit të
reduktojne clirimin e karbonit.
Imazhi i websitit duket mjaft
miqesor ndaj ambjentit dhe kjo
është arritur nëpërmjet përdorimit të
imazheve të letres se reciklueshme
dhe teksteve dhe po ashtu edhe
përdorimit të toneve të gjelbra dhe
kafe. Restaurantica është nje website
restoranti. Dizenjimi i saj ilustron
kete nepermjet paraqitjes dhe
krijimit të ndjesise se pasjes përpara të menyne së nje restoranti.
4. Dizenjimi i udhehequr nga qellimet. Pasi është përcaktuar qellimi i websitit, janë
përcaktuar qellimet , është përcaktuar audienca dhe imazhi i markes duhet të
vazhdohet me zbatimin. Dizenjimi duhet të jete sinkron me strategjine. Aparenca ka
rendesi. Nqs websiti është nen disa standarteve të cilesise se dizenjimit, konsumatori
nuk do ta marre seriozisht duke krijuar idene që biznesi nuk është profesional. Nga
ana tjeter një website i mire dizenjuar krijon idene e të qenit i madh, stabel dhe i
suksesshem dhe që i jepet rendesi cilesise. Përmbajtja ka rendesi. Përdoruesit
vleresojne cilesi dhe besueshmeri. Nqs nje faqe siguron përdoruesit me nje përmbajtje
me cilesi të larte ata do të benin nje kompromis të përmbajtjes me reklama dhe
dizenjimit të websitit175. Duhet t’u japim konsumatoreve ate që ata duan dhe ate për
të cilen kane nevoje. Kjo kerkon njohjen e konsumatoreve. Komunikimin me ta.
Komunikimin me shitesit për të kuptuar se cilat janë ato gjera që duan konsumatoret
për të kuptuar në këtë menyre sesi merren vendimet në blerje. Websiti duhet te
tregoje qartesisht se për çfarë biznesi behet fjale, cilet janë porduktet apo sherbimet
që ofrohen, çfarë ju vecon nga konkurentet.
5. Matja e rezultateve. Pasi është dizenjuar websiti dhe ka filluar përdorimi i tij ka
ardhur momenti për të matur suksesin. Kjo është po aq e rendesishme sa hapat
paraardhes pasi derisa të testoni se sa mire po performon websiti juaj, ju nuk do të
dini nese është efektiv apo jo në përmbushjen e qellimeve tuaja. Psh ju mund të
matni numrin e sign‐up, numrin e komenteve, mund të kerkoni feedback dhe kjo do
të jete në varesi të qellimeve që ka websiti juaj. Edhe nese keni një buxhet të kufizuar
mund të përdorni mjete falas të tilla si Google Analytics për të siguruar mjaft të
dhena rreth menyres se si po përdoret websiti juaj.
6. Kaizen. Ekziston një filozofi e qujtur “Kaizen,” e cila fokuson në përmiresimin e
vazhdueshem nëpëmjet hapave të vegjel. Kur ju punoni në websitin tuaj, ju duhet të
mendoni për Kaizen pasi versioni që ju mund të publikoni nuk është versioni final. Ju
mund të beni përmiresime në menyre të vazhdueshme e graduale gjithmone nese
janë të nevojshme dhe të realizoni rifreskime për ta bere websitin tuaj me efektiv në
sherbim të funksionit të tij. Nëpëmjet matjes se rezultateve ju mund të identifikoni
fushat problematike dhe cilido qofte problemi do të ekzistoje gjithmone një menyre
për të përmiresuar gjerat.
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Si mundet një website t’i përgjigjet nevojave të klientit në rrjet
Përpara se të fillohet një aktivitet në rrjet duhet të përfytyrohet websiti i produkteve
me një dezajn të personalizuar dhe me një sistem blerjeje praktik, të shpejtë dhe të
sigurtë. Por si mund të bëhet kjo? Duke filluar nga softwere të avancuara të drejtimit
të tregtisë elektronike, që janë lehtesisht të adaptueshme me aktivitetin e firmës on‐
line. Softweret e drejtimit të tregtisë elektronike marrin një rëndësi thelbësore për një
tregti elektronike efiçente. Rritja e fenomenit të tregtisë elektronike në vitet e fundit
ka çuar në zhvillimin e softwere‐ve shumë efiçentë për drejtimin e të tregtisë
elektronike, që janë në gjëndje të integrohen lehtësisht me sistemin e drejtimit të
firmës, të thjeshtë për përdorimin në manaxhimin e katalogeve të produkteve,
informacioneve, porosive dhe pagesave on‐line.
Megjithatë një tregti elektronike e suksesshme duhet të jetë mbi të gjitha në
gjendje të tërheqë vemëndjen e klientëve dhe të jetë e azhornuar vazhdimisht, dhe
mbi të gjitha të jetë e sigurtë. Një nga pikat kryesore të mbrojtjes së klientëve është
siguria në pagesa dhe në të dhëna personale. Pasi pjesa më e madhe e atyre që
refuzojnë të blejnë në Internet, e bëjnë sepse kanë frikë se nuk janë të mbrojtur përsa
i përket pagesës dhe të dhënave të rezervuara.
Pra siguri, tërheqje dhe prakticitet. Nëpërmjet këtyre kanaleve klienti
potencial vjen në dyqanin on‐line. Dhe si në çdo dyqan tradicional, e‐comerce duhet
kujdesur, për websitin, sistemin e shitjes dhe të sherbimit të klientëve me oferta të
reja, skontot, figurat dhe ofertat të personalizuara. Klienti duhet të jetë i tërhequr nga
websiti, duhet të gjejë çmime të arsyeshme dhe të krijojë një marrëdhënie besimi.
Një aktivitet për të qënë i suksesshëm on‐line si dhe off‐line duhet të dijë të kënaqë
kërkesat e klientëve të tij. Çdo website ka të veçantat e tij, pasi ai është i realizuar në
bazë të sektorit, klienteve të synuar, produktit që do të ofrojë etj. megjithatë të gjithë
sitet duhet të kenë disa karakteristika bazë për të kënaqur nevojat e klientëve, të cilat
janë:
Të ofrojë produkte dhe shërbime konkuruese.
Të sigurojë vlerë për konsumatorët. Biznesi mund ta arrijnë këtë duke ofruar një
produkt ose linjë produktesh që tërheqin konsumatorët potencial me një çmim
konkurues. Të komunikojnë vlerën e produktit/eve të tij duke i bërë ato tërheqëse.
T’u ofrojë klientëve informacione të detajuara mbi sigurinë në pagesa si dhe
garantimin e shërbimeve pas blerjes duke krijuar ndjenjën e besimit dhe sigurisë nga
ana e konsumatoreve. Serverat paralel, hardware, enkriptim i informacionit, dhe
firewalls mund ta arrijnë këtë kërkesë.
Të japë informacione të sakta. Një website i pasur me informacion është i dobishëm, i
besueshëm dhe jep një ndjenjë profesionaliteti në sektorin e trajtuar.
Të sigurojë për konsumatorët një mënyrë porositje të thjeshtë e të sigurtë. Kartat e
kreditit janë mjeti më popullor për kryerjen e pagesave në Internet.
Të sigurojë një website tërheqës. Përdorimi me shije i ngjyrave, grafikëve, animimit,
fotografive, fontit, dhe përqindjes së hapësirave të bardha mund të ndihmojë suksesin
në këtë drejtim.
Të sigurojë shërbim dhe performancë. Këto qëllime mund të arrihen në një farë
mënyre duke ofruar një eksperiencë shitje sa më të këndshme dhe të thjeshtë.
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Të sigurojë nxitje për konsumatorët të blejnë dhe të rikthehen përsëri. Promocionet e
shitjeve mund të përfshijnë kupona, oferta speciale, dhe zbritje. Gjithashtu edhe
websitet e lidhura dhe programet që reklamojnë mund të ndihmojnë.
Të sigurojë vëmendje personale. Web sitet e personalizuara, sugjerimet për blerje,
dhe ofertat speciale të personalizuara mund të zëvendësojnë në një farë mënyre
kontaktin njerëzor ballë për ballë të pikave tradicionale të shitjes.
Website të suksesshme
Sipas Alexa176, websitet më të vizituara në kategorinë e përgjithshme në nivel
botëror, aktualisht në 2013, renditen si mëposhtë Google, Facebook, YouTube, Yahoo,
Baidu.com., Wikipedia, Windows Live, QQ.COM, Amazon.com., dhe Taobao.com.
Në kategorinë e biznesit vendin e pare e ze PayPal, Alibaba, Yahoo.Finance, ESPN,
Bank of America etj. Në kategorine shopping vendin e parë e zë eBay e ndjekur nga
Amazon, Netfix, Walmart, Target, BestBuy, IKEA, NewEgg, CartoonNetwork dhe
BskyB. Shkurtimisht po shohim disa nga websitet e suksesshme.
Google ofron shërbime kërkimi që nga krijimi i tij në 1998. 150 milion kërkime në
Web, Usenet dhe imazhe, realizohen në Google çdo ditë. Kompania regullisht është
në top pesë websitet më të vizituara. Karakteristika të Google përfshijnë radhitjen e
faqeve, kapjen dhe përkthimin e rezultateve dhe një opsion për të gjetur faqe të
ngjashme. Përveç manaxhimit të motorrit të kërkimit dhe manaxhimit të linkeve të
sponsorizuara, Google shet edhe software që lejojnë bizneset të kontrollojnë online
veprimtarinë e tyre. Fokusi i kompanisë është në zhvillimin e teknologjisë së
kërkimit.
eBay (ofron kryesisht shërbime ankandi) funksionon tashmë që nga viti 1995 dhe
është një website ku konsumatorët i shesin të mirat dhe shërbimet e tyre
konsumatoreve të tjerë. Për të përshtatur këtë aktivitet janë përdorur teknologji të
veçanta. Fillimisht Ebay ka lejuar të gjithë shitesat dhe bleresat të lidhen me njëri‐
tjetrin, në këtë mënyrë blerësit mund të shohin sesi një shitës i veçantë u ka shitur
më shumë se 2000 konsumatoreve dhe kjo e bën atë shitësin e shkëlqyer, ose mund të
shikojë një shitës i cili ka shitur më përpara vetëm 4 herë dhe në të gjitha herët shitësi
ka performuar dobët. Pra këtu jepet mundësia për te zgjedhur mes ofruesve dhe
kërkuesve te ndryshëm. Sipas Whitman, zemra dhe shpirti i eBay është një biznes i
vogël dhe i mesëm që shet “uniken dhe të renë që është vështirë të gjendet”177.
eBay është konkurenti dominant në industrinë e ankandeve, pasi siguron një treg të
lehtë për t’u përdorur në të cilin të adhurat sigurohen nga listimet dhe tarifat për çdo
shitje, ndërsa konsumatorët paguajnë koston e transportit. Kur Amazon dhe
konkurentë të tjerë hynë në këtë bizness duke ofruar ankande falas, eBay mbajti
çmimet e tij por krijoi mënyra të reja për të tërhequr dhe mbajtur kosumatorët. Roli i
eBay në bizesin e ankandit siguroi një mësim të rëdësishëm: struktura e industrisë
nuk është fikse por mund të modelohet deri në një farë shkalle nga zgjedhje që bëjnë
konkurentët. Ebay veproi në mënyra që forcuan fitueshërinë e industrisë. Një tjetër
teknologji që është zbuluar dhe përdorur në mbështetjen e aktiviteteve të C2C është
ajo e pagesës së ndërmjetshme. PayPal është një shëmbull i mirë i saj, pasi ofron e‐
portofole të cilat u krijojnë mundësi konsumatorëve të blejnë online në site të
ndryshme pa pasur nevojë të japin informacione personale dhe numrat e kartës së
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kreditit178. Gjatë blerjeve të të mirave nga një i panjohur, blerësi më mirë i dërgon
paratë e transaksionit tek PayPal (një ndërmjetësi) dhe më pas PayPal njofton shitësin
se do i mbajë paratë vetë derisa të mirat të jenë transportuar dhe pranuar nga blerësi.
Kështu blerësi do te jetë më i sigurtë.
Amazon, Yahoo dhe Schwab (sisteme online të tregtimit të aksioneve) realizojnë tipin
e shërbimit tregtar më të përhapur dhe si të tillë u lejojnë “vizituesve” të rrjetit
maksimumin e konkurrueshmërisë (avantazhe në çmime, në kohën e dorezimit të
produktit, krahasime, gjëra të minutës së fundit, promocione dhe kryerjen e pagesave
on‐line). Klasifikimi i produkteve zakonisht është shumë i thjeshtë, si të tilla
“katalogët” e produkteve të destinuara për klientët final janë të thjeshta dhe të
shpejtë për t’u përdorur, dhe gjithashtu të thjeshtë për t’u azhornuar nga organizatat.
Fillimisht Amazon e quante veten “Dyqani i librave më i madh në tokë”. Amazon hapi
dyert virtuale në vitin 1995 dhe tani preferon të njihet si “Zgjedhja më e madhe në
botë”. Amazon beson që shitja e librave, muzikës dhe produkteve dhe shërbimeve në
Web mund të ofrojë përfitime tërheqëse për konsumatorët, të tilla si zgjedhje më e
madhe, komfort, lehtësi në përdorim, kërkim të sofistikuar informacioni, cmime
konkuruese, dhe personalizim. Duke qënë shitësi i parë më i madh me pakicë në
Internet, Amazon është shndërruar në një benchmark me të cilin matet e gjithë
tregtia elektronike. Si një shitës librash online, asnjë website tjetër, përveç ndoshta
Barnesandnoble mund të konkurojë Amazon në terma të strategjive marketing dhe
teknologjive të database, të cilat kanë revolucionarizuar mënyrën e kërkimit dhe
blerjes së librave. Amazon ka krijuar një grup virtual diskutimi dhe burimesh për
lexuesit. Bazuar në shitjet individuale konsumatore, ka krijuar një databazë të pamasë
profilesh të historisë së blerjes për konsumatorët të cilën e përdorin si një mjet
strategjik marketing në identifikimin e konsumatorëve ekzistues dhe potencial. Sot
Amazon është vendi ku mund të gjesh dhe zbulosh pothuajse gjithcka që një
konsumator do të blejë online. Linja e produktit varion që nga kartolona elektronike
urimi falas, ankande online, te miliona libra, CD, Video, DVD, lojra dhe elektronikë.
iBS është një dyqan librash në Internet dhe ekziston si një site vetëm në World Wide
Web dmth nuk ka asnjë presence fizike. Dyqani është i specialzuar në libra teknikë
dhe aktualisht ofron 780000 tituj. Konsumatorët që vizitojnë iBS mund të navigojnë,
të kërkojnë duke përdorur fjalë kyce dhe të sigurojnë informcion të detajuar për tituj
individual, përfshirë një tekst përshkrues, informacion bibliografik, përmbledhje të
lëndës dhe sugjerime nga lexues të tjerë. Konsumatorët mund të porosisin dhe të
paguajnë për librat, të cilët më pas shpërndahen nëpërmjet kanaleve të shpërndarjes
ndërkombëtare të publikuesve.
Sipas Hobson179 të U.S. News & World Report, “udhëtimi është me shumë mundësi
suksesi më i madh online”. Agjensitë e udhëtimit online të tilla si Expedia dhe
Travelocity janë që të dyja shumë fitimprurëse.
Sipas Business Week, USA Interactive, është kompania më fitimprurëse e‐commerce
në botë. Kjo kompani zotëron: Expedia (websitin më të madh të udhëtimeve),
Match.com (websitin më të madh të takimeve), Ticketmaster.com (që kontrollon
shitjt më të mëdha të biletave për shfaqje dhe koncerte) dhe Hotel.com.
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Sipas Beth Cox of Cyber Atlas, 37% të përdoruesve global të Internetit kanë realizuar
online transaksione financiare. Foxtons është një kompani pasurishë të paluajtshme
qe kombinon shërbimet tradicionale me mjete të bazuara në web të tilla si turet
virtuale.
FairfieldCountyJobs.com (website për punë kërkues) ka qënë fitimprurëse që në
muajt e parë të krijimit me 150 të punësuar dhe 40,000 vizitorë në muaj.
Edukimi online është duke shënuar një boom. Lidera të kësaj industrie të tillë si
SmartForce kanë të ardhura qe arrijnë në qindra miliona dollar. Universitet të
suksesshme online të tilla si Uniersiteti i Phoenix realizojnë të ardhura vjetore mbi
njëqind milion dollar. Konsumatorët e kanë kuptuar konceptin e të mësuarit online
dhe janë të gatshëmte paguajnë për të.
Konkluzione
Dizenjimi strategjik konsiston ne pasjen parasysh qe duhet te bejme dicka per nje
qellim te caktuar dhe padyshim qe duhet te mundohemi ta permbushim kete qellim
nepermjet dizenjimit te nje websiti. Por eshte shume e thjeshte te humbasim gjate
rruges sensin e qellimeve tona dhe te perfundojme me dicka qe eshte e paraqitshme
bukur por qe se fundmi nuk funksionon ne kontekstin e saj. Eshte shume e thjeshte
te biem ne kurthin e perdorimit dhe zbatimit te tendencave te fundit te dizenjimit pa
menduar me pare rreth faktit se pse po e bejme ate ose se si do te pershtatet me
qellimin tone. Duhet te mendojme rreth produktit apo organizates qe perfaqesojme,
te mendojme rreth audiences se targetuar dhe markes tone. Cafre do te punonte ne
kete kontekst? Cfare pritet? Ka shume gjera qe mund te behen per te ndertuar ne
menyre strategjike nje website efektiv qe do te reflektonte cilesine dhe
profesionalizmin e organizates sone dhe njekohesisht produktet dhe sherbimet tona.
Me pak fjale Websiti duhet te jete atraktiv, informues, i lehte per t’u naviguar dhe i
lehte per t’u gjetur.
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Dr.sc. Armand Krasniqi, prof.asoc. 180
Fleksibiliteti i sistemit tatimor të Kosovës dhe zhvillimi i
qëndrueshëm i turizmit në komunat e regjionit të Dukagjinit
Abstrakti
Republika e Kosovës me urgjencë duhet ta rishikojë legjislacionin në fushën e sistemit
fiskale dhe të njëjtin pjesërisht ta ndryshojë për t’u dhënë më shumë kompetenca
komunave në këtë plan nëse e konsideron të nevojshme zhvillimin e komunave të
vendin në sfera ku ato kanë kapacitete dhe burime. Qyteti i Pejës që disa vite në
kuadër të strategjisë së zhvillimit ekonomik, një pjesë të konsiderueshme ia ka
dedikuar zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Jo vetëm kjo komunë por edhe
komunat tjera karakterizohen me çështjen që në kuadër të strategjive zhvillimore
nuk e kanë të përfshire se cilat duhet të jenë politikat fiskale që do e garantojnë
suksesin e kësaj strategjie. Është real qëndrimi se aktualisht ekziston diskrepancë në
mes të politikave strategjike zhvillimore, kuadrit ligjor dhe perceptimit të grupeve të
interesit. Fillimisht, që të përmirësohet situata në këtë drejtim, në vendin tonë do të
duhej që të ekzistojë një organizatë turistike nacionale cila do angazhohej nëpërmjet
advokimit, presionit, komunikimit dhe formave tjera, të ndikojë që të gjithë aktorët
që të vetëdijesohen për nevojën që zhvillimi i turizmit është ngushtë i lidhur me
ekzistimi e sistemit tatimor qendror dhe lokal efikas, të përshtatshëm dhe real. Për
këtë kërkohet që të punohet në tri aspekte; në strategji reale, politika efikase dhe
kuadër ligjor.
Fjalët kyçe: Kuadër ligjor, tatime, taksa, turizëm, qëndrueshmëri, sistem,
decentralizim.
Hyrje
Turizmi si veprimtari biznesore për një pjesë me madhe të komunave të
Kosovës, konsiderohet pjese e rëndësishme madje edhe thelbësore e zhvillimit të
ekonomisë së tyre lokale. Në kuadër të kësaj, rrjedhimisht edhe mjedisi gjithsesi është
një komponent baze i aseteve ne industrinë turistike. Zakonisht, në një vend normal
te ardhurat nga turizmi shpesh përdoren për te matur vlerën ekonomike te zonave te
mbrojtura. Ka edhe te tjera te ardhura vendore te cilat nuk mund te maten lehte,
sepse jo te gjithë turistët, qofshin të vendit ose të huaj evidentohen, jo të gjitha
shpenzimet e turisteve regjistrohen zyrtarisht ne statistikat makroekonomike. Një
pjese e te ardhurave nga turizmi vinë edhe nga punësimi informal si shtiesit ne rruge,
prodhues të vegjë dhe guiduesit e paregjistruar. Ana pozitive e punësimit informal
dhe te pa raportuar është se paratë kthehen ne ekonominë lokale dhe ka një efekt
shume te madh shumëfishues sepse shpenzohet dhe shpenzohet here për here.
Është e dëshmuar dhe nuk ka dilemë se turizmi mund te kontribuoje direkt ne
ruajtjen e rajoneve dhe habitateve sensitive në veçanti në zona ku ka potenciale të
tilla. Deri sa te ardhurat nga tarifat për te hyre ne parqe ose zona të caktuara dhe nga
burime te ngjashme mund te përdoren posaçërisht për te paguar për mbrojtjen dhe
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menaxhimin e zonave te ndjeshme mjedisore në shumicën e vendeve, kjo tek as që
mund të flitet. Në rastin tonë qeveria qendrore mbledh para ne mënyra të caktuara
pa ndonjë lidhje direket me zona specifike apo zona te mbrojtura. Ndërkaq tarifat e
përdorimi, takset e ardhurave, takset e shitjeve apo të dhënies me qira te pajisjeve
argëtuese dhe tarifave për licencimin e aktivitete siç janë si gjuetia apo peshkimi nuk
mund t’i sigurojnë në qeveritë lokale te Regjionit të Dukagjinit duke pamundësuar
këtu realizimin e fondeve te mjaftueshme për te menaxhuar burimet natyrore dhe
rrjedhimisht edhe zhvillim me cilësor lokal.
Marrja e vendimeve dhe aksioneve pozitive për t’u kujdesur për mjedisin dhe për t’i
zhvilluar disa veprimtari specifike turistike, sot më tepër se kurrë përbëjnë detyrim,
që qartë dhe fuqishëm duhet të dallojë institucionet kompetente në të gjitha nivelet
qeverisëse të Republikës së Kosovës. Përfundimisht, duhet ta themi se degradimi i
mjedisit, veçanërisht përgjatë viteve në tranzicion vlerësohet të jetë hallkë e cilia sa
vjen e po këputet. Ky trend negativ do të ndikojë ne jetën e çdo kujt. Së bashku kemi
përgjegjësi të ndryshojnë ndikimet negative drejt një sensi pozitiv. Në këtë kuptim,
‘mjedisi kërkon kontributin e të gjithëve”, kërkon që shteti e qeveria, nuk mund të
arrijnë gjithçka vetëm. Institucione të tjera, si Parlamenti me zërin qytetar të
përfaqësuar me OJQ – të, grupeve të interesit të shoqërisë civile, medies, botës
akademike, etj, mund të jenë forcë tjetër lëvizëse dhe e rëndësishme për lëvizje në
mbrojtje të cilësisë së jetës së qytetarit,zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik,
avancimin e turizmit elirat dhe të zhvillimit të përgjithshëm shoqëror.
Legjislacioni tatimor në Republikën e Kosovës
Respektimi i ligjeve tatimore është përgjegjësi esenciale qytetare. Kosova çdo ditë po
pretendon që të jetë shtet modern dhe pret nga qytetarët e sajë që t’i përmbushin
detyrimi e pagesave të tatimeve dhe detyrimeve tjera të cilat i financojnë programet
qeveritare, ofrimin e shërbimeve publike si dhe standardet e larta të arsimit,
mirëqenies, shëndetit, mbështetjes sociale, mbrojtjes, zbatimit të ligjit dhe
infrastrukturës së përgjithshme. Të gjitha këto mund të sigurohen dhe të bëhen të
mundshme vetëm në mbledhjen e duhur të tatimeve. Këtë e thekson fuqishëm edhe
Kushtetuta e Republikës se Kosovës, citojmë: “Secili person është i obliguar që të
paguajë tatimet dhe kontributet e tjera të parapara me ligj” – Neni 119 Është detyrë dhe
obligim i çdo tatimpaguesi që të respektoj dhe të zbatoj dispozitat e legjislacionit
tatimor të aplikueshëm. 181
Regjimi i tatimeve dhe tarifave ne Republikën e Kosovës konsiston ne një pakete
ligjesh, rregulloresh, marrëveshjesh tatimore te cilat japin një pasqyre te plote të te
gjitha llojeve, niveleve, përllogaritjeve, procedurave si dhe metodikat dhe format e
kontrollit tatimor te taksave, te përfshira ne sistemin tatimor kosovar. Legjislacioni
tatimor është subjekt i amendimeve dhe ndryshimeve te vazhdueshme si pasoje e
zhvillimeve te shpejta te ekonomisë dhe procesit të transformimeve shoqërore. 182
Duhet cekur se viti 2008, sa i përket ambientit për biznes, filloi me disa iniciativa dhe
punë konkrete në përmirësimin, përkatësisht ndryshimin e disa rrethanave
ekonomike. Kështu, pas një periudhe të gjatë të presioneve dhe kërkesave për
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reformë të politikës fiskale nga ana e komunitetit të biznesit, qeveria morri vendim
që të ndryshojë normat tatimore për korporata, në të ardhura personale dhe TVSH –
ne. Po ashtu, ndryshoi dhe u plotësua edhe Ligji mbi Administratën Tatimore dhe
Procedurat si një element shtesë për një klimë më të favorshme. Pra, në vitin 2008 u
morr vendimi për ndryshimin e normave tatimore si në vijim: Tatimi në korporata
nga 20% në 10%; Tatimi në të ardhura personale nga 0,5, 10 dhe 20% në 0,4,8 dhe
10%; TVSH – ja nga 15% në 16%.
Normat e reja hynë në fuqi që nga 01 Janari 2009, nga atëherë është shpresuar që këto
ndryshime do të ndikojnë në zgjerimin e bazës së tatimpaguesve kosovar, në
tërheqjen e investitorëve të rinj dhe gradualisht edhe në mbushjen e buxhetit të
Kosovës. Tatimi në të ardhurat personale konsiderohet si tatimi më i ulët në
krahasim me të gjitha vendet në rajon. Po ashtu, Ligji mbi Administratën Tatimore
dhe procedurat përpos tjerash është konsideruar instrument i cili do të lehtësonte ne
mas të madhe rastet e kryerjes së obligimeve tatimore. 183 Andaj duke e shikuar
sistemin dhe strukturën tatimore të vendit, në shikim të parë, pa hyrë farë në thellësi
të tij, konkludohet se bëhet fjalë për një mekanizëm fiskal bashkëkohorë dhe të
përshtatshëm të cilin Qeveria e Republikës së Kosovës përkatësisht Ministria e
Financave që nga është duke marrë masa për të hartuar politika fiskale të cilat do të
janë në funksion të zhvillim ekonomik të vendit tonë. 184
Ende theksohet se komunat kanë autonomi në planifikimin e buxhetit të tyre, realisht
ky proces ende bëhet nga niveli qendror në atë komunal. 185
Mirëpo, është e pa qartë se pse në asnjë raport të kësaj ministrie nuk përmenden e as
nuk analizohet fusha, sistemi dhe struktura e tatimeve dhe taksave të cilat kanë
ngelur në kompetencë të pushtetit lokal ne vend. Nuk ka asnjë dilemë që sistemi
tatimore, si në planin e kompetencave të pushtetit qendror dhe ati lokal, në raport
me strategjitë e zhvillimit ekonomik qeveri qendore ‐ qeveri lokale nuk është i
harmonizuar dhe sinkronizuar në bazë të nevojave të zhvillimit ekonomik.
Rrjedhimisht, konsiderojmë se implementimi i politikave qeveritare, qofshin ato
qendrore ose lokale, jo vetëm që nuk janë të harmonizuara, balancuara dhe
sinkronizuara por është krijuar në atë formë sa që çdo herë qeverisë qendrore i krijon
vetës fushëveprim me të madh ne relacion pushtetit lokal. Kjo si duket sepse ende
dominion logjika se buxheti i shtetit duhet të jetë më i relaksura dhe së dyti komunat
të planifikojnë dhe zhvillojë një buxhet shumë të limituar po i përkrahur ato ne degë
dhe veprimtari ekonomikë të cilat i konsiderojnë prioritet i zhvillimit lokal. Kjo
situatë është e pa pranueshme dhe e paqartë se si askush nga institutet dhe ekspertët
nuk merren me thellë me këtë segment që realisht është duke e frenuar zhvillimin
ekonomik lokal dhe tërthorazi edhe atë vendor.
Arsyet dhe shkaqet qenësore për pengimin e decentralizimit fiskal
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Pa dyshim që Qeveria qendrore ka detyrimin e analizimit shqyrtimit dhe të
projektimit të sistemit buxhetor dhe fiskal duke trajtuar këtë segment me vëmendje
të veçantë duke e ruajtur stabiliteti makroekonomik i vendit. Nisur nga argumenti
për stabilitet të sistemit ekonomik – financiar, ajo i kontrollon pothuajse të gjitha
taksat dhe tatimet.
Si në shumë vende në tranzicion edhe tek ne, caktimet e shpenzimeve për qeveritë
lokale, janë një barrë në rritje. Gjendja e vështirë ekonomike ne një anë dhe nevojat e
financimit të detyrimeve komunale që kanë qeveritë lokale pa kompetenca të plota
lidhur me të ardhurat, në mënyrë të vazhduar e shtyjnë qeverinë qendrore të ndrydhë
shumë detyra për funksionet e alokimit, shpërndarjes dhe stabilizimit për të
mundësuar sigurimin efikas të shërbimeve. Sipas mendimit tonë dhe në bazë të
qëndrimeve të autorëve dhe teoricienëve të ndryshëm, mbretëron mendimi se
vështirësitë dhe dobësitë në sistemin fiskal të vendit lidhen me rolin e shtetit në
kuadër të ekonomisë së tregu, mungesa e kulturës së gjatë institucionale në vendi
(posaçërisht 1989 – 2007), si dhe mentaliteti i trashëguar komunist për një shteti
shumë aktiv ne rolin e kujdestarit që ju jep “arsye” politikanëve të mos heqin dorë
nga influenca e tyre dhe të mos lejojnë autonomi të me madhe të qeverive lokale.
Shihet qartë se kjo tani është arritur nëpërmjet caktimi të një përgjegjësie të
institucioneve lokale fare modeste mbi të ardhurat dhe të një varësie financiare tepër
të madhe nga buxheti qendror gjë që e bënë shumë të diskutueshëm termin
vetëqeverisjes lokale. Sistemet fiskale e tilla siç janë tek fatkeqësisht transferet –
grantet e qeverisë qendrore në drejtim të atyre lokale shume sigurt çojnë në pabarazi
vertikale dhe horizontale. Shifrat si tek ne ashtu edhe ne vendet tjera vërtetojnë
thëniet e mësipërme se grantet nuk janë burime të kënaqshme të ardhurash për
qeveritë vendore. Mbi këtë bazë konsiderojmë se situata ekonomike është e
mjerueshme dhe se është koha e fundit që strategjia e zhvillimi ekonomik të vendit
duhet të jenë të akord horizontal dhe vertikal me strategjitë e zhvillimit ekonomik
lokal. Kjo nënkupton se brenda kësaj strategjie duhet akorduar edhe buxhetin e
vendit nëpërmjet të politikave fiskale dhe atyre të shpërndarjes, duke ju dhënë shumë
më shumë pushtet ekonomik dhe kompetenca institucionale komunave.
Decentralizimi dhe delegimi i kompencave fiskale
Decentralizimi nuk mund të ekzistojë vetëm në sferën politike, por duhet të
shoqërohet nga decentralizimi fiskal (financiar). Decentralizimi fiskal i autorizon
qeveritë e nivelit lokal të grumbullojnë të ardhura fiskale si në mënyre te
drejtpërdrejte, ashtu edhe nëpërmjet granteve ndërqeveritare. Meqenëse këto të
fundit janë më të mëdha dhe më të rëndësishme (në stadin aktual të decentralizimit
në shumë vende në zhvilluara dhe në të gjithë ato në zhvillim / tranzicion) ato ishte
dashur që të përfaqësojnë burimet kryesore të financimit për qeveritë lokale. 186
Gjithashtu, kur ato transferohen nga qeveria qendrore, niveli i përgjegjshmërisë është
më i lartë dhe qeveria qendrore është më e interesuar në monitorimin e performancës
dhe alokimin e shpenzimeve, se sa me të ardhurat e vetë qeverisë lokale (fillimisht
186
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taksat lokale, tatimet). Grantet ndërqeveritare, si rregull janë burimet më të mëdha
të të ardhurave, të qeverisë lokale në vendet e centralizuara dhe të unifikuara (jo
federale). Grantet ndërqeveritare natyrisht që do i krijojnë mundësi qeverisë
qendrore për të pasur kontroll ndaj sistemit fiskal, e në të njëjtën kohë të ofrojë
mbështetje financiare dhe iluzionin e pavarësisë financiare për nivelet e qeverive nën
– nacionale, kryesisht ato në nivel lokal. Me taksat e përgjithshme, nuk ndodh e njëjta
gjë. Ato shkojnë te një fond të përbashkët, dhe më pas, në varësi nga politikat e
shpenzimeve të qeverisë, burimet do të shpërndahen për përdorimet përfundimtare.
Një nga aspektet e kësaj politike shpenzimi, është edhe shpërndarja e të ardhurave të
mbledhura nga qeveria qendrore te nivelet e qeverive vendore. 187
Transfertat fiskale ndërqeveritare marrin shumë forma të ndryshme dhe shpesh është
problem për të përcaktuar ndërthurjen më të mirë të tyre, në mënyrë që të rezultojë
si politika më e mirë e të ardhurave. Ka arsye të mira dhe jo shumë të mira për
prezantimin e decentralizimit fiskal. Një decentralizim fiskal i mirëprojektuar nuk
mund të jetë politikisht i dominuar, edhe pse mund të jetë (dhe zakonisht është)
politikisht i inicuar. Fuqia relative politike e një grupi interesi (presioni) të caktuar
mund të iniciojë procesin e decentralizimit fiskal, dhe shpesh të ndikojë zgjedhjen e
formave dhe instrumenteve të decentralizimit, por ky nuk duhet të jetë faktori
kryesor për vlerësimin e suksesit të decentralizimit fiskal. 188
Një decentralizim “ideal” fiskal do të ishte një kombinim i burimeve të të ardhurave
të vet qeverisë vendore dhe atyre të ardhura nga transfrtat ndërqeveritare. Kjo formë
nënkupton faktin që në parim të ardhurat që mblidhen, të harxhohen në mënyrë të
pavarur nga qeveritë lokale (brenda limiteve të përcaktuara nga ligji), ndërsa në rastin
e fundit, qeveria lokale është e përgjegjshme përpara qeverisë qendrore, e cila është e
përgjegjshme për përdorimin e këtyre burimeve fiskale. Të ardhurat origjinale të
qeverisë lokale (taksat lokale, tatimet), zakonisht janë prezantuar si një pagesë për
një shërbim të caktuar të siguruar nga qeveria lokale.
Angazhimet e pushtetit lokal për thellësinë e decentralizimin fiskal
Drejtuesit e komunave të vendit duhen të jenë të ndërgjegjësuar dhe më shumë
këmbëngulës së sa që aktualisht janë, për nevojën së procesit reale të decentralizimit
si një instrument i demokratizimit. Bazuar në atë se çfarë u tha më sipër, është koha e
fundit që procesi i decentralizimit të përfshijë së pari legjislacionin e tatimeve në
Kosovë. Këto ndryshme duhet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e
kompetencave të pushtetit lokal. Është me rëndësi të posaçme që së paku komunave,
posaçërisht ato të cilat në strategjitë e veta kanë të planifikuara forma të caktuara të
zhvillimit të veprimtarisë turistike t’u lejohet që të planifikojnë, krijojnë, mbledhin
dhe të menaxhojnë të ardhurat lokale përmjet një sistemi taksimi që do të përfshinte
taksa, taksa lokale, tarifa dhe ngarkesa, tatim në pronë, mbi taksë mbi tatim, tatim
mbi të ardhurat personale, tatim turistik, taksa komunale, taksa për anëtarësim në
përputhje me rregullat në fushën e turizmit dhe tarifa për përdorimin e rrugëve
komunale dhe paklasifikuara në territorin e kapitalit.
Natyrisht, marrjen e këtyre vendimeve për përcaktimin e detyrimeve tatimore do të
duhej të jetë bazuar në të forcën e të ardhurave reale lokale. E rëndësishme për
funksionimin e këtij sistemi fiskal lokal do jetë veprimi i institucioneve të
187
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monitorimit, mbledhjes, mbledhjes së detyrueshme dhe ndëshkimit. Për shkak të
rëndësisë dhe ndjeshmërisë, veprimet e mbledhjes së detyrueshme të përcaktuara
ligjërisht nga administrata tatimore, siç mund të jenë grumbullimi i fondeve të
taksapaguesve, pagesat nga konfiskimin e pronës tatimpaguesve dhe shitjen e
luajtshme dhe të paluajtshme, të hipotekë të pronës dhe premtim, propozimi i
lëshimit të ndalim të përkohshëm në dispozicion mund të përdorën edhe nga
institucionet lokale.
Do ishte e mundur që institucionet e qeverisjes qendrore dhe atyre lokale të krijojnë
bazën ligjore (akte ligjore ose memorandume bashkëpunimi) për marrjen e masave të
inspektimit në përputhje me ligjin, rregullimin e regjistrit të tatimpaguesve,
përgatitjen e raporteve periodike për mbledhjen e të ardhurave vendore dhe
aktivitete të tjera brenda juridiksionit të kryeqytetit në këtë fushë.
Roli i pushtetit qendror për thellësinë e decentralizimin fiskal
Nga pikëpamja fiskale, qeveria lokale jo e motivuar mire, mund të jetë burim
sabotazhi, ato mund ta shohin si penguese ne mbështetjen fiskale të qeverisë
qendrore, si mbështetje të interesave të komunitetit lokal (e parë nga politikanet si
një komunitet votuesish, e jo si një komunitet qytetarësh të përgjegjshëm). Për këtë
arsye një qeveri fiskale lokale do të mendojë si për interesat e përcaktuara lokale dhe
për interesat e një komuniteti më të gjerë. Në fjalë të tjera, nëse punët e shtetit
shkojnë mirë do të krijoheshin më shumë mundësi e hapësira për qeveritë lokale për
të shtuar fondet dhe për të realizuar një performancë më të mirë. Partneriteti, bile
edhe ai në formë konkurrence ndërmjet qeverive qendrore dhe lokale, është më i
mirë se pasiviteti, mosinteresimi apo opozicioni i vazhdueshëm i qeverisë lokale.
Kontrolli financiar ose fiskal i cili fillimisht duhet të jetë i ligjshëm, nuk duhet
përdorur si një instrument i luftës politike ndërmjet kundërshtarëve të qeverisë
qendrore dhe lokale por, si një proces i cili evidenton dobësitë e sistemit dhe si pasojë
është një burim informacioni i vlefshëm për përcaktimin e masave të nevojshme
korrektuese. 189
Qeveritë lokale, pothuajse çdo herë ankohen për financim jo të plotë dhe funksione
të pakta të deleguara, shumë pak të financuara apo që grantet e marra nuk janë të
mjaftueshme për të mbuluar, të paktën shpenzimet e pagave të personelit. Prandaj,
delegimi i funksioneve të reja, ndonjëherë mund të jenë ndonjë lloj metode e
decentralizimit por nëse ato nuk mbështeten nga buxheti specifik për koston e tyre
ato lehtësisht mund të shndërrohen ne problem të buxhetit lokal.
Qeveria qendrore, zakonisht mbron pozitën e saj duke argumentuar se sasi të njëjta
parash, ishin të mjaftueshme për ofrimin e shërbimeve përpara se përgjegjësitë e
transferuara të kalonin në nivel lokal dhe se decentralizimi gjithsesi duhet të çojë në
përfitim nga pikëpamja e efikasitetit dhe kursimit për sa u takon shpenzimeve të
nevojshme. Ajo, çfarë pushteti qendror nuk arrin të rregullojë shpesh herë, është
pamundësia e saj për të shpenzuar të njëjtën sasi parash si më parë nga administrata
qendrore, si dhe evitimi i vonesës në pagesa. Gjithashtu, ka raste që qeveria
“mashtron” me të dhënat që publikon, për shkak të inflacionit ‐ për shumicën e
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dekadës së fundit, niveli inflacionit ishte nën – vlerësuar në parashikimet zyrtare, fakt
të cilin qeveria, gjithashtu e shfrytëzon për të "shpëtuar" diçka nga grantet e
kushtëzuara.
Si pasojë, është mjaft e zakonshme, që qeveritë lokale "të subvencionojnë" funksionet
e deleguara, nga të ardhurat e tyre, ose me të ardhurat nga grantet e pakushtëzuara,
që janë menduar për të mbështetur ofrimin e funksioneve lokale. Andaj për të
përmirësuar situatën, përveç ndarjes së granit të përgjithshëm qeveritar, Ministria e
financave në bashkëpunim me drejtoritë e financave të komunave nëpërmjet të
plotësimit dhe ri dizajnimit të kuadrit ligjor duhet që të rregullojë dhe fuqizojë një
sistem fiskal fleksibil dhe shumë funksional që financimi i buxheteve komunale do të
bazohej në kushtet specifike ekonomike të rajonit komunal.
Qeverisja lokale, financohet nga një miksim i të ardhurave të veta (kryesisht taksa
lokale të cilat janë vendosur – brenda limiteve të përcaktuara me ligj dhe mblidhen
nga qeverisja lokale), ndarja e të ardhurave të mbledhura në territorin e njësive lokale
nga taksat kombëtare dhe transferta e granteve nga qeveria qendrore.
Bazuar në këto qëllime, institucionet qendrore dhe lokale, secila nga kompetencat e
veta, ndarjen e granteve për komuna duhet ta trajtojnë nëpërmjet këtyre
instrumenteve – grante të posaçme. Në planin legjislativ, bazuar edhe në sisteme të
avancuara legjislative fiskale, është lehtë e realizueshme ndarja e buxhetit nëpërmjet
granteve siç janë të njohura:
a) Grantet e përgjithshme – zakonshme;
b) Granteve të përgjithshme – të kushtëzuara;
c) Grantet me qëllime të veçanta;
d) Grantet specifike për investime të qeverisë lokale;
e) Grantet barazuese
f) Etj
Nëse do mendohej dhe do konsiderohej e dobishme, financimi i zhvillimit të
projekteve specifike komunale p.sh. turizmi dhe mjedisi kjo do mund të realizohej
me grantin për qëllime të veçanta ose me grantin për qëllime specifike.
Përveç krijimit të sistemit shumë funksional të granteve institucionat qeveritare në
fushën e politikave fiskale dhe financiare duhet që të shikohet dhe shqyrtojnë
mundësinë e rritjes së pjesshme të TVSH. Sipas koncepti të rritjes së pjesshëm
nënkuptohet rritja e TVSH aktuale 16% si TVSH 2, për një vlerë deri në 1% dhe atë jo
në tërë territorin e shtetit por vetëm në zona dhe vende ku kemi zona të cilat janë
zhvilluar dhe do zhvillohen në planin e turizmit dhe mjedisit. Kjo shumë e quajtur si
TVSH 2, do bartet në buxhetet e komunave dhe do investohet drejtpërdrejtë në ato
zona dhe komunat ku është inkasuar.
Përpunimi, analizami, përshtatshmëria, mundësia e kombinimit dhe aranzhimi i tyre
fillimisht duhet rregullohet me instrumenteve respektivisht dispozita ligjore dhe akte
tjera nënligjore në kuptim të zbatimit të tyre dizajnuar ato paraprakisht në bazë të
një ekspertize nga ekspertet e fushës së ekonomisë dhe financave.
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Përfundimi
Kosova duhet të orientohet për ndërtimin e sistemit të ekonomisë sipas
kërkesave të një ekonomie të hapur ndaj tregut Evropian dhe Botëror, politikë të
matur ligjore dhe liberalizim ekonomik në një të ardhme të afërt. Ky duhet të jetë
sistem ekonomik që krijon një ambient të përshtatshëm për integrimin e ekonomisë
së Kosovës përkatësisht stimulimin e produkteve vendore në rajon e më gjerë.
Zhvillimi i ekonomisë lokale nuk është i kushtëzuar vetëm nga grantet qeveritare dhe
krijimi i një sistemi fiskal lokal por edhe nga krijimi i një vetëdije për obliguesit
tatimor dhe kulturës fiskale në përgjithësi do të ndikonte drejtpërdrejt në zhvillimin
ekonomik të vendit dhe standardit më të lartë të jetesës. Politika fiskale në
Republikën e Kosovë duhet të jetë proporcionale me parimet e ekonomisë së hapur,
kriter ky që bën të mundur inkorporimin me objektivat aktuale bashkëkohore të
zhvillimit mikro dhe makroekonomik të vendit. Politika fiskale do të duhet të
zhvilloheshin si mikse në mes të agjencive shtetërore, tatimeve dhe taksave, të ndikoj
në mënyrë stabilizuese për tatimpaguesin dhe vet Buxhetin e Republikës së Kosovës,
përkatësisht duke stimuluar investimet e huaja, zhvillimin e ekonomik, rritjen
ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës, si burime të reja fiskale, dhe që në
të njëjtën kohë krijon mundësi edhe për qëndrueshmëri afatgjatë ekonomike dhe
buxhetore
Decentralizimi mund të ketë kuptim vetëm nëse shoqërohet me
decentralizimin fiskal. Kjo është një kërkesë e nevojshme për një decentralizim të
suksesshëm. Qeveritë lokale nuk mund të kryejnë funksionet e tyre, nëse nuk u jepen
materialet dhe burimet e tjera të nevojshme. Me kapacitetin e tyre për të realizuar
funksionet, çështjet e përgjegjshmërisë do të shfaqen në mënyrë të pashmangshme. Si
rregull, qeveritë lokale dhe rajonale kanë fonde të limituara. Baza e të hyrave lokale
është zakonisht mjaft e ngushtë ( e papërshtatshme ose e paarritshme) qeveritë e
nivelit nën‐kombëtar janë shumë të varura nga transfertat ndërqeveritare. Këto
transferta kërkojnë si kosto administrative edhe kosto ekonomike, por janë të
nevojshme në shumicën më të madhe të vendeve, veçanërisht në vendet në
tranzicion dhe ato në zhvillim. Transfertat fiskale mund të jenë njëra nga format e
kooperimit fiskal ndërqeveritar, por qeveritë qëndrore, si rregull, janë shumë
dyshuese për aftësinë e qeverisë lokale/rajonale për të menaxhuar fondet (të
deleguara ose jo) në një mënyrë efektive dhe efiçente. Ky, është një problem
veçanërisht për buxhetet e deleguara të ministrive, të alokuara në zyrat rajonale të
tyre, të cilat duhet të jenë nën vëzhgimin e kujdesshëm të zyrtarëve të zgjedhur në
nivel lokal. Rezistenca ndaj delegimit, e ushtruar nga nëpunësit shtetëror, është një
nga arsyet kryesore, sepse decentralizimi financiar i qeverisë publike lokale dhe
reformat për ndërtimin e kapaciteteve për mundësinë e rritjes së të ardhurave të
qeverive lokale/rajonale kanë mbetur pas reformave të tjera të shoqërive ish –
komuniste.Transfertat fiskale ndërqeveritare marrin shumë forma të ndryshme dhe
shpesh është problem për të përcaktuar ndërthurjen më të mirë të tyre, në mënyrë që
të rrezultojë si politika më e mirë e të ardhurave. Ka arsye të mira dhe jo shumë të
mira për prezantimin e decentralizimit fiskal. Një decentralizim fiskal i mirë
projektuar nuk mund të jetë politikisht i dominuar, edhe pse mund të jetë (dhe
zakonisht është) politikisht i inicuar. Fuqia relative politike e një grupi interesi
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(presioni) të caktuar mund të iniciojë procesin e decentralizimit fiskal, dhe shpesh të
ndikojë zgjedhjen e formave dhe instrumenteve të decentralizimit, por ky nuk duhet
të jetë faktori kryesor për vlerësimin e suksesit të decentralizimit fiskal. Një model i
mirë dizenjuar i decentralizimit fiskal merr në konsideratë këto katër kritere:
Barazinë vertikale, Ekualizimin, Eksternalitetet, dhe Justifikimin administrativ
Në planin teorik dhe atë shkencor regjionalizimi dhe decentralizimit i pushtetit
konsiderohen faktorë të rëndësishëm të zhvillimit shoqëror ‐ ekonomik lokal. Vendet
Perëndimore e kanë aplikuar decentralizimin sepse ky proces ua mundëson
zvogëlimin e shpenzimeve për shërbimet publike. Vendet në zhvillim,
decentralizimin e konsiderojnë formë më efikase të qeverisjes. Vendeve post‐
komuniste, decentralizimi u ndihmon të demokratizohen dhe aplikojnë ekonominë e
tregut, Vendeve afrikane decentralizimi u ndihmon të kalojnë nga monizmi në
pluralizëm dhe ta zbusë varfërinë. Në vendet e decentralizuara aziatike ‐ është
fuqizuar shoqëria civile dhe individi, qeveritë lokale e kanë ndërruar formën e
qeverisjes tradicionale.
Hulumtimet krahasuese ndërkombëtare kanë dëshmuar se rezultatet e decentralizimit
varen kryesisht nga raportet politike midis institucioneve qendrore dhe atyre lokale.
Shpesh skemat e ngjashme të decentralizimit mund të japin rezultate krejtësisht të
ndryshme. Hulumtimet kanë dëshmuar se decentralizimi nuk është proces i thjeshtë i
transformimit njëkahëshe të pushtetit dhe i financave prej qendrës kah lokalitetet por
koordinim i punëve në mes të pushtetit qendror dhe atij lokal. Përfundimi më i
rëndësishëm i nxjerrë nga ky studim dëshmon se decentralizimi në disa vende ka
ndihmuar arritjen e sukseseve në zbutjen e varfërisë. Në arritjen e këtij suksesi ka
ndikuar bashkëpunimi i ngushtë i institucioneve qendrore me ato lokale. Si rezultat
për zhvillim lokal del se decentralizimi duhet të jetë proces fleksibil që lejon
zhvillimin e dinamikave në nivelin qendror dhe lokal; Për një proces të suksesshëm të
decentralizimit nevojitet një pjesëmarrje e gjerë e institucioneve dhe e qytetarëve;
Funksionet e nivelit qendror, të rëndësishme për vendin, nuk duhet të
decentralizohen; Decentralizimi duhet të mbështetet financiarisht .
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Abstract
Albania is one of the favorable countries of the Balkans and Europe for development
of tourism, due to its geographical position and climate that it has.
The article analyzes Albania's achievements in the field of tourism and why foreigners
should visit the country. An analysis is made the types of tourism in our country,
including coastal, mountain, historical, adventurous, etc. Tourism development
should not be seen only as an opportunity for its geographical position, but as a key
source of revenue for economic development. By the statistics of the Ministry of
Tourism, Youth and Sports, results that in recent year have increased the number of
tourists, who have visited the country. This article will analyses the problems in this
field and is related primarily in infrastructure and coordination of central and local
government to solve this problem. At the end of the article conclusions and
recommendations will be provided concerning the strategy of tourism in the future
and various legal acts needed in this area.
Key words: tourism, policy, coast, problems, infrastructure, perspective.
Hyrje
Shqipëria ka një sipërfaqe prej 28.748 km2. Ky është një vend në Gadishullin Ballkanik
dhe ndodhet në pjesën jug lindore të Evropës. Në perëndim vendi laget nga ujërat e
deteteve Adriatik dhe Jon. Shqipëria ndahet në katër zona fiziko ‐ gjeografike (Alpet e
Shqipërisë, Krahina Malore Qëndrore, Krahina Malore Jugore dhe Ultësira
Perëndimore). Shqipëria është në përgjithësi vend malor. Nisur nga pozicioni i saj
gjeografik, Shqipëria ashtu si dhe vende të tjera të Ballkanit ofron kushte të
përshtatshme për zhvillimin e turizmit. Turizmi është i zhvilluar kryesisht gjatë
bregdetit Adriatik dhe Jon, por dhe turizmi malor kryesisht në zonën e veriut dhe
juglindore të vendit. Natyra shqiptare ofron një mundësi të mirë për llojet e
ndryshme të aktiviteteve të turizmit, duke përfshirë turizmin bregdetar, turizmin e
gjelbër, malor, aventuresk etj.
Natyrshëm shtrohet pyetja, përse të huajt mund të vijnë dhe ta vizitojnë Shqipërinë?
Kjo për disa arsye:
1. Për bukurinë e saj duke përfshirë male, dete, liqene, klimën e saj.
2. Për trashëgiminë e saj kulturore dhe historike
3. Për bujarinë, mikpritjen, besën e shqiptarëve si vlerat më të shquara të tyre, të
vlerësuar dhe nga personalitete të huaja që kanë vizituar Shqipërinë. Një nga vlerat
më të spikatura të shqiptarëve, por dhe popujve të tjerë të Ballkanit është mikpritja, e
cila ka qëndruar gjatë shekujve, por që ende qëndron dhe sot. Shqiptarët në
përgjithësi janë shumë mikpritës. Kjo vlerë është jo vetëm për shqiptarët në
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marrëdhënjet me njërit tjetrin, por në mënyrë të veçantë ndaj të huajve. Poeti i madh
anglez “Childe Harold’s Bajron në poemën “Piligrimage” 1885, ndermjet te tjerash
përshkruan traditat dhe zakonet shqiptare si trimërinë dhe dashurinë për liri, besën
dhe mikpritjen. 200 vjet më parë Edith Durham filloi udhëtimin e saj në Shqipëri dhe
perms Ballkanit dhe vërejti” “Mikpritja është ligji i maleve ” dhe se “ligjet janë më të
sigurta se armët”. (1990;86).
4. Shqiptarët janë të shoqërueshëm dhe të hapur.
6. Për produktet bio bujqësore dhe blegtorale që prodhohen në këto zona.
Rezultatet dhe diskutimi
Pas vendosjes së demokracisë, njerëzit mund të lëviznin lirshëm, kjo ju dha
mundësinë të huajve të vinë ta vizitojnë Shqipërinë, si për periudhë të shkurtër, vizita
njëditore, ashtu dhe për periudha më të gjata. Kalimi në ekonominë e tregut dhe
zgjatja e periudhës së tranzicionit bëri të mundur dhe investimet në turizëm, por ky
investim nuk u bë me një plan dhe strategji gjë që solli shkeljen e rregullave dhe që
madje godinat të ndërtohen dhe afër me detin pa respektuar distancën. Fakt është që
sektori i turizmit është një ndër degët me atraktive të zhvillimit ekonomik, që zgjidh
njëkohësisht zënien me punë dhe rrit produktivitetin e pasurive natyrore. Nëse do tju
referohemi shifrave të dhëna nga Ministria e Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, do të
vërejmë se gjatë viteve të fundit ka një rritje të numrit të turistëve që kanë vizituar
Shqipërinë, gjë që pasqyrohet në tabelën e mëposhtme. Mund të shikojmë dhe është
e natyrshme që numrin më të madhe zënë, shqiptarët që jetojnë në Kosovë,
Maqedoni dhe në Mal të Zi. Siç e theksuam dhe më lart Shqipëria mund të zhvillojë
disa lloj turizmi.
1. Turizmi malor është një nga llojet më të rëndësishme të turizmit dhe këtu
përfshihën Voskopoja në Korçë, Razma në Shkodër, Parkun Kombëtar të Thethit në
Alpet e Shqipërisë, Parkun Kombëtar të Malit të Dajtit që ndodhet jo larg nga
kryeqyteti Tirana.
Table1. Numri i turistëve të ardhur në Shqipëri
Vendet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kosovo

275,520

324,771

674,214

1,179,327

1,439,723

1,708,743

Montenegro

105,643

120,125

118,731

123,833

159,838

186,536

Macedonia

224,348

341,801

306,714

276,256

335,380

399,281

Serbia

6,082

59,557

22,542

43,940

48,029

38,156

Turkey

21,812

32,575

40,561

33,544

36,216

42,824

Greece

58,217

85,505

100,171

113,008

155,086

225,175

Bulgaria

256

11,141

13,210

14,327

13,760

16,117

18,759

Poland

11,026

14,427

17,037

17,350

23,869

26,528

Italy

84,680

98,573

98,919

125,036

135,389

147,018

Kingdom

53,333

60,043

56,734

62,251

76,019

78,539

Germany

31,180

38,428

47,240

55,708

73,102

70,060

France

16,527

18,369

19,342

25,651

30,410

30,128

Austria

12,816

12,292

11,809

15,659

21,149

22,562

Switzerland

9,157

15,660

15,960

22,268

30,874

42,546

43,779

50,354

48,599

49,537

55,950

58,621

United

United
States

Burimi: Ministria e turizmit, rinisë dhe sportit
2. Turizmi historik, ku qytetet si Berati, Gjirokastra, Durrësi, Kruja, Sarandë me Syrin
e Kaltër janë një destinacion mjaft i rëndësishëm i turistëve për tu njohur me
historinë dhe kulturën shqiptare.
3. Turizmi bregdetar që do të përfshinte qytetet e Durrësit, Sarandës, Vlorës,
Velipojës, Divjakës ku turistë të huaj mund të vinë dhe të kalojnë pushime. Liqeni i
Pogradecit, Liqentë e Lurës janë pika turistike të rëndësishme, nisur nga bukuritë e
tyre.
4. Turizmi aventuresk
Pavarësisht rritjes së numrit të turistëve, ende ka shumë probleme në lidhje me
turizmin të cilat përfshijnë:
 Problemi i pronësisë mbi tokën është ende nje ngërç për zhvillimin e
turizmit
sepse, krijon probleme për kryerjen e investimeve në të.
 Mungesa e infrastrukturës, drita, ujë, rrugë etj, ndikojnë ndjeshëm mbi
turizmin.
Nëse do të shikonim rrugët si ato kombëtare dhe ato lokale lënë për të dëshiruar, një
pjesë e tyre janë të shkatërruara, përshembull, rrugën për në parkun Kombëtar të
Dajtit, për në Theth apo rruga për në qytetin 2000 vjeçar të Beratit. Një problem për
turistët furnizimi me ujë.
 Mungesa e mirëmbajtjes së natyrës, prerjet pa fund dhe pa kriter të pyjeve si
dhe
zjarrvënia ndaj tyre, shpesh here dhe e qëllimshme ka çuar në shkatërrimin e pyjeve
të Liqenit të Lurës, Malit të Dajtit, të Alpeve etj.
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Mosigurimi i standarteve të turizmit në pikat turistike të vendit duke filluar
që nga çmimet e larta e deri tek shërbimi që lë shumë për të dëshiruar. Nëse
do të bënim krahasimin e çmimeve një turist i huaj do të preferonte të
shkonte në Greqi apo Itali, se të vinte në Shqipëri, krahasuar kjo dhe me
kulturën e shërbimit që të ofron biznesi i turizmit të huaj.
 Mungesa e një strategjie të qartë në krijimin e zonave turistike, ka sjellë
probleme
si përsa i përket ndërtimeve pa kriter ashtu dhe shërbimeve që ofrojnë.
 Nëse në zonën veriore, si zona më e bukur e më e varfër, nuk zhvillohet
turizmi
malor, atje do të vazhdojë proçesi i braktisjes së kësaj zone.
 Nëse në Shqipëri ka rritje të sigurisë nga shteti, ende mungon informacioni
besues, pasi një rast i vetëm për keq ndaj turistëve, mjafton që të prishet për shumë
kohë imazhi i turizmit në shkallë zone ose vendi.
 Mos reklamimi i vendit në botën e jashtme, kur dhe ne një album botëror ku
paraqiteshin të gjitha vendet e botes dhe që ishte për turizmin, Shqipëria paraqet në
pamje të parë romët, kur ata zënë një përqindje të vogël krahasuar me popullsinë
shqiptare në tërësi. Në anketimin e organizuar me rreth 500 persona rezultoi se ata
vlerësonin bukuritë natyrore të Shqipërisë dhe kishin dëshirë të mirë për t’i kaluar
pushimet në vendin e tyre, por pavarësisht këtyre rreth 50 % e tyre u shprehën se i
kalojnë jashtë pushimet dhe arësyet ishin çmimet e shtrenjta pothuajse sa jashte dhe
infrastruktura që sipas tyre lë shumë për të dëshiruar.
Konkluzione dhe Rekomandime
1. Hartimi i një strategjie të plotë dhe afatgjatë midis Shqipërisë dhe rajonit më
gjerë, duke përfshirë gjithë aktorët e interesuar.
2. Bashkëveprimi i pushtetit qendror me atë vendor në sigurimin e gjithë
infrastrukturës së nevojshme për zhvillimin e turizmit do të rriste ndjeshëm të
ardhurat nga biznesi i turizmit.
3. Është e nevojshme të përmirësohen aspektet ligjore për kushtet turistike,
sistemin
e tatimeve, norma të diferencuara sipas zonave dhe periudhave pë tatime dhe TVSH.
4. Ndërgjegjësimi i shoqërisë për mirëmbajtjen e natyrës dhe pasurimin e saj.
5. Ndërgjegjësimi i vetë biznesmenëve dhe komunitetit në tërësi të zonës
turistike, i
cili nënkupton që ata vetë para së gjithash duhet të rrisin kulturën e shërbimeve që
ofrojnë si dhe shpesh herë të investojnë dhe në infrastrukturë, sepse është dhe në
interesin e tyre.
6. Një reklamë më e mirë për vendin dhe bukuritë e natyrës shqipatre si nga
ana e
qeverisë, por dhe firmave të biznesit që merren me turizëm.
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Ndikimi i rikuperimit pozitiv të shërbimit në mbajtjen konsumatore
Abstract
Althought tourism enterprises can have costumer satisfaction as their main goal, not
all the experiences that they offer are satisfactory from the standpoint of costumers.
Tourism industry could be particularly affected by the problem of service failure due
to the different services involved and the fact that service is an important base for
people. Failure occcurs when sevices didn’t met costumer expectations and can occur
because of different reasons, as elements of the enterprises, other costumers, current
ones or a combination of those above. If the failure of service can not be avoided
then the enterprises should have a clear strategy to respond to service failures and
minimize the adverse impact of consumer dissatisfaction, and this can be achieved
through service recovery. This recovery service can be understood as a productive
relation to complainst handling and includes all action taken by a service, trying to
solve the problem that costumers has with their enterprise. This paper identifies
strategies that an enterprises can use to manage the results of dissatisfaction in
service experiences and the results of two questionnaries conducted with employees
and managers of major service enterprices operating in Shkodra city.
Key words: service failure, service recovery, costumers. .
RRUGËT E RIKUPERIMIT TË SHERBIMEVE
Rikuperimi i shërbimit është i lidhur me procesin e adresimit të dështimit të
shërbimit; më hollësisht, rikuperimi i shërbimit mund të mendohet si një lidhje e
trajtimit produktiv të ankesave dhe përfshin të gjitha veprimet e marra nga një
shërbim, duke u përpjekur për të zgjidhur problemin që konsumatori ka me
ndërmarrjen e tyre (Gronroos, 2001) 190 . Është e njohur që ankesat janë të nevojshme
për të krijuar një rikuperim të mundshëm. Pa ankesa, një ndërmarrje mund të jetë e
pandërgjegjshme që problemet ekzistojnë dhe e paaftë të kënaqë konsumatorët e
pakënaqur. Me të vërtetë barrierat më të mëdha të një rikuperimi efektiv shërbimesh
është fakti që vetëm 5 nga 10 përqind e konsumatorëve të pakënaqur zgjedhin të
ankohen pas një dështimi shërbimi (Tax&Brown, 1998, p.77) 191 .

190

Gronroos, C. (2001), “The perceived service quality concept – a mistake?”,
Managing Service Quality, Vol. 11 No. 3, faqe 150‐152
191
Tax, S. S. &Brown, S. W. (1998), “Recovering and learning from service failure”,
Sloan Management Review, 40(1), faqe 75‐88.
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Ajo çka përbën një rikuperim shërbimi efektiv ka qenë subjekti i disa debateve.
Bell&Zemke (1987 192 ) propozuan pesë element për rikuperimin:
o Shfajësim: Një person i parë shfajësohet më mirë se një korporate mund të
shfajësohet, dhe një që gjithashtu pranon që një dështim ka ndodhur.
o Rivendosje urgjente: Shpejtësia e veprimit e lidhur me një ‘tentativë të
guximshme’ për të vendosur gjërat në rregull megjithëse nuk është e
mundur për të korrigjuar situatën.
o Ndjeshmëri: Një shprehje e sinqertë e keqardhjes për shqetësimin e
konsumatorit.
o Një shlyerje simbolike e fajit: Një formë kompensimi që mund të përfshijë
mos pagim për shërbimin ose duke ofruar një shërbim të ardhshëm falas ose
me zbritje.
o Vazhdim: Pas një rikuperimi thërras për të konstatuar nëse konsumatori
është i kënaqur

o



Format e rikuperimit
Disa forma të rikuperimit janë: riparimi i problemit, shfajësim, shpjegim,
konsumatori si input dhe kompensim.
Riparimi i Problemit
Kur është e mundur konsumatorët dëshirojnë të ndreqet problemi. Nganjëherë kjo
nuk është e mundshme, p.sh anullimi i një fluturimi, apo prishja e një autobusi me
udhëtarë. Por kur mund të jetë e mundur konsumatori mbetet shumë i kënaqur nga
zgjidhja. Kjo shpjegohet dhe nga shembulli i mëposhtëm:
Një çift në muaj të mjaltit ka rezervuar një dhomë në një hotel. Kur hyjnë në të
ato shohin se ka dy shtretër tek. Ulen tek recepsionistja dhe ankohen, atëherë
ajo kontrollon dhe i jep një palë çelësa të tjerë. Kur çifti ngjitet në dhomë
shikon se ajo ishte një suitë.
Ky shembull tregon madje një riparim me perceptimin më të mirë të konsumatorit ku
ai mbetet shumë i kënaqur.
Shfajësimi
Kërkesa e ndjesës për një dështim është një mënyrë tjetër e rikuperimit të besimit të
konsumatorëve tek firma. Për pjesën më të madhe të konsumatorëve ndjesa është
minimumi që ato presin në rast dështimesh. Mënyra sesi ajo jepet dhe disa shprehje
të sinqeritetit bashkë me të në përgjithësi ndihmojnë proçesin e rikuperimit. Kështu
që çiftëzimi i ndjesës me shprehje meraku dhe empatije është e rëndësishme.
Shpjegimet
192

Bell, C. R. & Zemke, R. (1987), “Service breakdown: the road to recovery”,
Management Review, October, 32‐35
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Kur një dështim ndodh një nga opsionet reaguese është ofrimi i shpjegimeve. Kjo
bëhet për të rritur kuptimin e konsumatorëve për problemin apo shpërndarë
zemërimin e konsumatorëve. Shpjegimet mund të jenë të brendshme (ishte faji jonë)
apo të jashtme (problemi ishte jashtë zonës tonë të kontrollit). Shembull i kësaj është
kapiteni i avionit që i shpjegon udhëtarëve sesi moti i keq po influencon kohën e uljes
në aeroport.
Efektiviteti i shpjegimeve si një mënyrë rikuperimi të dështimeve është akoma i
paqartë dhe në një farë mase nën kërkim. Ka rezultat negativ kur konsumatorët
mendojnë se ndërmarrja po kërkon të justifikohet duke zvogëluar përgjegjësinë e saj.
Në kontrast ndodh kur ndërmarrja jep informacion për të rritur njohjen e
konsumatorëve me problemin dhe udhëheqjen drejt zgjidhjes. Pra marrja e
përgjegjësisë dhe zgjidhja e problemit vlerësohet si shumë e favorshme në rastin e
deshtimit të shërbimeve.
Inputi Konsumator
Një taktikë rikuperimi është përfshirja e konsumatorëve në proçesin e rikuperimit të
dështimit që konsumatori të ndjehet se kontrollon proçesin. Kjo mënyrë influencon
perceptimin e ndershmërisë së rikuperimit. Fakti që kërkohet opinioni i
konsumatorëve për zgjidhjen e problemit ka efekte përfitueshmërie për dy arsye:
instrumentalen; njerëzit mendojnë se mundësia të shprehin një mendim i ndihmon
të kontrollojnë produktin e tyre përfundimtar. Dhe tjetra quhet “vlera e grupit”
njerëzit mendojnë se mendimet e tyre vlejnë dhe ato marrin statusin e një grupi të
rëndësishëm. Në të kundërtën mos përfshirja e konsumatorëve mund të shkaktojë një
ndjenjë të një kontrolli të limituar të asaj çfarë ndodh, mungesë në ndershmëri, një
kënaqësi të ulët të përgjithshme.
Kompensimi
Një veprim tjetër i rikuperimit të shërbimit është kompensimi financiar si kthim
parash apo ulje çmimi. Çfarë është për konsumatorin një kompensim i përshtatshëm
është akoma nën kërkim. Mendimet për këtë janë të ndryshme, disa studiues thonë
se konsumatorët preferojnë një produkt të prekshëm madje dhe një shpërblim. Të
tjerë thonë se ekzistenca e kompensimeve në marketingun e një ndërmarrjeje i bën
konsumatorët të mendojnë se diçka nuk shkon mirë me atë kompani. Megjithatë
duket se konsumatorët shohin si më të preferuar një ofertë, e cila shoqërohet dhe me
shpjegime në lidhje me problemin. Më tej disa studiues thonë që kënaqësia e një
konsumatori realizohet vetëm nëse kompensimi shoqërohet me nivel të lartë kortezie
dhe respekti. Kjo tregon se nëse kompensimi shoqërohet me një sjellje të vrazhde
asnjë shumë për kompensim nuk do të rikuperoje dështimin e shërbimit.

 Ndikimi i rikuperimit të shërbimit
Dështimi i shërbimit ka mundësinë për të pasur një efekt negativ domethënës për
ndërmarrjen. Në turizëm, bota negative e thashethemeve mund të jetë një çështje e
veçantë për ankesa. Rikuperimi i shërbimit efektiv mund të kundërveprojë disa nga
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rezultatet negative të lidhura me dështimin e shërbimeve dhe me të vërtetë disa
kërkime kanë theksuar ekzistencën e të ashtuquajturit paradoksi i rikuperimit të
shërbimit, i cili sugjeron që rikuperimi i shërbimit i përkryer mund të udhëheqë
kënaqësi të grumbulluara që janë më të larta se ato ekzistuese përpara dështimit të
shërbimit. Për shembull, Goodëin, Patterson&Johnson(1989) 193 deklaruan që nivelet e
kënaqësisë pas trajtimit të ankesave (kënaqësia dytësore) mund të jenë më të larta se
nivelet e me përparshme dhe se trajtimi efektiv i ankesave mund të shpie në nivele
më të larta të besnikërisë konsumatore. Kelley, Hofman&Davis (1993) 194 dhe
Blodgettet, Granbois & Ëalters (1993) 195 kanë parashikuar duke demonstruar efektin e
dobishëm të një rikuperimi shërbimi efektiv në ruajtjen e normave të konsumatorit.
Rikuperimi efektiv i shërbimit ka treguar gjithashtu që ka një impakt pozitiv në
nxitjen e rikuperimit nëpërmjet botës së thashethemeve (Blodgett, Hill&Tax,1997) 196 .
METODOLOGJIA
Për realizimin e këtij studimi janë shfrytëzuar burimet dytësore dhe parësore.
Burimet dytësore konsistuan në studime të ndryshmë të bëra në këtë fushë.
Si burim parësor shërbyen intervistat personale me dy pyetësorë. Njëri pyetësor i
është drejtuar konsumatorit, qëllimi i të cilit ishte verifikimi i rasteve të dështimit të
shërbimit, formave të tyre të rikuperimit dhe efikasiteti që kanë. Kampioni i zgjedhur
ishte i rastësishëm. Nga 100 persona të kontaktuar 75 vazhduan plotësimin e
pyetësorit, pasi ato iu përgjigjën pozitivisht pyetjes së parë të pyetësorit. Pyetësori i
dytë iu drejtua menaxherëve në fushën e shërbimit ( në mënyrë specifike
restoranteve), për të parë anën praktike të menaxhimit të rasteve të dështimit ( të
shërbimit). Kampioni i zgejdhur ishte jo i rastesishëm dhe përbëhej nga 15
mennaxherë restorantesh.
HIPOTEZA
Përpjekjet e rikuperimit të suksesshëm të shërbimit ndikojnë ne mbajtjen
konsumatore.
QËLLIMI
Të analizojmë reagimin e konsumatorëve ndaj dështimit të një shërbimi në dy raste:
1. kur konsumatori ankohet
193

Godwin, B., Patterson, P. G. and Johnson, L. W. (1995), “Emotion, coping and
complaining propensity following a dissatisfactory service encounter”, Journal of
Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 8, 155‐163
194
Kelley SW, Hoffman KD, Davis MA. A typology of retail failures and recoveries. J
Retailing 1993; 69(4):429 –52
195
Blodgett, J. G., Granbois, D. H., & Walters, R. G. (1993). The effects of perceived
justice on complainants’ negative word‐of‐mouth behavior and repatronage
intentions. Journal of Retailing, 69, 399–427
196
Blodgett, J. G., Hill, D. J., & Tax, S. S. (1997). The effects of distributive, procedural,
and interactional justice on post complaint behavior. Journal of Retailing, 73, 185–210
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2. kur konsumatori nuk ankohet
Nëse konsumatori ankohet dhe shërbimi rikuperohet. Analiza e dy rasteve:
3. kur kemi rikuperim pozitiv te tij
4. kur kemi rikuperim negativ të tij.
OBJEKTIVAT

 Kuptimi i konceptit të dështimeve të shërbimit.
 Kuptimi i Reagimit të konsumatorëve, për të vlerësuar perceptimin e
konsumatorëve për rëndësinë e çdo dështimi.

 Kuptimi i ankesave dhe menaxhimit të tyre.
 Kuptimi i formave të rikuperimit dhe ndikimit të tyre tek shërbimet.
 Vlerësimi i perceptimeve të konsumatorëve lidhur me efektivitetin e çdo tipi
rikuperimi.
ANALIZË E PYETËSORËVE
Kjo analizë paraqet rezultatet e studimit praktik të dështimit të shërbimit dhe
strategjisë së rikuperimit, në industrinë e restoranteve.
Objektivat kryesore të këtij pyetësori janë:

 identifikimi dhe klasifikimi i dështimeve në industrinë e restoranteve,
 vlerësimi i perceptimit të konsumatorëve për rëndësinë e çdo dështimi,
 identifikimi dhe klasifikimi i strategjisë së rikuperimit të përdorur nga
restorantet për të korrigjuar dështimet,

 vlerësimi i perceptimit të konsumatorëve për efektivitetin e çdo tipi
rikuperimi,

 vlerësimi i sjelljes pasuese për të ruajtur vlerat për konsumatorët, dhe
 sigurimi i informacioneve demografike rreth atyre që janë përgjigjur.
Atyre që ju janë përgjigjur pyetësorëve i është kërkuar të tregojnë një dështim
shërbimi në restorant të shoqëruar me një rikuperim shërbimi pozitiv, si edhe një
dështim shërbimi i shoqëruar me një rikuperim shërbimi negativ.
Ngjarjet lidhur me strategjinë pozitive të rikuperimit të llogaritura nga pyetësori
përbejnë 49.6 % të rasteve, ndërsa 50.4 % të rasteve lidhen me një rikuperim jo të
mirë.
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Veç kësaj në pyetësor i është kërkuar:

 të klasifikojnë rëndësinë e dështimit në shkallën nga 1 tek 10, që nënkupton
nga i pa rëndësishëm deri tek shumë i rëndësishëm;

 të klasifikojnë efektivitetit e strategjisë së rikuperimit në shkallën nga 1 tek
10, nga i varfër tek i mire;

 për të treguar sjelljen e klientëve pas dështimit të shërbimit në lidhje me
restorantin; dhe

 të dhënat demografike, si gjinia, edukimi dhe mosha.
Nga analiza e pyetësorit kam arritur të bëj një grupim të dështimeve dhe mënyrave të
rikuperimit, bazuar në përgjigjet e konsumatorëve dhe në materialin teorik:
Kategoria e parë i referohet rasteve në të cilën punonjësit korrigjojnë vetë
dështimet në funksionimin e shërbimeve bazë. Kjo kategori përbën 48,5 % të gjithë
incidenteve. Kjo kategori është ndarë në disa nënkategori:
- Defektet e produktit (22,6 %): ushqim që është përshkruar si i ftohte, i papjekur, i
djegur, i prishur, ose që përmbajnë objekte të tilla si flokë, karton etj.
- Shërbim i ngadaltë/ ose i padisponueshëm (18,5 %): duke pritur për një kohe të
gjate dhe / ose mos të shërbehesh.
- Probleme aftësie (4,3 %): probleme pastërtie si era e keqe, ene të pista, ose
objekte të gjalla në ushqim ose duke ecur përgjatë tavolinës (si shembull,
insektet).
- Rregullat e pakuptueshme (1,2 %): rregullat e restorantit të cilat kuptohen si të
padrejta nga konsumatorët ( si shembull, shlyerja e kuponit, mënyra e pagesës).
- Nga kushtet e elementëve përbërës (1,9 %): një oferte e pamjaftueshme e artikujve
të menysë.
Kategoria e dytë i referohet reagimit të punonjësve ndaj kërkesave
implicite/eksplicite të konsumatorëve. Numri i incidenteve të kësaj kategorie përbën
15 % të rasteve. Kategoria e dyte përfshin nënkategoritë e mëposhtme:
- Ushqimi jo i gatuar siç është porositur (11,5 %): skenari i kërkesës eksplicite ku
konsumatori kërkon që ushqimi të përgatitet në një mënyrë të veçante (si
shembull, pa mustarde) dhe kërkesa nuk është respektuar.
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Problemi i vendit (3,5 %): përfshin uljen e duhanpirësve kudo duke sjellë
pakënaqësi të të dy palëve si vetë duhanpirësve ashtu dhe jo duhanpirësve,
harresa ose shkujdesja ndaj rezervimeve, përgënjeshtrim i kërkesave për rezervim
të tavolina të veçanta, ose ulje në mes të klientëve të padisiplinuar.
Kategoria e tretë përfshin të gjitha rastet në të cilat vetë stafi i shërbimit sillet në
mënyrë të papërshtatshme dhe është neglizhues në punën e tyre duke nxitur
pakënaqësi tek klientët. Këtu kemi 36.5 % të të gjithë incidenteve. Kjo kategori
degëzohet në nënkategoritë e mëposhtme:
- Sjelljet e papërshtatshme të punonjësve (16,3 %): ashpërsia, shkëmbimi i
papërshtatshëm verbal, dhe sjelljet e pakëndshme.
- Porositë e gabuara (11,4 %): shpërndarja e pasakte e një artikulli ushqimi në një
tavoline, ose në rastin e fast foodeve, paketimi i një artikulli të gabuar ushqimi.
- Humbja e porosisë (6,2 %): situate në të cilën porosia e konsumatorit mesa duket
është vene gabim dhe asnjëherë nuk është përmbushur.
- Pagesë e gabuar (2,6 %): të paguash për artikuj që nuk ke porositur ndonjëherë,
të paguash çmime të pasakta për artikujt e porositur, ose të marrësh kusurin e
gabuar.
Qëllimi tjetër i pyetësori ishte identifikimi i tipit të dështimeve dhe shkalla e
rëndësisë.
Në këtë seksion atyre ju është kërkuar të vlerësojnë rëndësinë e dështimit nga 1 si një
gabim i vogël deri në 10 si një gabim i madh. Për gjithsecilin nga rastet e dështimit u
kërkua dhe efektshmëria që ka rikuperimi i tyre duke bërë vlerësimin nga 1 ( si
rikuperim i varfër) deri tek 10 (rikuperim i mirë). Pozicioni dhe rëndësia e rikuperimit
të prezantuara në varësi të perceptimi të rrepte janë si me poshtë:
Kategoria e dështimit

Rëndësia

Rikuperimi

Problemi i vendit

8.00

5.61

Nga kushtet e asortimenteve

7.33

6.00

Probleme aftësie

7.25

3.92

Sjelljet e papërshtatshme të punonjësve

7.12

3.71

Shërbimi i ngadalte / i padisponueshem

7.05

5.38

Humbja e porosisë

6.71

5.82

Defektet e produktit

6.69

6.21

Porosia e gabuar

6.25

6.44

Rregullat e paqarta

6.16

6.33

Ushqimi i pa gatuar siç është porositur
5.80Pagesë e gabuar

6.02
5.86

7.71
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Përveç klasifikimet të tipeve të deshtimit në industrinë e restoranteve, një objektiv i
dyte i këtij pyetësori është zbulimi strategjisë se rikuperimit ndaj llojeve të ndryshme
të deshtimit. Strategjitë e rikuperimit të shërbimit janë të përcaktuara si me poshtë:
- Zëvendësimi (33.4%): zëvendësimi i porosisë se paplotësuar me një porosi të re.
- Ushqim falas (23.5%): dhënie ushqimi, ëmbëlsire ose pije me komplimente si
kriter bazë.
- Asgjë (21.3%): asnjë veprim nuk është marre për të korrigjuar dështimin.
- Shfajësim (7.8 %): punonjësit shfajësohen për dështimin.
- Korrigjim (5.7%): rivendosja e porosisë se re si korrigjim i mosplotësimit të
porosisë se mëparshme.
- Zbritje (4.3%): zbritjet që i jepen konsumatorëve për artikujt e ushqimit në kohen
e incidentit.
- Ndërhyrja e menaxherëve (2.7%): menaxheri përfshihet dhe ndihmon në
zgjidhjen e problemit.
- Kupon (1.3 %): një zbritje çmimesh për artikujt që ato do të marrin në restorant
herën tjetër që do ta frekuentojnë atë.
Kategoritë e rikuperimit : efikasiteti i perceptuar lidhur me këto mënyra rikuperimi dhe
përqindjet e ruajtjes së klientëve
Të anketuarit renditën efikasitetin e gjithsecilës kategori rikuperimi nga 1 ( shumë i
dobët) deri tek 10 ( shumë i mirë). Më poshtë jepen në shkallë zbritëse sipas
efikasitetin që kanë këto kategori rikuperimi dhe përqindjet mbajtjes së
konsumatorëve:
Kategoria
rikuperimit

e
Efikasiteti

Shkalla e ruajtjes se
klienteles (%)

1. Ushqimi falas

8.05

89.0

2. Skontot

7.75

87.5

3. Kuponët
4.
Ndërhyrja
menaxherit

7.00

80.0

7.00

88.8

5. Zëvendësimi

6.35

80.2

6. Korrigjimi

5.14

80.0

e

7. Kërkimi i faljes
3.72
71.4
8. Asgjë
1.71
51.3
Përqindjet e ruajtjes së klientëve të shfaqura në këtë studim tregojnë që është e
mundur të rikuperohet nga dështimet, pavarësisht llojit të tyre. Mbi të gjitha shkalla
e ruajtjes së klientelës për incidentet e përmendura në pyetësor ishte mbi 75 %.
Megjithëse konsumatorët në të shumtën e rasteve kanë përftuar mënyra rikuperimi
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më pak se të pranueshme, përqindja e ruajtjes së klientelës qëndron tek 60%.
Megjithatë, në përgjithësi, lidhja statistikore mes shkallës së dështimit dhe shkallës së
rikuperimit tregon se nëse magnituda e seriozitetit të dështimit rritet, ashtu rritet
dhe vështirësia në realizimin e një rikuperimi efektiv.
Ne lidhje me te dhënat demografike rezulton qe 60% e përgjigjëdhënësve i përkasin
gjinisë femërore dhe 40% gjinisë mashkullore.
Pjesa me e madhe ka nje arsimi te larte (universitetin) dhe pikërisht 80%, 16% kane
arsimin e mesëm, dhe vetëm 4% e tyre jane me arsim tetëvjeçar.
Përsa i përket moshës te konsumatorëve qe pranuan ti përgjigjen pyetësorit per
intervalit 15‐25 vjeç i përkasin 20% e përgjigjëdhënësve, intervalit 26‐35 vjeç i përkasin
33% e përgjigjëdhënësve, intervalit 36‐45 vjeç 40% e përgjigjëdhënësve, dhe moshës
46 e larte vetëm 7% e tyre.
Analiza e pyetësorit të menaxherëve.
Lidhur me dy pyetjet e para të pyetësorit duhet të themi se për shumicën e
menaxherëve të restoranteve dështimi në ofrimin e shërbimeve lidhet me vetë llojin e
biznesit duke qenë se është gjithmonë i varur nga klientela. Gjithashtu duke qenë se
klienti është i pranishëm, ose më mirë të themi e teston produktin menjëherë,
ndryshe nga produktet‐mallra, të cilat testohen në shtëpi, në distancë nga prodhuesi
ose shitesi i tyre, në rastin shërbimeve ofruesi i tyre menjëherë arrin të ketë një
feedback nga klientela.

Përsa i përket pyetjes së tretë nëse klienti i drejtohet personalisht menaxherit lidhur
me pakënaqësitë e shërbimit përqindjet dalin në një raport 73% të cilët i përgjigjen
“po” kësaj pyetjeje dhe 27% “jo”, duke u shprehur se nuk kanë pasur ankesa direkte
nga konsumatorët.
Lidhur me pyetjen 4, 5 dhe 6, përgjigjet e menaxherëve tregojnë se ju kushtohet një
rëndësi e konsiderueshme si kontrollit të dështimeve ashtu dhe gjetjes së burimit të
problemit dhe shpeshtësisë së ndodhjes së tyre. Përsa i përket verifikimit të rasteve
të përsëritura, për 80% (grafiku 5) të tyre kontrolli është shumë i shpeshtë, duke qenë
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se janë dhe vetë të pranishëm në të shumtën e rasteve. Kjo për arsye se restorantet në
Shkodër janë kryesisht biznese të vogla.

Në pyetjen e 7 më të shumtën e rasteve kemi vlerësimin e shkakut të dështimit dhe
mbajtjen ose jo të përgjegjësisë për të. Përsa i përket vlerës 33% do të thotë që ka një
vlerësim sistematik të problemeve, por ka raste ku mund të anashkalohet ndonjë
incident ( i një rëndësie relativisht të ulët), mund të mos jetë nën vëzhgimin e
menaxherit.
Lidhur me pyetjet 8 dhe 9, me përqindje të njëjta, kemi një përgjigje pozitive ndaj
programeve të rikuperimit, madje menaxherët përdorin dhe politikat e tyre të
korrigjimit të dështimeve dhe ruajtjes së klientelë.
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Në pyetjet 10 dhe 11 në të cilat u
kërkohet menaxherëve mendimi lidhur
me angazhimin e punonjësve në
zgjedhjen e metodave të rikuperimit
dhe mbështetjen e tyre në rastet kur
merret iniciativa nga punonjësit për
rikuperimin e dështimeve, përgjigjet e
pyetësorit tregojnë për mungesë bashkëpunimi menaxher‐vartës.

Pyetjes 12, nëse problemet e dështimit
diskutohen me klientët apo jo, pjesa
më e madhe e tyre i është përgjigjur jo.
Kjo mbase për arsye të kulturës së
varfër komunikuese shitës‐ klient dhe
impenjimit të ulët të menaxherëve në
testimin e klientëve.
Lidhur me pyetjen 13, për marrëdhënie
mes tipit të dështimit/klientit dhe
mënyrave të rikuperimit, dukshëm pjesa më e madhe mendojnë se ekziston një
varësi. Shpeshherë mund të ndodhë i njëjti keqkuptim, por klienti është i ndryshëm,
prandaj dhe metoda e rikuperimit duhet të përshtatet dhe me tipin e klientit, ashtu
sikurse me të njëjtin klient mund të krijosh incidente të ndryshme. Nuk është e njëjtë
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rasti ku harrohet të dërgohet porosia me rastin kur klienti vendoset në një ambient
duhanpirësish kur vetë nuk është konsumues i duhanit. Prandaj është arritur në
konkluzionin që sipas klientit apo situatës varet dhe metoda e rikuperimit që do të
përdoret.
Në vazhdim të pyetjes 13, pyetja që vijon, (14) kërkon të testojë menaxherët nëse ato i
vëzhgojnë në mënyrë aktive tipet e dështimit për të vlerësuar më pas ato hallka të
dobëta në zinxhirin e shërbim. Nga rezultatet dolën se pjesa më e madhe ishin te
interesuar të bënin një grupim të incidenteve të të njëjtës natyrë, për të kërkuar
pastaj përgjegjësin për rastet e dështimit.
Pyetjes së fundit, asaj që është më thelbësore, matjes së kënaqësisë së klientit, por në
rastin tonë në momentin e rikuperimit të shërbimit 93% janë përgjigjur po, duke
manifestuar dukshëm atë që është synimi i çdo biznesi “ kënaqja e klientit”.
KONKLUZIONE

 Janë të pakta shërbimet, pothuajse asnjë, ku mund të pretednohet të mos ketë
fare defetke në ofrimin e tyre ose e thënë në gjuhën e biznesit me “defekte
zero”.

 Arsyet e dështimit të shërbimit vijnë si rezultat i faktorëve të ndryshëm
shpeshherë edhe nën kontrollin e ndërmarrjes, por ka raste kur dështimi i
shërbimt vjen edhe si rezultat i faktorëve që janë jashtë kontrollit të tyre.

 Nëse disa dështime shërbimi janë të pa shmangshme atëherë procesi i reagimit
ndaj këtyre dështimeve është potencialisht i një rëndësie të konsiderueshme në
lidhjen me konsumatorët dhe vlerësimin e ardhshëm të organizatës.

 Dështimi i shërbimit ndodh kur një shërbim dështon, duke u përplasur me atë
që ishte premtuar ose atë që kane pritur konsumatorët.

 Në më të shumtën e rasteve indikatori kryesor i këtij fenomeni janë vetë
konsumatorët të cilët reagojnë ndaj rasteve të ndryshme të dështimit.

 Fatkeqësisht, jo të gjithë konsumatorët ankohen, disa munden thjeshtë të
vendosin që të mos e blejnë më ose ndoshta të angazhohen në boten e
thashethemeve negative.

 Për arsye se ankesat i sigurojnë një ndërmarrje mundësinë për tu rikuperuar nga
dështim shërbimit dhe ndalojnë sjelljet negative nga ana e konsumatorëve.
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 Nëse një ndërmarrje do te ishte e vetëdijshme për dështimin e shërbimit, një
strategji e pastër e rikuperimit të shërbimit është esenciale në gjendje për të
minimizuar efektet negative të një dështimi fillestar dhe të maksimizojë
rezultatet pozitive nga procesi i rikuperimit.

 Studimet kanë theksuar mundësinë e mirë të një rikuperimit efektiv të shërbimit,
duke sjellë përmirësimin e kënaqësisë se grumbulluar, besnikërinë në rritje,
riblerjen dhe një bote thashethemesh pozitive.

 Gjithnjë e me shumë , studimet kanë filluar të përdorin konceptin e perceptimit
të drejtësisë, duke sugjeruar që kënaqësia konsumatore me trajtimin e
ankesave dhe rikuperimin e shërbimit do të jenë më të larta kur konsumatorët
të jenë të bindur që rezultatet dhe politikat janë të drejta (shpërndarja dhe
perceptimi i drejtësisë) dhe janë të trajtuara qartë gjatë procesit (drejtësia
ndërkombëtare).
REKOMANDIME

 Nga pyetësori dalin që përqindja më e madhe e dështimeve vijnë si rezultat i
problemeve të vetë ndërmarrjeve në ofrimin e shërbimeve, prandaj ajo që është
esenciale të rekomandohet është kujdesi në drejtimin e ndërmarrjeve.

 Duke qenë se konsumatori e teston direkt produktin është shumë e rëndësishme
që të mbahet një marrëdhënie e e afërt me to. Në restorantet e huaja,
ngarkohet një person i cili qëndron në dispozicion për monitorimin e situatës
duke pyetur vazhdimisht klientët nesë janë të kënaqur nga shërbimi.

 Një mënyrë shumë e mirë për rikuperimin e shërbimit është dhe bashkëpunimi
me punonjësit. Statistikat e pyetësorit tregojne se 30 % e ndërmarrjeve
bashkëpunojnë me punonjesit dhe i mbështesin ato në rikuperimin e
shërbimeve. Prandaj rekomandohet nje bashkëpunim me punojësit perderisa
jane ato te cilet ofrojne shërbimin dhe ballafaqohen me klientët.

 Një rekomandim tjetër është dhe vlerësimi i rrugëve të rikuperimit dhe gjetjes së
formës më efikase. Në shumicën e rasteve, ofruesit e shërbimeve thjesht
shfajësohen, një mënyrë jo shumë e përshtatshme. Prandaj rekomandoj
zgjedhjen e ndonjë alternative tjetër rikuperimi.

 Kur dështimet vijnë si rezultat i veprimeve dhe sjelljeve të punonjësve, rruga e
duhur mund të jetë fokusimi i vëmendjes në menaxhimin e burimeve
njerëzore.
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RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM DESTINATION IMAGE AND
TOURIST PHOTOGRAPHY
ABSTRACT
This paper reviews the documents and research in the tourist image destination and
photography. Photography and tourism are linked. This analysis highlights the
crucial role that photographs play in the promotion of tourism destinations, when
they work through a range of media including brochures, television commercials, and
picture postcards.
Keywords: Tourism image destination, photography, relationship
1

Marrëdhënia mes imazhit të destinacionit turistik dhe fotografisë
turistike

Abstrakt
Punimi paraqet një rishikim të dokumenteve dhe kërkimit në imazhin e destinacionit
turistik dhe fotografisë. Fotografia dhe turizmi janë të lidhura. Kjo analizë nxjerr në
pah rolin vendimtar që luajnë fotografitë në promovimin e destinacioneve të
turizmit, kur ata funksionojnë nëpërmjet një seri mediash që përfshijnë broshura,
reklama në televizor, dhe kartolina me pamje.
Fjalët kyçe: Imazhi Destinacionit turistik, fotografia, marrëdhënia.
Hyrje
Konceptimi i imazhit të destinacionit ka qenë një çështje e rëndësishme për një
numër të madh kërkuesish. Përcaktimi i një kuptimi të saktë të termit `imazhi i
destinacionit turistik' është i vështirë. Termi është përdorur në një shumëllojshmëri
kontekstesh, duke përfshirë ato që kanë lidhje me imazhet e destinacionit të
projektuara nga promovuesit e turizmit, të prezantuara publikisht ose imazhi
`stereotip' i destinacionit dhe imazheve të destinacionit të prezantuara nga individët.
Disa autorë e shohin imazhin në termat e një fotografie (përfytyrimi) në mendjen e
njerëzve. Përkufizimet më të përdorshme janë propozuar nga Crompton (1979)
"Tërësia e besimeve, ideve dhe përshtypjeve që një person ka për një destinacion",
dhe më vonë imazhi i destinacionit është përkufizuar në mënyrë tipike si
´perceptimet e përgjithshme të turistëve për një destinacion të veçantë (Fakeye &
Crompton, 1991) ose të zonës sipas portretizimit të tyre mendor. Imazhi i
destinacionit është shumë tiparësh dhe përbëhet nga elementë njohës, emocional dhe
të sjelljes (White, 2004).
Balloglu & McCleary (1999) kanë vlerësuar destinacionin e përgjithshëm duke
përdorur metodën një‐elementëshe. Kërkues të tjerë si Echtner & Ritchie, 1993; Beerli
& Mattin, 2004 kanë përdorur metodën shumë atributëshe në vlerësimin e imazhit të
destinacionit.
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Fotografitë janë thelbësore për krijimin dhe komunikimin e suksesshëm të imazheve
të një destinacioni. Ato janë përdorur për të arritur kuptimin e eksperiencës së
turizmit (nëpërmjet fotografive të bëra) dhe procesin nga i cili prezantohen
destinacionet turistike (Albers dhe James, 1988).
Ky punim ka si qëllim të shqyrtojë si proceset e lart përmendura mund të jenë të
ndërlidhura reciprokisht. Sfondi teorik i artikullit bazohet, mes të tjerëve, në punën e
Urry (1990) dhe Haldrup dhe Larsen (2003). Veç kësaj, ai shqyrton punën e Jenkins
(2003), i cili gjithashtu përpiqet të zbulojë marrëdhënien në mënyrë empirike.
METODOLOGJIA E KËRKIMIT
Punimi bazohet mbi analizën e të dhënave dytësore. “Është e mundur për një projekt
kërkimi të përbëhet vetëm nga një rishikim i literaturës. Në fusha relativisht të reja
studimi, siç janë koha e lirë dhe turizmi, veçanërisht kur ata janë shumë disiplinore
siç janë koha e lirë dhe turizmi, ka një nevojë të madhe për përforcimin e njohurive
ekzistuese të cilat mund të vijnë nga rishikime të mira të literaturës” (Veal, 1997, fq.
69). Rishikimi i një kërkimi të mëparshëm apo shkrimi i një teme është një hap i
rëndësishëm në procesin e kërkimit. Studimet e kohës së lirë dhe turizmit janë
relativisht fusha të reja të kërkimit akademik dhe janë me natyrë të gjëra në shtrirje
dhe shumë disiplinore. Kërkimi nuk është aq i bollshëm për fushën që ne të jemi në
gjedje të injorojmë punën që është përmbylluar tashmë nga të tjerët. Detyra
thelbësore ishte identifikimi i literaturës së përshtatshme. Kjo ka përfshirë një kërkim
të kujdesshëm të informacionit mbi punimet e përshtatshme të publikuara që kanë
lidhje me objektivin e dokumentit tonë.
Të dhënat dytësore janë mbledhur nga studime të ndryshme të zhvilluara nga autorë
të shquar.
IMAZHI I DESTINACIONIT
Vlerësimi i imazhit të një destinacioni mund të ndihmojë menaxherët për
identifikimin e fortësive dhe dobësive të destinacioneve të tyre (Fakeye & Crompton,
1991). Njëkohësisht imazhi i destinacionit është konsideruar të jetë një faktor kryesor
në vendimin e zgjedhjes së një destinacioni (Echtner & Ritchie, 1991; Baloglu &
McCleary, 1999; Beerli & Martin2004).
Si pasojë kërkimi në fushën e imazhit të destinacionit është një sfidë e vazhdueshme.
Natyra shumë dimensionale e imazhit të destinacionit, procesi i formimit dhe
ndikimi që ai ka mbi vendimin e udhëtimit janë elementë të rëndësishëm për t’u
marrë në konsideratë në strategjitë e promocionit të destinacionit turistik.
Ndërtimi i imazhit të destinacionit është i përbërë nga një kombinim i besimeve dhe
përshtypjeve, duke u bazuar në informacionin e përpunuar nga një shumëllojshmëri
burimesh gjatë kohës, që rezulton në një formë mendore të pranuar (Gartner 1989;
Baloglu dhe McCleary 1999). Imazhi qarkon si dimensionet njohëse ashtu edhe ato
emocionale që thurin sëbashku produktet e ndryshme (atraksionet) dhe tiparet në
një përshtypje të përgjithshme të një destinacioni (Baloglu dhe Mangaloglu 2001). Të
dhënat që ndihmojnë këtë përshtypje apo imazh të një destinacioni, janë përshtatur
në mënyrë tradicionale si të koordinuara apo të detyruara. Të dhënat e koordinuara
përfshijnë komunikime jo të zhvilluara nga tregtarët e destinacioneve (p.sh. raportet
e lajmeve) si dhe vizita në destinacion. Të tjerë kërkues kanë klasifikuar këtë
dimension të imazhit të provuar si mënyrë të sjelluri (Gartner, 1993) ose komplekse
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(Fakeye dhe Crompton, 1991). Të dhënat e detyruara i referohen përpjekjeve të
marketingut të planifikuar, të qëllimshëm (p.sh. reklamat) ndaj destinacionit.
Imazhi i destinacionit konsiderohet të jetë një aspekt kyç për vendimet e turizmit.Kur
turistët kanë në përgjithësi perceptime ose përshtypje pozitive për një destinacion,
ato kanë shumë gjasa ta përzgjedhin atë destinacion (Echtner & Ritchie, 1993). Për më
tepër, imazhi i destinacionit mund të ndikojë pozitivisht eksperiencat, kënaqësinë
dhe sjelljen e ardhshme për vendin e pushimit. Veç kësaj, disa perceptime të
tërheqjes ndaj një destinacioni turistik kulturor mund t’i drejtojë turistët të zhvillojnë
një dashuri me vendin.
Si përfundim, përkufizimi më i përdorshëm i imazhit të destinacionit është
“perceptimet e tipareve të destinacionit individual . . . [dhe] përshtypja e shenjtë e
lënë nga destinacioni. [Ai] . . . përbëhet nga karakteristika funksionale, që kanë lidhje
me aspektet më të prekshme të destinacionit, dhe karakteristika psikologjike, që kanë
lidhje me aspektet më të paprekshme. Gjithashtu, [ai] . . . mund të përshtatet mbi një
seri me madhësi të vazhdueshme nga tiparet që mund të përdoren zakonisht për të
krahasuar të gjitha destinacionet me ato të cilat janë unike për shumë pak
destinacione.”Echtner & Ritchie (1991)
Megjithatë, nëse një imazh është një përfaqësim i vërtetë i asaj çfarë një rajon i dhënë
ka për të ofruar, turisti është më pak i rëndësishëm sesa ekzistenca e thjeshtë e
imazhit në mendjen e personit.
Imazhi i zgjedhur më zakonisht ishte një fotografi e shkëmbinjve nënujor e bërë nga
ajri, siç zakonisht paraqitet në broshurat e turizmit, sesa një pamje e mbyllur e
koraleve, zhytje me tub, zhytje apo udhëtime me varkë, siç është eksperienca më e
zakonishme nga vetë turistët. (Jenkins, 1999, fq. 4)
Kërkuesit duhet të fillojnë të mendojnë në mënyrë krijuese për përdorimin e hartave
dhe fotografive për të ndihmuar kujtesën e vizitorëve dhe të prodhojnë të dhëna më
të pasura (Pearce dhe Black, 1996, fq. 420).
FOTOGRAFIA DHE ROLI I SAJ
Autorja e parë që studjoi marrëdhëniet midis turizmit dhe fotografisë ishte Susan
Sontag “Në Fotografi” (1977). Ajo thekson se fotografia ka transformuar në mënyrë
dramatike perceptimin e botës duke e kthyer atë në një "shoqëri të spektakleve", ku
qarkullojnë imazhe që mbizotërojnë realitetin: "Realiteti" bëhet turistik, pra një
element për konsum vizual. Para fotografisë, cilësia vizuale e objekteve dhe vendeve
nuk ka udhëtuar në hapësira gjeografike ose sociale.
Fotografitë e peizazheve, monumenteve, dhe ikonave kanë dominuar të gjitha format
e promovimit të turizmit, duke filluar nga broshurat e udhëtimit, filmat, televizioni
gjer tek reklamat në internet, të cilat formojnë imazhin e destinacioneve. (Marino,
2008, fq.4)
“Imazhi stereotipik i një turisti të mbytur nga aparatet fotografike, lentet,
këmbalecët dhe të tjera vegla fotografike, ndonëse një klishe thekson lidhjen e fortë,
pothuajse të pandarë mes udhëtimit çlodhës modern dhe fotografisë.”
(Markwell,1997, fq. 131).
Ndërkohë, vini re që “të bërit e fotografive është një praktikë simbolike e turistëve . . .
është pothuajse e pamendueshme të udhëtosh për kënaqësi pa marrë aparatin e lehtë
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fotografik me vete dhe kthimin në shtëpi pa kujtime të fotografive të çastit.” (Haldrup
dhe Larsen, 2003, fq. 23‐24)
Në atë çfarë është bërë padyshim teorizimi klasik i turizmit në shoqërinë bashkohore,
shikimi turistik (Tourist Gaze), Urry (1990) shqyrton marrëdhënien e ngushtë mes
turizmit si një sistem prodhimi dhe fotografisë si një praktikë turistike. Në fillim të
librit të tij, Urry zhvillon modelin e shikimit turistik si një mjet i kuptimit se si është
prodhuar dhe riprodhuar turizmi si një fenomen i ndërtuar në mënyrë shoqërore.
Shikimi turistik është përpunuar si një “mënyrë e veçantë të të parit” të botës, që
është imponuar mbi turistët, para së gjithash i kushtëzuar nga imazhi i krijuar për
destinacionet e turizmit nga industria e turizmit. Motivimi thelbësor i turistëve që
udhëtojnë në destinacione të tilla, atëherë, është të vështrojnë ngultas panoramat,
pejsazhet, ndërtesat, njerëzit, dhe të tjera shfaqje të vendit në të cilin ato janë
drejtuar në pritje për të gjetur atje nëpërmjet ekspozimit ndaj përfaqësimeve vizuale
të sjellura në reklama turizmi, transmetime televizive, filma.
Fotografitë janë një mjet i fuqishëm për promovimin e destinacionit turistik. Në
radhë të dytë, fotografia dhe turizmi përbëjnë një tërësi, sepse fotografia ka qenë e
rëndësishme në ndërtimin e natyrës vizive të turizmit për vizitat apo vështrimet.
Sipas Urry “Objektet dhe teknologjitë e aparateve fotografike dhe filmave kanë
formuar natyrën e vërtetë të udhëtimit, pasi vendet kthehen në panorama, ato kanë
ndërtuar atë çfarë është e dobishme të ‘vizitohet’ dhe çfarë imazhesh dhe kujtimesh
duhet të kthehen me vete (2002, fq.129).
Gjithashtu ai argumenton: Vërtet shumë turizëm bëhet në fakt në kërkim të
fotozhenisë; udhëtimi është një strategji për mbledhjen e fotografive … (Urry 1990,
fq.139).
Me nocionin “shikimi turistik”, Urry argumenton që sensi pamor është sensi i
organizimit brenda takimeve shumë sensuale, përderisa është “vështrimi i turistit” që
identifikon se çfarë është jashtë të zakonshmes dhe cila është ‘tjetra’ (2002, fq.145).
Konkluzione
Destinacionet varen në imazhin e tyre për suksesin në tërheqjen e turistëve. Imazhi i
destinacionit ndikon në rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë destinacionet aq ,
ose edhe më shumë se, burimet e prekshme. Në fakt, imazhi i destinacionit është një
faktor kyç në procesin e përzgjedhjes së destinacionit nga turistët potencialë, të cilët,
duke patur një përvojë të kufizuar personale të destinacionit, veprojnë mbi bazën e
imazhit të tyre të destinacionit.
Ajo është gjithashtu një mënyrë për të dalluar një destinacion nga të tjerët me
atribute të njëjta relative dhe për të rritur konkurrueshmërinë e destinacionit.
Imazhi i destinacionit ndikon direkt cilësinë e udhëtimit, dhe në mënyrë indirekte
ndikon vlerën e perceptuar, kënaqësinë dhe sjelljen e ardhme të turistëve që vizitojnë
destinacionet
Si përfundim, turistët përjetojnë një eksperiencë unike gjatë udhëtimeve të tyre.
Mënyra më efikase për të komunikuar nocionin e një eksperience turizmi në një
destinacion është të sigurojë iluzione pamore që stimulojnë imagjinatën dhe
formojnë lidhje me turistët potencialë në një mënyrë personale.
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The importance of stakeholder collaboration and unity in a
tourism destination development.
Abstract
Most tourism activities take place at a destination. For that reason destinations
appear as the fundamental unit of analysis in tourism (WTO, 2002). The nature of
tourism destinations is evolving (Laws, 1995; Voss, 2004) from the traditional model
of a place where tourists simply go to spend their holidays to a more complex model,
a model where managing the demand and effects on the destination are incorporated
(Laws, 1995).The modern destination must instill customers with a sense of added
value. Thus, the redesign of existing services with the inclusion of experiential
components is being widely recognized as a route to improved customer satisfaction
(Pine & Gilmore, 1998). Building a unique destination experience is very important to
create awareness and to contribute to the sustainable development of the destination.
Tourist product of a destination is not created by each stakeholder within a
destination independently, but rather between them; each stakeholder is essential to
the performance of the total system (Morgan et al., 2003; Gnoth 2004). On the other
hand destination stakeholders as experience providers must be continuously
educated linking their knowledge, skills and practices to increase performance and
profitability. The development of a tourism destination needs a lot of collaboration,
competencies and work to be done. Strong unity among destination stakeholders is
vital in achieving destination development, as it has the potential to increase levels of
stakeholder coordination, collaboration and communication, thus enhancing the
efforts of the stakeholders in working towards a common goal (Aas, Ladkin &
Fletcher, 2005; Jones, 2005). This paper focuses on identifying destination
stakeholders, and analyzes the unity that they have focusing in the importance of
destination management.
Keywords : destination, management, tourism, stakeholders, collaboration
Basic concepts on tourism attractions and destination
What is a tourist destination? Is it an attraction, a hotel, city, country or region?
Bierman (2003, P.2) defines a destination as “a country, state, region, city or town
which is marketed or markets itself as a place for tourists to visit.” Another author,
S.Pike (2008) defines destination as a geographical space in which a cluster of
tourism resources exists, rather than a political boundary. A cluster is: ‘... an
accumulation of tourist resources and attractions, infrastructures, equipments,
service providers, other support sectors and administrative organisms whose
integrated and coordinated activities provide customers with the experiences they
expected from the destination they chose to visit”. (Rubies, 2001, pg.39)
Attraction vs destination
A tourist attraction is a place of interest where tourists visit, typically for its inherent
or exhibited cultural value, historical significance, natural or built beauty, or
amusement opportunities. Some examples include historical places, monuments,
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zoos, aquaria, museums and art galleries, botanical gardens, buildings and structures
(e.g., castles, libraries, former prisons, skyscrapers, bridges), national parks and
forests, theme parks and carnivals, living history museums, ethnic enclave
communities, historic trains and cultural events. In a few words tourist attraction is a
characteristic that attracts tourists 197 .An attraction is seen as a physical or cultural
feature of a particular place that individual travelers or tourists perceive as capable of
meeting one or more of their specific leisure‐related needs. Such features may be
ambient in nature (eg. climate, culture, vegetation or scenery), or they may be
specific to a location, such as a theatre performance, a museum or a waterfall

198

Five Destination Groupings 199
The most common is the centered destination ‐ the traditional holiday where tourists
travel to a destination where they expect to spend the majority of their time, perhaps
with occasional excursions to nearby attractions.





The base destination ‐ from where the surrounding region can be explored.
Multicentre holidays, where two or more destinations are of equal
importance on the itinerary.
The touring destinations, which will be part of a linear itinerary, or a little
closer to home.
The transit destinations, these are the stopovers en route to the final
destination.

Tourist destination is seen by tourists as a whole composed by different parts like
pieces of a mosaic. If we can go on and use the example of the mosaic, each piece of it
can be compared to different stakeholders within the tourist destination. The main
characteristic of the mosaic is that the small pieces fit into each other and are in
harmony. So should be for the destination stakeholders who create the experience of
the tourists.
The stakeholder approach
The stakeholder approach has its beginnings in organizational management and
ethics
(Phillips, Freeman and Wicks, 2003). It was first proposed by Freeman (1984, in
Tkaczynski,
2009) who suggested that an organization is characterised by its relationship with
various
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groups and individuals. It is also important to distinct between the two terms:
“stakeholder approach” and “stakeholder theory”. Sisek (2001) suggested that it may
be better to use the term “stakeholder approach” rather than “stakeholder theory”,
because “stakeholder theory” would encompass a set of properly reasoned ideas
which intend to explain facts or events, while “stakeholder approach” relates to the
concept, ideas, opinions or principles which underlie the subject of discussion.
Stakeholders approach involves several steps. A firm must first identify its
stakeholders, their interests and stakes. It is suggested that stakeholders should be
divided into two groups (Clarkson, 1995: 106‐107): primary stakeholders i.e. those
stakeholders without whose continuing participation the organisation cannot survive
as a going concern and secondary stakeholders i.e. those stakeholders who influence
or affect, or are influenced of affected by the organization, but are not engaged in
transaction with organisation and are not essential for its survival. Stakeholder
approach is becoming more popular with the increase of environmental
awareness of public because it involves different groups like consumers, competition,
government, employees, media etc.
Tourism destination includes different places and attractions within a certain
geographical
area which is understood by its visitors as a unique entity (Weber and Mikacic, 1995;
Buhalis,
2000). If tourism destination is to be perceived as a whole, a certain top management
must be
determined. This is where destination management organisation i.e. DMO comes in
handy.
DMO should be accountable for the planning and marketing of the region and to
have the
power and resources to undertake action towards achieving its strategic objectives
(Buhalis,
2000: 96). If Freemans original suggestion is considered (1984, in Tkaczynski, 2009)
tourism destination can be viewed as an organisation characterised by its relationship
with various groups and individuals. Tourism destination includes different actors
and different companies ranging
from those responsible for the construction of buildings (e.g., planners,
administrative body,
design, construction,etc), different facilities (accommodation and restaurants, shops,
etc) but also intermediaries (travel agencies, customs,etc) to those organizations
whose main function
is to help the functioning of the tourism destination such as tourist boards,
government bodies,
institutes and departments, etc. (Geic, 2007).
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Fig. Nr 1: Destination Stakeholder Connections, (Freeman, 1984)

Primary stakeholders
Secondary stakeholders
The actual concept of stakeholder approach
In transmitting stakeholder approach from the micro level i.e. level of a single firm to
a kind
of mezzo level i.e. level of tourism destination, a question that has to be answered to
is which
organization at a tourism destination can be considered as “the business”. Providing
answer to this question is not always an easy task, but in most cases Destination
Management Organisation
(DMO) is viewed as “the business”. After answering this question stakeholders must
be
identified and coordination among them must be achieved. The continium is not
always an easy task. The question that rises at the starting phase is determination of
key stakeholders. Many authors have considered this problem, so stakeholders in
tourism are usually divided as primary and secondary stakeholders, but there is no
consent related to which stakeholders should be in what group (Tkaczynski, 2009).
Implementing the stakeholder approach in tourism
Due to extremely competitive tourism market, tourism destinations are accepting
stakeholder
approach as a path to overcome the competition. There are several case studies
related to
implementation of stakeholder approach in tourism destination management (Burns
and
Howard, 2003; Byrd and Gustake, 2006; D’Angella and Go, 2009; Wisansing, 2008;
Byrd,
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2007; Munro, King and Polonsky, 2006; Marzano and Scott, 2005; Lewis, 2004;
Timothy,
1999; Caffyn and Jobbins, 2003; Tkaczynski, Rundle‐Thiele and Beaumont, 2008; Li,
2006).
For individual success in tourism, cooperation among different stakeholders is
necessary.
There are a number of benefits and risks for every stakeholder in tourism, as well as
certain
tradeoffs. D’Angella and Go (2009) list a number of benefits that destination firms
and DMO
have from applying stakeholder approach as a framework: economies of scale,
synergies,
lower seasonality, high occupancy rate, promotion activities organized by people with
specific
skills, planning and organization of events in city, coherence among destination’s
firms in
terms of activities and involvement in the decision making process (D’Angella and
Go, 2009:
438). From the aspect of local residents, implementation of stakeholder approach
should
result in better job opportunities, easier way of obtaining permits for establishing a
business
(Timothy, 371; Li, 2006), quality improvement of different kind of infrastructure,
increasing
safety measures (Burns and Howard, 2003) etc.
The term ‘stakeholder’ originated in the 1960s from a document originating from the
Stanford Research Institute (Freeman and Reed, 1984). Philips, Freeman and Wicks
(2003:494) believe that ‘a stakeholder approach is not necessarily confined to
business companies; it can be applied to other forms of business and even
organizations in general’.
The importance of destination unity
Direct communication and open dialogue is critical in developing these responses
and closing the related gaps to form common goals. Building relationships is vital to
developing and delivering these goals and thus, unity, at a destination enhances
greater coordination, collaboration and communication (Aas et al., 2005). Greater
understanding, levels of emotional closeness, interaction and reciprocity, higher
levels of trust, knowledge sharing and cohesion between stakeholders is promoted
(Perry – Smith, 2007; Gnoth, 2004). This collaboration and partnering between
stakeholders increases shared control. Salanick (1987) encourages joint ventures,
cooperative product development, collective campaigns and closer alignments. The
goals and targets of aligning the expectations of the stakeholders with those of the
destination are made clearer as specific programs and tactics can be set out, making it
more focused, thus leading to a more common unified goal.
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Research method and main findings
In Shkodra there exist businesses which may be considered primary stakeholders to
the tourism market but also secondary or supporting stakeholders. My research was
intended to find out how do these businesses and supporting businesses feel about
the collaboration that exists among these stakeholders which are mainly from the
private sector. The results of this survey are shown below. A major role to the
management of a tourism destination is given to the public sector. In the question
below the stakeholders were asked about their opinion on how they see the role of
the public sector and to give their opinion. 30% of the stakeholders think that the
destination is managed properly and the 70% think that it is not.

Fig. Nr. 2: The management by the public sector.

Fig. Nr. 3: Engagement in the management of the destination.
The results above show that half of the stakeholders are enough engaged in the
destination management and the other half thinks that they are passive. To the
question if these businesses collaborate with other stakeholders 10 out of 30 answered
that they collaborate and the rest, 20 of them answered that they do not collaborate.
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Fig. Nr.4: The main reason of collaboration with stakeholders.
As is shown from the graph stakeholders do not collborate because they think that
they can have mutual benefits, to create sinergy or because the demand and supply
can be better managed. Among the other question was also asked if these
stakeholders thinks that there is necessary the existence of a mechanism which
manages the stakeholders and creates a better image of Shkodra as a touristic
destination. Those stakeholders which collaborate with others were asked how they
feel about the strength of their collaboration. As we can see from the graph below
there is an weak collaboration which prevails the medium and the strong
collaboration.

Fig. Nr.5: The strength of the collaboration.
Conclusion
The tourism destination has different stakeholders which create and give continuous
value to the tourist’s experience. This paper has outlined the main concepts and
principles of the destination management focusing in the stakeholders approach. In
the management of the tourism destinations should participate each stakeholder and
the main point is that there should be coordination of the interests as a condition for
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the development of the tourism destinations. As the results of the primary research
showed there exists a little contribution by the public and the private sector to create
a shared management of the destination. The identified stakeholders do not
collaborate with each other which is a brake for the prosperity of the tourism in a
destination. Both private and public stakeholders should be convinced for the mutual
benefits of the collaboration in order to increase trust and efforts for each party.
There does not exist a structure for the management. Management is important even
for the small businesses but it is crucial for the existence and the competition of the
touristic destinations. The lack of the unity among stakeholders indicates the need of
a management organism which will manage, suggest courses of action and create
strategies which are tailored for the tourism market.
BIBLIOGRAPHY
Aas, c., Ladkin, A,. & Fletcher, J. (2005). ‘Stakeholder collaboration and heritage
management’. Annals of tourism research 32(1), 28‐48
Buhalis, D. (2000), ‘Marketing the competitive destination in the future’. Tourism
management 21(1): 97‐116
Clarkson, m.B.e (1995) ‘A stakeholder framework for analysing and evaluating
corporate social performance’, Academy of management review 20:65‐91
D’angella, F., & Go, F.M., (2009), ‘Tale of two cities collaborative tourism marketing:
toward a theory of destination stakeholder assessment’, Tourism management, 30(3),
429‐440
Freeman, R.E (1984), ‘Strategic management: a stakeholder approach’, Marfield, MA:
Pitman
Jones, R. (2005), ‘Finding sources of brand value: developing a stakeholder model of
rand equity’, Journal of brand management 13(1): 10‐32
Laws, E. (1995), ‘Tourist destination management, Issues, analysis and policies’,
London: Routledge
Li, T., & Calantone, r.j (1998), ‘ The impact of market knowledge on new product
advantage: conceptualisation and empirical examination’, Journal of marketing 62(4):
13‐29
Mitchel, R.K., et al., (1997), ‘Toward a theory of stakeholders identification and
salience:defining the principle of who and what really counts’, Academy of
management review 22:835‐886
Morgan, G. (1980), ‘The case of qualitative research’, Academy of management review
5: 491‐500
Phillips, R., et al., (2003), ‘What stakeholder theory is not’, Business Ethics Quarterly,
Volume 13
Pike, S. (2005), ‘Tourism destination complexity’, The journal of product and brand
management 14(4/5): 258‐259
Tkaczynski, A., et al., (2009), ‘Segmentation: a tourism stakeholder view’, Elsevier
science, vol. 30, p. 169‐175
Pine, J.B., & Gilmore, J.H. (1998), ‘Welcome to the experience economy’, Harvard
business school press 76(4): 97‐105

285

Mr.Sc.Nevruz Zogu PhD Strategjia Kombetare e Mjedisit
Mbrojtja dhe ruatja e mjedisit në nivel lokal dhe rajonal
1.Hyrje
Mjedisi sot paraqet nje problem global i cili haset si ne vende te zhvilluara dhe ne
atyre ne zhvillim.Krahas problemeve ekonomike dhe sociale, mbrojtja e mjedisit
paraqet njerin nder problemet me te medha me te cilen rajoni ballafaqohet.
Mbrojtja e mjedisit nuk ka qene asnje here me pare e trajtuar dhe e rregulluar ne
menyre sistemore. Hartimi i strategjise per mbrojtjen e ambijentit eshte nje fryt i
bashkepunimit te shume akteve qe per fusheveprim kane qeshtjet mjedisore. Ne
menyre qe strategjia te jete sa me gjitheperfshirese dhe e pranueshme per shoqerine e
gjere. Per hartimin e kesaj marrin pjese profesionist dhe ekspert te nje spektri te gjere
te institucioneve te ndryshme hulumtuese dhe shkencore qe kane ne fokus mjedisin
dhe zhvillimin e qendrushem.Ne rrethanat te cilat e kane karakterizuar zhvillimin
shoqerore dhe ekonomik ne te kaluaren mbrojtja e mjedisit ka qene nje qeshtje e
neglizhuar qe tash e tutje duhet te jete primare dhe te krijohen rrethana te reja per
mbrojtjen e mjedisit dhe te zhvillohet nje koncept afatgjate zhvillimor ne nivel
rajonal.
2.Perkufizimi i Problemit
“Mjedisi është burimi i çdo gjëje që njerëzve u duhet për të jetuar dhe për t’u
zhvilluar.”
Trajtimi i integruar, kërkon zbatimin e politikave ekonomike, sociale dhe
mjedisore në një mënyrë të përforcuar reciprokisht. Megjithatë, duhet
gjetur një ekuilibër midis nivelit të shfrytëzimit të mjedisit dhe mbrojtjes
së tij. Vonesat në përshtatjen e këtij trajtimi të integruar dhe vazhdimësia
me veprimtari, të cilat e dëmtojnë së tepërmi mjedisin, rrezikojnë
shëndetin publik dhe pakësojë cilësinë e jetës, do të çojnë në një rritje të
madhe të kostos së përgjithshme të zhvillimit ekonomik.Kjo Strategji
Kombëtare e Mjedisit, është në vetvete pjesë e trajtimit të integruar që
po kryhet me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Ajo
duhet parë në kontekstin e politikës kombëtare në tërësi. Shumë nga
politikat dhe masat e kësaj strategjie, mbështeten nga programet e
veprimet të përcaktuar në strategjitë sektoriale, siç janë uji, energjia dhe
bujqësia. Për më tepër, ato mbështeten gjithashtu nga programe veprimi
më të hollësishme që trajtojnë çështje specifike, siç janë Strategjia dhe Plani
i Veprimit të Biodiversitetit si dhe Plani i Kombëtar i Administrimit të
Mbetjeve. Kjo Strategji Kombëtare e Mjedisit bashkon elementët më të
rëndësishëm të këtyre veprimeve në një tërësi të vetme e
koherente.Zbatimi i kësaj Strategjie, do të sjellë përfitime shumë të mëdha
për shëndetin dhe mirëqenien e vendit. Sidoqoftë, që të realizohen këto
përfitime, do të duhet angazhim si nga ana praktike ashtu dhe nga ajo
financiare. Ne
duhet të jemi të gatshëm t’i përmbushim këto
angazhime nëse dëshirojmë të arrijmë synimet tona të zhvillimit të
qëndrueshëm dhe anëtarësimit në Komunitetin Europian.
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3. Kushtet aktuale në fushën e Mjedisit mund të
vlerësohen duke ju patur parasysh faktin se:
1.

Gjendja e mjedisit në lidhje me cilësinë sipas standardeve
kombëtare, europiane dhe ndërkombëtare –
rezultatet e
monitorimit tregojnë mospërputhje me këto standarde në një
numër komponentësh mjedisorë, përfshirë ajrin dhe ujin.

2.

Shkalla dhe niveli i ndikimit mjedisor që krijohet për njësi të
aktivitetit të vendbanimeve dhe ndërmarrjeve
shqiptare
“efiçensa mjedisore e aktiviteteve”, me përjashtim të prodhimit
të energjisë elektrike, është përgjithësisht i lartë.

3. Niveli i shpenzimeve, si në të ardhura ashtu edhe në kapital, për
parandalimin e degradimit mjedisor dhe efekteve shoqëruese
shëndetësore – si i sektorit publik ashtu edhe i atij privat
është krahasimisht i ulët.
4.

Shkalla e përputhjes midis legjislacionit shqiptar dhe
Europian në fushën e mjedisit është e një niveli mesatar.

5.

Niveli i zbatimit dhe i respektimit të këtij legjislacioni,
përfshirë edhe ekzistencën e infrastrukturës mjedisore, sikurse
sistemet e mbledhjes së ujërave të mbetura – tani për tani
shumë nga ligjet që i presupozojnë mbrojtjen e mjedisit nuk
imponohen ose nuk zbatohen mirë.

atij

Gjendja e Mjedisit
Rezultatet e monitoruar të cilësisë së ajrit të mjedisit, vërtetojnë qartë që
standardet e cilësisë së ajrit nuk arrihen në shumicën e zonave urbane të
vendit. Veçanërisht nivelet e grimcave të hasura në qytetet kryesore, i
kalojnë standardet ligjore të vendosur në legjislacionin kombëtar duke
rritur në këtë mënyrë nivelin e sëmundjeve të sistemit të frymë‐marrjes.
Niveli i përputhjes me standardet e ujit për larje është mesatar deri i
ulët. Ndonëse vlerat mesatare tregojnë përputhje me standardet bazë
për ujërat e larjes, vlerat e këtyre parametrave në stinën e verës nuk
përputhen me standardet dhe shumica e mostrave nuk i arrijnë nivelet
legjislacioni i Bashkimit Europian
rreptësisht të përcaktuar nga
(Udhëzimet).
sigurohet gjatë
gjithë
kohës, për
gjithë
Uji i pijshëm nuk
vendbanimet. Cilësia e ujit me të cilin furnizohen konsumatorët
është gjithashtu e ndryshme dhe në shumë raste nuk përputhet
me standardet Europiane. Të dhënat e monitorimit të
ujërave
nëntokësore janë të pamjaftueshme për të paraqitur një vlerësim
tërësor për gjendjen aktuale. Sidoqoftë, si tej‐shfrytëzimi i burimeve në
zonat bregdetare ashtu edhe ndotja e ujëmbajtësve të cekët ndodhin në
shumë zona.
Monitorimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësorë është i pamjaftueshëm për
të paraqitur një vlerësim të plotë. Sidoqoftë, të dhënat që kemi në
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dispozicion flasin për një ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore në
mënyrë të veçantë të atyre që ndodhen në afërsi të burimeve të
mëdha të
ndotjes;
qyteteve, kantiereve industriale ekzistuese,
komplekseve të dikurshme industriale dhe komplekseve të nxjerrjes dhe
përpunimit të mineraleve.
Në Shqipëri dhe Kosovë ka probleme edhe me mbrojtjen e tokave.
Erozioni i tokës njihet gjerësisht si një problem i madh që shkaktohet nga
pyjet e paqendrueshëm dhe praktikat bujqësore. Nivelet e ndotjes kimike
janë të ulëta në shumicën e tokave bujqësore; sidoqoftë, sipërfaqe të
mëdha të tokave me ndotje industriale janë ende të parestauruara. Disa
nga këto toka janë zënë nga të ardhurit të cilët kanë ndërtuar banesa
mbi këto toka e për pasojë janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të mëdha që
shkaktohen nga ndotjet në këto zona.6% e territorit të vendit gëzon
statusin e zonës së mbrojtur.
Megjithatë, ky rrjet kombëtar, është tepër i vogël për të pasur një ndikim
efektiv afatgjatë në mbrojtjen e biodiversitetit. Për ta krahasuar e vlen të
theksohet se 18% e territorit të Shteteve Anëtare të BE është përfshirë
në rrjetin e “Natura 2000” të mbrojtjes së natyrës. Madje
shumë
specialistë e konsiderojnë këtë si të pamjaftueshme. Megjithatë
mbulimi aktual i zonave të mbrojtura nuk është i barabartë dhe nuk
përfaqëson tipat e ndryshëm të habitatit që ekzistojnë në vend.
Niveli i mbrojtjes i arritur në shumë zona të mbrojtura nuk është
gjithashtu i përshtatshëm dhe as i mjaftueshëm, pasi në të është
ende mjaft i përhapur ndërtimi informal dhe gjuetia ilegale.
Zhurmat janë një problem i zakonshëm urban. Burimet e tyre
kryesore janë
transporti, ndërtimet, industria dhe disa aktivitete
tregtare si lokalet dhe klubet. Deri tani, nuk është nxjerrë ndonjë
standard për nivelet e lejuar të zhurmës nga ndonjë burim dhe nuk
ekzistojnë standarde për
nivelin e zhurmës në zonat e banimit.
Faktikisht nuk ka kufizime zyrtare.
4. Efikasiteti i Shfrytëzimit të resurseve
Efikasiteti me të cilin shfrytëzohen burimet mjedisore për aktivitete
ekonomike dhe joekonomike,është
përcaktimin e ndikimit të përgjithshëm të
një faktor kritik për
aktiviteteve. Aktivitetet kyçe përfshijnë:
• Zhvillimin Urban, përfshirë zhvillimin dhe përdorimin e pronës
private dhe tregtare;
• Industrinë, përfshirë minierat dhe industrinë përpunuese;
• Transporti: rrugët, transporti hekurudhor dhe ajror;
• Bujqësia, Pyjet dhe Peshkimi;
• Energjia, prodhimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike;
• Turizmi.
Përveç kësaj, duhet theksuar se ndikimet ndaj mjedisit shkaktohen
ende nga një numër i madh i aktiviteteve të mëparshme, në mënyrë të
veçantë nga ndërmarrjet e mëparshme industriale dhe ato të nxjerrjes së
mineraleve.
Zhvillimi Urban
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Gjatë dy dekadave të fundit, ka pasur një rritje
dramatike në
numrin e aktiviteteve ndërtimore. Ndonëse kjo është përqendruar
kryesisht në zonat ekzistuese urbane dhe në zonat bregdetare, një
numër i madh shtëpish janë ndërtuar në ngastrat e vogla në zona të
shpërndara dhe në rrafshinat bregdetare. Ky “bum në ndërtim” është
planifikuar dhe rregulluar shumë keq. Një numër i madh ndërtimesh
janë kryer në mënyrë joformale dhe pa leje. Në kushtet e praktikave të
tilla zhvillimore, praktikat për sigurimin e infrastrukturës komunale për
mbrojtjen e mjedisit, në mënyrë të veçantë për furnizimin me ujë të
pijshëm, mbledhjen dhe
përpunimin e ujërave të zeza
dhe
grumbullim ‐ depozitimin e mbetjeve të ngurta janë tepër të vështira
dhe shumë më të kushtueshme sesa mund të ishin në rastin kur në
vend të këtij zhvillimi të shpërndarë dhe kaotik të kishim një vendosje
në zona banimi të organizuara, panifikuara e sistemuara sipas
parametrave standarde.
Zhvillimi aktual urban shkakton dëmtime të
mëdha nëpërmjet ndikimit në:
•

Cilësinë e ajrit
– pluhur nga
ndërtimet, çlirime nga
gjeneratorët dhe/ose nga pajisjet për ngrohjen e banesave;

•

Burimet ujore – nxjerrja e ujit nuk bëhet siç duhet dhe nuk i
përmbahet asnjë rregulli, përqindja e rrjedhjeve vlerësohet se arrin
deri në 75% në shumë nga sistemet e shpërndarjes.

Cilësia e ujit – ekziston një infrastrukturë e pamjaftueshme e
grumbullimit të ujërave të zeza, kanalet e ujërave të zeza
rrjedhin dhe shumë pika shkarkimi janë të lidhura me sistemin
e kullimit të ujërave sipërfaqësore, gjithashtu ekziston edhe
një mungesë e përgjithshme e trajtimit të ujërave të mbetura,
ndonëse me ndihmën e asistencës së huaj janë ndërtuar disa
impiante për këtë qëllim – mungesa e grumbullimit dhe trajtimit
të përshtatshëm të ujërave të mbetura nuk përputhet si me
kërkesat ligjore kombëtare dhe ato Europiane.
• Peizazhi – zhvillimi i parregullt ka çuar
në krijimin e
vendbanimeve të shpërndarë, gjë që sjell një erozion tepër të
dallueshëm midis zonave urbane dhe rurale dhe zhvlerësimin e
vlerave të peizazhit.
Ndikimi mjedisor i zhvillimit urban në kushtet aktuale është
relativisht i lartë në krahasim me standardin e jetesës.
•

5. Përfundime
Gjatë viteve të fundit është bërë një përparim i konsiderueshëm në
fushën e administrimit të mjedisit. Në veçanti duhet theksuar se është
krijuar një numër i madh ligjesh mjedisore, janë krijuar institucione dhe
tani po bëhen disa investime në infrastrukturën mjedisore komunale.
Megjithatë, mbeten përsëri një numër pengesash për arritjen e një
zhvillimi të qendrueshëm si dhe në arritjen e niveleve të mbrojtjes së
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mjedisit, të cilat mund të konsiderohen si të përshtatshme veçanërisht
për një shtet që kërkon të hyjnë në BE, dhe veçanërisht:
•

Niveli i shpenzimeve publike për kostot operative të mbrojtjes së
mjedisit është shumë i ulët për të siguruar komunikimin e
përshtatshëm, drejtimin, ndërgjegjësimin dhe/ose imponimin e
ligjit;

•

Niveli i shpenzimeve publike në infrastrukturën për mbrojtjen e
mjedisit është shumë i ulët për të arritur standardet Europiane në
një të ardhme të parashikueshme;

•

Aktivitetet ekonomike, veçanërisht transporti, janë relativisht jo
efikas dhe shkaktojnë një nivel të lartë të ndikimit të mjedisit për
njësi të aktivitetit.

Si pasojë e këtyre problemeve gjendja e mjedisit nuk është, në shumë raste,
në përputhje me kërkesat e legjislacionit kombëtar ose Europian dhe
është në rrezik të përkeqësohet më tej, duke dëmtuar shëndetin e
njerëzve, duke prekur potencialin zhvillimor e duke pakësuar potencialin
e aktiviteteve me përfitim ekonomik, sikurse është një turizmi me vlera të
larta.
Konkluzione: Vizioni dhe Prioritetet
“Zhvillimi i shpejtë dhe i qendrueshëm është objektivi bazë .
Është më rëndësi të veqantë gjithkombëtarë si dhe ndërkombëtarë të përkrahet dhe
fuqizohet për të arritur hyrjen në Bashkimin Europian, vendi ka nevojë që
gjatë dekadës së ardhshme të realizojë përputhjen me legjislacionin e
Komunitetit Europian në fushën e mjedisit. Në disa raste, veçanërisht në
elementët e legjislacionit të Komunitetit që kanë si kusht “investime të
rënda”, përputhja e plotë nuk do të përfundojë deri në një farë kohe pas
hyrjes, sikurse edhe në rastin e shumë prej shteteve të reja anëtare.
Sidoqoftë, edhe në këto fusha duhet bërë një progres i konsiderueshëm.
Mjedisi është një nga komponentët më të mëdhenj të legjislacionit të
Komunitetit Europian dhe vërtetohet se është një nga fushat më të
vështira, për të arritur përputhshmëri.
Programi i Qeverisë për periudhën 2005 – 2009 përcakton prioritetet në
fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të
burimeve natyrore. Në mënyrë të përmbledhur këto prioritete janë:
1. Forcimi i disipilinës së ligjit në mbrojtjen e mjedisit, veçanërisht për
aktivitetet që shkaktojnë ndotje të ajrit dhe/ose ujit, prekin potencialet e
turizmit, dëmtojnë pyjet dhe shkaktojnë erozion të tokës;
2. Ulje e ndjeshme e nivelit të ndotjes së ajrit në zonat urbane;
Eliminimi i shembujve/burimeve më seriozë të ndotjes së ujërave
3.
sipërfaqësore;
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4. Rehabilitimi i “Pikave të Nxehta” mjedisore, të
industritë e vjetra e të braktisura:

shkaktuara nga

5. Parandalimi i erozionit të tokës dhe rehabilitimi i digave mbrojtëse,
pyjeve dhe kullotave;
6. Përmirësime në administrimin e mbetjeve, për të ulur humbjen e
burimeve dhe minimizuar ndotjen;
7. Krahas forcimit të disiplinës, për një sjellje miqësore me mjedisin,
do të vihen në përdorim stimujt në shërbim të uljes së ndotjes të
shkaktuar nga aktivitetetet ekonomike dhe individët, investimeve në
“teknologji të pastra”, ruajtje të energjisë, përdorim efikas të burimeve
natyrore dhe investimeve në mjedis;
8. Vendojen e një Fondi të veçantë për Mjedisin, i cili do të shërbejë për
financimin e projekteve për mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimet
teknologjike që përmirësojnë gjendjen e mjedisit;
9. Përmirësimin e përkufizimit të së drejtës së pronësisë dhe garantimi i
zbatimit të saj, përfshirë transferimin e pronës dhe
të drejtën e
përdorimit të disa burimeve mjedisore të komunitetit, si pyje, kullota,
ujërat dhe/ose tokat;
10. Parandalimi i shfrytëzimit pa kriter dhe i paqëndrueshëm i faunës së
egër, nëpërmjet forcimit të kapaciteteve monitoruese dhe mbrojtëse dhe
rritjes së masave shtrënguese e ndëshkimore për shkelësit e ligjit;
11. Dyfishimi i sipërfaqes së zonave të mbrojtura me ligj, duke garatuar jo
vetëm mbrojtjen e tyre, por edhe një zhvillim të metejshëm, duke gjetur
mënyrat dhe instrumentet e duhur ekonomikë dhe mjedisorë;
12. Shfrytëzimi racional dhe efikas i burimeve minerare, nëpërmjet
liberalizimit të tregut dhe duke ofruar lehtësira konçensionare për
investitorët vendas dhe të huaj. Këto konçensione do të përfshijnë
edhe kushtet që garantojnë njëkohësisht edhe mbrojtjen dhe rimëkëmbjen
e mjedisit;
13. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut mbi gjendjen reale të mjedisit,
duke nxitur pjesëmarrjen e publikut nëpërmjet shoqërisë civile dhe
organizatave të pavarura;
14. Përmirësimi i procedurave të ankimit administrativ dhe gjyqësor, për
të përmirësuar dhe rritur në këtë mënyrë mundësinë e pro‐mjedisore
dhe qytetarëve të thjeshtë të kërkojnë mbrojtjen e mjedisit dhe t’i
drejtohen gjykatës për probleme mjedisore.
Problemet dhe Politikat
Imponimi i Respektimit/Zbatimit të Legjislacionit Mjedisor
Imponimi i zbatimit të legjislacionit dhe shtimi i masave ndëshkuese
ndaj shkelësve të legjislacionit mjedisor,është padyshim i nevojshëm.
Imponimi i zbatimit të legjislacionit aktualisht është i dobët. Një
imponim më i madh do të kërkojë burime shtesë që duhet t’u jepen
Agjencive Rajonale të Mjedisit. Përforcimi i Agjencive Rajonale të Mjedisit
do t’i ndihmojë ato gjithashtu të veprojnë dhe funksionojnë si një mjet

291

lidhës për komunikimin midis nivelit qendror/kombëtar dhe atij
vendor, i cili do të jetë gjithmonë e më i rëndësishëm, ndërkohë që
vazhdon procesi i decentralizimit. Për më tepër, do të jenë në gjendje të
veprojnë si një kapacitet këshillimor për të ndihmuar autoritetet
vendore në plotësimin e detyrimeve të tyre në sektorin mjedisor dhe
të mund të luajnë një rol më aktiv në ndërgjegjësimin e mëtejshëm të
popullatës së rajonit të tyre.
Po ashtu kërkohet një imponim apo detyrim i zbatimit të rreptë të ligjit
kundër aktiviteteve ekonomike të paligjëshme. Megjithatë, imponimi i
suksesshëm do të kërkojë përmirësime në sistemin e lejeve, i cili
është mekanizmi kryesor i kontrollit. Ndërsa përmirësimet në dhënien
e lejeve dhe imponimi do të krijojë përfitime mjedisore, përmirësime të
tilla duhet të jenë realiste dhe të arritshme në linjë me nocionin e
“teknologjisë më të mirë të disponueshme” ku industritë dhe njësitë e
tjera ekonomike mund t’i planifikojnë investimet e tyre në teknologjinë e
re dhe masat e mbrojtjes mjedisore. Nuk është e përshtatshme që t’u
kërkohet aktiviteteve ekonomike që të kompensojnë mungesën e
infrastrukturës së shërbimeve komunale siç janë kanalet e ujërave të zeza.
Investimi
Kapital në
Mbrojtjen e Mjedisit
Nevojat bazë për investime kapitale në infrastrukturën mjedisore
komunale janë shqyrtuar më lart. Nivelet aktuale të investimeve nuk
janë të mjaftueshme për të përballuar këto nevoja gjatë një periudhe afat‐
shkurtër. Për pasojë është vendimtare që programi aktual i investimeve
të përforcohet dhe sa më shpejt që rë jetë e mundur, të zhvillohet një
program i qendrueshëm dhe i prioritarizuar investimesh afatgjata,
duke pasur parasysh arritjen e standardeve të Komunitetit Europian
gjatë 20 vjetëve të ardhshme.
Një program i tillë investimesh publike duhet të trajtojë:


Furnizimin me ujë të pijshëm – i besueshëm, i mjaftueshëm dhe i një
cilësie të përshtatshme;



Mbledhjen e Ujërave të Mbetura – kanalizime në të gjitha qytezat
me një popullsi më të madhe se 2000 banorë;

Trajtimin e Ujërave të Mbetura – trajtimi dytësor i ujërave të mbetura të
mbledhura për të gjithë qytetet;


Mbetjet e Ngurta – grumbullim,
(vendgroposje dhe djegie).



Zonat e Ndotura – përmirësim/rehabilitim i ”zonave të nxehta”



Përmirësimin teknologjik të industrive shtetërore

riciklim

dhe

groposje

Kostoja e një programi të tillë do të jetë e konsiderueshme – që e
tejkalon koston e investimeve prej 1 miliardë Eurosh vetëm për ujërat
e mbetura dhe mbetjet e ngurta. Pjesa më e madhe e këtyre
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shpenzimeve duhen bërë prej sektorit publik. Ndonëse komercializimi i
shërbimeve të grumbullimit të ujërave dhe
e
shfrytëzimit të
ujësjellësave është arritur në disa zona, nuk ka gjasa që privatizimi i
infrastrukturës, duke pasur parasysh tërheqjen e investimeve të sektorit
privat, do të jetë i suksesshëm. Tarifat aktuale të paguara për shërbime
të tilla janë relativisht të ulëta dhe nuk mund të sigurojë të ardhura të
mjaftueshme për të bërë investime financiare të suksesshme për një
operator komercial. Për pasojë, shumë nga këto investime do të duhet të
bëhen nëpërmjet sektorit publik. Shpenzimet aktuale publike për
elementet e këtij programi janë të pamjaftueshme për të arritur një
gjë të tillë gjatë periudhës 20 vjeçare të cituar më lart.Investime do të
kërkohen gjithashtu dhe nga Sektori Privat. Arritja e standardeve nga
industria private duhet të jenë subjekt i kushteve/detyrimeve ligjore,
por ato mund të mbështeten gjithashtu edhe nga përdorimi i stimujve
fiskalë
ose
instrumentave të tjerë
ekonomikë. Shpenzimet nga
qytetarët/familjet do të kërkohen gjithashtu përfshirë këtu
edhe
ripërtëritjen e flotës së automjeteve të cilës i jemi referuar më sipër dhe në
masat për përdorimin efikas të energjisë siç janë përmirësimi i izolimit të
banesave, ose blerjen e pajisjeve të reja me efikasitet më të lartë.Në
përcaktimin e investimeve më të domosdoshme duhen marrë
shoqëruara me
gjithashtu parasysh edhe kostot operative të
investime. Kështu për shembull, zbatimi i një teknologjie ekstensive të
trajtimit të ujërave të mbetura mund të kërkojë më shumë tokë për
zbatimin e tij, por kostot operative janë shumë më të ulëta, duke lejuar
kështu për tarifa më të përshtatshme të mbulimit të kostove, gjë që nuk
është në disavantazh as të konsumatorit as të siguruesit të shërbimeve.
Fondi i Mjedisit
Programi zotohet të krijojë një Fond Mjedisor të aftë për të mbuluar
janë
financimin e projekteve të investimeve mjedisore, të cilët
kometencë e disa
minsitrive, ku
përfshihen zëra
të tillë
si
administrimi i mbetjeve të ngurta, mbledhja dhe trajtimi i ujërave të
mbetura dhe efikasiteti i energjisë dhe, përveç këtyre zërave në mënyrë
specifike në mbështetje të programit të Mbrojtjes së Mjedisit, nën
kujdesin e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave.
Fondi i Mjedisit është krijuar në një numër shtetesh siç janë Bosnja dhe
Republika Çeke. Në të dy rastet fondi është krijuar si një njësi financiare
“që operon më vete” i përcaktuar me ligj, i cili administrohet nga një
bord ekzekutiv i përbërë nga Ministra dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Një
model i tillë do të ndiqet këtu. Burimet administrative dhe volumi
financiar i punës do të kërkojë amendime buxhetore të rëndësishme dhe
një ndarje të përgjegjësive midis disa Ministrive.Fondi do të jetë përgjegjës
për përpunimin e aplikimeve të projekteve si dhe thithjen e mbështetjes
së jashtme për projekte të tilla. Projektet do të prioritarizohen duke
përdorur kritere të shprehura qartë dhe në mënyrë transparente për
përzgjedhjen e iniciativave më fitimprurëse si nga ana ekonomike
ashtu dhe
ajo mjedisore. Duke pasur parasysh transferimin e
përgjegjësive tek autoritetet vendore dhe rajonale, shumë prej këtyre
projekteve do të propozohen nga autoritetet vendore. Me qëllim që
të identifikohen investimet e duhura dhe masat e administrimit,
duhen prezantuar sisteme planifikimi për:
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‐ Cilësinë e Ajrit Urban
‐ Administrimin e Mbetjeve të Ngurta Vendore
‐ Planifikimin e industrisë së ujit
Referencat:
1. Strategjia Kombëtare për Zhvillim Ekonomiko‐Social (SKZHES), Raporti
Progresiv për Implementimin 2002, Objektivat dhe
2. Vizioni Afat‐Gjatë i SKZHES, Plan Prioritar i Veprimit 2003, Tiranë 8 Maj,
2003
3. Program i Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 2005 – 2009
4. Plani Kombëtar i Transportit Shqipëtar, 2004
5. Agjencia Europiane e Mjedisit
6. Sistemi i testimit të automjeteve është në funksion, por kontrolli i
shkarkimeve të gazeve të dëmshëm në atmosferë nuk është rreptë dhe
është larg kërkesave të BE
7. Të dhëna nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike
8. Burimi: Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit
9. Memorandumi Ekonomik i Bankës Botërore, Shqipëria – Rritja e
Qëndrueshme pas Tranzicionit, Raporti Nr. 29257‐AL, 27 Dhjetor
2004Shqipëria në Shifra, Tiranë 2005, (fq. 52)
10. Kontributi i Rregulloreve të Mira Mjedisore në Konkurrencë – Dokument
i hartuar nga Rrjeti i Drejtuesve të Agjencive Europiane të Mbrojtjes së
Mjedisit ‐ Nëntor 2005
11. Programi i Gjashtë i Veprimit për Mjedisin i Komunitetit Europian
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PhD. Kilda Gusha (Çela)1 Directory of Public Health Shkoder,
Teknologjia e Informacionit ne Sistemin Bankar
Abstracti
Evoluimi i teknologjisë që po karakterizon epoken në të cilen jetojmë, i ka dhënë
ngjyrimin kryesor, jo vetëm zhvillimit të shoqërise, por edhe politikes që kryejne
shtetet e ndryshme, si në sferen e brëndshme dhe në marrëdhëniet me jashtë. Fusha
të tilla si ekonomia, komunikacioni, industria etj,e shohin veten të përfshirë në këtë
epokë, e cila falë ndikimit të fuqishëm teknologjik që sjell është krahasuar nga
studiues të ndryshëm me të njëjtin ndikim si revolucioni industrial. Nëse do të
përpiqeshim të gjenim një emër, padyshim që emri i parë që do të na vinte ndër
mend është "epoka e informacionit", një emer që tashmë përdoret gjerësisht, për të
përcaktuar kohen në të cilen jetojme dhe prirjen kryesore të zhvillimit global. Duke
mos u ndalur në asnje aspekt tjeter pozitiv apo negativ që sjell elementi kryesor dhe
përfaqesues i kësaj epoke‐informacioni, më poshtë do të bëjmë një vëzhgim te
shkurtër për të parë ndikimin e tij në sistemin bankar. Zhvillimi i teknologjise së
informacionit ka ndikuar fuqishëm ne zhvillime të fushes ekonomike. Sfidat që sjell
teknologjia e informacionit dhe jo vetëm janë të shumta, ashtu si dhe ndihma që sjell
kjo teknologji. Grumbullimi i informacionit , tashmë nuk bëhet më nepërmjet
metodave tradicionale ose njerezore, por kryhet me anë të teknologjise. Po a mos
valle, po hyjme në nje kohe në të cilen grumbullimi dhe kontrolli i informacionit do
te realizohet vetem nepermjet teknologjise?
Sot njerezit nuk jane nën presionin e mungeses se informacionit, por te"
superngarkeses me informacion". Po te krahasojme Shqiperine në dy sistemet
ekonomike, ne atë te centralizuar dhe atë të tregut, informacioni ka marre një kthese
shume te madhe. Me përdorimin e teknologjise informacioni qarkullon shume shpejt.
Sot, gazetat, buletinet, interneti shërbejne për të marre informacion jo vetem te
karakterit social, por dhe ekonomik, kulturor e shkencor, aq te domosdoshme per të
marre vendime efektive ne kushtet e nje ambjenti mjaft dinamik dhe kompetitiv. Per
të parë sesi gjithe ky bum I zhvillimit të teknologjise se informacionit ka ndikuar ne
sistemin tone bankar, une kam menduar të realizoje këte ministudim që përmes së
cilit synoj ti kthej pergjigje disa pyetjeve.
Qëllimi:
Idea e këtij studimi është të tregoje ndikimin e teknologjise së informacionit në
kryerjen e shërbimeve bankare dhe të japë rekomandime për ndryshime që mund të
bëhen në këtë sektor duke marre parasysh rëndësine që ka teknologjia sot, ne jeten
tone.
Hipoteza:
"Ndikimi I teknologjise së informacionit në kryerjen e shërbimeve bankare".
Objektivat:
1)
Përdorimi i teknologjise së informacionit ka çuar në rritjen e cilësise së
shërbimeve.
2) Teknologjia e informacionit ka shkurtuar kohen për kryerjen e shërbimeve ndaj
klienteve.
3) Reduktimi i gabimeve ne ofrimin e shërbimeve.
4) Efiçence në marrjen e vendimeve manaxheriale.
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Duke e ditur ndikimin e teknologjise së informacionit në shoqërine ku jetojme dhe
rëndësine e saj në lehtësimin e ofrimit të shërbimeve vendosa te studioj ndikimin e
saj ne industrine bankare. Por gjate këtij studimi ka pasur dhe kufizime, si kufizim
mund të permendim kohen per realizimin e ketij studimi, e cila ishte e shkurter.
Gjithashtu, dhe informacioni i siguruar nga bankat ishte i kufizuar dhe i përgjithshëm
pasi të dhënat janë shumë konfidenciale.
Për realizimin e këtij studimi është bëre një perzgjedhje rastësore e punonjësve te
bankave në qytetin e Shkodres. Këto banka janë dege filiale të bankave që drejtorite
qëndrore janë në Tirane. Bankat që operojne në Shkoder kane periudhe kohore të
ndryshme që ushtrojnë aktivitetin e tyre në tregun tone dhe kanë përafërsisht një
numer të barabartë punonjësish.
Pyetësori është realizuar me punonjësit e secilës banke në ambjentet e bankes. Çdo
pyetësor ka zgiatur 20 minuta për tu plotësuar dhe të pranishëm kanë qenë vetëm
punonjësit e bankave. Secilit punonjës iu tha arsyeja e plotësimit të pyetësorit, iu
prezantua qëllimi i studimit dhe u tha qe do te vihen në dijeni për rezultatet e
studimit. Atyre iu sigurua se këto të dhena të marra do te shfytëzoheshin vetëm për
këtë studim dhe qëllimin e tij. Punonjësit ishin të lirë te merrnin pjesë në studim dhe
në cdo moment iu bë e ditur se ishte e drejta e tyre të tërhiqeshin nga plotësimi i
pyetesorit.
Përkufizimi i teknologjise së informacionit
The International Foundation for Information Technology, jep tri përkufizime për
teknologjine e informacionit:
 Teknologjia e informacionit përdoret për studimin, kuptimin, planifikimin,
dizenjimin, ndërtimin, testimin, shpërndarjen, mbështetjen e të dhënave dhe
veprimet e softwarëve, kompjuterave dhe sistemet lidhëse të kompjuterit
janë në funksion të informacionit baze, të procesimit të informacionit dhe të
njohurive.


Industria që përfshin studimin, shkëncen dhe zgjidhjen e seteve për të gjithë
informacionin baze, manaxhimin ose proçesimin e informacionit dhe
njohurive.



Organizata në një biznes ka përgjegjësi për teknologjinë në studimin,
kuptimin, planifikimin, dizenjimin, ndërtimin, testimin, shpërndarjen,
mbështetjen si dhe veprimet e software, kompjuterave dhe sistemet lidhese
të kompjuterit në funksion të informacionit baze, te proçesimit te
informacionit dhe te njohurive. Informacioni është industria bankare.
"Bankat sot ofrojnë shërbime diverse për konsumatoret me kosto të ulët".

Studimet kanë treguar që ka dy efekte pozitive ne hedhjen mes përformances së
bankes dhe teknologjisë së informacionit. E para, teknologjia e informacionit
redukton kostot operacionale të bankes dhe kjo është një avantazh kostoje për
banken. E dyta, teknologjia e informacionit lehtëson transaksionet mes
konsumatoreve të të njëjtit rrjet.
Përbërësit e teknologjisë së informacionit:
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Kompjuterat: Kompjuterat janë shumë të rëndësishëm ne ruajtjen dhe përpunimin e
informacionit. Ne varësi te madhësise , kostos dhe aftësise proçesuese kompjuterat
janë të ndare në kater kategori. Ato jane: mainkomputer, superkomputer,
minikomputer si dhe kompjuterat personal.
Serverat: Nje server është një kombinim i software me hardware dhe përdoret për të
prodhuar shërbime për përdoruesit e kompjuterit. Keto shërbime zakonisht perdoren
për ruajtjen dhe korrigjimin e informacionit.
Sistemet e manaxhimit database: Sistemi i manaxhimit database është një set baze
i programeve të software, i cili merret me ruajtjen, korrigjimin dhe organizimin e
informacionit në kompjuter. Ky informacion është në formen e një database që
manaxhohet nga softëare.
Networking: Një network është nje koleksion kompjuterash dhe lidhjesh që lidhen
në mënyra të ndryshme. Kjo metode zakonsht quhet wired ose wireless. Rrjeti lejon
kompjuterat të komunikojne me njeri‐ tjetrin ( duke ndare informacionin dhe duke
përdorur burime të tjera, si printera, skanera etj.
Networku i sigurise dhe i kriptografise: Rrjeti i sigurise është ndër më të
rëndësishmit ne teknologjine e informacionit. Ky rrjet konsiston në mbrojtjen e
informacionit te paautorizuar për përdorim. Gjithashtu bën të mundur mbrojtjen e
kompjuterave nga hakerat.
Analiza e pyetësorit:
Nga 20 përsona të pyetur në banka te ndryshme 60% nuk pranuan të thonin emrin e
paketës software që përdornin por treguan që përdornin 2 software, nje aplikacion
për ekzekutim dhe tjetri për kërkimin e dokumentave, 40% që pranuan të thonin
emrin e software, rezultoi që çdo banke ka software të ndryshëm për shembull
sofware DELTA, DATAMAX, LOTUS NOTES per emaile dhe databaset e tij per
transaksione dhe MIDAS etj.
Nje pike e rëndësishme është dhe asistenca teknike dhe lidhur me këtë pyetje
përgjigjet jane 5% pergjigjen që asistenca teknike merret nga stafi i brendshëm i
deges së bankës që operon në Shkoder, të cilat janë të specializuar dhe të trajnuar për
suport dhe 85% u përgjigjen që asistenca teknike ofrohet nga stafi i specializuar dhe i
trajnuar për suport, por ky staf ndodhet në bankën qëndrore të degës.
Për të përcaktuar nivelin e shërbimeve bankare, na duhet të dime sa efiçente është
paketa software që përdorin bankat Më qartë këtë e shpreh pyetja numer 2, e cila ka
të bëjë me efiçencen e paketës software nga e cila kemi marre këto përgjigje: 64% e
softwareve që përdorin bankat janë shumë efiçente. Rreth 36% e sistemeve janë
efiçente, kjo tregon se përsëri ka vend për përmirësime.
Banking online është një shërbim që ofrohet nga bankat sot dhe klientet mund të
kontrollojnë llogarine bankare, kryejnë transaksione vete, dhe pyetjes që ofron banka
banking online 25% u peergjigjen po dhe 75% jo. Ky rezultat tregon që shume pak
banka e përdorin këtë shërbim dhe një përqindje e larte nuk e ofron si shërbim.
Mendoj që duke u nisur nga rëndësia që ka teknologjia e informacionit sot, ky
shërbim duhet të ofrohet.
Përsa i përket shërbimit që ofrojnë bankat për klientat e tyre, 85% e të pyeturve u
pergjigjen që kryerja e transaksioneve online është e shpejtë. Dhe 15% e tyre u
pergjigjen që kryerja e transaksioneve online është e ngadaltë. Rezultati 85% e rrit
gjithnje e më shumë besueshmërine e klientëve ndaj bankave. Ndërsa rezultati 15%
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tregon që bankat duhet të marrin masa në të ardhmen që të rrisin shpejtësine për
kryerjen e transaksioneve online.
Një pyetje e rëndësishme është dhe koha që punonjësit qëndrojnë përpara
kompjuterit për kryerjen e shërbimeve. 30% u përgjigjen minimalisht 4 ore dhe 70% u
pergjigjen minimalisht 8 ore. 6 përsona ose 30% e të pyeturve që u pergjigjen
minimalisht 4 ore ishin pjesë e stafit drejtues dhe 70% ose 14 persona që u pergjigjen
minimalisht 8 ore ishin pjesë e stafit të shërbimit të klientit. Këto përgjigje tregojnë
që koha e qëndrimit të punonjësve para kompjuterit ndryshon në varësi të pozicionit
të punës dhe kualifikimeve që kanë punonjësit.
Konkluzione
Zhvillimi i teknologjise së informacionit bën që bankat të veprojnë në një mjedis të
ndryshueshëm teknologjik. Ky zhvillim teknologjik përfshin shumë faktorë dhe
shumë aktore, përfshin klientet dhe punonjësit e bankes, prandaj kërkohet trajnim i
vazhdueshem i punonjësve. Nga rezulton se trajnimi realizohet më shumë nepërmjet
bashkepunimit mes kolegeve se sa, një trajnim sistematik. Studimi u përqendrua në
ndikimin e teknologjise së informacionit në industrinë bankare.
Duke u nisur nga analiza e pyetësorit u arriten disa konkluzione te vlefshme:
 Ndikimi I teknologjise së informacionit në industrine bankare ka qenë tek
konsumatori, banka dhe punonjësi.


Teknologjia e informacionit ka ndikuar në mënyren e ofrimit dhe të shtimit
të shërbimeve bankare. Sot, me perdorimin e IT sherbimet kryhen me shpejt,
me mire dhe me kosto me të ulët dhe kjo sjell kënaqësi për konsumatorin.



Konsumatoret mund të kryejnë vete shërbimet e terheqjes, kontrollit apo
kalimin e transaksioneve nga kompjuteri i zyres apo i shtëpise.



Përdorimi i teknologjise së informacionit ka ndihmuar në reduktimin e
gabimeve në veprimet bankare.

Rekomandime:
Disa nga rekomandimet për teknologjine e informacionit në sektoriun bankar:
 Asistenca teknike për software duhet të ofrohet nga stafi i brendshëm i
bankave, pasi vetem 3 banka që operojnë në Shkoder kanë staf të brendshëm.


Duhet te rritet siguria e sistemeve për mbrojtjen nga hakerat, pasi vetem 45%
e te pyeturve besojnë që siguria është e lartë.



Duhet që bankat të ushtrojnë Banking online se vetem 5 banka e ofrojnë
këtë sherbim. Duke u futur si shërbim klientet mund të kenë me shumë
mundësi zgjedhjeje për shërbimin e ushtruar.
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Florensa Haxhi, PhD (c)
The Importance of Promotion of Business and Foreign Direct
Investmet in Achieving Economic Development in Albania
ABSTRACT
The purpose of this paper is to stress the importance of promoting business and
foreign direct investments in order to achieve greater economic growth in a
developing country such as Albania.
Albania has been growing at a considerably high rate compared to the other countries
of Europe, during the economic crisis. This because of a number of reforms taken just
before the crisis started. But, in the present, the effects of the prolonged world
economic crisis have started to affect negatively the country. As a consequence, the
growth rate has been slowed down. In these conditions, the government has to come
up with a set of reforms in order to be able to guarantee a favorable business climate,
ensure dynamic development of private enterprises and attract foreign investment.
During the past years the business climate improved significantly due to deep
reforms implemented by the government. According to the Bank of Albania, the
domestic credit to private sector as percentage of GDP increased significantly in the
first half of 2012. Tax reform ‐ as an essential part of the fiscal policy to facilitate
doing business in Albania ‐ developed in parallel to e‐government and further
facilitated the services to businesses, both in the regulatory aspect and the
introduction of online services. Despite these achievements, there are challenges that
remain to be dealt with in order to improve the business climate. Some of these
challenges are: enhancement of competitiveness of the economy as a whole;
innovation and technology development for SMEs to ensure a rapid growth of this
sector; expansion of public ‐ private partnerships and the attraction of foreign
investments to productive sectors; and improvement of the trade balance through
increased exports.
After an analysis of the challenges that Albania faces in this sector, the paper will
conclude with a number of recommendations regarding the areas where future
policies should focus in order to promote business development and increase FDI.
By focusing on these priorities, the government will be able to increase investments
and as a consequence increase their impact on national GDP.
I. CURRENT SITUATION
During the period 2007‐2012 Albania, has experienced a significant economic growth.
In 2009, the country’s growth reached the highest level compared to the other
European countries. Albania managed to face successfully the challenges
presented by the financial and economic world crisis because of the adoption of
sound fiscal policies, prudential supervision of the banking system and flexible
exchange rates200. One of the determining factors in avoiding recession has been
200

Country Strategy for Albania 2011‐2014, and "Report Foreign Direct Investments in Albania", 2011 ‐
May 2012, UNDP and UNCTAD, IMF "Country Report ‐ Albania" ‐ January 2013
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the strong and effective stimulus injected into the
economy
through
anexpansionary fiscal policy, which was materialized mainly through a high level of
public investment which helped to offset the declining external demand and the
slowing domestic demand. Gross domestic product grew an average of 4.7%
annually in the past six years, reaching a growth rate of 39% in 2011 as compared to
2007.
Economic growth is a result of a number of factors such as: goods market efficiency,
labor market efficiency and the performance of public institutions. In particular,
achievements in terms of policies to facilitate the procedures for business and
investment protection have been among the factors that have contributed
significantly to economic growth. The implementation of a series of supporting
policies for different sectors lead to overall economic development and increased
production capacity and competitiveness. As a result, according to the Global
Competitiveness Report 2012, Albania was ranked among the 28 countries rated as
"efficiency driven economy" and was classified in 78th place among 142 countries
assessed, an increase of 20 places higher than in 2006.
Progress towards
economic
liberalization, privatization
of
state
enterprises, improvement of the conditions for doing business, and the creation
of a friendly business environment for most foreign investors, has resulted in
increasing the volume of foreign direct investment (FDI) in the country. The
evaluation of the achieved reforms ranks Albania in the 18th place among the 141
countries in the Performance Index of Foreign Direct Investments in 2010, marking a
significant climbing from the 68th place in 2005. The impact of FDI remains an
important factor which affects economic growth, providing an average of 7.76% of
GDP, with an increase to 9% in 2010 (or 48% more than in 2007).
FDI in manufacturing has experienced a significant increase of approximately 6 times
more in recent years compared to 2007, accounting for an average of 38.8% of the
total FDI. This is a factor that shows increase in economic productivity and
improvement of the structure of economy. The degree of participation of foreign
affiliates in the Albanian economy is estimated to be similar to that in the Central
European countries201.
Small and Medium Enterprise (SME) plays a substantial role in economic growth and
employment. SME contribution to GDP is about 74% and covers more than 71% of
the country’s employment. By the end of 2011, the number of active enterprises was
about 106,503, 33% more compared to 2007. According to the study of World Bank,
"Doing Business 2011‐2012", Albania is ranked 24th in the world for ease of credit. The
level of private sector credit to GDP, for the first 6 months of 2012, amounted to
40.7%. The steps taken for the removal of institutional barriers in the business
regulatory and fiscal systems contribute to the creation of a healthy business climate
and affect significantly the growth of investments and the development of key sectors
of the economy. Due to the progress achieved in terms of creating a favorable
business climate, in particular for small and medium enterprises, Albania has been
considered as "best practice" in the SME Policy Index 2012 in terms of "providing an
operational climate for this important sector202. Maintaining a long‐term and
201
202

"Report on FDI in Albania", 2011 ‐ May 2012, UNDP and UNCTAD
"SME Policy Index 2012 ‐ Western Balkans and Turkey ‐ Progress in the implementation of
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sustainable level of real economic growth is based on long‐term sustainable growth
and orientation of the economy towards higher productivity sectors. Having high
levels of public and private investments that contribute to the creation of wealth
and well‐being should be guided by strategic orientations to increase the capacity
and contribution of sectors that generate growth in the long run.
II.COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY
Albania is aspiring to be an EU candidate country and EU benchmarking is important
as much as it is important to compare the competitiveness of Albanian economy with
the other South Eastern European (SEE) countries. According to EUROSTAT
data203, the position of Albania in 2011 in terms of GDP per capita is at the level of
30% of EU‐27, 11% of the top EU 27 country (Luxembourg) and 66% of EU 27, last
ranking country Bulgaria. Graph 1 refers to the position of Albania towards the
WB countries (ranking) in the Global Competitiveness Index (GCI). Albania is
ranked by The Global Competitiveness Report 2012‐2013 of the World Economic
Forum at 89th position out of 144 countries/economies. Albania was included in the
group of countries which are in the second stage of competitiveness development
(also called “efficiency‐driven stage of the economies”). When the economies will
transfer into phase of efficiency, their competitiveness no longer relies on low prices
but on quality of the goods and services. Considering the three main dimensions
(basic requirements, efficiency enhancers and innovation and sophistication factors)
of the Index, Albania got the highest score in the first one, “basic requirements”(4.2
points)204, ranked at 87th position. The most problematic factors identified in this
report are access to financing, tax rates, corruption, and tax regulation.
Graph 1. Ranking of Albania in GCI 2010‐11

Source: GCI
In the first ranking place is Montenegro. Albania is almost at the same level with
Bosnia Herzegovina and leaves behind Serbia with 6 places. After years of steady
SME card", conducted jointly by the OECD, the
European Commission, the European Training Foundation and the European Investment
Bank
203
Eurostat, New Cronos database: PPP domain/ 13.12.2011
204

The results are on a scale of 1 to 7. The larger the value the better the performance.
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progress, only in the last 2 year period 2012‐2013 Albania has shown a drop in the
rankings, which may be to a certain extent the influence of external factors (global
economic crises). While the increase of competitiveness of the economy in recent
years is dedicated to the government reform measures, it should be kept in mind that
in order for the country to be more competitive is required emphasis on factors
of innovation, technological readiness, and further improvement of infrastructure
and consolidation of institutions.
Albania is classified among countries with moderate economic freedom and its
overall score is above the world average (59.5). The highest ranked dimension of
the „economic freedom‟ remains “fiscal freedom” (91.4 points), followed by
“monetary freedom” (78.6 points or 11.1 points more than in 2011), being the only
dimension scored higher than in (2011), and “trade freedom” (79.8 points). The
lowest ranked dimensions are “freedom from corruption‟ (33.0 points), and
“property rights” (35.0 points. The Report underlines that economic dynamism is
increased and the country has experienced strong economic growth that has reduced
poverty and unemployment rates. The efficiency of the regulatory system has been
facilitated by a broad simplification of business procedures.
III. BUSINESS DEVELOPMENT AND CHALLENGES
Albania is still ranked in low positions on: i) further simplification of the business
startup procedures, ii) reduction of the time of issuing a construction permit; iii)
number of days of electric power supply; iv) number of days and procedures for the
registration of assets; v) on reduction of customs documents; vi) on the enforcement
of contracts; vii) on bankruptcy. The improvement of these indicators is one of the
challenges for the future.
Development of Entrepreneurship and SMEs
During the last years the GoA has undertaken important reforms to formalize the
Albanian economy. The introduction of the flat tax, the installation of fiscal cashiers,
the reform of the VAT system, the improvements of the procedures of the tax
authorities, the success of the National Registration Center and the simplification of
the licensing procedures have been very successful reforms and Albania has
shown an economic growth, despite the global crisis. Despite this fact, there the
informal sector makes up an important part of the economy.
The SME sector has a substantial contribution to the economic growth and
employment. Based on INSTAT, contribution of SMEs is more than 73% of the GDP
and more than 71% of employment (2011 figures). The number of active entities by the
end of 2011 amounted to 106,503. Compared to 2005, the number of active enterprises
in Albania has increased by about 65%. The number of women entrepreneurs by 27%.
In 2011, as per their structure, SMEs were dominated by microenterprises with 1 to 9
employees, constituting 95.2% of the total number of active enterprises. Moreover, It
the sectors of trade, hotels, restaurants and bars are dominated mainly by the
Albanian companies, with a slight shift during the last years towards international
companies, mainly during summer as a result of tourism.
Financial Facilities and Credit
According to Doing Business World Bank 2011‐12, Albania is ranked 23rd in the world
for credit facilities. Based on data from the Bank of Albania, the ratio of private
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sector credit to GDP, in December 2012, was 2%. The annual growth rate of the loan
portfolio is about 14%. The banking sector makes for more than 95% of the financial
sector and the banks are the major fund providers in the economy. To improve the
financing environment of SMEs, in the recent years some measures have been taken
in relation to the introduction of credit guarantee schemes for SMEs. Implementation
of SMEs credit scheme was done mainly with the support of Italian government. The
program was officially launched in January 2009 lasting until December 2012. The
credit loan of 25 Million EUR funded 79 projects with a value of 17,4 Million EUR,
from which 10 were start‐ups. During the same period, a guarantee fund of 2.5 million
Euros was made available as part of the program for the SME development by the
European Fund for Southeast Europe (EFSE).
IV.DEVELOPMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS (FDI) IN ALBANIA
Albania is one of the leaders in attracting FDI in the Western Balkans. Significant
improvements in road infrastructure, electricity, water supply, as well as major
improvements in public services followed by well‐designed marketing initiatives
have attracted key investors in energy, petrol industry, and infrastructure field as well
as in retail and the financial industry.
Concessionary projects in the energy sector have aimed at increasing the production
of electricity and the diversification of energy resources to renewable energy. In the
mining sector there are some foreign companies that operate in chrome
extraction and processing industry. In the petroleum industry, the Government has
agreements on exploration and production of oil and gas with foreign companies.
Also, major investments have been made in the cement industry with foreign
companies. In addition, the development of the country’s infrastructure has been
a priority in the past years. In partnership with the private sector, the road network
has been greatly developed and rehabilitated to increase the efficiency and capacity
and improve both regional and continental transport links. "Mother Teresa" Airport
has undergone important modernization in last decade and is one of the most
successful concessions. Albania is also modernizing its sea ports by increasing their
capacity and efficiency levels. FDI is playing and is expected to play a huge role in this
thriving sub‐sector.
Telecommunication has been among the most dynamic service sector in Albania. It
developed mainly via privatization and subsequent investments of foreign investors
and to some extent through domestic investments. Due to post‐privatization
investments and investment by the new entrant, the number of subscribers of mobile
phones at the end of 2011 reached 5.2 million. This level of mobile phone penetration
187% is similar to that in developed countries (AKEP 2012).
The financial services industry has also undergone sweeping changes due to FDI. The
entry of foreign banks and the takeover of domestic banks consolidated the banking
system. Overall, foreign banks appear to have had a positive influence on the
efficiency and stability of the banking system in the economy. However, SMEs still
have limited access to bank financing and there is a need for improved credit
guarantee schemes.
While most countries in South East Europe have experienced a sharp decline in FDI
flows in 2010, Albania received an increased amount. In 2009, the FDI inflows
amounted to €717 million, while in 2010, the FDI inflows reached €793 million. In 2010
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Albania had the second highest amount of FDI inflows among SEE after Serbia
(Graph 3), according to the AIR 2011 (Foreign Direct Investment Report).
Graph 2. FDI Inflows in SEE Countries 2008‐2010 in Million USD

Source WIR 2011
The ratio of FDI inflow to GDP has steadily increased. In 2011 it was 8.1% compared to
3.6% in 2006. Albania has the lowest FDI stock relative to GDP among the countries
of South‐East Europe which is quite different from the relative size of Albania’s
inflows in the years since 2008. This is due to the fact that FDI in Albania is a very
recent phenomenon and much of the stock has been accumulated only over the past
few years, while the other countries have received FDI for a longer period of time.
Albania has also had more rapid economic growth in recent years than its
regional peers, which has lowered the magnitude of its FDI per GDP indicators
(AIR 2011). In 2011, Albania attracted €742 million FDI, somewhat less than in the
previous year. For the 9 months period of 2012, the FDI figure is 551 Million EURO,
with 20,3% increase compare to the same period of the previous year. The most
important sectors that have contributed to the value of FDI, is the industry sector,
energy sector, financial sector and telecommunications (AIR 2011).
Industrial sector (including manufacturing and mining) accounted for almost 50 per
cent of the inflow of FDI in 2010 and 2011, with mining and metal working being the
main recipients. Some 27 labor‐intensive industries such as wearing apparel and foot‐
wear have attracted a large number of projects with modest amounts of capital.

305

Graph 3. The inflow of Foreign Direct Investments 2007‐2011 in Million Euros

Source: BOA
Industrial sector represents the main sector in attracting foreign investment in 2011
with 47%, followed by financial intermediation 15%, distribution and other services
15%, electricity and gas 14% and telecommunications 9% (Graph 4).
Graph 4. FDI inflows by economic activity 2007‐2011

Source BOA, 2011
The services sector dominated with 58 per cent the composition of FDI stock in 2010.
During the three last years the FDI stock in services remained almost unchanged
while it expanded in some other economic activities. The main beneficiary was
mining. The share of mining sector FDI increased almost ten times in three years
from negligible to almost 13 per cent of the FDI stock. A similar development took
place in the energy sector which increased its share from less than 1.28 per cent in
2008 to almost 5 per cent in 2010. In extractive industries is invested 13 per cent of
FDI stock, while in processing industries 15.6 per cent.
Albania receives a major part of its FDI from neighboring countries, mainly from
Greece, which accounted for 27 per cent of the FDI stock in 2010, fifteen percentage
point less than three years before. Greek FDI focuses on telecommunications and
financial intermediation where the capital stock even declined since the foreign
takeover. The second largest source country for FDI in Albania is Italy, with 15 per
cent of the stock in 2010, gaining three percentage points in three years. Investments
originating from Italy focus mainly on manufacturing and construction. While they
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are also present in the services sector, mainly in financial intermediation. Austria is
the third most important source country with 14 per cent in 2010 following an
increase of six percentage points since 2007. Almost all of the Austrian investment is
in the banking sector, and hydropower industry. Canada is fourth in the ranking of
investing countries in 2010, partly due the Bankers Petroleum Ltd., a Canadian‐based
oil and gas exploration and production company developing large oil and gas. The
number of foreign and joint‐ventures enterprises according to INSTAT at the end of
2011 amounted up to 3572 units. In relation to the total number of active enterprises
in the country they constitute only 3.2% of them.
V. RECOMMENDATIONS FOR FUTURE DEVELOPMENT POLICIES
Policies for the future should be focused mainly on: the increase of competitiveness
of the economy as a whole to respond better to challenges expected to be faced in the
process of integration as well as to target a dynamic and sustainable growth of the
SME sector, environmental protection and social development, encouragement of
the local and foreign investment, promotion and diversification of exports,
penetration in regional markets and beyond, application of new technologies and
further specialization of the labor force.
SME Support & Development
Improving SME competitiveness and innovation. The lack of innovation activities has
been identified in economic sectors, including the fast growing ICT sector, and
widely noticed throughout the SME spectrum in Albania. Although Innovation
development within company is very important, an important factor contributing to
the firm’s capacity in absorbing advanced technologies is the investment climate
condition. As a result, better measures should be taken in addressing lack of
knowledge, infrastructure and access to finance.
Promoting entrepreneurial culture and education. There is a strong link between
human resources and innovation. Entrepreneurship learning at primary, secondary
and tertiary educational level is important. As a consequence, new curricula should
be developed at all educational levels, including the preparation of a number of
programs in promoting entrepreneurial culture through training.
Improving access to finance for SME‐s. Improving access to finance for SME‐s is
crucial in providing a sustainable economic development. Improvement of the credit
guarantee schemes should be in the focus for the upcoming years in order to promote
the leasing market and increase the factoring activities.
SME infrastructure development. There is a need to establish incubators for start‐up
companies. Such incubators should offer physical spaces and business development
services. At the same time, the number of clusters should increase in support of
better cooperation platforms.
Improving business services. It is of outmost importance to improve and increase the
tailor‐made business services, accomplish and strengthen the SME portals,
information business centers, training capacities and on‐line training services as well
as financial schemes management for sharing costs.
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Property rights and contracts. Working towards a final solution of the property
restitution and, in particular, land ownership should be one of the top priorities. In
addition, digitalization of the property register, should be extended to the entire
country. The consolidation of the recently established Administrative Court will be
an important contribution to ensuring enforcement of contractual rights.
Equal treatment. While Albanian legislation already offers the same treatment and
equal protection to domestic and foreign firms, further measures are needed to
ensure fair competition for domestic and foreign firms. In particular, measures
should be taken against fiscal evasion and corruption among domestic businesses
which may pose unfair competition to foreign investors.
Removal of administrative barriers. Based on successful reforms undertaken so far,
further important measures should be undertaken in coming years to further reduce
the administrative barriers of doing business and investing.
Start‐up. The reforms in this field should continue by further reducing and
streamlining licensing procedures. Another priority in this area should be the
improvement of immigration procedures, including gaining residence, work permit
and insurance for the foreign workers.
Location of investment. As Albania seeks to increase green field investments, locating
procedures and costs will be an important factor for succeeding. Future focus should
be on the improvement of all aspects of location, including identification and
acquisition of land; registration of land ownership; site developments; building
permits; utility connections; inspections; and occupancy permits. Attention should be
paid to the establishment of free trade areas close to ports and airports and of
available sites of previously government‐owned industrial factories which have
been out of operation and degraded. Developing of economic and industrial parks
should go through a Strategic Environmental Impact Assessment (SEIA) process,
so that efforts in various sectors comply
with
tourism development and
sustainable development in respect of environmental protection.
Tax policy and tax rates. The government should continue its efforts to create a very
conducive and simple tax system, and a modernized tax administration, by
maintaining a low level of taxes, providing tax incentives and improving
administration of taxes. It should maintain and further consolidate the 10 percent flat
tax on personal income and corporate revenue. In addition, it should introduce
selected tax incentives for foreign investments, in particular lower level or full
exemption from VAT of imported investment equipment and machinery. Moreover,
tax audit and inspection procedures should be be improved, reducing the
interference and costs to businesses. The harmonization and adaptation of EU and
international tax standards, including international SME tax standards, should be a
main priority. Introduction of modern technology in customs processing and
clearance should also be part of the program for modernization of tax administration.
The government should pursue conclusion of new bilateral tax treaties, especially
with countries which are potential investor countries.
Transparency. Information and dialogue with investor associations should be
strengthened, and in particular, communication between tax authorities and
business.Human resources development. A skilled labor force offers advantages
to foreign investments, particularly those that operated in high‐tech industries.
Improvement of the quality of education and promotion of the links between
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academia and business is of crucial importance. Special attention should be paid to
specialized knowledge in management, engineering and technologic fields in
general. Public private partnership. PPP through concessionary contracts has
proven a very successful mechanism in attracting foreign investment, especially in
the mining and energy sector. The government should extend such policies into
other sectors as well as make efforts to promote Corporate Social Responsibility
practices in extractive industries (oil, mining, cement and hydropower) to ensure
compliance with environmental standards, achievement of positive socio‐economic
development, and acceptance by local communities.
VI. CONCLUSION
The progress made towards improving the conditions for doing business in Albania,
and creating a friendly business environment for foreign investors, has resulted in
increasing the number of private businesses that operate in various sectors, as well as
in increasing the volume of the foreign direct investment (FDI) in Albania.
Therefore, the government should continue its approach of improvement of the
business climate in the country. In this context, financing of business promotion and
FDI policies should be given a significant weight by increasing funds that will be used
to support the SME sector through Grant Funds and borrowing schemes, and
introducing advanced technologies for dynamic and sustainable growth of the
sector. The support of this sector is essential for the generation of income and
employment. Moreover, the implementation of policies directly linked with the
development of SMEs and attraction of FDI in Albania will lead to macro‐economic
stability and rapid growth of Gross Domestic Product (GDP). The government
should follow clear strategic priorities and
objectives that will lead step by step to the full implementation of these policies.
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Reforma ligjore dhe institucionale e lincesimit ne Shqiperi
Abstrakt ;
Ky punim ka si qellim te prezantoje reformat ligjore dhe institucionale ne fushen e
licensimit ne Shqiperi. Me qellim qe te arrihet ushtrimi i nje aktiviteti privat, duhet
qe ai te njihet nga shteti. t'i nenshtrohet filtrave te ndryshem te seleksionimit ne
menyre qe te plotesohen me rigorozitet parametrat e kerkuar per ushtrimin e ketij
aktiviteti privat. Per kete arsye eshte hartuar dhe miratuar ne nje kuader te plote
ligjor e nenligjor, procedura e licencimit te nje aktiviteti privat. Kjo procedure, e cila
ne vetvete perfshin nje teresi rregullash juridike, te rregulluara me ligj dhe akte
nenligjore eshte mjaft komplekse dhe e ndryshme nga nje sektor ne tjetrin, nga nje
lloj i caktuar aktiviteti qe ushtrohet ne tjetrin, pasi edhe natyra e aktiviteteve private
qe ushtrohen aktualisht jo vetem eshte zgjeruar shurne, por edhe nderlikuar se
tepermi, duke bere ne kete menyre qe vazhdimisht kuadri ligjor e nenligjor te
perrniresohet per te parashikuar te gjitha llojet e aktiviteteve qe mund te ushtroje
personi fizik apo juridik privat, vendas apo i huaj, duke percaktuar kushte dhe
procedura me te thjeshta dhe te pershpejtuara me qellim reduktimin e barrierave
administrative nepermjet nje rregullimi ne teresi dhe koherent te sistemit te
licencave e lejeve bazuar ne disa parime kryesore si dhe nepermjet ngritjes se
Qendres Kombetare te Licencimit dhe nje regjistri te integruar elektronik per licencat
dhe lejet. Kjo reforme ligjore dhe institucionale perben nje ndryshim radikal, ne
thellesi dhe gjeresi te sistemit tejet burokratik te licencave e lejeve duke krijuar nje
terren pozitiv edhe per investimet e huaja ne Shqiperi.
Fjalet kyc ; Licence , leje, procedure, rregjistrim,
Nje rol te rendesishem ne zhvillimin ekonomik te vendit pas viteve '90, luajti nisma
dhe zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme qe filluan te ushtroheshin ne sektorin privat.
Pluralizmi politik i pas viteve "90 solli me vete edhe epoken e ndryshimeve te medha
ekonomike, sociale, kulturore etj. Shteti i dha mundesine personave (fizike dhe
juridike) te kene edhe ata nje prone te tyre, prone private, e cila me pare as nuk mund
te imagjinohej duke qene se cdo prone ne vend ishte prone shtet. E drejta e individit
per te fituar pronesine sipas menyrave te fitimit te pronesise te parashikuar me ligj, si
dhe per te patur pronen e tij private, krijoi mundesine e zgjerimit te aktiviteteve te
ndryshme private te cilat favorizonin jo vetem rritjen e tij ekonomike si individ, por
edhe zhvillimin ekonomik te vendit ne nivel kombetar gjithashtu. Ne kete drejtim
edhe sot shohim qe shume veprimtari private jane konsoliduar dhe ushtrojne gjithnje
e me shume nje aktivitet si ne nivel kombetar, brenda vendit, edhe me gjere, ne ate
nderkombetar, pasi gradualisht shurne shoqeri private filluan te bashkepunojne edhe
me simotra te tyre apo shoqeri te tjera te ndryshme te huaja, te cilat ushtrojne
aktivitete ne vende te tjera te botes. Kjo tendence per zgjerimin e aktivitetit privat ne
sektore te ndryshem, te cilet me pare ishin ekskluzivitet vetem i shtetit (dhe ne kete
rast permendim edhe sektore te cilet deri ne vitet e fundit vazhdonin te mbeteshin te
perqendruar te pronari‐shtet si energjetika, posta, telekomunikacioni etj.), shtimi i
aktiviteteve private ne vend jep mundesine e zhvillimit ekonomik te vendit, sic u
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cilesua me lart, pasi redukton ne menyre te dukshme papunesine, promovon aftesine
e te rinjve te shkolluar duke i futur ne tregun punes dhe u jep mundesi per zhvillimin
intelektual dhe profesional te tyre, rrit nivelin e jeteses ne vend, cilesine e saj etj.
Me qellim qe te arrihet ushtrimi i nje aktiviteti privat duhet qe ai te njihet nga shteti.
t'i nenshtrohet filtrave te ndryshem te seleksionimit ne menyre qe te plotesohen me
rigorozitet parametrat e kerkuar per ushtrimin e aktivitetit privat. Per kete arsye
eshte parashikuar nga nje kuader i plote ligjor e nenligjor, procedura e licencimit te
nje aktiviteti privat. Kjo procedure, e cila ne vetvete perfshin nje teresi rregullash, te
pasqyruara ne ligj dhe akte nenligjore eshte mjaft komplekse dhe e ndryshme nga nje
sektor ne tjetrin, nga nje lloj i caktuar aktiviteti qe ushtrohet ne tjetrin, pasi edhe
natyra e aktiviteteve private qe ushtrohen aktualisht jo vetem eshte zgjeruar shume,
por edhe nderlikuar se tepermi, duke bere ne kete menyre qe vazhdimisht kuadri
ligjor e nenligjor te perrniresohet per te parashikuar te gjitha llojet e aktiviteteve qe
mund te ushtroje personi fizik apo juridik privat, vendas apo i huaj, duke percaktuar
kushte dhe procedura me te thjeshta dhe te pershpejtuara. Gjithsesi perpara
licencimit ekziston faza e regjistrimit te subjektit privat, si person fizik apo juridik,
per te patur me tej te drejten e ushtrimit te aktivitetit ne nje apo disa fusha te
caktuara. Ne kete menyre themi se fillimisht u formuan shoqerite e para private te
cilat e kryenin rregjistrimin e tyre per fitimin e personalitetit juridik ne Gjykaten e
Rrethit Gjyqesor Tirane, si per krijimin e shoqerive private fitimprurese (shoqeri me
pergjegjesi te kufizuar. shoqeri anonime. shoqeri komandite dhe shoqeri kolektive)
ashtu edhe organizata jofitimprurese si shoqata apo fondacione, por edhe regjistrimin
e personave fizike. Pas themelimit te tyre dhe fitimit te personalitetit juridik (zotesise
juridike dhe zotesise juridike per te vepruar, kur dihet se personat juridike i fitojne
njekohesisht te dy keto zotesi) me vendim gjyqesor, keto shoqeri kishin te drejten e
ushtrimit te aktivitetit per te cilin ishin krijuar ne perputhje me objektin e
veprimtarise te te parashikuar ne aktin e themelimit, statut dhe ne vendimin e
gjykates, nderkohe qe procedura per regjistrimin e personave fizike realizohej ne nje
procedure me te thjeshtuar permes po kesaj gjykate.
QENDRA KOMBETARE E REGJISTRIMIT (Q.K.R.)
Ne vitin 2007 do te beheshin ndryshime thelbesore ne menyren e regjistrimit te
bizneseve private. Per kete arsye Parlamenti i Republikes se Shqiperise" ne daten 3
Maj 2007 miratoi ligjin e ri per regjistrimin e biznesit. Ligji 9723 date 03.05.2007 "Per
Qendren Kombetare te Regjistrimit" themeloi Qendren Kombetare te Regjistrimit
(QKR) si nje institucion te ri publik ne nivel qendror. Ky ligj dhe ngritja e QKR‐se
ishte nje nisme e qeverise shqiptare dhe e Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe
Energjetikes (METE) e mbeshtetur nga USAID. Kjo reforme perbente nje hap
domethenes ne programin e pergjithshem te qeverise per permiresimin e klimes se
biznesit ne Shqiperi. Reforma ofronte disa perfitime te rendesishme si per bizneset
shqiptare dhe per investitoret e huaj. Me krijimin e QKR‐se regjistrimi i subjekteve
private nuk do tc behej me ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane, por vetem prane
QKR‐se, me perjashtim te regjistrimit te organizatave jofitimprurese si shoqata apo
fondacionc qe do te vazhdonin te regjistroheshin prane kesaj gjykate.
QKR do te ofronte nje zgjidhje "one‐stop‐shop" per regjistrimin e biznesit. QKR do te
sherbente si sportel i vetem per te gjitha llojet e sherbimeve te biznesit ne mbare
Shqiperine, per te aplikuar per te gjitha proceset e regjistrimit te biznesit, duke
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perfshire regjistrimin e taksave ne nivel kombetar dhe vendor (bashkiak), sigurimin
shendetesor dhe shoqeror, Inspektoriatin e Punes dhe Institutin Kombetar te
Statistikave. QKR dhe procedurat elektronike te tij do te benin qe Regjistri Tregtar
shqiptar dhe regjistrimi i biznesit te perputheshin plotesisht me te gjitha direktivat e
zbatueshme te Bashkimit Europian dhe do te bente regjistrimin e biznesit dhe
informacionin e Regjistrit Tregtar plotesisht te aksesueshem per perdoruesit
shqiptare si edhe per perdoruesit e huaj te biznesit.
Por, pas regjistrimit te aktivitetit ne kete qender, duhej te realizohej aplikimi per
licencim prane organeve kompetente shteterore per pajisjen me licence ne ushtrimin
e cdo lloj aktiviteti privat. Aplikimi per te fituar licencen behej prane organeve
kompetente si ( mund te ishin Ministrite, agjenci apo ente publike te ndryshme
shteterore qe kishin te drejten e licensimit (si Enti Rregullator i Energjise Elektrike)
etj, para krijimit te Qendres Kombetare te Licencimeve, ku ngriheshin komisione te
posacme licencimi per te realizuar kete funksion. Madje ne Ministri te ndryshme,
kane funksionuar edhe sektore apo drejtori me vete qe angazhoheshin me procesin e
licencimit apo te leshimit te autorizimeve te ndryshme per ushtrimin e nje aktiviteti
te caktuar privat, sipas fushave specifike qe keto Ministri mbulonin.
REFORMA LIGJORE DHE INSTITUCIONALE E LICENCIMIT
Dhenia e se drejtes nje personi per te operuar ne ushtrimin e nje aktiviteti privat
kerkon plotesimin e nje sere kushtesh te nevojshme me qellim krijimin e bindjes se
plote se personi juridik eshte ne gjendje te ushtroje nje aktivitet privat ne parametrat
e kerkuar ligjore. Se pari duhet shpjeguar se ekzistonin aktivitete private ne
ushtrimin e te cilave mund te operonin vetem persona juridike dhe jo persona fizike,
vendas apo te huaj, nderkohe qe nga ana tjeter kishte aktivitete ku mund te vepronin
si persona fizike ashtu edhe juridike, vendas apo te huaj. Kriteret qe duhet te
plotesojne keta persona jane te karakterit juridik, teknik dhe ekonomik dhe licensimi
kryhej nga Ministrite e linjes . Ne disa prej ketyre ministrive kishte struktura te
posacme te cilat merreshin vetem me licensimet. Subjektet qe ne objektin e
veprimtarise se tyre kishin me shume se nje aktivitet qe kerkonte detyrimisht
licensimin per kryerjen e tij , ishin te detyruar te shkonin nga nje ministri ne tjetren
dhe te plotesonin duke u njohur fillimisht me dokumentacionin e nevojshem e me
pas me plotesimin e tij.
Me ligjin nr.l0081, date 23.02.2009 "Per licencat, autorizimet dhe lejet ne Republiken
e Shqiperise". eshte krijuar dhe funksionon Qendra Kombetare e Licencimit. Qellimi i
ngritjes se kesaj strukture te re eshte reduktimi i barrierave administrative nepermjet
nje rregullimi ne teresi dhe koherent te sistemit te licensave e lejeve i cili perben nje
ndryshim radikal, ne thellesi dhe gjeresi te sistemit tejet burokratik te licencave e
lejeve
Ligji nr. 10081, date 23.02.2009 "Per licencat, autorizimet dhe lejet ne Republiken e
Shqiperise" propozon disa parime te pergjithshme qe duhet te karakterizojne
sistemin e licencave e lejeve ne Republiken e Shqiperise. Keto parime jane bazuar ne
konceptet dhe eksperienca me te mira nderkombetare dhe europiane ne
vecanti".Analiza e kuadrit ligjor dhe e praktikes se licencave dhe lejeve ka treguar qe
sistemi eshte i mbingarkuar me licenca e leje te cilat jane percaktuar ne ligjet e
vecanta duke mos marre ne konsiderate, ne shume raste keto parime. Ndaj ky ligj
sherben per te orientuar te gjitha nismat e ardhshme ligjore dhe nenligjore ne fushen
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e licencave dhe lejeve.Ne kete ligj percaktohen se cilat jane arsyet qe justifikojne
perdorimin e nje tip license a leje te caktuar, natyra e kushtevc qe duhet te plotesohet
nga nje subjekt per te marre nje licence a leje te dhene, cilesuar ne baze te
proceduravc per dhenien e licencave e lejeve si dhe futjen per here te pare ne menyre
normative te detyrimit per perdorimin e metodes se VIeresimit te Efektit te
Rregullave.
Regjistri Kombetar i Licencave dhe Lejeve.
Ligji nr. 10081, date 23.02.2009 "Per licencat, autorizimet dhe lejet ne Republiken e
Shqiperise,
percakton rolin dhe tiparet baze te Regjistrit Kombetar te Licencave dhe Lejeve.
Regjistri perben instrumentin kryesor te kesaj reforme te rendesishme. Ai sherben
per disa qellime:
Se pari, regjistri eshte mjeti nepermjet te cilit mundesohet berja e kerkesave,
shqyrtimi i tyre nga Qendra Kombetare e Licencimit (QKL) dhe Institucionet e tjera
Qendrore e deri te leshimi apo revokimi i tyre. Regjistri duhet kuptuar si rrjet
komunikimi zyrtar. Arkive zyrtare dhe botimi zyrtar, i cili sherben per te shpallur
aktet te cilat hyjne ne fuqi vetem nepermjet kesaj shpalljeje. Nderkaq, Regjistri
sherben edhe si botim zyrtar per licencat dhe lejet e leshuara nga Institucionet e
Pavarura.
Me qellim qe te shmanget cdo cenim, sado i vogel i pavaresise se Institucioneve te
Pavarura, si dhe duke konsideruar qe volumi i informacionit qe qarkullon dhe ruhet
ne regjister, ai eshte menduar si nje rrjet ne te cilin cdo institucion ka pjesen e tij ne
te cilen boton projekt‐aktet apo aktet qe jane te detyrueshme te botohen ne regjister
si dhe informacione te tjera te dobishme. Organizimi i Regjistrit ne tre nen/regjistra,
ai i nismave ligjore dhe nenligjore, i informimit mbi rregullat per licenca dhe leje si
dhe ai aplikativ per licenca dhe leje ploteson edhe rolet tematike te ketij regjistri.
Regjistri elektronik eshte nje instrument qe ka qellim te siguroje transparence
maksimale te procedures vendimmarrese si dhe lehtesimin maksimal te kesaj
procedure. Ai mundeson perdorimin e parimit te "miratimit ne heshtje" si dhe i jep
mundesine cdo subjekti te informohet mbi licencat dhe lejet e poseduara nga cdo
subjekt privat, person fizik apo juridik, vendas apo i huaj.Ne ligjin per krijimin e
QKL‐se' trajtohen licencat dhe lejet si akte administrative ne kompetence te
Institucioneve Qendrore dhe procedurat per berjen e kerkesave, shqyrtimin dhe
dhenien e licencave e lejeve perkatese.Kreu i posacem i ketij ligji duhet pare i lidhur
ngushtesisht me aneksin e ketij ligji. Ne fakt vetem licencat dhe lejet qe' listohen me
emer te pervecem ne aneksin e ketij ligji kane mbetur ne fuqi. Licencat/lejet qe
mbeten ne' fuqi trajtohen procedurialisht nga/ose nepermjet QKL‐se me perjashtim
te nje numri te vogel rastesh, te cilat per shkak te procedures mjaft te komplikuar
trajtohen jashte sistemit te kesaj qendre, bazuar ne procedurat e ligjeve sektoriale.
Licencat/lejet qe trajtohen nga/ose nepermjet QKL‐se grupohen ne 3+1 grupe te cilat
ndjekin karakteristiken baze te te dhenave dhe menyres qe perdoret per te vleresuar
ligjshmerine dhe/ose meriten e marrjes se nje' licence/leje nga nje subjekt. Keshilli i
Ministrave, me propozimin te ministrit pergjegjes, ka miratuar ndarjen e licencave, te
autorizimeve dhe lejeve dhe/ose nenkategorive te tyre, qe trajtohen nga/apo
nepermjet QKL‐se:
‐Ne grupin e pare futen licenca/leje te cilat verifikimi i plotesimit te kushteve nga
subjekti privat do te bazohen vetem ne vetedeklarimin e tij.
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‐Ne grupin e dyte hyjne ato licenca/leje per te cilat krahas vetedeklarimit, perdoren
edhe dokumente te leshuara me pare nga subjekte te ndryshme sipas rastit e qe
dorezohen se bashku me kerkesen per aplikim.
‐Ne grupin e trete hyjne ato licenca/leje qe krahas karakteristikes qe kane sipas grupit
te dyte. Shqyrtimi i ligishmerise dhe/ose merites se subjektit kerkon perdorimin e
metodave te tjera si inspektim, testim, provim, gare apo cdo metode tjeter.
‐Grupi i katert eshte nje grup i vecante licencash/lejesh te cilat per shkak te natyres se
veprimtarise apo perdorimit te se mires publike trajtohen me dy faza.
Grupi i pare dhe i dyte trajtohet ekskluzivisht nga QKL. e cila ne kete rast shfaqet me
te gjitha tiparet e nje qendre unike me nje ndalese. Procedura per keto dy grupe eshte
mjaft e thjeshte, bazuar ne forma e formate standarte te berjes se kerkeses. ne
dokumente te mirenjohura per t'u paraqitur dhe ne nje shqyrtim te shpejte nga QKL.
Ne rastin e grupit te pare procedura zgjat maksimalisht dy dite pune ndersa ne
grupin e dyte ajo zgjat maksimalisht 4 dite. Ne fakt kjo eshte plotesisht realiste per
shkak te thjeshtesise dhe standartizimit te informacionit qe shqyrtohet per cdo
kerkese. Per kete arsye vleresohet se nuk ka asnje rrrezik qe keto kompetenca te
koncentrohen ne nje qender te vetme si QKL.Grupi i trete licencave/lejeve, shqyrtimi
i te cilave bazohet ne disa veprime specifike shtese dhe ndjek proceduren e
kombinuar. QKL kryen shqyrtimin paraprak per aq sa QKL ben edhe ne rastin e
grupit te dyte.Pas shqyrtimit nga QKL dhe ne rast rregullsie te kerkeses ajo i kalon nje
apo disa institucioneve te tjera qendrore qe do te ruajne kompetenca te caktuara ne
kete proces sipas licences/lejes perkatese. Secili institucion kryen procedurat dhe
perdor metodat perkatese te shqyrtimit. Kur cdo institucion tjetcr e miraton
kerkesen, licenca/leje quhet e miratuar dhe botohet nga QKL, duke ia percjelle kesaj
te fundit miratimin e dhene ne formen elektronike dhe ate shkresore, ndryshe
subjektit i refuzohet kerkesa me. arsyetimin perkates te dhene nga insitucioni
qendror. Ne raport me grupin e trete sistemi procedurial merr tiparet e vendimmrrjes
kolegjiale e paralele.Grupi i katert eshte nje grup i vecante" Licencash/lejesh te cilat
per shkak te natyres se veprimtarise apo perdorimit te se mires publike trajtohen me
dy faza. Secila nga fazat eshte nje licencim me vete dhe mund t'i takoje secilit prej tre
grupeve te shpjeguara me lart. Kjo ndarje me faza eshte nevoje praktike pasi disa
veprimtari me qellim qe te verifikohen se do te kryhen ne perputhje me rregullat dhe
standardet c detyrueshme, kerkojne nje faze ku vete veprimtaria duhet te filloje te
kryhet.Kuptimi i tipareve te grupeve dhe procedurave perkatese eshte thelbesor ne
arritjen e ndarjes efektive te licencave ne keto grupe.
Ne ligj trajtohen edhe ceshtje te tjera te lidhura me keto licenca/leje si zevendesimi,
ndryshimi i te dhenave. revokimi nga QKI. (revokimi per arsye te tjera dhe nga
institucione te tjera), menyra e paraqitjes se" kerkesave dhe njoftimevc, ankimi etj.
KRIJ1M1, ORGANIZIMI E FUNKSIONIMI I QENDRES KOMBETARE TE
LICENCIMIT
Ligji trajton gjithashtu organizimin dhe funksionet e Qendres Kombetare te
Licencimit.QendraKombetare e Licensimit eshte krijuar si nje institucion publik
qendror me personalitet juridik nevaresi te Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe
Energjitikes. Qendra Kombetare e Licencimit, ne statusin e saj eshte thuajse identike
me Qendren Kombetare te Regjistrimit, vecanerisht lidhur me risite qe ajo solli. Ajo
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ndjek standardet tashme te konsoliduara ne ngritjen e ketyre lloj institucioneve te
cilat kane rezultuar mjaft te suksesshme ne arritjen e qellimit per te cilin jane
krijuar.QKL u propozua te kete funksion baze procesin e licencimit/lejimit perfshire
mirembajtjen e Regjistrit Kombetar (ne bashkepunim me institucionet e tjera), por
edhe disa role te tjera si informim, keshillim. kryerje studimesh etj.
QKL eshte nje institucion shteteror, buxhetor, por qe do te aplikoje tarifa per
sherbimet e saj. Politika e qeverise eshte qe keto tarifa te jene sa me te arsyeshme per
subjektet aplikuese. Qendra Kombetare e Licencimit eshte institucion qe financohct
nga Buxheti i Shtetit dhe nga te ardhurat e veta dhe ka pavaresi te plote ne
vendimmarrje per funksionet e veta. Me qellim afrimin e ketij sherbimi sa me prane
subjekteve, QKL mund te ngreje sportele sherbimi ne zona te ndryshme te vendit
prane njesive te qeverisjes vendore, degeve te qeverise qendrore ne territor. dhomave
te tregetise apo edhe ta kontraktoje sherbimin e sportelit te subjekte private.Qendra
Kombetare e Licencimit eshte nje institucion unik, i cili e ushtron juridiksionin ne te
gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Ajo e ofron sherbimin ndaj publikut te
gjere ne menyre te drejtperdrejte, me sportele ne seline e saj, sportelet e sherbimit te
krijuara per te sherbyer ne territor, sportelet e sherbimit ne njesite e qeverisjes
vendore apo ne institucione e ente te tjera, publike apo private.Ngritja e sporteleve ne
institucionet dhe entet e tjera publike apo private, sic e permendem edhe me lart,
realizohet nepermjet marreveshjeve perkatese me Qendren Kombetare te Licencimit,
pas miratimit fillimisht te Ministrit se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes.
Njesite e qeverisjes vendore, ku krijohen dhe funksionojne sherbimet e sportelit,
percaktohen nga Qendra Kombetare e Licensimit dhe jane te detyruara te krijojne
sportelet ne perputhje me Ligjin nr. 10081 , date 7.3.02.2009 "Per licencat, autorizimet
dhe lejet ne Republiken e Shqiperise. Ne keto njesi te qeverisjes vendore, sherbimi i
sportelit kryhet si funksion i deleguar, ne perputhje me dispozitat e ligjit te mesiperm
dhe ne perputhje gjithashtu edhe me dispozitat e ligjit per organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes vendore.Funksionet e Qendres Kombetare te Licencimit
jane te percaktuara qarte ne ligj dhe jane konkretisht:
‐Qendra Kombetare e Licencimit informon dhe keshillon aplikuesit dhe publikun per
procedurat e licencimit, autorizimit e lejimit.
‐Ajo mban dhe administron Regjistrin Kombetar te Licencave dhe lejeve.
‐Trajton procedurat e licencimit, autorizimit, lejeve, ndryshimit dhe revokimit te tyre
sipas ligjit ne fjale.
‐QKL jep mendime per cdo nisme ligjore apo nenligjore ne fushen e licencave,
autorizimeve dhe lejeve.
‐Siguron aksesin e lire te publikut, ne perputhje me ligjin, vecanerisht nepermjet
faqes se saj te internetit.
Gjithashtu ajo kryen studime per cilesine e mjedisit rregullator, mbeshtet me
informacion, analiza e keshilla institucionet qendrore dhe te varura, per nismat e tyre
normative dhe organizative ne fushen e licencave, autorizimeve e lejeve dhe
Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes dhe Keshillin e Ministrave ne
politikat per permiresimin e mjedisit rregullator.
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Dr Ne proces , Msc. Skender Murati.
Turizmi në Shqipëri dhe politikat fiskale per rritjen e tije , si aktori
kryesor i ekonomise se ardheshme

Turizmi shqiptar po njeh një ngritje të stabilizuar cilësore.

Plazhi Dhërmi .

Plazhi

Vlorë.

Shqiperia ka pasuri te mjaftueshme nga pikpamja turistike. Shqiperia eshte nje vend i
“bekuar nga perendia”, nga pikëpamja e potencialeve natyrore, ende te
pashfrytezuara per zhvillimin e turizmit. Kombinimi i mahnitshem i diellit, detit,
bores, malit, fushes, e te tjera si keto, jane vetem produkt i natyres dhe shihen me
mjaft “zili” nga vende tjera te botes, te cilat, nuk i disponojne ato, sepse pikerisht ato
perbejne
edhe
“lenden
e
pare”
per
zhvillimin
e
turizmit.
Bregdeti shqiptare zgjatet ne nje gjatesi prej 450 km dhe permban disa nga zonat
bregdetare me te pastra dhe me te bukura ne te gjithe Mesdheun Verior, qe mund te
konkurojne bregdetet e Italise dhe te Kroacise. Jugu i Shqiperise eshte vetem pak larg
nga nje destinacion tjeter
i madh turistik‐ Ishulli Grek i Korfuzit.
Përkatësisht, turizmi pranë detit i përqendruar në perëndim të vendit dhe
veçanërisht në Velipojë, Shën Gjin, Durrës, Vlorë, Rivierë dhe Sarandë, Ksamili është
mese i frekuentuar. Këto qytete ofrojnë dhe një numër të madh shërbimesh, hotele
dhe restorante, duke tërhequr vitet e fundit vëmendjen e turistëve të huaja.
Turizmi i parqeve turistike
Vendet historike si : Apolonia (Fier) dhe Butrinti (Sarandë), kane rritur ndjeshëm
grupet e huaja turistike, dhe ato vendase të organizuara nga shkollat dhe
universitetet shqiptare, dhe ato në Kosovë e Maqedoni. Rritja e interesit ka ardhur si
rrjedhojë e një promovimi më të dendur në mediat shqiptare dhe ato ndërkombëtare
të kulturës, traditave dhe historisë së vendit tonë, veçanërisht nga ana e Ministrisë së
Turizmit të Shqipërisë.
Turizmi malor
Në veri është hapur projekti i 40 haneve, por mungon komplet në jug te Shqipërisë.
Në momente të vështira klimaterike psh. reshjet e dëborës ndikojnë pozitivisht në
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zhvillimin e turizmit të bardhë ose malorë, pasi krijojne kushte per turistet per t’u
argetuar, dhe per te ushtruar aktivitete sportive si ski,patinazh etj.
Turizmi Bregdetare
Turizmi ne Shqiperi gjithnje e me shume po shnderrohet ne furnizuesin kryesor te
ekonomise me te ardhura. Mirepo,si nje nga sektoret ku pritet te perqendrohet rritja
ekonomike e vendit ne te ardhmen, turizmi ende nuk po e gjen veten ne prioritetet e
qeverise, sidomos ne mbeshtetje me fonde. Per here te pare ne vitin 2009, turizmi u
ngjit ne krye te klasifikimit per sa i perket prurjeve valutore ne ekonomine vendase
nga jashte. Vlerat monetare qe u perfituan kaluan dergesat e emigranteve, te ardhurat
nga eksportet , dhe te ardhurat qe futen nga investimet direkte, duke u shnderruar ne
nje burim madhor te ardhurash dhe punesimi, pikerishte ne momente kritike te nje
krize globale e cila pati frenime dhe renie , per ekonomi te vendeve shume te
zhvilluara . Mirepo zhvillimi i ketj sektori kaq i rendsishem per ekonomin e vendit
tone , kerkon vemendje me te madhe nga strukturat perkatse qe mbulojne kete
sektor , per ta mbeshtetur me strategji te qarta dhe cilesi sherbimesh , per ta
shendrruar ne nje mjet te qendrueshem per te garantuar ritme te larta rritjeje. Sipas
autoritetit qendror bankar, rritja vjetore e te ardhurave nga turizmi vleresohet ne
rreth 23 per qind. Ritmet e rritjes se ketij sektori, ne fakt, rezultojne te jene me te
larta se ne c’do sektor tjeter. Ekspertet shpjegojne se, hapesirat per nje rritje me te
larte jane te medha, por parashikueshmerite e sakta mungojne. Sipas strategjise
aktuale per zhvillimin e turizmit, e cila eshte aktualisht ne fuqi, te ardhurat nga ky
sektor deri ne vitin 2012 duhet te arrijne ne 464 milione dollare. Nderkohe, jemi te
pakten dy vite ne kohe para ketij parashikimi, ku prurjet nga turizmi jane ne miliona
euro me shume se parashikimi i llogaritur per t’u arrit ne vitin 2012. Vetem nga
janari deri ne shtator te vitit qe kaloi e kan vizituar vendin tone rreth 3 milion e
500 mije turiste , ndersa strategjia parashikon qe deri ne vitin 2013 numri i vizitoreve
te arrije ne 4 milion e 500 mije persona. Parashikueshmerite nuk kane deshtuar per
treguesit e turizmit , por dhe parashikimet ne fushen e turizmit duket se ne kete rast
kan sherbyer per mire, dhe kjo tregon nje tejkalim realizimi dhe nje te ardhme me te
sigurte per vendin tone . Pasi, duke iu referuar tradites strategjite jane shume me
optimiste nga ajo qe ndodh ne te vertete. Ne rastin e strategjise se turizmit
parashikimet per pritshmerite ekonomike kane rezultuar shume me te uleta se ajo
cfare ka ndodhur ne realitet. Organizata Boterore e Turizmit i sugjeron Shqiperise te
ndjeke nje model ndryshe te zhvillimit te turizmit nga Kroacia dhe Mali i Zi, modele
qe cilesohen jo fort te suksesshme ne vijimesine e industrise turistike. Keshilla vlen
ne kuader te sipermarrjes se fundit per zhvillimin e turizmit ne zonen e jugut, e
prezantuar me pare, e cila pritet te jete e para qe do te marre edhe konsensusin e
komunitetit. Por pa u zgjidhur ceshtja e pronesise ne zonat turistike ka shume pak
shanse per t’u ofruar investitore serioze ,e per rrjedhoje per te ofruar ne nje te ardhme
sherbime konkurruese me vendet e tjera te rajonit. “Kakomeja” eshte tashme nje
precedent per apel te te gjitha grupeve te interesit, qe te gjejne zgjidhje emergjente
per zhbllokimin e sektorit nga turizmi spontan.
Turizem bregdetar Durresi: Sot eshte qyteti port me i rendesishem i Shqiperise si
destinacion turistik. Ne pjesen jugore ndodhet plazhi i tij, i gjate me shume se 10 km.
Gjate periudhes verore ne Durres vijne me shume se 150.000 turiste ne ujerat e detit
Adriatik. Monumentet e qytetit antik i kane rezistuar kohes dhe jane akoma sot ne
nje gjendje te mire. Durresi eshte nje destinacion interesant per turizmin historik.
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Vlora: Me nje popullsi prej 150.000 banoresh ndodhet ne jugperendim te Shqiperise,
ne bregdetin Adriatik. Vlora eshte nje qender turistike dhe pergjate plazheve te saj
jane ndertuar shume hotele dhe restorante ,duke qene nje investim miljona euro
dhe duke ofruar standarte nderkomtare te akomodimit dhe sherbimit ,qe
ekzistojne sot ne vendet turistieke me te zhvilluara .
Saranda: Qyteti i bukur i Sarandes ofron nje stil dhe atmosfere te vecante. Panorama
e detit, shumellojshmeria e flores, e favorizuar dhe nga klima e bute, dhe nga nje
popull me shume respekt dhe mikprites, qe e shprehin ne çdo komunikim qe do te
kesh me ta, me nje dashamirsi per te sherbyer dhe ndihmuar , e bejne Saranden nje
qender kryesore pushimesh dhe nje qytet te rendesishem turistik. Saranda ndodhet
ne nje gji te hapur deti, perballe ishullit grek te Korfuzit , por vlen te theksojme se ka
imituar dhe tejkaluar ne disa aspekte ,mikpritjen e shkelqyer qe ofron per turistet.
Divjaka: Plazhi i Divjakes, i gjate rreth 12 km, eshte nje nga bukurite natyrore te mire
konservuara ne Shqiperi , ku vlen te theksojme se perveç plazhit te mrekullueshem
sjell nje pafundsi produktesh ushqimore bio ,ne restorantet dhe marktet e saj .
Plazhi ne te shumten e rasteve frekuentohet nga banoret vendas ose vizitoret e
ardhur nga qyteti i Lushnjes, por edhe nga turiste te tjere.
Velipoja: Plazhi i pashfrytezuar i Velipojes ne qytetin e Shkodres ofron mundesi te
reja zhvillimi te turizmit bregdetar.
Turizmi malor Voskopoja: Ndodhet rreth 21 km nga Korça mbi nje pllaje 1160 m mbi
nivelin e detit. Karakteristike e vendit eshte ajri i paster dhe uji i fresket dhe kurativ.
Gjate dimrit mund te praktikohet sporti i skive. Fshati eshte nje nga zonat me
terheqese nga keto ane te Ballkanit….
Razma: Fshati i Razmes ndodhet rreth 41 km ne veri te Shkodres; eshte vendi ideal
per te praktikuar alpinizmin malor dhe skite. Fshatrat e tjere rreth tij, Vermosh, Boga
dhe Vukli jane unike per bukurine e tyre natyrore. Fshati te ofron mundesi
akomodimi per vizitoret….
Parku Kombetar i Lugines se Valbones: Parku ka nje siperfaqe prej rreth 8.000
hektaresh dhe ndodhet 25‐30 km ne veri te qytetit te Bajram Currit. Vlerat e tij
shkencore, turistike dhe kurative jane te kombinuara me nje bio‐diversitet te
rendesise kombetare dhe nderkombetare….
Parku Kombetar i Thethit: Gjendet ne Alpet shqiptare, prane Bjeshkeve te Namuna,
70 km nga Shkodra, ka nje siperfaqe rreth 2.630 hektare. Nje monument natyror
vertete interesant eshte ujevara e Grunasit. Ujerat e saj zbresin nga nje lartesi prej 30
meter.
Parku Kombetar i Malit te Dajtit: Gjendet ne pjesen lindore te kryeqytetit dhe
mbulon nje siperfaqe prej 3.300 hektare. Fauna ketu eshte e nje shumellojshmerie te
madhe dhe e nje interesi te madh. Parku eshte nje zone ku rriten disa gjitare te
medhenj, si derri i eger, ujku, dhelpra, ariu, macja e eger etj .
Turizem historik Butrinti: Me emrin e lashte Buthrotum shtrihet rreth 18 km ne jug te
Sarandes. Prane tij ndodhet edhe liqeni me uje te kripur me te njejtin emer. Eshte nje
nga sitet me interesante arkeologjike ne Shqiperi, ku vlera te veçanta ka teatri me
forme gjysme‐rrethi…
Aspekte kritike dhe tendenca aktuale.
Nepermjet nje analize te thjeshte te turizmit ne Shqiperi, mendoj se mund te merret
pergjigjja e kesaj pyetje, si dhe del ne pah problematika qe kerkon zgjidhje imediate
per arritjen e objektivave ne kete fushe:
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Duhet pranuar qe produkti turistik, (pra çdo gje qe ofrohet per turistet gjate kalimit
te pushimeve apo te kohes se lire te tyre), nuk mund te jete si çdo produkt tjeter, te
cilin konsumatoret mund ta blejne edhe nga “halli”, ai eshte nje produkt te cilin
konsumatoret e blejne per “qejf”. Kjo do te thote qe konsumatori paguan mire , por
me kusht qe te kenaqet dhe ne te ardhmen ne nje turizem te zhvilluar , do te ishte nje
burimi shum i mire per mbushjen e buxhetit te shtetit tone ,duke zene peshen
kryesor ne te ardhura. A kenaqet ai me produktin turistik shqiptar? Sigurisht qe jo.
Pse? Te gjithe jemi deshmitare te ketij turizmi. Paguajme shume dhe nuk marrim ate
qe presim, por ne vend qe te marrim kenaqesine, relaksin, marrim, zhurmen,
mungesen e cilesise se sherbimit e te tjera. Turizmi nuk i duron dhe toleron keto
probleme.
Pra, zhvillimi i turizmit ne kushtet e mungesave serioze ne infrastrukture, si
mungesat ne rruge, drita, uje, e te tjera si keto, te cilat Qeveria me politikat e saj
mundohet t’i beje, por eshte akoma larg asaj çfar kerkohet ne favor te ketij biznesi,
eshte gati i pamundur ose ne nje nivel embrional. Por krahas infrastruktures, qe
tashme eshte nje problem i sektorit publik, turizmit i duhen edhe strukturat e
nevojshme per akomodimin e turisteve, te cilat duhet te jene ne perputhje me
mjedisin ku ato ngrihen, si hotele, motele, fshatra turistike, restorante, bar‐kafe,
ambiente argetuese relaksuese e te tjera, te cilat realizohe nga investitoret private .
Sigurisht ne zhvillimin dhe harmonizimin e ketyre dy komponenteve ka nevoje
emergjente per nje kombinim te rolit te shtetit me iniciativen private. Shteti duhet te
hartoje politika favorizuese e fiskale teper te detajuara ,per investimet e
domosdoshme ne kete fushe, te cilat duhet te mbeshteten ne prognoza e projekte
afatgjata ,dhe jo te trajtohen njelloje si bizneset e tjera , pasi nuk jane ne te njejtat
kushte tregu dhe potenciale zhvillimi . Ne konstatojme mosperputhje te vleres se
produktit turistik te realizuar me çmimin. Perdoren çmime te larta, pothuajse te
barabarta me ato te tregut evropian, perballe produkteve dhe sherbimeve qe nuk
sherbehen dhe ofrohen ne te njejtat kushte ,si nga vlera dhe cilsia . Produktet duhet
te paguhet per cilesine dhe vleren e tyre.
Mirëpo biznesmenet e turizmit shqiptar akoma jane ne investime dhe perball nje
domosdoshmerie te nevojave financiare , nuk jane ne te njejtin nivel me biznesmenet
e vendeve fqinje konkurues, sepse, niveli i kreditimit nga bankat eshte i paket per
arsyen e mos funksionimit si duhet te tyre .Nisur nga ky fakt , dhe nga fakti i
thjeshte i fitimimeve te nevojshem te momentit, qeverise i del si detyre nje
nderhyrje fiskale , strategji, qe te kete nje paket masash favorizuese ,si ne drejtim te
rimbursimit te menjehershem te TVSH‐se, te cilen tashme qeveria e ka te percaktuar
me ligje per te gjitha bizneset .,
Nisur nga ky percaktim , duhet sqaruar se pagimi i ketij tatimi behet ne menyre
indirekte ne buxhetin e shtetit. Ky pagim behet nga ato qe ligji i quan “persona te
tatueshem” , qe njihen edhe si “paguesit ligjor “te saj. Jane keto qe paraqiten ne
sportelet e bankave per te paguar TVSH. Ne vetvete ato derdhin ne buxhet ,ate TVSH
qe ne thelb e suportojne konsumatoret final, te quajtur edhe “paguesit e vertete” . Pra
, paguest e vertet te saje jane konsumatoret finale te mallrave e sherbimeve . Te gjith
aktoret qe nga prodhuesi deri tek shitesi me pakice kane detyrim te llogarisin TVSH
mbi qarkullimin e realizuar , por njekohesisht te kreditojne TVSH per blerjet e kryera
,pra eshte nje tatim real dhe i pa levizshem . Si rezultat duke qene se TVSH‐ja eshte
nje tatim qe prek prodhimet qe i jepen dhe sherbimet qe i behen konsumatorit final,
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ai eshte tatim i vendit te konsumit ose e thene ndryeshe tatim i vendit te
destinacionit , nga ku lind nevoja e nje axhustimi ne kufirin perfundimtare te saje . E
vlen ta theksojme qe biznesi turistik eshte ne proces ndertimi ,per kete arsye
rimbursimi i TVSH‐se duhet te kryhet brenda nje periudhe sa me te shkurter ,brenda
hapsirave ligjore ne menyre qe te mos bllokoje mjetet monetare, te cilat subjekti
privat i ka paguar ndaj funizuesve te tij .Kjo kerkon nje impenjim me te madh te
sistemit tatimore i cili duhet te kryej kontrollin e subjektit per shpenzimet e kryera
dhe te percaktoj se ne çmase i kan sherbyer shpenzimet e kryera objektit turistik ,
bazuar kjo ne legjislacionin fiskal.
Nje vizjon tjeter , qe ne duam te rekomandojme per qeverine , per sa i perket
strategjise fiskale per zhvillimin e biznesit te turizmit, eshte ne lidhje me formen
tjeter te tatimit ,Tatim fitimin.Padyshim evolucioni fiskal presupozon maturi te
ideve dhe mendimeve , pore kundershtuar nga nevoja ekonomike sociale te
momentit, ne sugjerojme per qeverine , nje aplikim 0(zero) te Tatim fitimit , per nje
periudhe 5 vjeçare ne biznesin e turizmit .Zbatimi i nje Tatim fitimi ne shkallen
0(zero) , duke e konsideruar si nje subvencionim i politikave Qeveritare ,per
zhvillimin me prioritet te ketij biznesi kaq te rendesishem dhe te sigurt ne te
ardhmen, per ekonomin e vendit tone, eshte nje hap i rendesishem i strategjis se
zhvillimit te biznesit turistik. Sigurisht biznesi do te mbaje te gjitha dokumentat
kontabel sipas standarteve dhe ligjeve te percaktuara nga Ministria e Financave , por
percaktimi me nje VKM , per nje perjashtim te tyre per nje periudhe sa tham me lart
, do te ndikonte ne menyre te drejteperdrejte ne zhvillimin e biznesit turistik , dhe
nderkoh do te na jepte nje panoram te qarte per ralitetin e zhvillimit te tij, duke i
ndergjegjesuar subjektet per deklarime te verteta ,per shkak te pagesave, te cilat
duhet te deklarojne dhe kryejne ndaj sistemit Tatimor . Deklarimet online ,
informatizimi i ekonomis si nje prioritet i qeverise dhe i zhvillimit te kohes, do te
bente nje panorame te sakte te te ardhurave te subjektit ne vite me radhe dhe do te
kishim nje ide te qarte dhe korrekte nga sistema fiskal ,per te ardhurat reale te ç’do
biznesi turistik ne vendin tone . Ne momentit qe do te mbaronte perjudha e Tatim
fitimit 0(zero) per subjektet turistike ,te cilet do te ishin me nje ekonomi te
shendeteshme dhe ne parametrat e kohes ,duke u krahasuar me bizneset e ngjashme
turistike fqinjet, ato do te siguronin te ardhura te shumta per buxhetin e ekonomis
tone duke na kompensuar dhe kete perjudhe qe qeveria u kishte hequr pagesen e
Tatim fitimit, ne nje kohe shume te shkurter. Edukimi i subjekteve turistike dhe
formalizimi ligjore i ketij sektori ekonomik, do te ishte i detyruar nga kjo politike
fiskale, dhe njekosishte ,qeveria ne menyren me te detajuar dhe korrekte , do te
kishte bere subvensionimin e ketij sektori, siç bejne dhe vendet fqinje, te cilet, e
realizojne me dhenjen direkte “cash” per bizneset e tyre , sipas politikave te veçanta ,
per nxitjen dhe stimulimin e investimeve per zhvillimin e turizmit te tyre .
Subvencionomi ne kete menyre do te kishte vlera te veqanta per sa i perket barazise
se subjekteve , sepse çdo subjekt, do te perfitonte nga kjo strategji vetem aq, sa ai
meritonte duke mos patur abuzime ,sipa zhvillimit real dhe ndikimit ne rritje te
buxhetit te ekonomis tone kombetare , qe kishte biznesi turistik.
Kjo strategji eshte e domosdoshme, dhe nga nje strategji e mire varet edhe e ardhmja
e ketij turizmi, se, sa i qendrueshem dhe sa kompetitiv do te jete ai.
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Ph.D.(c) Labeat Mustafa,
Fakulteti i Biznesit, Universiteti Haxhi Zeka, Pejë
Rëndësia e investimeve të jashtme direkte në zhvillimin ekonomik
të Kosovës
Abstrakt
Investimet e huaja direkte gjithnjë më tepër po konsiderohen si një burim i rritjes
ekonomike dhe zhvillimit të teknologjisë, në rastet kur burimet e brendshme nuk
mund t’i sigurojnë ato. Këto mund të jenë një promotor i zhvillimit më të shpejtë dhe
e hapjes së vendeve të reja të punës.
Republika e Kosovës është një nga ambientet më tërheqëset e bizneseve në rajon.
Minierat, energjia, bujqësia dhe sektorët për përpunimin e ushqimit janë faktorë të
rëndësishëm për tërheqje të investimeve nga investitorë të jashtëm dhe të
brendshëm.
Me fuqinë më të re punëtore në rajon dhe më gjerë, konsiderohet potencial i madh që
paraqet mundësi të reja të shfrytëzimit të resurseve për të tërhequr investime dhe si
rezultat për të pasur një rritje të qëndrueshme ekonomike.
Kosova është e pozicionuar në mes të tregut potencial në Evropën Jug‐Lindore prej
100 milion banorëve, është e lidhur mirë me qendrat rajonale me rrugë, hekurudha
dhe komunikime ajrore, si dhe me qendrat rajonale me gjashtëmbëdhjetë rrugë që
kalojnë përmes Kosovës.
Legjislacioni modern për investimet e huaja, ndikon pozitivisht në investimet
vendore ashtu në ato të huaja. Këtu hyjnë masat e trajtimit shtetëror, garancitë për
përdorimin e të ardhurave pa kufizime, moslejimi i favorizimeve dhe diskriminimeve
si dhe mbrojtja ndaj shpronësimeve.
Ambienti Institucional i Republikës së Kosovës përkrah bizneset, nëpërmes qasjes së
lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinj, me procedurë të thjeshtë dhe të
shpejtë për regjistrimin e bizneseve (brenda tri ditëve) dhe me strukturë moderne
ligjore në pajtim me legjislacionin e BE‐ së.
Rëndësia e investimeve të jashtme direkte në zhvillimin ekonomik të Kosovës
Investimet e huaja direkte gjithnjë më tepër konsiderohen si një burim i rritjes
ekonomike dhe zhvillimit të teknologjisë kur burimet e brendshme nuk mund t’i
sigurojnë. Ato konsiderohen promotor i zhvillimit më të shpejtë për e hapjen e
vendeve të reja të punës, për këtë arsye Kosova duhet të përfitojë nga flukset e
kapitalit në formën e IHD‐ve, për shkak të mungesës të kapitalit vetanak.
Krijimi i një ambienti miqësor afarist dhe adekuat institucional për tërheqjen e
investimeve të huaja direkte është një ndër prioritetet e politikave ekonomike dhe i
reformës ekonomike.
Investimet e jashtme në Kosovë konsiderohen të rëndësishme për shkak të efekteve
të tyre pozitive, duke pasur parasysh lidhjen pozitive midis IHD‐ve dhe rritjes së
BPV‐së, të cilat ndikojnë në rritjen e mundësive eksportuese me efekte stimuluese në
bizneset lokale.
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IHD‐të krijojnë efekte për zhvillim më të qëndrueshëm se sa huat që merren në
formë të kredive, për shkak të involvimit direkt të investimit në menaxhment dhe
reduktimit të ngarkesës me borxhe. Ato ndikojnë edhe në nxitjen e zhvillimit
shoqëror dhe të kapitalit human, në bazë të transferit teknologjik, dijeve të reja,
trajnimit dhe efekteve tjera pozitive.
Menaxhimi dhe rregullimi adekuat makroekonomik si parakusht i ruajtjes së
stabilitetit ekonomik është element kyç për stimulimin e IHD‐ve, nga ana tjetër rritja
e investimeve private është gjithashtu e domosdoshme për të përballuar shumë
vështirësi dhe shpërpjesëtime. Efektet e tyre duhet orientuar sidomos kah rritja e
eksportit, investimet në infrastrukturën publike si formë e lehtësimit të presioneve në
buxhet, dhe në të njëjtën kohë në rritjen e të ardhurave buxhetore nga tatimet dhe në
rritjen e punësimit. 205
IHD‐të gati nuk kanë ekzistuar deri në vitin 2004, por ato kanë filluar të rriten shpejt
në vitin 2005 kur filloi procesi i privatizimit dhe u përmirësua stabiliteti politik.
Ndërmjet viteve 2000 dhe 2005, kanë arritur shumën prej më pak se €440 milion
(Banka Qendrore e Kosovës) dhe rreth gjysma e këtij investimi vjen nga privatizimi.
Në vitin 2007 IHD‐të arritën maksimumin rreth 13 % të PVB‐së, ndërsa në vitet 2008
dhe 2009 kanë rënë në rreth 8 %. Shuma e investimeve të huaja direkte sipas viteve
ka qenë e lidhur ngushtë me zhvillimet ekonomike në Kosovë, varësisht nga oferta
dhe ambienti për investime. Kjo rënie është shkaktuar për shkak të ngadalësimit të
privatizimit dhe mungesës së interesimit të investitorëve si pasojë e krizës globale.
IHD‐të në Kosovë gjatë këtyre viteve nuk kanë pasur ngritje, apo rënie të
vazhdueshme, por kanë pasur oscilime. Pa marrë parasysh këtë, niveli i IHD‐ve në
vitin 2011 ka qenë më i ulët se në vitin 2007 për 46,1 milionë euro, megjithatë kjo
shumë tregon rritje në krahasim me vitet e tjera, ndonëse jo edhe në shuma të
mëdha. Se investimet kanë ardhur varësisht nga oferta, tregon edhe fakti se në
vitin 2008 shuma e tyre është rritur për shkak të shitjes së licencës së dytë të
telefonisë mobile, ndërsa në vitin 2011 në këtë shumë ka ndikuar përmbarimi i
disa kontratave që lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, do të
thotë se nuk ka pasur investime në projekte të reja, përkatësisht në hapjen e
vendeve të reja të punës.
Vështruar sipas viteve, shuma më e madhe e investimeve nga jashtë ka ardhur në
vitin 2007‐440,7 milionë euro. Në vitet pasuese ka pasur oscilime të mëdha. Në
vitin 2008 janë 266,5 milionë euro, 2009‐ 287,4 milionë euro, në vitin 2010 ‐
365,8 milionë euro, kurse në vitin 2011‐394,6 milionë euro. Në total gjatë këtyre
viteve shuma e IHD ishte 1,855 milionë euro.
IHD‐të SIPAS VENDIT TË PREJARDHJES: Në total për katër vjet, përkatësisht për
periudhën 2007‐2011 Kosova si IHD ka përfituar 1.855 milionë euro. Duke kërkuar
rrugën e orientimit të Kosovës përmes pjesëmarrjes së shteteve në këtë shumë,
atëherë del qartë se ajo po shkon kah perëndimi. Madje, edhe sipas viteve
pjesëmarrja e shteteve nga Evropa Perëndimore dhe Qendrore është mjaft e
madhe. Gjermania në këtë shumë merr pjesë 17,5 %, Zvicra me 14,9 %, Austria me
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10,8 % , Sllovenia 7,7 %, Britania e Madhe 7,0 %, Holanda 5,8 %, Turqia 4,4 %, SHBA
–të 2,8% dhe Franca 1,2% (shih tabelën 2)

Pjesëmarja e IHD‐ve në GDP
Përkundër ndryshimeve që ndodhin gjatë viteve, kur bëhet fjalë për vëllimin e IHD‐
ve të realizuara në Kosovë shihet se pjesëmarrja e tyre në GDP është në rënie. Në
vitin 2009 ato merrnin pjesë me 9.9 %, në vitin 2010 me 8.88 % dhe në vitin 2011
me 8.57 %. Ky është treguesi më i mirë se IHD‐të nuk arrijnë të kenë ndikim të
mjaftueshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Megjithatë vlen të theksohet fakti se në krahasim me vendet e rajonit, viteve të
fundit pjesëmarrja e IHD‐ve në GDP‐në e Kosovë kalon nivelin që ka Maqedonia
dhe Bosnja e Hercegovina.
Është karakteristikë se deri në fund të vitit 2009 investimet e huaja kryesisht kanë
qenë të orientuara kah shërbimet financiare me një pjesëmarrje mesatare afër 28
% , në vitin 2010 pjesëmarrja e tyre bie në 19,5 % ndërsa në vitin 2011 në 11,7 %.
Inkurajues mund të jetë fakti se investimet në prodhim kanë një rritje më të
shpejtë të pjesëmarrjes. Nga 10,7 % sa ishte pjesëmarrja mesatare në periudhë
2007‐2009, në vitin 2010 kjo pjesëmarrje u ngrit në 19,6 %, kurse në vitin 2011
sërish ra në 10 %. Investimet në transport dhe në telekomunikacion në vitin 2007
kanë marrë pjesë me 29,3 %, më 2008 me 13,8 %, në 2009 me 7,4 %, në 2010 me
5,4 % dhe në vitin 2011 me 5,9 %. Ndërkaq rritje më e madhe e pjesëmarrjes
vërehet në lëmin e ndërtimit. Në vitin 2007 kjo degë ka thithur 1,2 % të
investimeve, në vitin 2008 3,7 %, në vitin 2009 12 %, në vitin 2010 24,9 % dhe në
vitin 2011 33 %. Degët që cilësohen se kanë rëndësi strategjike për zhvillimin e
përgjithshëm të vendit, si bujqësia, energjetika dhe minierat kanë pjesëmarrje
simbolike, madje, te minierat vërehet një rënie drastike e pjesëmarrjes, nga 9,4
% sa ishte në vitin 2007, në l %në vitin 2011 206 .
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Ndikimi i krizës financiare në tërheqjen e investitorëve të huaj
Kriza globale financiare ka ndikuar drejtpërdrejt në projektet e mëdha energjetike të
parashikuara për t’u zbatuar në vendet e Evropës Juglindore duke përfshirë dhe
vendet e Ballkanit Perëndimor ku bën pjesë Kosova dhe Shqipëria.
Shembull i pasojave të krizës financiare edhe në fushën energjetike ishin shenjat e
dhëna për tërheqjen e kompanive RWE/GJermani, ENEL/Itali, CEZ/Ceki, etj. nga
projekti i ndërtimit të termocentralit “Kosova e Re” në Kosovë, i parashikuar në fuqi
2100 MGW, bazuar në linjitin sipërfaqësor, që konsiderohej para disa vitesh si njëri
nga projektet strategjike evropiane.
Shembuj të ngjashëm të tërheqjes së kompanive të mëdha investitore nga projekte të
tjera energjetike ka pothuaj në të gjitha vendet e tjera të Evropës dhe më gjerë si në
Poloni, Serbi, Rumani, etj.
Në kushtet e tërheqjes së investimeve të huaja vendimmarrjet politike duhet të
rishikojnë ndërtimin me faza të projekteve me qëllim të zvogëlimit të masës së
financimeve të nevojshme, parashikimin e burimeve publike të financimit,
bashkëpjesëmarrjen e financimit publik të disa vendeve të interesuara, etj..
Forumi Ndërkombëtar “Kosova – mundësi energjetike” ishte i pari i llojit të tij i
zhvilluar në Kosovë dhe një nga më të rëndësishmit të zhvilluar në Evropën
juglindore për vitin 2009. 207
Faktorët tërheqës për investime në Kosovë ‐ Minierat, energjia, bujqësia dhe
sektorët për përpunimin e ushqimit janë resurse të vlefshme për investime, të cilat
ndikojnë që Kosova të jetë një nga ambientet më tërheqëse në rajon për zhvillimin e
bizneseve. Kosova ka fuqinë më të re punëtore në rajon dhe më gjerë, ky potencial i
madh paraqet mundësi të reja të shfrytëzimit të resurseve të Kosovës për të tërhequr
investime dhe si rezultat për të pasur një rritje të qëndrueshme ekonomike.
Pozita gjeografike e bën Kosovën vend të favorshëm për investime, meqë është e
pozicionuar në mes të tregut potencial në Evropën Jug‐Lindore prej 100 milion
banorësh. Kosova është e lidhur mirë me qendrat rajonale me rrugë, hekurudha dhe
komunikime ajrore. Përkundër investimeve substanciale në vitet e fundit, investimet
e mëtutjeshme në fushën e transportit janë ende të domosdoshme për përmirësimin e
rrjetit të transportit.
Funksionimi i institucioneve të zbatimit të ligjit dhe krijimi i një sistemi të
parashikueshëm ligjor janë katalizator të krijimit të një klime të favorshme për
investime, qofshin ato të jashtme apo të brendshme. Ambienti Institucional i Kosovës
nëpërmjet procedurave të thjeshta dhe të shpejta përkrah regjistrimin e bizneseve të
reja (brenda tri ditëve), me strukturë moderne ligjore dhe në pajtim me BE‐ në.
Kosova ka legjislacion modern për investime të huaja, ku përfshihen garancitë për
përdorimin e të ardhurave pa kufizime, moslejimi i favorizimeve, diskriminimeve dhe
mbrojtja ndaj shpronësimeve.
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Diaspora e Kosovës paraqet një burim të pashfrytëzuar të IHD‐ve dhe kapitalit
njerëzor
Deri më tash vetëm pak migrues janë kthyer në atdhe që të investojnë ose të punojnë.
Në parim, për migruesit janë më të njohura rrethanat dhe mundësitë lokale sesa për
investitorët e huaj, prandaj ata kanë më shumë gjasa të investojnë në vendlindje.
Aktualisht migruesit përballen me pasojat e krizës ekonomike globale, prandaj nuk
nxitojnë që të kthehen dhe të investojnë në Kosovë, gjë që e thekson edhe më tepër
nevojën urgjente për ta përmirësuar klimën e biznesit.
Që nga viti 2009 dërgesat e emigrantëve kosovarë shënuan rënie, kjo rënie është
rezultat i krizës ekonomike globale, e cila goditi vendet e zhvilluara ku punojnë
numër i madh i emigrantëve nga Kosova. Efektet e krizës u manifestuan me
shkurtime të vendeve të punës, ku pësuan edhe emigrantët kosovarë.
Dërgesat e emigrantëve në Kosovë përbëjnë 14 % të PBB‐së dhe tejkalojnë në mënyrë
të konsiderueshme nivelin e Investimeve të Huaja Direkte, duke arritur në gati 1.5
herë më shumë se sa IHD‐të për vitin 2008.
Remitancat e emigrantëve për periudhën 2004‐2009 mund të shihen në tabelën
vijuese:
Remitancat në Kosovë për periudhën 2004‐2009 (në milionë euro)
Dërgesat nga diaspora Indeksi bazë:
(në millionë Euro)
2004=100
2004
357
100
2005
418
117.086
2006
467.1
130.84
2007
515.6
144.26
2008
535.4
149.97
2009
505.6
141.45
Burimi: BQK, Raporti vjetor 2009, Prishtinë 2010
Vitet

Indeksi
zinxhiror
‐
117.086
111.75
110.38
103.84
94.43

Siç shihet nga të dhënat e tabelës, remitancat kanë pasur një tendencë pozitive të
rritjes përgjatë periudhës 2004‐2009, me një normë mesatare vjetore të rritjes prej
7.2%. Mirëpo, përkundër kësaj, në vitin 2009 në krahasim me periudhën paraprake
dërgesat nga diaspora kanë shënuar një rënie prej 5,56 %, duke shënuar rënie në
505.6 milion euro nga 535.4 milion euro, sa ishte në vitin 2008, një rënie që është e
ngjashme me vendet e rajonit dhe përgjithësisht me vendet në zhvillim dhe me
nivelin botëror. Rënia e dërgesave nga emigrantët është më e vogël se rënia e
investimeve direkte të huaja në Kosovë që ka qenë rreth 25%, një trend që ka përcjellë
edhe vendet e rajonit dhe vendet në nivelin global.
Rënia e remitancave ka implikimet negative për ekonominë e Kosovës, pasi që një
numër i madh i familjeve në Kosovë financojnë konsumin përmes tyre.
Remitancat të cilat janë burim i rëndësishëm për ekonominë e Kosovës, u zvogëluan
si pasojë e rritjes së papunësisë në vendet ku janë të koncentruar emigrantët
kosovarë, duke kufizuar kështu konsumin e ekonomive familjare.
Fig 2. Papunësia në vendet e BE dhe dërgesat e emigrantëve në Kosovë.
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Burimi: BQK, Raporti vjetor 2009, Prishtinë 2010
Të dhënat e kësaj figure tregojnë se ekziston një lidhshmëri në mes të sasisë së
remitancave dhe normës së papunësisë në vendet ku jetojnë dhe punojnë emigrantët
(sipas vlerësimit të Bankës Qendrore, koeficienti i lidshmërisë është ‐0.76 %)
Derisa emigrimi ka sjellë diversitet dhe dinamizëm në vendet ku punojnë dhe jetojnë
emigrantët, lëvizjet e ardhshme duhet të menaxhohen më mirë dhe duhet bërë
politika koherente për të mbështetur rezultatet zhvillimore në vendet e origjinës. 208
Roli i Qeverisë në tërheqjen e Investimeve të Huaja Direkte
Viteve të fundit ka pasur mjaft përpjekje për të joshur investitorët e huaj. Kjo
është bërë përmes përmirësimit të ambienti për biznes, ndryshimit të disa ligjeve
dhe heqjes së barrierave të mundshme.
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë në programet e saja parasheh përmirësimin e
pozitës së Kosovës për përmirësimin e ambientit për biznes. Veprimet konkrete që
ka ndërmarrë Ministria e Tregtisë mund të përmblidhen në këto çështje:
 Është eliminuar leja e punës: Si rezultat i ndryshimeve të Ligjit për Tregtinë
e
Brendshme
komunat nuk e kanë më autoritetin për t'i kërkuar bizneseve apo
personave
përgjegjës
të biznesit që të marrin leje pune apo të kryejnë inspektime në lidhje me
këtë.
 Është reduktuar numri i dokumenteve për eksport dhe për import.
 Regjistrimi i biznesit bëhet pa pagesë, kurse më herët kushtonte 24 euro.
 Kërkesa për kapital themeltar është reduktuar, apo është eliminuar. Me
ndryshimet në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, kërkesa për kapital themeltar
te shoqëritë aksionare është ulur në 10 mijë euro (nga 25 mijë euro),
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kurse për sh.p.k. kërkesa për kapital themeltar është eliminuar
plotësisht (ka qenë një mijë euro) 209 .
Këto ndryshime kanë ndikuar që në tremujorin e parë të vitit 2012 të regjistrohen
2543 ndërmarrje të reja prej të cilave 13 me kapital të huaj. 210
Përfundim
IHD‐të konsiderohen promotor i zhvillimit më të shpejtë për e hapjen e vendeve të
reja të punës, për këtë arsye Kosova duhet të përfitojë nga flukset e kapitalit në
formën e IHD‐ve, për shkak të mungesës të kapitalit vetanak. Ato krijojnë efekte për
zhvillim më të qëndrueshëm se sa huat që merren në formë të kredive, për shkak të
involvimit direkt të investimit në menaxhment dhe reduktimit të ngarkesës me
borxhe. Ato ndikojnë edhe në nxitjen e zhvillimit shoqëror dhe të kapitalit human, në
bazë të transferit teknologjik, dijeve të reja, trajnimit dhe efekteve tjera pozitive.
Funksionimi i institucioneve të zbatimit të ligjit dhe krijimi i një sistemi të
parashikueshëm ligjor janë katalizator të krijimit të një klime të favorshme për
investime, qofshin ato të jashtme apo të brendshme. Ambienti Institucional i Kosovës
nëpërmjet procedurave të thjeshta dhe të shpejta përkrah regjistrimin e bizneseve të
reja (brenda tri ditëve), me strukturë moderne ligjore dhe në pajtim me BE ‐ në.
Kosova ka legjislacion modern për investime të huaja, ku përfshihen garancitë për
përdorimin e të ardhurave pa kufizime, moslejimi i favorizimeve dhe diskriminimeve
dhe mbrojtja ndaj shpronësimeve.
Në kushtet e tërheqjes së investimeve të huaja vendimmarrjet politike duhet të
rishikojnë ndërtimin me faza të projekteve me qëllim të zvogëlimit të masës së
financimeve të nevojshme, parashikimin e burimeve publike të financimit,
bashkëpjesëmarrjen e financimit publik të disa vendeve të interesuara, etj..
Deri më tash vetëm pak migrues janë kthyer në atdhe që të investojnë ose të punojnë,
në parim për migruesit janë më të njohura rrethanat dhe mundësitë lokale sesa për
investitorët e huaj, prandaj ata kanë më shumë gjasa të investojnë në vendlindjen e
tyre.
Viteve të fundit ka pasur mjaft përpjekje për të joshur investitorët e huaj. Kjo
është bërë përmes përmirësimit të ambienti për biznes, ndryshimit të disa ligjeve
dhe heqjes së barrierave të mundshme.
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The Effect of Capital Structure on the Performance of Albanian
Banking Institutions
Abstract
This study aims at finding a relationship between the market efficiency and capital
structure of Albanian financial institutions. The study establishes a model to measure
the effect of explanatory variable chosen as ROA, total deposit to assets, total loans to
assets and total loans to deposits on return on equity (bank efficiency). It is found
that only return over asset has a positive and significant effect on bank profits, an
increase in ROA brings an increase in bank efficiency. While other variable after
some re‐run regression function, most of them were insignificant.
Keywords: Return on Assets, Return on Equity, Total Deposit to Assets, Loans to
Total Deposits, Albanian banks.
1. Introduction:
Capital structure theory wasintroduced first by M&M who examined the firm's value
changes though changing its capital structure (Modigliani and Miller 1958, 1963).
After that, several hundreds of papers were written investigating the subject and
trying to find the effect of capital structure on corporate performance. Very few found
a negative relationship such as: Deesomask et.al. (2004); Huang and Sang (2006);
Tang and Jang (2007); Ebaid (2009);Karadenizet. al. (2009) and Chakraborty (2010),
while most studies found a positive relationship between capital structure and firm's
performance such as: Ghosh et.al. (2000); Hadlock and James (2002); Frank and Goyal
(2003), Berger and Bonaccorsi (2006) among others.
Banks and financial institutions play a vital role in the economy through their
financial intermediation and the transmission mechanism of monetary policy and in
providing economic stability.
The objective of this paper is to examine the effect of capital structure on Albanian
Banking Institutions. The study includes all the 16 banks of Albanian banking system.
A model will be build to examine the effect of capital structure on profitability using
return on asset and return on equity as a measure of accounting efficiency.
The effect of capital structure of financial institutions was first made by Berger who
found a positive relationship between capital asset ratio and earnings of the bank.
This was contradicting with the conventional relationship between earnings and
capital, as higher capital reduces the return on equity (Berger 1995). In testing bank
efficiency, Berger and DeYoung(1997) found that there is an inter temporal
relationship between quality of loans; efficiency and bank capital. They concluded
that cost inefficient banks tend to have high loan problems and bad quality loans.
In comparing banks to non‐financial firms it is found that banks are highly levered.
Flannery (1994) found that banks are influenced by debt in the same way as any other
firms, yet they operate with unusually high leverage. U.S. banks in 1990 had a 6.5%
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ratio of equity to asset compared to a capital ratio of 55% for non‐financial firms. This
is normal if we know that financial firms are providers of loans and is not
mechanically linked to their role as deposit takers. Deposit‐taking financial
institutions have substantial liabilities over and above their deposit base in the form
of subordinated debt. U.S. banks non‐deposit liabilities (commercial notes and
bonds) accounted for 26.5% of their total liabilities in 2002 (Saunders and Cornett,
2003).
Since banks' function is to make loans in competitive environment, financial
institutions should have higher leverage than non‐financial institutions (Inderst and
Mueller, 2008). The functional approach to banks' capital structure was also
addressed by Diamond and Rajan (2000) who argued that to really understand the
determinants of bank capital structure should start by modeling the essential
functions of banks' performance, and then ask what role capital plays. Pratomo and
Ismail (2006) tested the agency hypothesis on Malaysian Banks and their findings
were consistent with the agency hypothesis. They found that the higher the leverage
(or a lower equity capital ratio) is associated with higher profit efficiency. Another
study that agreed with these findings is the one done by Siddiqui and Shoaib(2011) on
Pakistani banks and is also consistent with that of Berger and Di Patti (2000).
My model is based on the model that M. Abbadi andAbu‐Rub has created in order to
find a relationship between the market efficiency and capital structure of Palestinian
financial (M. Abbadiand Abu‐Rub, 2012). Their sample included 8 banks but my
model includes all 16 banks that our bank system has.So our model is base on a
population data.
The rest of the paper is organized as follows: Section I make an introduction and
review the literature to what my study is based on. Section II outlines the model,
section III reviews the data collected on the variables of the model, Section IV
empirical results of the model using OLSQ method. And section V recommendation
and conclusion.
2. Estimation Method
2.1. Data sources:
The banking sector in Albania consists of 16banks of which most of them are of
foreigner capital.Therefore, the study will cover all the 16banks, whichare part of our
banking system. So the data used in the study is published by annual report of 2011 of
BOA 211 cover the period of 6 years 2006‐2011.
2.2. The Model:
The purpose of the study is to measure the effect of capital structure on the
performance of Albanian Banks. So the study used to measure the Accounting
performance / bank efficiency. The study used one proxy for accounting.Most
researchers used the proxy Return on Equity (ROE) as accounting performance
measure.
The independent variables used in both measures are the return on asset, bankloan
over deposit, bank deposits over total assets, and loan over asset. Since there is
multicolliniarity between some of the independent variables were forced to remove
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loan/ deposits variable after some trials as the one who caused a strong relationship
with others independent variable (See appendix).
To determine the impact of the independent variables on the dependent variables the
study used Multiple Linear Regression. So our model become as follows:
So our model become as follows:

Where

So the first model is based on the profit maximization concept where
is a
stochastic disturbance.
To complete the specification of the regression model we add the following
assumptions:
is normally distributed
1.
2.

E( )=0

3.

E ( ²) = σ²

4.

E

5.

No exact linear relation exists between any of the explanatory variables.

) = 0 for i≠j

This model does not differs too much from the Abbadi Suleiman M.,Dr. Nour Abu‐
Rub (2012), where almost the variables used in our model are not different from those
used in the above model as well as the estimation method is not different. Moreover,
we will use multiple regression analyses (OLSQ) to test our model.
2.3. Hypotheses Testing:
H0: No relationship between
H1: there is a relationship between them

and (ROE) efficiency

2.4. Empirical Results
Descriptive Statistics:
Descriptive
statistics

count

DA
6

ROA
6
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ROE
6

LA
6

LD
6

mean
sample
variance
sample
standard
deviation
minimum
maximum
range

80.288283

0.8417

10.8633

44.688763

55.783101

7.724400

0.3184

67.3475

65.236754

112.566169

2.779281
75.5436998
82.48527049
6.941570691

0.5642
0.07
1.57
1.5

8.2066
0.76
20.74
19.98

8.076927
30.62790325
50.76159314
20.13368989

10.609720
37.6642307
64.80374505
27.13951435

skewness
kurtosis
coefficient of
variation (CV)

‐1.261255
0.444058

‐0.0173
‐1.1396

0.2469
‐1.7570

‐1.361255
0.802413

‐1.271662
0.448933

3.46%

67.04%

75.54%

18.07%

19.02%

The following table provides elementary statistical results about the variables used in
the models for all 16 banks for a time period 2006‐2011.
The table shows that the average return to equity for our sample as a whole is
10.8633%and the average return to assets is 0.8417%. The average ratio of the total
deposits to total assets is about 80%. This ratio is low compare to other countries, the
reason for that is the nature of deposits in both Islamic banks and investment
banks.The ratio of total loans to total assets and total loans to total deposits are 44%
and 55% respectively.
The correlation matrix
The next table shows the correlation between the variables of the model 2006‐2011. It
is built according to Person Matrix that shows the correlation between the
explanatory variables. The study shows the existence of a strong negative
multicollinearitybetween Loans to total assets (LA) and loans to deposits (LD) (‐
83.5%) and a strong negativemulticollinearity between ROA and LD (‐0.76).The
reason behind that is due to correlation of lending in Albanian banks to the receiving
deposits.Therefore, an increase in deposits helps bank to increase
loans.Therefore,after some trials (see appendix) we omit LA and LD as explanatory
variable due to multicollinearity problem

Correlation Matrix
We omit loan/deposit and
loan/asset

DEPOSIT/ASSET
ROA
ROE

DEPOSIT/ASSET
1.000
.004
.029

ROA

± .811

critical value .05 (two‐tail)

332

1.000
.989

± .917

critical value .01 (two‐tail)

Model estimation results
The next table shows the result of estimation of the first equation using OLSQ to
estimate the effect of independent variables on the ROE in three different stages:
Stage 1: we did the regression on all independent variables. The entire explanatory
variables are significant but as we mentioned above LA/LD we omit them due tohigh
problem of multicollinearity.
Stage 1
(
Regression
output

)

variables

coefficients

std. error

intercept

56.8382

0.5552

LOAN/DEPOSIT

‐0.3652

0.0033

DEPOSIT/ASSET

‐0.4178

0.0044

LOAN/ASSET
ROA

‐0.0814
9.9667

0.0017
0.0342

t
(df=1)

p‐
value

confidence
interval
95%
95%
lower
upper

102.37
3
‐
110.00
3
‐
94.849
‐
48.523
291.311

.006
2

49.7836

63.892
8

.005
8
.006
7

‐0.4074

‐0.3230

‐0.4738

‐0.3618

.0131
.0022

‐0.1027
9.5320

‐0.0601
10.4014

Stage 2: we omitted Loans to deposits and loan to asset so we re‐run the regression
function.There is a strong positive correlation of 97.6% between deposits/asset (DA)
and independent variable ROE. Also ROA and DA explain 96.4% of ROE variability
and the difference is explained by other variables, at 5% level of significance.
Stage 2:
(
)
Regression
output
confidence interval

variables
intercept
DEPOSIT/ASS
ET
ROA

coefficien
ts
‐7.0134

std. error
20.0792

t
(df=3)
‐0.349

p‐
value
.7500

95%
lower
‐70.9144

95% upper
56.8877

0.0719
14.3814

0.2497
1.2299

0.288
11.693

.7921
.0013

‐0.7227
10.4674

0.8665
18.2955

We can build up our regression function:
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Stage 3:We see from the above table that DA variable is not significant, so we re‐run
the regression function. We can conclude that ROA is the only significant
explanatory variable, excluding here even the intercept.Even we omit the DA
variable; our correlation and our determination coefficienthave not change
significantly. At 5% level of significance, we conclude that between return on equity
and return on asset is a strong positive relationship where ROA explains 98.9% of
ROE variability. If ROA increase with one unit, this will cause an increase of ROE
with 14.38 units.

Stage 3:
(
Regression output
variables
intercept
ROA

)

coefficients
‐1.2424
14.3830

std.
error
1.0654
1.0797

t
(df=4)
‐1.166
13.321

p‐
value
.3084
.0002

confidence interval
95%
95%
lower
upper
‐4.2005
1.7157
11.3853
17.3808

5. Summary and Conclusions
Albanian banks have a moderate return to assets (.8%) and return to equity (80%)
ratios. Despite of good mean of the entire variable above, most of them are not
significant to banking efficiency. Only return on asset was the one to have a strong
positive and significant relationship with return on equity. This means that bank
loans and deposit has no effect on bank efficiency. These results are consistent with
many studies that proved a positive relationship between leverage and market
efficiency
APPENDIX
1. Correlation
Matrix
With
all
variable

the

LOAN/DEPOSI
T

DEPOSIT/ASSE
T

LOAN/ASSE
T

‐.401
‐.835

1.000
.181

1.000

ROA

‐.760

.004

.447

1.00
0

ROE

‐.834

.029

.553

.989

LOAN/DEPOSI
T
DEPOSIT/ASSE
T
LOAN/ASSET

ROA

ROE

1.000
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1.000

6

sample size

± .811
± .917

critical value .05 (two‐tail)
critical value .01 (two‐tail)

2.

Correlation Matrix
We
removed
loan/asset
variable

LOAN/DEPOSIT
DEPOSIT/ASSET
ROA
ROE

LOAN/DEPOSIT
1.000
‐.401
‐.760
‐.834

DEPOSIT/ASSET

ROA

ROE

1.000
.004
.029

1.000
.989

1.000

6

sample size

± .811
± .917

critical value .05 (two‐tail)
critical value .01 (two‐tail)

3. Correlation Matrix
We removed loan/deposit

DEPOSIT/ASSET
ROA
ROE

DEPOSIT/ASSET
1.000
.004
.029

ROA

ROE

1.000
.989

1.000

6

sample size
critical
value .05
(two‐tail)
critical
value .01
(two‐tail)

± .811

± .917
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Sadri Ramabaja Universiteti “ILIRIA”, Prishtinë
Dimensionet Politike të Krizës Financiare Evropiane
Kriza e euros duket të jetë prologu i eurozonës. Politika e ftohtë reale, edhe në kulm
të krizave si kjo që ka kapluar euron, gjykon racionalisht në dobi të gjetjes së rrugëve
për dalje nga kjo gjendje dhe ecje përpara. Çfardo përpjekje serioze e shndërrimit të
UE‐së nga një Union ekonomik ne një Union Politik, për faktorin shqiptar është i
mirëseardhur.
Kriza ekonomike si prdukt i rritjes së borgjeve solli vartësinë financiare të një pjese të
shteteve periferike ndaj „bërthamës“ së UE‐së. Me gjithë përpjekjet për të krijuar
mekanizma mbrojtës të Bashkësisë dhe për të shpëtuar atë që mund të shpëtohet nga
shteti nacional, duke mos cenuar përspektivën evulutive drejt një tipi federal
qeverisës, Brukseli tashmë duket të jetë më se i alarmuar.
Kriza e euros ka filluar të ndjehet në shumë qarqe edhe si një prolog i paralajmruar i
eurozonës. Ekonomia e një vargu shtetesh të periferisë duket të jenë paralizuar,
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ndërkaq qeveritë e bërthamës së mundshme (Gjermani, Francë, Holandë...) të
ngarkuara me ndjesinë e theksuar të egoizmit nacional, po presin, jo pa ankth, fundin
e padëshiruar. Kështu duket se gjykojnë, jo pa të drejtë, një pjesë e mirë e analistëve
që përcjellin gjendjen e krijuar në Unionin e shpresave që konsiderohej edhe si një
formë e ringjalljes së utopive politike evropiane. Ndërkaq një lagje optimistësh të
pandreqshëm, pikërisht këtë krizë po e venerojnë si një mundësi më shumë,
respektivisht katalizator për krijimin e të ashtuquajturës bërthamë të UE‐së dhe
thellim të kursit integrues.
Përgundër gjendjes së krijuar, përfaqësuesit e të ashtuquajturës politikë të ftohtë
reale, si konsiderohet ministri gjerman i financave, Volfgang Shojble (Wolfgang
Schäuble), edhe në kulm të krizave si kjo që ka kapluar euron, gjejnë forcë për të
gjykuar racionalisht në dobi të gjetjes së rrugëve për ecje përpara. E këtë duhet ta bëjë
politika, konkludojnë përfaqësuesit e kësaj rryme, duke mos përjashtuar si mundësi
krijimin e një resori financiar evropian, respektivisht të ashtuquajturës Qeveri
ekonomike, duke treguar kështu gadishmëri për të deleguar pjesë shtesë të
sovranitetit shtetëror në Bruksel.
Kriza të kësaj natyre si kjo që po kalon eurozona në rrjedhat e historisë është provuar
të zgjidhen ose përmes inflacionit të thellë (kriza e madhe e vitit 1929/30; ajo e viteve
`70‐ta; 2008), përmes së cilës ekonomia e shtetit dhe ajo familjare pësonte zhvlrsim
gradual, ose së paku përmes reformës financiare, pa përjashtuar mundësinë e tretë ‐
shpërthimin e luftrave.
Duke marrë parasysh këto rrethana, me të drejtë mund të konkludohet se Unioni
Evropian tashmë ndodhet para sfidës historike. Do të jetë pikërisht përvoja e më
shumë se një gjysmëshekulli dhe gadishmëria politike evropiane për kalim të
ndeshtrashave historike, që do t`i lëshojë hapësirë politikës për të gjetur shtegdaljen
më të mirë të mundshme.
Një tjetër arsye, për shkak të së cilës Greqia mund të detyrohet të dalë nga eurozona
rezulton nga humbjet e mëdha dhe nga falimentimi i bankave të saj. Gjatë 20 muajve
të fundit, bankat greke kanë humbur mbi 40 miliardë euro, ose rreth 18 për qind të
depozitave të tyre dhe, sipas burimeve zyrtare, ato humbasin rreth 2 miliardë USD
nga depozitat e tyre çdo javë. Vetëm në tre muajt e fundit të vitit 2010, bankat
europiane ndërprenë 20 miliardë euro financime për Greqinë. Nëse Greqia detyrohet
të dalë nga eurozona brenda 6 apo 12 muajsh, siç parashikojnë disa ekspertë, atëherë
recesioni ekonomik në këtë vend do të thellohet edhe më shumë dhe pasojat e tij do
të jenë edhe më të mëdha, jo vetëm për Greqinë, por edhe për Shqipërinë,
Maqedonin, Kosovën dhe për vendet e tjera të Evropës Juglindore.
Greqia dhe një lagje shtetesh të periferisë evropiane, por edhe vet Unioni Monetar
Europian, po bëjnë çmos që t^i dalin të keqes përpara. Sidoqoftë rreth 80% e bankave
të vendeve të periferisë së eurozonës do të falimentonin tashmë, po të mos gëzonin
mbështetjen e bankave të „bërthamës mëmë“, parasëgjithash atë të bankave private
gjermane. Shih për këtë paralajmrimet e ekspertëve se kriza ekonomike dhe
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financiare në Evropë pritet të thellohet në muajt në vijim dhe në vitin pasues, duke
shkaktuar tronditje sizmike gjithëpërfshirëse, duhet marrë seriozisht. Shih për këtë
kjo gjendje është për alarm dhe reflektim politik urgjent dhe maksimal.
Sidoqoftë, menaxhimi i krizës nga politika, siç është potencuar në një studim të
Fondacionit Fridrih ebert (Fridrich Ebert Stiftung), me titull Future Scenarios for the
Eurozone ‐ 15 Perspectives on the Euro Crisis, 2013, pavarësisht insistimit, nuk ka
dhënë rezultatet e pritshme. Masat e miratuara në samitet e personaliteteve
vendimmarrëse shumë shpejt janë dëshmuar si të papërshtatshme, sidomos në
shtetet në jug të Evropës. Për pasojë,në njëlagje shtetesh gjendja sociale është bërë
tejet dramatike, numri i të papunëve (sidomos tek rinia), është alarmant, ndrkaq
zhgënjimi tek masat e gjera është në rritje.
Eurozona tashmë ndodhet në udhëkryq dhe është duke u përballur me sfidat më të
mëdha në historinë e saj. Kriza sistemike dhe përpjekjet politike për të kapërcyer atë
janë larg arritjes së pritshme; pasoja për të ardhmen e Bashkimit Ekonomik dhe
Monetar, vet procesi i integrimit dhe roli i Evropa në botë po vihet në peshojë.
Duke identifikuar forcat kryesore lëvizëse që ndikojnë në zhvillimin e ardhshëm të
Bashkimit Ekonomik dhe Monetar, një numër i skenarëve të ndryshëm që janë
prezantuar në këtë studim, janë zhvilluar për të veneruar se çfarë si do ët duket
Eurozona në vitin 2020.
Përfundimet e studimit flasin për atë se katër skenarët kryesore janë qëp tashti të
imagjinueshëm:
1. Mundësia duket reale që përmes kësaj krize, nëse ajo vete e thellohet,
Eurozona të mbetet një shtëpi pa pullaz.
2.

Shuarja e Eurozonës; shtpia e përbashkët shembet.

3.

Bërthama e Evropës: Evolucioni në dy nivele integrimi, një bërthamë
shtetesh më të pakta, port ë qëndrueshme, por gjithësesi edhe me përjashtim
të një lagjeje shtetesh nga Eurozona.

4.

Plotsimi, respektivisht përmbyllja e Unionit Monetar në një bashkim fiskal
dhe politik. Shprehur figurativisht: shtpia na prezantohet me pullaz të
riparuar dhe si tërësi e përfunduar.

Evoluimi i përshpejtuar i shtetit modern
Në gusht të vitit 2001, kur diskutohej për Unionin Eknomik dhe atë Monetar me
frymën më optimiste të mundshme, duke e shikuar atë kurs integrimi si një prolog
real i Unionit Politik, pak kush kishte mundësi të paragjykonte nevojën e përmbysjes
së këtij rendi integrimi, respektivisht rikthimin e politikës në rend të parë. Madje, në
Kosovë nuk është kuptuar ende, as nga personalitetet qeveritare e as nga një pjesë e
opozitës, se nevoja për tu shkputur nga mendësia fetishiste e tregut, është imediate.
Në rastin konkret, kriza e euros e ka bërë të qartë se fjala është për më shumë se
thjeshtë për para. Nëse politikat ekonomike dhe ato financiare deri tashti
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trajtoheshin si shtyllat vërtebrale të shtetit nacional, ndërkohë diskutohet mundeia
që hartimi dhe mbarështrimi i tyre t`i delegohen Brukselit. Marrveshja e Lisbonës
duket të jetë tejet e përkohshme tashmë. Ndërkaq shtetet anëtare të Unionit
Europian duket të jenë jo të gjitha të përgaditura për një evuluim të shpejtë të së
drejtës nacionale në dobi të asaj evropiane. Kushtetutshmëria e shtetit klasik po
trandet.
Shteti modern, siç e njohim atë pas Vestfalisë e deri në prag të kësaj krize, por edhe
koncepti mbi pacënueshmërinë e sovranitetit të tij, po vihet tërësisht në pikëpyetje.
E vetkuptueshme, mbështetësit e idesë për ecje përpara të UE‐së në lëmin e
integrimit të brendshëm, qoftë edhe me „dy shpejtësi“, nuk marrin parasyshë faktin
se „Qeveria ekonomike“ që do të jetë si bartëse e këtij kursi të ri të UE‐së, e që
gjykohet të instalohet shpejt në Bruksel, do të ketë edhe më shumë deficit
demokratik se ç`ka sot Komisioni Evropian dhe institucionet tjera të Unionit, meqë
ajo as nuk do të zgjidhet nga qytetarët e as nuk do të mund të shkarkohet nga ata!
Në krye të kësaj kthese del Gjermania. Sociologu Ulrih Bek (Ulrich Beck) në numrin e
fundit të revistës së mirënjohur gjermane Der Spiegel, paralajmron se politika
gjermane kundruall interesave të Unionit, është në prag të një kthese historike dhe e
krahason atë me politikën e viteve shtatdhjeta kundruall Evropës Lindore.
A do të jetë në gjendje që Gjermania këtë ecje përpara të UE‐së ta shoqëroj edhe me
reformat e thella demokratike? Mbetet të shihet. Por, fakt është se, vetëm atëherë
kthesa historike progresive do të shoqërohet me thellimin e kursit integrues
gjithëpërfshirës.

Hapësira e Hapur e Gravitetit
Regimi i të ahtuqijtërës bërthamë të UE‐së ndaj krizës financiare ka të bëjë me
fillimin e vënies në veprim të një metode të përbashkët mes një grupi shtetesh
anëtarë të UE‐së, që do të rezultonte me krijimin e një avangarde shtetesh që do ta
ndjenin se kanë për obligim dhe qëllim thellimin e proceseve integruese brenda UE‐
së, duke krijuar kështu një bërthamë graviteti që do t`i paraprinte këtij procesi.
Udhëheqjet e këtyre vendeve me predisponim pozitiv për thellim të kursit integrues,
tashmë kanë konstatuar qartë se, nga një lagje shtetesh ka pengesa serioze për ecje
përpara në kursin e gjakuar për shndërrimin e UE‐së nga një Union Ekonomik në një
Union Politik. Shih për këtë, ata janë para hapit vendimtarë, që rezulton me hartimin
dhe prezantimin e strategjisë së re të ashtuquajtur Hapësirë e Hapur e Gravitetit.
Sipas pikëpamjeve të kësaj avangarde, reduktimi i UE‐së në një zonë thjeshtë të
tregëtisë së lirë si dhe dobësimi i principeve të Bashkësisë dhe margjinalizimi i
institucioneve mbinacionale (Komisioni Europian, Parlamenti Europian), do të duhej
shmangur me çdo kusht.
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Shtetet me predisponim e vullnet pozitiv për integrim të mëtejshëm do t`i thellojnë
marrveshjet mes tyre në fusha të ndryshme, konform me dokumentet bazë të UE‐së
(Marrveshjen e Lisbonës dhe akteve juridike që ka prodhuar kjo marrveshje politike,
por nëse e kërkon nevoja, të shkojnë më tutje, duke inicuar marrveshje të re).
Për legjitimim veprimi në këtë rrafsh, kësaj avangarde shtetesh, do t`ju shërbej
vendimi për „forcimin e bashkëpunimit“ që buron që nga Marrveshja e Amsterdamit,
si instrument diferencues.
Hapësira e Hapur e Gravitetit në përbërje të të cilës do të përfshihen shtete të mëdha
e të vogla, që kanë aderuar kaherë apo tashti së fundi në UE, do t`i përkushtohet
realizimit të kursit që do ta shndërronte Bashkësinë në një Union Politik.
Mekanizmat, strukturat dhe instrukentet e kësaj hapësire (që thellon kursin e
bashkëpunimit) janë ngritur dhe veprojne në atë mënyrë që t`ju mundësojnë
integrimin në to shteteve tjera kurdo që ata e shohin të arsyeshme.
Procesi i zgjerimit të UE‐së përqëndrohet në përthithjen e vendeve të Ballkanit
Perendimor, por edhe të atyre shteteve të Hapësirës Ekonomike Europiane që kanë
vullnet dhe gjakim për integrim, përfshirë edhe Zvicrën.
Pozita e shqiptarëve në këtë dimension të ri zhvillimesh
Çfardo përpjekje serioze e shndërrimit të UE‐së nga një Union Ekonomik ne një
Union Politik, për faktorin shqiptar është i mirëseardhur. Natyrisht, si e tillë, kjo
përpjkeje, meqë është në përputhje me interesat afatgjata të kombit shqiptar, do të
gjejë mbështetje të plotë si në Tiranë, ashtu edhe në Prishtinë.
Fakti se një lagje shtetesh anëtarë të UE‐së (Greqia, Qipro, Rumania, Sllovakia dhe
Spanja) edhe pas opinionit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë sot e kësaj dite,
vazhdojnë të mos e njohin Republikën e Kosovës, e me këtë të krijojnë pengesa reale
të veprimit të UE‐së në lëmin e Politikës së Jashtme dhe të Sigurisë si trup unik, për
udhëheqësit e shteteve të vendeve që pretendojnë për ecje më të përshpejtuar në
kursin e shndërrimit të Unionit në një Union Politik, flet shumë. Ky fakt është
reflektuar në mundësitë e dështimit të EULEX‐it, si misioni më i madhë në historinë
e UE‐së. Por ai u reflektua më pas edhe në deklarimin e qartë të kancelares gjermane
në vizitat që kishte në Zagreb dhe në Beograd vitin që shkoi.Në këtë plan krijimi i një
Hapësrte të hapur graviteti nga një lagje shtetesh që pretendojnë thellimin e kursit të
integrimeve, për Republikën e Kosovës dhe faktorin shqiptar në tërësi, është i
mirëseardhur.
Shtetet me predisponim e vullnet pozitiv për integrim të mëtejshëm përveç se do t`i
thellonin marrveshjet mes tyre në fusha të ndryshme, konform me dokumentet bazë
të UE‐së, ata do të kërkonin rrugëdalje taktike brenda vendimit për „forcimin e
bashkëpunimit“ me vendet e treta, për mbajtjen e Republikës së Kosovës sa më afër
me UE‐në, duke i krijuar parakushte për aderim në tregun evropian, por edhe
pjesëmarrje në programe tjera lehtësuese. Ndërkaq, duke gjykuar veprimin
këmbëngulës të pesëshes evropiane kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe me
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këtë krijimit të parakushtit të domosdoshëm për aderim si subjekt juridik i barabartë
brenda UE‐së, ata sinjalizojnë jo vetëm faktorin shqiptar, por edhe atë të Hapësirës së
Hapur të Gravitetit në formim, që të ecin drejt procesit të krijimit të Federatës
Shqiptare, respektivisht miratimit të saj, duke e shikuar atë si proces të natyrshëm
dhe të domosdoshëm. Madje për këtë „bërthamë“ aktive të UE‐së (Gjermania, Franca,
Holanda, shtetet e Beneluksit...), krahas Polonisë, Çekisë, Hungarisë, Sllovenisë,
Kroacisë e ndonjë vendi tjetër, Federata Shqiptare do të ishte partner në forcimin e
kësaj „Hapësire të Gravitetit“. Si bllok i tillë, Hapsira e Hapur e Gravitetit do të
shndërrohej në një lokomotivë tërheqëse në objektivin e saj për shndërrimin e
Unionit Evropian në një Union Politik.
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Abstract
The issue of tourism is increasingly taking place in media debates during the recent
years, due to the increased number of the visitors, our brothers from Kosovo and
tourists from all over the world. Actually it is created the full concept that the tourism
development should be seen as a goal to increase its influence in the Albanian economy.
The article analyzes the framework of the discussion of a new economic model that
should follow the development of our country, which shows more and more the need of
a balanced development of tourism from the economical, environmental and cultural
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aspects. we agree when the opinion is the tourism is still in our infancy stages, but
although it is talked of a "golden" baby, let me remind you that it’s a baby born many
years ago ... Recently it is talked about the important role that tourism plays in the
economy of the country. In fact, this problem is discussed by all governments that have
come to power after the 90s. But if you see reality, you are convinced that in most cases
it was only PROPAGANDA. For someone who is in contact with the Albanian tourism
developments, the more difficult question to answer is: Why aren’t we developing our
tourism with an accelerated and perspective system and to the pace of development why
are we the lowest compared with all Eastern European countries? If we used the
metaphor of the train entering in the proper rails, where the train symbolizes the
Albanian tourism and the rails the proper ways of development, the opinion of the
specialists in this very important field of economy is that our current tourism has
begun to join the rails. This is more to relax Albanians with optimism and to show the
civilized world that Albania has inexhaustible resources. In this presentation there are
some ideas, but if the interested parties get together with the concerns and problems as
treated above, we should discuss such ideas in detail through round tables, conferences
or seminars on tourism (which continue to be a rare phenomenon in Albania!), to find
the optimal solution, and to implement it as soon as possible in practice. Now it's time
to seriously think about human resources and culture of service,before the traditional It
is time to understand that we are actually entreating to be included in the Courtyard of
the Great European family; there we cannot go with these concepts. We must make the
comparisons with the owners of the courtyard, because otherwise they won’t even open
the door of that yard, let alone to enter inside the house.
Key words: Albania, Kosovo, Tourism, Professional education, Promotion, Sport
recreational programs, Sustainable development, Economic power, etc
Abstrakt
Çështja e turizmit është gjithnjë duke u përhapur në debatet e mediave gjatë viteve të
fundit, për shkak të rritjes së numrit të vizitorëve, vëllezërve tanë nga Kosova dhe
turistëve nga e gjithë bota. Aktualisht është krijuar koncepti i plotë se zhvillimi i
turizmit duhet të shihet si një qëllim për të rritur ndikimin e saj në ekonominë
shqiptare. Artikulli analizon kuadrin e diskutimit të një modeli të ri ekonomik që
duhet të ndjekë zhvillimin e vendit tonë, gjë që tregon gjithnjë e më shumë nevojën e
një zhvillimi të balancuar të turizmit nga aspektet ekonomike, mjedisore dhe
kulturore. Ne jemi dakord se turizmi ynë është ende në fazat e foshnjërisë, por edhe
pse është folur për një fëmijë të "artë", më lejoni t'ju kujtoj se kjo është një foshnjë e
lindur shumë vite më parë
Kohët e fundit është folur për rolin e rëndësishëm që luan turizmi në ekonominë e
vendit.
Në fakt, ky problem është diskutuar me të gjitha qeveritë që kanë ardhur në pushtet
pas viteve '90. Por nëse ju shikoni realitetin, ju do të jeni të bindur se në shumicën e
rasteve ajo ishte vetëm PROPAGANDË. Për cdo individ që është në kontakt me
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zhvillimet e turizmit shqiptar, pyetja më e vështirë për përgjigje është: Pse nuk jemi
ne duke e zhvilluar turizmin tonë me një sistem të përshpejtuar dhe perspektiv ? Ka
ardhur momenti të kuptojmë se përsa i përket ritmeve të zhvillimit të turizmit jemi
me nivelin më të ulët në krahasim me të gjithë vendet e Europës Lindore. Nëse kemi
përdorur metaforën e trenit duke hyrë në binarët e duhur, ku treni simbolizon
turizmin shqiptar dhe binarët janë rrugët e duhura të zhvillimit, mendimi i
specialistëve në këtë fushë shumë të rëndësishme të ekonomisë është që turizmi ynë
aktual ka filluar të bashkohet me binarët. Kjo është më shumë për të relaksuar
shqiptarët me optimizëm dhe për t’i treguar botës së civilizuar se Shqipëria ka burime
të pashtershme. Në këtë prezantim ka disa ide, por në qoftë se palët e interesuara
duan të trajtojnë së bashku shqetësimet dhe problemet e trajtuar si më lart, ne duhet
të diskutojmë ide të tilla në detaje nëpërmjet tryezave të rrumbullakëta, konferencave
apo seminareve mbi turizmin (të cilat vazhdojnë të jenë një fenomen i rrallë në
Shqipëri !), për të gjetur zgjidhje optimale dhe për t’i zbatuar ato sa më shpejt të jetë
e mundur në praktikë.Tani është koha të mendojmë seriozisht për burimet njerëzore
dhe të kulturës së shërbimit, përpara traditës. Është koha të kuptojmë se ne jemi në
të vërtetë duke u “përgjëruar” për t'u përfshirë në Oborrin e Familjes së Madhe
Evropiane; por atje ne nuk mund të shkojmë me këto koncepte. Ne duhet të bëjmë
krahasimet me pronarët e oborrit, sepse përndryshe ata nuk do ta hapin derën e atij
oborri, duke mos na lënë të hyjmë as brenda shtëpisë.
Fjale kyce : Shqiperia, Kosova, Turizëm, Edukimi profesional, Promovim, Programe te
rekreativitetit sportiv,Qendrueshmëra e turizmit, Fuqia ekonomike, etj.

Hyrje
Objektivisht nuk mund të diskutojmë për zhvillimin e turizmit rajonal pa pasur
parasysh Kriteret Globale të Turizmit të Qëndrueshëm dhe parimet kryesore të
zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm bazuar në komunitet.
Në kërkim të modelit më të përshtatshëm, ne duhet të marrim parasysh
karakteristikat dhe veçoritë që paraqet transformimi i kombit tonë në rrugën e
kalimit nga një sistem diktatorial në një sistem demokratik, nga një ekonomi e
centralizuar në një ekonomi tregu, ku ndryshimet politike, ideologjike, psikologjike
dhe strukturore janë të thella dhe perfshijnë të gjitha aspektet e jetës në vend.
Shumica e modeleve ekzistuese të turizmit të lidhura me konceptin e komunitetit
dhe me nocionin e qëndrueshmërisë bazohen në eksperiencën e shoqërive relativisht
të stabilizuara. Shqipëria dhe Kosova si vende në tranzicion i janë nënshtruar një
paqëndrueshmërie afat shkurtër dhe afat mesëm në të gjitha aspektet e jetës
shoqërore dhe për më tepër ndodhemi në një rajon me paqëndrueshmëri të
evidentuar, siç është Ballkani. Zhvillimi i turizmit bazuar në komunitet dhe
perspektivat e tij vlerësohen në kushtet e paqëndrueshmërisë dhe ku turizmi
konvencional është akoma në fazën “paraturistike” të zhvillimit duke tentuar të zërë
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vendin që i takon kur stabiliteti i brendshëm të jetë arritur. Artikulli shkurtimisht
diskuton modelin e rëndësisë së turizmit në proçesin e zhvillimit kombëtar, analizon
kontekstin post‐komunist për zhvillimin e turizmit në Shqipëri ( duke e parë të
bashkëngjitur dhe te pandashem me Kosovën ), dhe eksploron hipotezat rreth
pikpamjeve për kapitalin njerëzor të tepërt dhe turizmit si një shpëtim për këtë
“dislokim” nëpërmjet ndryshimeve sistematike. Brenda këtij konteksti, artikulli
fokusohet mbi mundësitë që ofron mjedisi dhe shkalla e zhvillimit ekonomik e
shoqëror për turizmin dhe në mënyrë specifike, zhvillimit të turizmit si një pasuri
kombëtare. Përfundimisht nxirren konkluzione mbi proçesin e zhvillimit të turizmit
në kushtet e ndryshimit dhe paqëndrueshmërisë gjatë periudhes së tranzicionit në
vendin tonë. Për përgatitjen e këtij artikulli jemi mbeshtetur në rishikimin e
literatures për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm.
I. Shqiperia dhe tranzicioni post – komunist.
Ndryshimet politike në Shqipëri( viti 1991 ), impakti i tyre është vlerësuar relativisht si
më radikali në Europen Qendrore dhe Lindore. Mbyllja hermetike e vendit për
gjysem shekulli, bllokimi i ekonomisë dhe varferimi i tejskajshem motivoi largimin e
një numri të madh njerëzish nga vendi. Kjo eksperiencë është vlerësuar si unike në
tranzicionin post–komunist. Duke përjashtuar gjendjen tepër të rëndë në zonat
urbane, kushtet që në zonat rurale vazhduan të përkeqësohen dhe më tej, kjo nxiti
më shumë zhvendosjen e popullsisë rurale drejt zonave urbane (Hall 1996). Kjo
situatë ka kontribuar në menyrë të padukshme në rritjen e ekonomisë gri. Mundësia
për aktivitete të tilla potencialisht fitimprurëse mund të ketë vepruar edhe në
tolerimin e kultivimit të marihuanës, rrethana të cilat ndihmuan dhe ushqyen
zhvillimin e mafies në këtë proçes (Gumel 1997 a : Willan 1997). Edhe pse disa
vëzhgues kanë argumentuar se tranzicioni ekonomik dhe strukturor post‐komunist
shqiptar mund të jetë më i lehtë se kudo tjetër në Evropën Qëndrore dhe Lindore për
shkak të varfërisë së ekonomisë dhe shkallës së vogël të popullsisë dhe siperfaqes të
vogel të vendit (Aslund dhe Sjoberg 1992) , realiteti i zhvillimeve në vendin tonë, në
kundërshtim me këto vlerësime dhe ndoshta duke humbur disa shanse të tij, arriti të
pasqyrojë një tranzicion tepër të vështirë, relativisht të tejzgjatur dhe stërmundues.
Në periudhen 1994‐1996 vendi pati një rritje të qëndrueshme ekonomike që dukej si
një kthim në fatin e vet bujqësor dhe kjo u pa si një pasqyrim i suksesit të privatizimit
në sektorin e bujqësisë si sektori me punësimin më të gjerë. Shqiperia filloi të shihet
si një model për programe të gjithanëshme në pershtatje strukturore (Christensen
1994), dhe për – kundër një mjedisi të pasigurt të brendshëm dhe të jashtëm të
Ballkanit, në fund të vitit 1996, zhvillimi ekonomik i vendit ishte duke u theksuar si
një nga sukseset e tranzicionit ekonomik, me rritje 11‐15 %, prej nga më të lartat në
botë. Megjithatë, indekse të tilla ishin bazuar në një ekonomi në zhvillim pothuajse
nga viti zero i demokracisë së brishte shqiptare (’91 ), ishin varur në një masë të
madhe nga ndihmat e huaja, remitancat e emigrantëve dhe investimet e huaja.
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Ndërsa në vendet e Evropës Juglindore u arrit të krijohen aktivitete të tilla efikase
dhe fitimprurëse në zonat urbane, ku kanë vepruar shumica e përfituesve të
sponsorizuar nga Fondacioni PHARE – SME (Dana 1996). Në këtë periudhe, kursimet
e shumë familjeve shqiptare u kanalizuan në të gjithë vendin drejt skemave
piramidale që u shkatërruan gjatë muajve të parë te vitit 1997, duke sjellë kaos dhe
tmerr në familjen tradicionale shqiptare. Rreth 70% e të gjitha familjeve shqiptare
ishin të gatshme per te dorëzuar kursimet e tyre skemave të tilla për kthimet
financiare deri në 50% në muaj. Veç kursimeve shumë banorë shiten shtëpitë e tyre të
marra me një çmim shumë të ulët nga privatizimi i banesave shtetërore në vitin 1992.
Paratë e marra nga ky proces ( qe ishin dhe mundi dhe djersa e gjithë jetës së tyre ), i
futën pa u menduar më gjatë në firmat piramidale. Përveç joshjes nga demonstrimi i
përfitimeve të normave të larta të kthimit nga firmat piramidale, ndoshta edhe nga
shtrembërimi për vlerën e perceptuar të strehimit, nxiti shumë njerëz të shesin
shtëpitë e tyre të fituara me lehtesi në menyrë që të fitojnë të holla për t’i investuar në
këto skema që rezultuan mashtruese. Në këto kushte impakti i dështimeve
piramidale ishte shkatërrues, duke lënë pa strehë me mijra familje, duke shtuar
tensionet sociale ne shoqerine shqiptare në këmbim të mirëqënies. Të gjitha këto nga
ana e tyre kanë dhënë stimuj ne drejtim te elementeve negativë anti‐social dhe
krijuan kushte për organizimin e krimit të organizuar.
Humbja e kursimeve cungoi shume rritjen e potencialit të SME‐ve në periudhën
afatshkurtër dhe afatmesme. Situata në atë periudhë reflektoi faktin se disa kanë
përfituar në mënyrë të qartë nga mashtrimet piramidale, roli i krimit të organizuar
dhe ekonomia gri ishte forcuar , veçanërisht në jug të Shqipërisë nga anarkia civile që
pasoi rënien e piramidave. Destabiliteti social , ekonomik dhe politik i rinovuar
zbuloi një vakuum në proçeset dhe në kuadrin e qëndrueshmërisë së shoqërisë civile.
Programet formale të ndihmës financiare veçanërisht nga Banka Botërore dhe Banka
Europiane, u pezulluan si rezultat i trazirave edhe pse vlerësimet nga burime të tilla
sugjeruan një infuzion prej rreth 20 milion USD, urgjentisht të nevojshëm për të
mbështetur infrastrukturën themelore të vendit dhe sistemet e shpërndarjes të cilat
ishin gradualisht duke u përmirësuar.. Më pas u vune re përpjekje për ringritjen
ekonomike dhe arritjen e stabilitetit të përgjithshëm. Gjatë gjithë tranzicionit shumë
para të shqiptarëve të fituara brënda ose jashtë vendit, u hodhen në sektorin e
ndërtimit dhe shumë nga keto të ardhura rezultuan të humbura si pasoje e prishjes
herë pas herë të ndërtimeve pa leje. Kështu, ka rezultuar një rreth vicioz i
paqëndrueshmërisë, mungesa e investimeve, dhe mungesa e besimit në të ardhmen.
Është shkruar shpesh për Mafian në tempullin e parasë ( Banka Qëndrore e
Shqipërise ), për Mafian “ elegante “ të Ministrisë së Financave, për Mafien e
Privatizimeve, për Mafien e Arsimit, por asnjë shqiptari të ndershëm nuk i ka shkuar
mendja se Mafia ekzistonte dhe brënda në ujrat e kaltra të bregdetit tonë dhe të
turizmit tonë të mrekullueshëm.
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III.Turizmi, pasuri kombetare.
Shqiptarët, pjesëmarrës aktiv në ndryshimet demokratike të viteve ’90, shpëtimin e
Shqipërisë nga pikpamja ekonomike pa mëdyshje e kanë parë tek vetë pasuritë
natyrore të saj, tek gjeografia e saj. Një profesor imi i vjeter, në një moment
konfident, më ka thënë “ Prof. Ilir, mos harro një gjë, miniera jonë është turizmi.
Turizmi është foshnja jonë e artë “. Fjali të tilla, të thëna në ato vite përbënin një
herezi politike. Përshtypja e çdo shqiptari të ndershëm është se ky fakt përbën një
realitet kombëtar. Dihet se turizmi është industria më e madhe në botë. Zhvillimi i
saj në kushtet tona, kuptohet se ka një kosto të madhe politike, ekonomike, sociale
dhe historike. Është për të ardhur keq, por gjatë viteve të fundit është rritur tendenca
për të kaluar pushimet jashtë vendit. Ky ekstrafluks jashtë vendit lidhet me
mungesën e komoditetit të turizmit vendas.
Turizmi nuk duhet kuptuar thjesht si një sektor në vete, por zhvillimi i tij duhet i
parë ngushtë i lidhur me sektorë të tjerë, si : ndërtimi, bujqësia, transporti,etj.
Logjika antikombëtare dhe krahinore e drejtuesve të qeverisë së asaj kohe, qëndronte
në faktin : klasa punëtore dhe fshatarësia punonjëse, pra masat punonjëse të lahen e
të pastrohen andej nga Adriatiku i vjeter dhe demode. Elita, udhëheqja e ndritur e ka
vendin këtej nga Joni ( në kufi me Greqinë ). Ata harruan se një ditë do të vinte koha
moderne e turizmit shqiptar. Askush nuk do të lejojë që për hir të kapriçiove të
njerëzve të papërgjegjshëm, t‘i vihet flaka pasurisë me të madhe që kemi ne,
shqiptarët : turizmit. Mos të harrojmë për asnjë çast se pasuria kombëtare është pjesa
më sensibël dhe më rentabël e një vendi që aspiron për demokraci.
IV. Turizmi dhe transparenca qeveritare.
Është e vertetë që Zoti na e ka dhuruar këtë foshnjë “ të artë “, por që të vjelim arin e
saj, nuk mjafton vetëm një “ masterplan “, që mendohet se do të pjellë vezën e artë.
Një fjalë urtë e popullit të kulturuar shkodran thotë se “Me një dallandyshe nuk vjen
pranvera”. Fakti që jemi akoma në hapat e para në këtë fushë, tregon që duhet filluar
çdo gjë nga e para dhe me një strategji të qartë për zhvillimin e turizmit, Mendimi i
specialistëve është se akoma nuk kemi një strategji të plotë, ndërsa ajo ekzistuese nuk
është tërësisht transparente !!! Këtu në Pejën tonë, në Qershor 2011, eshte mbajtur nje
Konference Rajonale Shkencore me pjesëmarrje ndërkombëtare, organizuar ne
bashkëpunim nga nje triumvirat institucionesh shkencore: Universiteti i Zenices,
Kolegji Europian “Dukagjini” dhe Fakulteti i Biznesit dhe Shkencave te Aplikuara i
Pejës me teme “ Stable Local Development‐challenges and opportunities “. Kam patur
nderin te prezantoj një punim me teme “Shkodra, zonë e lirë“. Në analizën e këtij
punimi, nuk jam prirur nga idea e mbrojtjes së interesave të vendlindjes time, por nga
një koncept mbarekombëtar dhe pikë së pari nga interesat e zhvillimit ekonomik të
Kosovës. Fakti që nje nga veprat më të mëdha te pluralizmit demokratik është “Rruga
e Kombit“, përbën një realitet te pamohueshëm për cdo njeri me gjak shqiptari, kudo
që ndodhet. Por projektet me rendesi mbarëkombëtare nuk duhen lënë në mes të
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rrugës. Nga nivelet më të larta të Qeverisë Shqiptare është premtuar që Porti i
Shëngjinit të kthehet në një port eskluziv pë zhvillimin e tregëtisë së lirë dhe njësi
komunikimi për Kosovën. Ky projekt kishte si bazë praktike kthimin e Shkodrës ne
zonë të lirë dhe urë lidhje per zonën e veriut te Shqiperise. Projekti ishte dhe është
mjaft efektiv per zhvillimin ekonomik te veriut te Shqipërise dhe te mbarë Kosovës.
E keqja është se ka mbetur vetëm ne kuadrin e idesë dhe në sirtaret e Qeverisë, pa
arritur të bëhet realitet. Cdo njeri atdhedashës arrin t’i kuptoj më së miri avantazhet e
realizimit të këtij projekti madhështor qoftë pë Shqipërine, aq më tepër për Kosovën.
Turizmi është një industri që karakterizohet nga përfshirja intensive e krahut të
punës. Burimet njerëzore për këtë industri janë vlerësuar si “lënde e parë” apo janë
parashikuar nga ekspertët si faktori më i rëndësishëm që do të përballohet nga kjo
industri gjatë dekadave të fundit dhe në vazhdim. Por çfare cilësie ofrojnë burimet
njerëzore në turizmin shqiptar? A i kënaq ajo kërkesat dhe nevojat e klientit aktual,
d.m.th. të turistit? Mendojmë se megjithë përpjekjet novatore, mbetet shumë për të
bërë në këtë drejtim. Ka ardhur koha të vlerësohet motivimi i vizitorëve të cilët
paguajnë për t’u kënaqur. Por kur këta turistë paguajnë atë vlerë që mund të jetë e
njëjtë apo dhe më e lartë se në një vend tjetër, presin që shërbimi të jetë po aq i lartë,
ose më i mirë. Është ky faktor që do të përcaktojë avantazhet konkurruese brënda
turizmit vendas, por edhe ndërmjet tij dhe turizmit të konkurrentëve tanë jashtë
Shqipërisë. Është për t‘u përgëzuar fakti që më në fund po i kushtohet vëmendje
turizmit si një nga burimet më të rëndësishme të rritjes ekonomike të Shqipërisë.
Shqiptarët po bëhen gjithmonë e më të vetëdijshëm për rëndësinë që mund të zërë
turizmi në ekonominë shqiptare. Duke qenë akoma në fazat e para të ndërgjegjësimit
mbi rëndësinë e turizmit, kjo degë nuk e ka arritur akoma fazën e mbivlerësimit, pra
të konsiderimit të saj si “zgjidhja e të gjitha problemeve tona”. Pra duhet patur kujdes
që në nivelet makro, turizmi të ndërthuret me degët e tjera të ekonomisë që të
eleminojmë varësinë e ekonomisë nga një degë e vetme.
V.Turizmi masiv dhe elitar.
Le të shikojmë më në brëndësi zhvillimin e vetë turizmit në vendin tonë. Sic e dimë
zhvillimet e deritanishme në turizmin tonë kanë qenë kaotike, pa respektuar ligjet e
duhura dhe të pa kontrolluara nga shteti. Gjithsesi një faktor pozitiv që duhet
permendur është se këto zhvillime kaotike nuk janë shtrirë në përmasa alarmante në
të gjithë vendin por vetëm në disa pika të nxehta të tij, kryesisht Durrës, Vlorë dhe
Sarandë. Ky fakt e ka mbajtur gjallë optimizmin e shumicës së shqiptarëve. Para 10
vitesh politikanët tanë vendosën që të bëjnë ndarjen me thike: bregdeti i Adriatikut të
jetë i masave kurse ai i Jonit i përket elitës!!! Sipas një logjike të tillë fakton që 2 / 3 e
bregdetit tonë të jenë të destinuara për turizem masiv!!! A ju ka shkuar ndonjëherë në
mendje politikë ‐ bërësve që të marrin dhe mendimin e të interesuarve direkt në këto
zona, banoreve dhe investitorëve vendas nëse janë dakort me këtë lloj ndarje? Kur do
fillojmë të mendojmë më shumë për perspektivën e ardhshme të turizmit? Për të
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përcaktuar të ardhmen e zonave turistike bëhen studime të detajuara dhe duhet të
merren parasysh shumë faktorë. Si mund të besojmë se çdo vendim është “i studjuar
mirë”? Ka ardhur koha që i vetmi masterplan për zhvillimin perspektiv të turizmit të
mos myket sirtareve të Ministrisë, por të luftohet për zbatimin rigoroz të tij.
Eksperienca botërore e zhvillimit të turizmit është se para se të merren vendime të
tilla radikale, duhet të mendohen të gjitha pasojat. Nuk do të donim kurrë që bujaria
e njohur e shqiptarit të venitej nga komercializmi dhe të kthehej në shokim dhe
buzëqeshje të ngrirë si pasojë e anës tjetër të medaljes së turizmit. Nëse duam që të
tërheqim vizitorë, nuk duhet të bëhemi kopje e keqe e një fenomeni tashmë të
shëmtuar, por duhet të futemi në tregun e turizmit si unikal, si shqiptarë. Kjo është
edhe arsyeja e vetme pse këta turistë do të vinin tek ne dhe jo tek konkurentët tanë.
Nuk duhet të harrojmë që turizmi nuk është vetëm Adriatiku dhe Joni por është edhe
Korabi, Lura, Thethi, Bjeshkët e Nemuna, Gryka e Rugovës, Brezovica, Rozhaja,
Valbona, Voskopoja, Dardha, liqenet, kështjellat, qytetet karakteristike etj. Turizmi
nuk bëhet vetëm në verë, por gjatë gjithë vitit. Ky lloj turizmi kërkon më shumë kohë
për t‘u zhvilluar, kërkon më shumë studime nga specialistët e turizmit dhe të fushave
që kanë lidhje me të, por frytet e tij do t‘i vjelim për një kohë të gjatë, dhe brezat e
ardhshëm do të na jenë mirënjohës që me në fund do t‘u lëmë trashëgimi diçka me
vlerë për t’u zhvilluar më vonë dhe jo një panoramë kaosi.
VI. Cilësia e turizmit.
Tashmë në Shqipëri gjen hotele dhe restorante të ndërtuara me materiale të
shtrenjta. Po përsëri vizitorët, turistët janë të pakënaqur me cilësinë e shërbimit. Të
gjitha këto kanë të bëjnë me kulturën e shërbimit dhe ndikojnë në formimin e
imazhit të shërbimit në turizmin shqiptar. Duhet theksuar se fajtorë për këtë nuk
janë vetëm pronarët dhe punonjësit. Këta të fundit shpesh kanë dëshirën dhe
vullnetin për të bërë diçka të bukur, por u mungon kultura e duhur profesionale që të
dallojnë se cilat janë kërkesat dhe nevojat e turistëve dhe prioritetet e tyre. Kjo
shpjegon edhe interesin e pakët të opinionit publik mbi turizmin. Edhe pse diçka ka
filluar të transformohet këto dhjetë vitet e fundit, ajo ngelet akoma në kuadrin e
propagandës politike gjatë muajve të sezonit turistik. Akoma nuk po mendohet për
spotet publicitare sensibilizuese që i tregojnë opinionit publik vendas rëndësinë që ka
turizmi ynë në zhvillimin ekonomik. Ato nxisin sjelljen e kulturuar dhe shërbimin në
nivelin e duhur apo kritikojnë fenomenin e përfitimit, tentativat zhvatëse,
indiferencën që vihet re shpesh në sektorin e shërbimeve në përgjithësi.
VII. Turizmi shqiptar, edukimi profesional dhe promocioni.
Nëse në Shqipëri mungon një sensibilizim i opinionit publik mbi rëndësinë e
turizmit, kjo është pasojë e mungesës së një edukimi profesional të nivelit
bashkëkohor në fushën e turizmit, e mungesës së institucioneve që ofrojnë
konsulencë, të dhëna statistikore, studime dhe hartime projektesh mbi turizmin tonë,
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organizime seminaresh, kurse kualifikimesh nga specialistë të huaj në këtë fushë,
botime mbi zhvillimet në perspektivë të turizmit tonë, etj. Pra nëse mungojnë të
gjitha këto që u përmendën më lart ( dhe shumë të tjera që dhe medias dhe politikës i
intereson t’i anashkalojë ), a nuk duhet menduar se të gjithë faktorët e permendur
më lart, mund të luajnë rolin më të rëndësishëm për ta mbushur sadopak këtë
boshllëk? A nuk duhet menduar se për momentin kemi se çfarë të tregojmë me
modesti ? Politikat e promovimit dhe të marketimit janë nga detyrat kryesore të
politikbërësve të kësaj fushe, të paktën nëse duam ta bëjmë rrugën tonë të nesërme,
me të lehtë. Sepse me imazhin e " një vendi me një ekonomi të brishtë në mes të
Europës", vetëm një promocion agresiv dhe i studiuar mirë mund të jetë zgjidhja
optimale dhe ajo që kërkojnë shqiptarët, vëllezërit tanë kosovarë dhe miqtë tanë nga
mbarë bota. Fakti që është një "sukses i vërtetë " që të marrësh vesh se ç'bëhet me
turizmin tonë, ka të bëjë me pak ndryshime që ndodhin në të, apo me neglizhencën
për t’i dhënë rëndësinë e duhur promocionit? Nuk ka si të jetë ndryshe kur akoma
nuk po kuptohet që interneti po bëhet çelesi i artë i turizmit në çdo aspekt. Ftesa për
dhënie mendimi mbi të ardhmen e turizmit tonë, që përfaqëson një ftesë
bashkëpunimi me të gjithë palët e interesuara – mund të jetë një pikë kthese për fatet
e turizmit tonë. Është pikërisht mungesa e bashkëpunimit dhe e dijeve që e kanë lënë
turizmin tonë në një stad kaq pasiv. Le të kontribuojmë së bashku në ndërtimin e një
turizmi shqiptar modern dhe jetëgjatë, që të mos prezantohemi më në “ Fayir Way ”,
por atje ku na takon. Rezultati më tragjik i këtij indiferentizmi ndaj turizmit tonë,
është se ai nuk po shihet akoma si potencial i tillë as nga brezi i ri. Kjo vjen pikërisht
për mungesën e atij sensibilizimi të opinionit publik që përmendëm më sipër. Dhe
për pasojë, studentët shqiptarë që kanë mundësi të studiojnë jashtë shtetit preferojnë
shumë më pak degën e turizmit. Pra dikush që shpenzon shuma të mëdha për t’u
shkolluar jashtë, nuk e shikon akoma turizmin si një sektor që do të marrë atë rëndësi
dhe zhvillim të mjaftueshëm, që t’i garantoj atij studenti një burim të ardhurash për
të ndërtuar jetën e tij. Nuk ka për të na i zgjidhur problemet e turizmit as një
“masterplan” që nuk zbatohet rigorozisht, as një funksionar ministrie që dëgjon për
herë të parë për turizmin pikërisht në momentin kur e emërojnë politikisht dhe krejt
rastësisht në një detyrë të tillë. Zgjidhja e vetme e problemeve të turizmit vjen
nëpërmjet edukimit në nivelet bashkohore. Turisti i sotëm modern, nuk pyet më se
ku do t’i kalojë pushimet, por si do t’a kalojë atje ku do të shkojë për pushime.
Drejtuesit e turizmit tonë, duhet të japin përgjigje si për pyetjen e parë, ashtu dhe për
të dytën. Prandaj për të kapur ritmin e kohës, duhet të fillohet të mendohet
urgjentisht për përgatitjen e brezit të ri të menaxherëve të ardhshëm të turizmit.
Konkluzione :
Pavarësisht nga rritja e turizmit dhe tendenca globale për “gjelberimin” e shumë
aspekteve të industrisë së turizmit, turizmi vazhdon të rritet në terma absolute dhe
Shqiperia ka ende shume për të bërë në këtë drejtim. Duhet kuptuar se turizmi është
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një sektor natyral i punësimit. Vendi ynë ka potenciale për të thithur turistë duke
qenë pranë tregjeve të medha turistike, si : Tunizia, Greqia, Turqia, etj. Por, për ne si
pedadogë mbetet një problem dhe një detyre imperative edukimi profesional.
Eksiston nje boshllëk shume i madh ndërmjet kërkesës për menaxhere të tillë dhe
struktures arsimore të profilit të turizmit. Tre shkollat e mesme që kemi nuk mund të
përgatisin këta menaxhere. As ai gjysëm semestri i Universiteteve tona s’mund ta bëjë
këtë. Ka ardhur koha të mendohet seriozisht përhapjen e një Universiteti, i cili do
përgatisë menaxherë me edukim profesional të nivelit bashkëkohor. Hapja e një
shkolle të tille nuk është e lehtë kur mendon kushtet dhe eksperiencen tonë, por po
të vlerësohet seriozisht rëndësia e saj, po të bashkëpunojnë Ministritë e Turizmit dhe
Arsimit me sektorin privat, me tre shkollat e mesme së bashku me Universitetet
ekzistuese, kjo zgjidhje nuk është e pamundur. Dhe nëse të gjitha palet japin
kontributin e tyre, modelet apo dhe eksperienca mund të merret nga shkolla të
ngjashme perëndimore, të cilat janë gjithmonë të gatshme të ndihmojnë në raste të
tilla, kur shikojnë një angazhim serioz nga pala vëndase. Dihet që për shuma të tilla
jo të gjitha bizneset turistike kontribuojnë në Shqipëri, prandaj një zgjidhje ( sidomos
për ata studentë që kanë vështirësi për të gjetur një punë jashtë shtetit ), mund të jetë
kompensimi nëpërmjet angazhimit të kompanive shqiptare drejt produktit turistik
vendas. Nese, p.sh. një agjensi turistike merr përsipër sfidën për të “zbuluar”, për të
përfshirë në paketën turistike, dhe për të shitur produktin shqiptar, atëherë ky
produkt do zhvillohet më shumë, gjë që do sjellë edhe rritjen e normës së fitimit, pra
dhe të shpërblimit të punonjësve. Në të njëjtën kohë do tërheqë vëmendjen edhe të
operatorëve turistik të huaj, si rezultat do të kemi rritjen e numrit të turistëve. Pra
drejtimi ndaj produktit vendas ofron më shumë të ardhura dhe garanci për të
ardhmen, si dhe u jep më shumë mundësi studentëve të tillë të vënë në praktikë
njohuritë e tyre. Alternativa e dytë është sponsorizimi i studentëve më te mirë të
turizmit në Shqipëri për të studjuar në një shkollë perëndimore. Kjo mund të behet
nëpërmjet bashkëpunimit të sektorit privat ( në mënyrë individuale ose të organizuar
) me shkollat përkatëse në vend. Me këta studentë mund të lidhet një kontratë, ku
kompani të ndryshme mund të paguajnë një bursë ( përvoja tregon që nuk është
ndonjë shumë e madhe financiare për këto kompani ) për studim të këtyre
studentëve. Studentët duhet të arrijnë një rezultat të kënaqshëm dhe të kthehen të
punojnë për kompaninë shqiptare mbas studimit. Kjo e fundit realizohet duke
kooperuar me autoritetet që japin lejen e qëndrimit të studentit në vendin ku do të
studiohet, duke e bërë këtë leje qëndrimi me kusht kthimi.
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Jonka Ceka 212
Global warming and implication for customs ‐ carbon tax in Aalbania
Abstract
This article aims to give a contribution to the improvement of the Albanian law on
carbon tax with reference to the Acquis Communautaire. This is meant to be done
having in mind two perspectives: 1. The Integration of Albania into EU; 2. The
protection of the environment through low carbon policies with a view to climate
change (global warming).
Republic of Albania has ratified the Kyoto Protocol implementing the Framework
Convention on Climate Change, being part of the non‐Annex 1 countries.
Nevertheless, as member of the protocol it has its obligations to undertake measures
to mitigate the causes of climate change and its effects as a whole.
Policies to combat climate change in Albania involve legislative measures that strive
for aligning the in‐house legislation with that of the European Community.
Furthermore, progress in this direction is reported every year to the European
Commission and is part of the evaluation process the latter makes to the overall
performance of the country toward accession. As it can be seen from the last Progress
212
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Report (2012), the performance of Albania toward climate change is poor as a whole.
A major factor for this poor performance is insufficient effort for the reduction of the
green‐house gas (GHG) emissions.
Customs administrations are often assigned to implement climate change mitigation
policies, such as carbon import tariffs or trade facilitation of low‐carbon energy
technology. This piece of work will concentrate only on carbon taxes applied on
imported goods, where Albanian Customs Administration is the implementing
agency. A carbon tax is levied on the carbon content of fuel and is a form of carbon
pricing. Carbon taxes offer a potentially cost‐effective means of reducing GHG
emissions.
In Europe, a number of countries have imposed energy taxes based partly on carbon
content. In 2003, the European Union's Council of Ministers adopted the Energy
Taxation Directive, (2003/96/EC), restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity. In 2010, the European Commission
considered implementing a pan‐European minimum tax on pollution permits
purchased under the European Union GHG Emissions Trading System (EU ETS).
According to the Albanian law "On national taxes”, among different national taxes in
Albania, there is also a carbon tax. As a consequence of law amendments, the carbon
taxes for different energy products have tripled in three years and the variety of oil
by‐products to be taxed has increased. Anyhow, from a comparison of the Albanian
legislation with the EU directive on the taxation of the energy products, it can be seen
that a large number of energy products foreseen in the latter are not included in the
Albanian law.
The analysis of the situation brings about the importance of taking into consideration
the amendment of the Albanian law “On national taxes” in relation to the carbon tax.
Hence, it is worth undertaking an analysis on the significance of the abovementioned
goods for the Albanian market, in order for any amendment to be proposed. The
energy products involved and viable level of taxation should be recalculated taking
into consideration the experience of the countries in the region that have already
approximated the Directive 2003/96/EC and the possibility for partial exemption or
reduction of energy products used for specific purposes, as foreseen in the Directive.
Key words: carbon tax, climate change, EU legislation, approximation of legislation,
customs administration.
Global warming and carbon tax in Europe
Global warming or climate change is widely recognised by most scientists as a
potentially severe environmental threat to Earth. Climate change policy options are
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generally divided into two types, mitigation (targeting the causes) and adaptation
(targeting the impacts).
Both mitigation and adaptation climate change policies have implications for
Customs administrations. Mitigation policies target the causes of climate change,
seeking to reduce the emissions of greenhouse gases (GHGs) that are causing the
climate to change, while adaptation policies target the impacts of climate change,
seeking to adjust human society to the changing climate and so reduce the harms.
Customs administrations are often assigned to implement climate change mitigation
policies in the form of border procedures or customs enforcement, such as carbon
import tariffs, trade facilitation of low‐carbon energy technology (especially the use
of commodity classification), and enforcement against emission permit trading
irregularities. Carbon imports tariffs are a climate mitigation policy, in which
customs are frequently the administering agency. Theoretically, there are two general
types of carbon import tariffs: product taxes and process taxes. Product taxes focus on
goods such as fossil fuels or GHGs with industrial uses. This article will concentrate
only on product taxes, more specifically on product carbon taxes, thus on mitigation
policies, in which Albanian Customs Administration is the implementing agency (in
importation).Carbon dioxide is one of several heat‐trapping greenhouse gases
emitted by humans (anthropogenic GHGs). The scientific consensus is that human‐
induced GHG emissions are the primary cause of global warming, and that carbon
dioxide is the most important of the anthropogenic GHGs. Carbon is present in every
hydrocarbon fuel (coal, petroleum, and natural gas) and is released as carbon dioxide
(CO 2 ) when they are burnt. A carbon tax is levied on the carbon content of fuel and
is a form of carbon pricing. Carbon taxes offer a potentially cost‐effective means of
reducing GHG emissions.From an economic perspective, carbon taxes are a type of
Pigovian tax.They help to address the problem of emitters of greenhouse gases, not
facing the full costs of their actions. A number of countries have implemented carbon
taxes or energy taxes that are related to carbon content.In OECD countries, most
environmentally related taxes with implications for GHG emissions are levied on
energy products and motor vehicles, rather than on CO 2 emissions directly. In
Europe, countries such as Denmark, Finland, Germany, Ireland, Italy, the
Netherlands, Norway, Slovenia, Sweden, Switzerland, and the UK have imposed
energy taxes or energy taxes based partly on carbon content.None of these countries
has been able to introduce a uniform carbon tax for fuels in all sectors.Let’s consider
the case of Sweden that is a country in avant‐garde of environmental initiatives. In
January 1991, Sweden enacted a CO 2 tax of 0.25 SEK/kg ($100 or EUR 72 per ton) on
the use of oil, coal, natural gas, liquefied petroleum gas, petrol, and aviation fuel used
in domestic travel. Industrial users paid half the rate (between 1993 and 1997, 25% of
the rate), and certain high‐energy industries such as commercial horticulture,
mining, manufacturing and the pulp and paper industry were fully exempted from
these new taxes. In 1997, the rate was raised to 0.365 SEK/kg ($150 per ton) of CO 2. In
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2007, the tax was SEK 930 (EUR 101) per ton of CO 2. The full tax is paid in transport,
space heating, and non‐combined heat and power generation.
The tax is credited with spurring a significant move from hydrocarbon fuels to
biomass. It made polluting more expensive and focused people on finding energy‐
efficient solutions, especially in heating. The endorsement of the carbon tax is
considered the one major reason that steered Swedish society towards climate‐
friendly solutions. Now, in Sweden, biomass is widely used, usually waste from forests
and forest industries.
European Union ‐ The Energy Taxation Directive
On 27 October 2003, the European Union's Council of Ministers adopted The Energy
Taxation Directive - Directive 2003/96/EC - restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity. This Directive widens the scope of the EU's
minimum rate system for energy products, previously limited to mineral oils, to all energy
products including coal, natural gas and electricity. It entered into force on 1st of January
2004.
The Commission proposed appropriate transitional arrangements for Accession
Countries that were subsequently adopted by the Council of Ministers in the form of
two directives, amending Directive 2003/96/EC of 1st of May 2004. These are Council
Directive 2004/74/EC and Council Directive 2004/75/EC.
In 2010, the European Commission considered implementing a pan‐European
minimum tax on pollution permits purchased under the European Union GHG
Emissions Trading System (EU ETS), in which the proposed new tax would be
calculated in terms of carbon content rather than volume, so that fuels with high
energy concentrations, despite their subsequently high carbon content, will no longer
carry the same traditionally low price. According to the European Commission, the
new plan will charge firms a minimum tax per metric tons of carbon dioxide
emissions at a suggested rate of €4 to €30 per tons of CO 2 .
European Commission proposes to overhaul energy taxation rules
The European Commission on 13 April 2011 presented its proposal to renovate
the outdated rules on the taxation of energy products in the European Union.
The new rules aim to restructure the way energy products are taxed, in order
to remove current imbalances and take into account both their CO 2 emissions and
energy content. Existing energy taxes would be split into two components that, taken
together, would determine the overall rate at which a product is taxed. The
Commission wants to promote energy efficiency and consumption of more
environmentally friendly products and to avoid distortions of competition in the
Single Market.
The new proposal sets the minimum rate for taxation of the CO2 component at €20
per ton of CO 2 for all uses of the energy products. This component does not apply

355

toelectricity. The rate of the energy component depends on whether the energy
product isused as a motor fuel (in which case it is € 9,6 per GJ, to be reached
gradually by 2018)or as heating fuel or motor fuel used for the purposes set out in
Article 8(2) of the EnergyTaxation Directive (ETD) (in which case it is €0,15 per GJ as
of 2013). Thiscomponent also applies to electricity.
Carbon tax in Albania
According to the Albanian law No. 9975 of 28.07.2008, "On national taxes”, among
national taxes in Albania, there was also a carbon tax:
1. Port taxes
2. The annual fee cash traffic
3. Tax on vehicles used to transport
4. Tax on mineral rent
5. Tax Act and stamp
6. Carbon tax
7. Tax on the exercise of fishing
Through this law, in addition to the excise tax on fuel (ALL 13, or €0.10 per kg),
Albania also levied a carbon tax on petrol and benzene (0.5 ALL per liter) and gasoil
(1 ALL per liter). The tax was levied on importers, for imported oil and oil by‐
products and is collected by the Customs Administration. For domestically produced
oil and oil by‐products, the tax is collected by the Tax Administration.
Through the Law No. 10458, dated 21.07.2011, the Law No. 9975, dated 28.07.2008,
(above‐mentioned) has been amended. As part of the amendments: the carbon tax
shall be determined at the extent of 1.5 ALL/liter for petrol, 3 ALL/liter for gasoil, 3
ALL/kg for coal, 3 ALL/liter for solar, 3 ALL/liter for masut, 3 ALL/liter for kerosene
and 3 ALL/kg for petroleum coke.
As it can be seen, the carbon taxes are tripled in three years and the variety of oil by
products to be taxed has increased. Nevertheless, let’s have a look at the policy of
climate change in Albania in relation to country’s global engagements and European
perspective.
Policy on climate change in Albania
The Republic of Albania has ratified the Kyoto Protocol implementing the UNFCCC,
being part of the non‐Annex 1 countries (a minor contributor to anthropogenic GHGs
emissions). Anyhow, as member of the protocol it has its obligations to undertake
measures to mitigate the causes of climate change and its effects as a whole. In this
process, for years already, the relevant structure in the Ministry of Environment has
been assisted by the UNDP. Until now, three so‐called National Communications
have been completed in relation to the country’s action toward the Framework
Convention and Kyoto Protocol. These communications announce the results of the
work done and objectives achieved in the field of climate change. Air pollution
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monitoring, measures towards polluting industries or other sectors that contribute to
GHGs are some of the reporting highlights.
Policies to combat climate change involve also legislative measures that generally aim
the alignment of in‐house legislation with that of the EC. Progress in this direction is
reported every year in the European Commission and is part of the evaluation process
the latter makes to the overall reforms toward accession. Every year in fall, a progress
report is released for our country, which expresses the opinion among the other fields
on the environmental reform also, including climate change.
Description of the problem to be solved
The last EC progress report (of 2012) for Albania says:
Regarding climate change, Albania has made no progress on general policy
development. A comprehensive climate strategy remains to be developed. Climate
considerations are being increasly integrated in the energy policy, but substantial
efforts are required in order to fully integrate climate change into all relevant sectoral
polices and strategies.
Albania regularly associated itself with EU positions in the international context.
However, while having associated itself to the Copenhagen accord, the country did
not put forward yet a mitigation commitment by 2020. Albania should consider
taking mitigation commitments consistent with those of the EU and its member
states for the purpose the post‐2020 climate agreement to be reached by 2015.
As regards alignment with the climate acquis, no significant progress was
made. Albania remains at a very early stage. Some initial steps were taken to identify
stationary installation for the purpose of future implementation of an Emissions
Trading System. Significant efforts are required to strengthen the country’s
monitoring, reporting, and verification capacities.
As it can be seen from the 2012 Progress Report, the performance of Albania toward
climate change, considered in view of the Acquis and EC mechanisms is poor as a
whole. A major cause for this poor performance is lack of work for the reduction of
the GHG emissions. The reasons for such a situation are considered to be lack of
financial and technical resources, as well as poor administrative capacity.
This situation necessitates first of all political engagement and will. All aspects of
climate change need to be addressed in parallel, but concentrating the efforts to the
less resource demanding sectors. Approximation of legislation in this regards might
follow the same logic.
Albania is on the way to a political process. In this respect, there is no meaning but
adequately and timely addressing to the issue of climate change. And carbon tax
policy does contribute on that.
From a comparison of the Albanian legislation with the EU directive on taxation of
the energy products, it can be seen that a large number of energy products foreseen
in the latter are not included in the Albanian law. The description of these products
according to the Combined Nomenclature headings (in customs) is given below.
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Table 1:

Combined nomenclature customs tariff headings (CNCTH) of
energy products taxed in the Directive 2003/96/EC, but missing
in the Albanian law

CNCTH heading
2701
2702
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2711
2712

2714
2715

3403

3811

3817

Description
Anthracite, bituminous coal
Lignite
Coke and semi‐coke of coal
Coal gas, water gas
Tar distilled from coal
Oils and other products of the distillation of high temperature
coal tar
Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other
mineral tars
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals,
crude
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons
Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax,
slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes,
and similar products obtained by synthesis or by other
Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil‐shale and tar
sands; asphaltites and asphaltic rocks
Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural
bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral
tar pitch (for example, bituminous mastics, cut‐backs)
Lubricating preparations (including cutting‐oil preparations,
bolt or nut release preparations, anti‐rust or anti‐corrosion
preparations and mould‐release preparations, based on
lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease
treatment of textile materials, leather, furskins or other
materials, but excluding preparations containing, as basic
constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of
oils obtained from bituminous minerals
Anti‐knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors,
viscosity improvers, anti‐corrosive preparations and other
prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for
other liquids used for the same purposes as mineral oils
Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than
those of heading 2707 or 2902
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3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical
products and preparations of the chemical or allied industries
(including those consisting of mixtures of natural products), not
elsewhere specified or included
Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar
forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and
scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets
or similar forms
Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not
agglomerated

4401

4402

This analysis of the situation brings about the importance of taking into
consideration the amendment of the Albanian law “On national taxes” in relation to
the carbon tax. This amendment should be done after undertaking a market analysis
on the significance of the abovementioned goods for the Albanian market.
Analysis of the energy products imported in Albania
A query has been done by the author in the automated data system of the Albanian
Customs Administration for the amount imported for each of the CNCTH as
described in table 1. This query encompasses the last three years (2010, 2011, and 2012)
in order to have a wider view of the situation than it would be in only one year, as
well to have a prospect of these importations’ tendency.
As it can be seen in table 2, the most important energy products in liters are
CNCTHs: 2709 (petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude)
and 2711 (petroleum gases and other gaseous hydrocarbons). Furthermore, the most
important energy product in tonne is the energy product having CNCTH 2701
(anthracite, bituminous coal).
Table 2:
Importation of combined nomenclature customs tariff
headings (CNCTH)
of the energy products in years 2010, 2011, 2012

Amount in Years
CNCTH

2701

2010
In
1000
Lit

2010

2011

2011

2012

2012

2012

In
Tonnes

In 1000
Lit

In
Tonnes

In 1000
Lit

In
Tonnes

In %

0

64,190

0

90,277

0

99,507

50.67
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2702

0

0

0

0

0

1

0.00

2704

0

14,363

0

14,746

0

14,583

7.43

2706

0

2

0

0

0

0

0.00

2707

0

23

0

61

5

144

0.07

2709

25,209

21,972

32,333

28,163

404

276

0.14

2711

138,449

77,876

140,575

76,619

132,509

72,214

36.77

2712

0

672

0

423

0

594

0.30

2714

0

5

0

3,526

0

79

0.04

2715

0

10,810

0

1,188

248

790

0.40

3403

164

150

129

122

169

155

0.08

3811

0

1,487

0

1,709

0

1,136

0.58

3817

0

7

0

4

0

2

0.00

3824

0

6,963

0

11,977

1

5,977

3.04

4401

0

284

0

169

0

925

0.47

4402

0

11

0

20

0

15

0.01

Total

0

198,814

0

229,006

0

196,398

100
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Source: Albanian Customs database 2013
The amount of the energy product 2701 from import in Albania, during the last three
years has shown an increase, as shown in chart 1. Concerning the total of the energy
products from import, it has a peak in 2011. Anyhow the situation with importations
as a whole may be considered stable.
Chart 1: Amount of 2701 and of total energy product during years in
tones

In chart 2, the amount of the two most important CNCTHs during the last three
years, as measured in liters is nearly stable for the energy product 2711, whereas it has
declined dramatically in year 2012 for the energy product 2709.
Chart 2:
Amount of 2709 and 2711, as measured in thousand
liters during years 2010, 2011 and 2012

The largest amount in weight from the imported energy products in Albania in 2012,
is of 2701 ‐ “anthracite, bituminous coal”, the second largest is of 2711 – “petroleum
gases and other gaseous hydrocarbons”.
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Chart 3: Percentage of the total of CNCTHs for amount in tonnes in 2012

Conclusions
From the query done in the Albanian Customs’ automated data system, as well as
from the analysis of the energy products included in the EU directive on taxation of
the energy products, but missing in the Albanian law on carbon tax, it can be
concluded that energy products having CNCTHs 2710, 2709 and 2711 are of
significance for the Albanian market in importation. Anyhow, a complete market
analysis should also include the production and exportation of the CNCTHs of the
table 1, in and from the Albanian market. A net balance of the most relevant energy
products for Albanian market might be a good basis for the policy‐makers to take
into considerations when proposing an amendment for the existing Albanian law on
national taxes. Nevertheless, other social, political and economic factors should be
taken into account.
In addition, the energy products to be included in the Albanian law, taking into
consideration the approximation of legislation with that of EU and their possible level
of taxation, as well as of the recalculation of the existing energy products, should be
done taking into consideration:
1.
2.

The experience of the countries in the region that have already approximated the
EU Directive on taxation of the energy products 2003/96/EC;
The opportunity for partial exemption or reduction of energy products used for
specific purposes, as foreseen in the Directive.
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Nazlije Gorani Kolegji Evropian Dukagjini
Specifikat e Stileve te Udheheqjes ne Organizate
Abstrakti
:Kjo temё trajton pёrkufizimet dhe pёrshkruan konceptet pёr lidershipin. Duke
paraqitur teoritë e ndryshme rreth lidershipit, se çka e ndryshon liderin nga
menaxherёt, cilat janё llojet e lidershipit sot, karakteristikat qё e sigurojnë njё lidership
tё susksesshёm, janё pёrshkruar format e lidershipit sё pesё stileve klasike duke e vёnё
theksin nё cilёsitё, aftёsitё dhe dobёsitё e tyre, me çfarё karakterizohen, nё cilat situata
dhe çfarё forma pёrdorin pёr tё arritur sukseset e tyre dhe kur i arrijnё ato.
Janё pёrshkruar tipet e liderve qё u vёnё nё dukje pasuesve tё tyre sukseset e arritura nё
organizatё, pёrshtatshmёria dhe aftёsia e tyre pёr tё shprehur, dёgjuar dhe respektuar
idet e tё tjerёve, krijimin e kufijve tё qartё pёrsonal tё pёrgjegjёsisё dhe pёrfshirjes nё
procesin e vendimmarrjes dhe krijimin e raporteve tё qarta mes punёtorёve. Sa ёshtё i
rёndёsishёm dialogu dhe bashkёpunimi pёr ecurinё e punёs, si do tё duhej tё
menaxhohej koha pёr ti realizuar objektivat e parapara, dhe kush do duhej tё
pёrqendrohej nё detyrat, sa ёshtё i domosdoshёm komunikimi reciprok, sa janё efektiv
dhe tё qartё nё programin qё synojnë pёr tё arritur pёrformancёn e duhur, dhe e gjithё
kjo pёrmbledhë faktin se si tё arrihen efektivitetet nё promovimin e standardeve
personale nё pёrformancёn e duhur brenda nё organizatё.
Me termin ” Lidership” kuptojmë ndikimin tek njerёzit, aftёsinё pёr tё bёrё qё tё ndjekin
vizionin tёnd, por gjithmonё duke marrё pёr bazё cilёsitë drejtuese tё individit dhe
situatave nё tё cilat ndodhen.
Pёrformanca ka kuptimin e shprehjes sё ndikimit nё organizatё pёr tё pёrmirёsuar dhe
arritur rezultatet duke pёrfshir edhe veprimtarinë qё siguron nё realizmin e objektivave.
Ndёrsa menaxhimi i pёrformancёs ёshtё kur bёjmё krahasimin e rezultateve konkrete
me synimet fillestare, nёpёrmjet tё cilave matim efektivitetin.
Potenciali human ёshtё bazё pёr tё arritur suksesin secili lider. Nё secilin pёrshkrim tё
pesё stileve tё liderit janё pёrshkruar nё mёnyrё sistematike pёrformancat e tyre, se si
janё tё organizuar, sa janё bashkpunёtorё dhe cilat janё rezultatet e tyre. Është e
rëndësishme që drejtuesit të kenë një sens shumë të zhvilluar të pёrceptimit të njerëzve,
të kuptojnë ndjenjat e stafit, nevojat e tyre dhe se çfarë ata presin, duke marrё parasysh:
konsideratёn, respektin, besimin, mirёnjohjen, shpёrblimin, komunikim tё hapur,
ndershmёri dhe veprim tё barabartё, veprime pozitive mbi njё bazё individuale. Lideri i
kohёrave moderne me njё vizion tё qartё, duke i identifikuar dhe pёrforcuar potencialet,
mundёsitë, veprimet konstruktive dhe marrëdhёniet me komunitetin, organizatat apo
shoqёritё, duhet tё gjejё dhe shpalos energjinё pozitive duke e transformuar dhe arritur
objektivin dhe realizuar misionin e tij.
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Roli i liderit ёshtё se gjatё ushtrimit tё funksionit tё tij, domosdoshmёrisht duhet ti
shfaqё tiparet e veta personale, mёnyrёn e vet tё punёs, tё komunikimit, potencialin e
tij/saj ku vepron me ekipe tё punёs, ku ka mundësi tё krijon modele tё lidershipit, kur
reflekton aktivitet pozitiv, pёr tё arritur rezultatet e dёshiruara.
Nё ndihmё tё realizimit tё kёtij studimi metaanalitik, ёshtё pёrdorur metoda analitike
duke analizuar studimet mbi teoritë e ndryshme tё lidershipit tё studiuara gjatё
periudhave tё ndryshme kohore, duke i pёrfshir faktorёt qё ndikojnë nё tranzicionin
qeverisёs, si: faktorёt social, ekonomik, kulturor, politik dhe faktori mjedisor pёr shkak
tё globalizimit dhe pёrparimit tё teknologjisё. Pёr shkak tё kёtyre ndryshimeve dhe
sistemeve tradicionale tё udhёheqёsisё, si dhe mungesa e njohurive pёr t’iu pёrgjigjur
kёrkesave tё reja, ka qenё qёllimi kryesor i kёtij studimi pёr t’i paraqitur nё mёnyrё
sistematike stilet e udhëheqjes.
Fjalët kyçe: karakterizohen, cilёsitë, dobёsitë, aftёsitë, sukseset, efektiviteti,
vendimmarrjes, performancё
HYRJE
Lidershipi ёshtё njё proces me tё cilin njё pёrson ndikon tek tё tjerёt pёr tё arritur
qëllimin dhe objektivat nё organizatёn qё ai e drejton duke iu pёrshtur situatёs dhe
aftёsive tё tij, duke zbatuar atributet e tij udhёheqёse si besimet, vlerat, etikёn,
karakterin, njohuritё dhe aftёsitё, i cili duhet tё jetё i ndershёm dhe i
mirёkuptueshёm pёr atё se kush ёshtё, çka di, dhe çka mund tё bёjё. Gjithashtu,
duhet pasur parasysh se janё ndjekёsit, apo faktorё tё tjerё qё pёrcaktojnё nёse lideri
ёshtё i suksesshёm, qё duhet bindur pasuesit e tij, dhe jo udhёheqёsit apo vetёn tuaj,
se jeni njё shembull qё duhet ndjekur apo pёrcjellur.
Krijimi i njё misioni dhe vizioni tё qartё tё organizatёs, arritja e fuqizimit, motivimit
dhe bashkpunimin me punёtorёt, janё rezultate pozitive qё faktori human nё
organizatё ёshtё i gatshёm ti arrijё dhe realizojё qёllimet e pёrbashkёta duke i
pёrballuar me lehtёsi çdo sfidё me anё tё bashkpunimit dhe planifikimit tё mirёfilltё
tё bёrё paraprakisht.
Lidhshmёria mes lidershipit dhe menaxhimit ёshtё e ngushtё, edhe pse dallojnë nga
njёra tjatra, qё tё dyja rrisin cilёsinë dhe produktivitetin brenda organizatёs, duke
arritur qёllimet dhe ndёrtimin e besimit brenda anёtarёve dhe ekipeve tё punёs, duke
pёrcjellur informacionet reciproke tё duhura, duke promovuar kreacionin e punёs
dhe krijimin e njё mjedisi pa risqe.
Lidershipi dhe menaxhimi nuk janё tё njejta, kёto fusha janё te ndara dhe duhet tё
kenё lidhshmёri, tё jenё plotёsuese dhe tё domosdoshme ndaj njёra tjetrёs. Nё rast se
pёrpiqen pёr tu ndarё do shkaktohet mё tepёr problem se sa zgjidhje.
Egzistojnë 12 dallime mё tipike mes lidershipit dhe menaxherit: liderёt inovojnё
ndёrsa menaxherёt administrojnё, liderёt pyesin çka dhe pse, ndёrsa menaxherёt
pyesin, kur dhe si, liderёt fokusohen nё njerёz, menaxherёt nё sistem, liderёt
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zhvillojnё, menaxherёt mirёmbajnё, liderёt inspirojnё besimin, menaxherёt
mbёshteten nё kontroll, liderёt kanё perspektivё afatgjatё, menaxherёt kanё
perspektivё afatshkurtёr, liderёt sfidojnё Status‐Quo‐n, menagjerёt pranojnë Status‐
Quo‐n, liderёt shikojnё horizontin, menaxherёt shikojnё pёrfundimin, liderёt
krijojnё, menaxherёt imitojnё, liderёt janё vetёvetja, menaxherёt sillen si ushtarё
klasik tё mirё, liderёt tregojnё origjinalitet, menaxherёt kopjojnё 213 .
Lideri gjatё rrugëtimit tё udhëheqjes duhet çdo herё të pёrballet me pyetjen: cili
ёshtё stili i liderit qё pёrshtatet?
Pёr tё arritur efektivitetin nё punё, duhet zgjedhur stilin nё kohёn dhe situatetёn e
duhur (sikurse dallojmë disa nga llojet e liderit: autoritativ, demokrat, liberal,
karizmatik, i stervitur, ndёrkulturor, strategjik, etj) tё cilat padyshim se duhet marrё
pёr bazё edhe cilёsitë apo karakteristikat qё janё bazё e lidershipit, si: ndershmёria,
secili dёshiron tё besoj qё liderёt e tyre janё njerёz me karakter tё fortё dhe integritet,
i drejtuar nga ardhmёria, duhet ditur se ku shkojnë nёse presin qё tё tjerёt t’iu
bashkangjiten nё udhёtimin e tyre, kompetent, duhet pasur aftёsinë pёr tё bёrё
gjёrat, tё janё tё aftё dhe efektiv, dhe inspirues, duhet pasur aftёsinё pёr tё
komunikuar pёr vizionin qё tё tjerёt tё pёrcjellin prapa.
Pyetja kёrkimore nё kёtё studim ёshtё:
Cilёt janё disa nga llojet klasike tё lidershipit, karakteristikat e tyre dhe situata nё tё
cilat lidershipi siguron sukses?
Duke pasur parasysh se celёsi kryesor i suksesit tё liderit ёshtё qё tё ketё gamёn e
aftёsive qё u lejon atyre tё pёrdorin stilet e pёrshtatshme tё lidershipit sipas situatave
apo tё caktojë detyrёn e udhëheqjes bazuar nё stilin e preferuar të udhёheqjes sё
tyre 214 . Nё vazhdim do tё pёrshkruhen pozitat e udhёheqjes sё pesё stileve liderёsh,
aftёsia e tyre pёr tё udhёhequr, sa ndikon roli i tyre tek pasuesit brenda organizatёs
dhe nё shoqёri, karakteristikat e tyre, sa janё tё arsyeshёm dhe tё kundёrshtueshёm,
cilёt nga ata marrin rolin e ndryshimeve pozitive brenda organizatёs, ku bazohen
sukseset e tyre, si motivohen anёtarёt e organizatёs nga liderёt e tyre?
5 STILET E LIDERSHIPIT
Stili Autokratik
Ky stil lideri paraqet njё nivel jo tё dёshirueshëm bashkёpunimi, kur bёhёt fjalё pёr
ndёrtimin e marrëdhёnieve tё besueshme dhe ndёrtimin e miqёsisё. Nё kёtё sistem,
udhёheqёsi ka nёn kontroll tё gjithё punёtorёt apo pasuesit e tij. Ka raste se lideri i
kёtij stili ka tendencë qё tё jetё i lidhur me strukturёn e pёrsonalitetit tё stilit
autoritar, ёshtё dominues dhe merr vendime nё vete, nuk është bashkëpunёtor nё
ekipёn e punёs dhe pёr kёtё arsye kontributi i anёtarёve nuk ka efekt, pasi dikton tё
gjitha metodat dhe procesin e punёs, nuk sjellë risi tё vazhdueshme nё organizatё,
nuk reagon shpejt ndaj ndryshimeve mjedisore, anёtarёt e grupit shumё rrallё janё tё
213Mark
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366

besueshёm nё vendime dhe detyra tё rёndёsishme. Ky stil ende praktikohet dhe gjenë
pёrkrahje nё disa mjedise burokratike dhe duket se pёrqafohet me disa kultura
kombёtare.
Ka raste se disa tipare tё stilit autoritar tё jenё tё dobishme dhe tё kenё fuqi sidomos
nё ekipet e punёs aty ku menaxhimi i kontrollit nuk ka arritur efektin e duhur dhe
pёr kёtё nevojitet tё drejtojë njё udhёheqёs qё ka disa tendenca autokratike, tё jetё i
gatshёm t’i marrë pёrgjegjёsit e duhura, të ndaj punёn dhe tё vendos afate kohore pёr
punёn qё duhet mbaruar nga ekipi, e sidomos kur ёshtё fjala pёr projektet e mёdha
dhe ku ana e komunikimit ёshtё pёrmes formave elektronike, dhe pёr kёtё kёrkohet
udhёheqje e fortё dhe e domsdoshme, pasi qё nё grup nuk guxon qё projekti tё ketё
vonesa (ku mё parё janё bёrё pёrgatitjet e duhura sipas planit).
Raste tё tjera janё kur njerёzit nuk janё tё sigurt ndaj udhёheqjes, sidomos nё raste tё
krizave, gjatё takimeve aty ku kёrkohet vendosmёri, fuqi tё autoritetit dhe
perosnalitetit gjё qё kalon nё avantazh dhe fuqi tё liderit autoritar, mirёpo
udhёheqja dhe mbizotrimi i stilit tё kёtillë nuk do tё pёrkrahet dhe nuk dёshirohet tё
zgjas shumё.
Udhёheqёsit e stilit autoritar janё tё prirur pёr tё mos qenё tё ndjeshёm ndaj
ndjenjave dhe pakёnqёsive tё tjerёve, nuk e kanё tё vёshtirё tё shkarkojnë nga puna
pjesёtarёt e ekipёs sё punёs, ndёrsa mund tё vie momenti kur vёshtirёsitë mund tё
ndodhin pikёrisht nё drejtim tё udhёheqёsisë dhe pjesёtarёt e ekipёs mund tё
hakmerren ndaj tij/saj.
Nё shumё drejtime ata dallojnё shumё, por secili ka anёt e forta qё kur pёrdoret siç
duhet mund të plotёsojnë njёri tjetrin.

Stili Burokratik
Ky stil paraqet njё grup tё ngushtë tё standardeve, ku çdo gjё mundohet tё arrihet nё
mёnyrё tё veçantë e tё saktё. Udhёheq nё mjedise ku ёshtё e nevojshme pёr tё fituar
sigurinë nё punё dhe me grupe specifike, nё drejtimet eksperimentuese ose nё punёn
me rreziqe serioze tё sigurisё, nё ambiente me pёrgjegjёsi tё lartё ku ka tё bёjё me
shuma tё mёdha tё parave, ёshtё i pёrpiktё, udhёzon nё mёnyrё tё hollёsishme
anёtarёt e tjerё tё grupit, bёnё pёrpjekje pёr tё zgjidhur problemet duke shtuar
shtresa tё kontrollit dhe fuqia e tyre vjen nga kontrolli dhe rjedha informative qё
pёrdorin pёr tё ulur shpenzimet dhe pёrmirёsuar produktivitetin. Udhёheqёsi i kёtij
stili, ndikimet e tij i paraqet duke ndjekur rregullat e planifikuara duke u bazuar çdo
herё nё statusin, por nёse bёhet fjalё pёr ndonjё ndryshim apo ide tё mirё nuk i
kundёrshton, por jo ti vendos nё prioritetet e tij, e kёtё e arrinë pёrmes fuqisë sё tij tё
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cilin e ushtron mё tepёr nga ana e zyrёs nё bazё tё aftёsisё sё tij pёr t’i bindur pёrmes
imponimit dhe diciplinёs sё rreptë dhe sistematike pasuesit brenda nё organizatё 215 .
Komunikimi i dobёt dhe i ndёrlikuar pёr shkak tё procedurave tё larta tё cilat
mundёsojnё shmangien e komunikimit me pjesёn e menaxhmentit mё tё ulёt mund
tё ndikojë nё suksesin e organizatёs.P.sh. bordi mund tё akuzohet dhe dёnohet pёr
njё produkt tё thjeshtë pёr arsye se punёtorёt nuk mund të dёrgojnë mesazhin qё
klientetet janё duke reaguar nё mёnyrё negative 216 .

Stili Demokratik
Ështё lloj i stilit nga i cili anёtarёt e grupit marrin pjesё nё procesin e vendimmarrjes.
Ështё proces i vendimmarrjes kolektive me asistencë prej lideri. Ështё adekuat kur
kёrkohet “consensus” kemi folur diçka, dhe kemi marrё vendim 217 .
Udhёheqja e stilit demokrat mёsohet me kohё, ku me anё tё praktikimit ngrit
moralin dhe efektin e produktivitetit me anё tё kontributit tё anёtarёve dhe grupit nё
organizatё. Lideri demokratik ёshtё udhёheqёs i ideve mё tё mira, dhe zgjedh mё
kreativitet problemet, duke i pёrfshier dhe angazhuar ekipen nё projekte, dhe duke i
bёrё ata pёrgjegjёs pёr rezultatet pёrfundimtare me anё tё pёrformancёs efektive
brenda anёtarёve dhe grupeve. Duke aplikuar mёnyrёn e grumbullimit tё ideve,
seleksionimit dhe votimit tё tyre nga ana e grupit, e bёnё liderin tё siguroj tё dhёna
se si tё ndahet puna dhe tu ipet mundёsi anёtarёve tё ndajnё afatet e tyre kohore.
Nga ana tjetёr udhёhqёsi duhet pasur parasysh, gjithmonё tё ketё plan tjetёr rezervë
pёr vёshtirёsitë dhe pasojat qё mund tё ndodhin pёrderisa punёt janё nё proces tё
realizmit, dhe pёr kёtё arsye duhet japur mundёsi nё afatet kohore nё mёnyrё qё
ekipa tё ketё kohё pёr tu profesionalizuar dhe tё arrijnë efektin dhe rezultatet e
duhura nё pozicionet e tyre. Bashkëpunimet qё lideri i praktikon nё grup mund tё
ketё anёt pozitive, pёrmes: Monitorimit tё ambientit, intervenimit nё mёnyrё aktive,
organizon aktivitetet e nёnpunёsve, rritë sferёn e ndikimit tek njerёzit, mёson dhe
trajnon nёnpunёsitë, inkurajon dhe shpёrblen kreativitetin e anёtarёve.
215http://www.money-zine.com
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Stili Karizmatik
Termi karizёm, aplikon njё cilёsi tё caktuar tё njё pёrsonaliteti individual, mё anё tё
sё cilёve ai ёshtё i vendosur larg njёrёzve tё zakonshёm dhe trajtohet me fuqitë
mbinatyrore, mbinjerёzore, ose tё paktёn nё mёnyrё specifike me cilёsi tё
jashtёzakonshme 218 .
Autoriteti karizmatik ёshtё lider ku misioni dhe vizioni inspiron tё tjerёt. Pёrmes
aftёsive aktivizon pjesёmarrjen, realizon njohuritë, eksperiencёn dhe kontribon nё
secilin person duke i informuar dhe mbёshtetur grupin. 219
Njё udhёheqёs karizmatik ёshtё ai qё siguron njё mjedis tё plotё tё energjisё pozitive,
frymёzon tё tjerёt qё tё japin mё tё mirёn nga vetja pёr tё bёrё punёn, ndёrsa
punonjёsitë ose anёtarёt pёrpiqen pёr tё punuar dhe arritur sukses nё mёnyrё qё tё
lёnё pёrshtypje tё mirё tek lideri. Cilёsitë e veçanta nё bazё tё njohurive dhe arritjeve
tё jashtёzakonshme, i reflekton nё besnikёri dhe bindje nga ana e pasuesve pasi qё nё
mёnyrё instiktive ndikon nё grupe dhe individ tё panjohur, e nga grupet i
mundёsohet pёrkrahje të madhe duke poseduar dhe pёrdorur fjalor tё fortё
komunikimi.
Formimi dhe intuita e zgjuar, prirja e tij pozitive pёr bashkëpunim dhe arritje tё
progresit, mos imponimi, ndikon tek tё tjerёt pasi qё ёshtё pjesё e natyrёs dhe
temperamentit njerёzor.
Rezultatet qё arrinë njё lider i kёsaj fushe i nxjerr pёrmes:
Motivimit tё punёtorёve pёr tё japur prodhim shtesë, punon nё struktura sociale pёr
tё ngritur moralin e pasuesve, gjё qё formon shoqёri, nё fushёn e biznesit punon
pozitivisht, qё reflekton nё pёrformancёn e pёrgjithshme tё organizatёs, krijon njё
ndjenjё tё unitetit nё drejtim tё organizimit. Lideri karizmatik nё disa raste ka edhe
efekte negative, si: vizioni i pёrbashkёt dhe ideve nё mes tё liderit dhe anёtarёve pёr
tё krijur energji tё madhe nё organizim, vetёbesimi mund tё qoj nё keq pёrdorimin e
pushtetit pёr shkak se ka aftёsi tё shkёlqyera tё komunikimit 220 .
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Karizmatik

Karakteristikat

Sukseset e arritura

Dobёsitë

Cilёsitë e vecanta tё pёrsonalitetit Cilёsitë, afёtsitë, besnikёrinë dhe
Siguria e plotё dhe aftёsitë e
Bёnё opinionin drejt vetes
energjinë e veçantë e pёrcjell tek vartёsit
komunikimit mund ta qoj
Ndёrton raporte tё mira mes tij dhee tij, ndёrton dhe bashkëvepron nё rrjenёkeqpёrdorim
tё pozitёs
te
ndjekёsve
dhe grupe
Mё shumё besim nё vetvete se tek ekipi
Varet nga fuqia e udhёheqёsve tё lartё

Deklarata shtesё
Bindёs nё bazё tё
aftёsive
Jo
dominues, vetёbesim
dhe isigurtё
I drejtuar pёr karrierë

Tabela 4. Paraqitja e tё dhёnave ndaj stilit Karizmatik
Stili Laissez‐Faire (Liberal)
Si delegues i kёtij stili, udhёheqjen e tij e lejon nё duart e tjerёve, i lejon anёtarёt e
grupit tё marrin vendime.
Dhёnia e lirisё sё plotё nga ana e pasuesve pёr tё vendosur rregulla pa pjesёmarrjen e
liderit, mos inkuadrimi nё vendime, mos pjesёmarrja dhe mungesa e kontakteve me
grupet e punёtorёve, mungesa e nxjerrjes sё udhёzimeve, vlerёsimeve dhe
pёrgjegjёsisë e pёrcepton kёtё lloj stili si i dёshtuar nё organizatёn me probleme 221 .
Sipas definicionit konkret tё kёtij lloj stili ёshtё se pёrpiqet tё jap mё pak tё
mundshmёn ndaj vartёsve tё tyre, ёshtё i zgjuar dhe i rreptë pasi qё mё tepёr i lenё
pёrshtypje dukja, veshja, mёnyra e tё jetuarit dhe kёnaqёsia pёr tu thirrur lider se sa
tё pёrkushtohet dhe tё arrinë rezultate nё misionin e tij/saj.
Kontrollin arrijnë ta kryejnë pёrmes mjeteve mё pak tё dukshme, ku nga ana e tyre
fitojnë besimin qё punёtorёt shquhen kur ata janё lёnё vetёm pёr t’iu pёrgjigjur
detyrimeve sipas mёnyrave tё tyre 222 .
Sukseset e tyre arrihen pёrmes anёtarёve tё grupit tё cilёt janё tё motivuar dhe tё
pёrgatitur. Po qё se anёtarёve apo grupeve tё punёs u mungojnë njohuritë apo
pёrvoja, ka mungesa kohore, gjatё realizimit tё obligimeve, prap se prap u bie barё
grupeve tё marrin vendime pёr ti zgjidhur problemet pa ndёrmjetёsim tё liderit,
situatё kjo e cila tregon dobёsinë e liderit, ku punёtorёt ndjehen tё pa aftё, jo tё
motivuar, por mund tё ketё edhe pasoja apo dёshtime nё realizimin e projekteve.
Nga ana tjetёr punёtorёt e kualifikuar mund tё lulёzojnë nё profesionet e tyre, tё
kenё motiv, tё ndjehen tё sigurt nё punёn e tyre pasi qё janё pak tё monitoruar, e
kryejnë punёn dhe zgjedhin problemet nё bazё tё aftёsisë sё tyre, por edhe nga
ofrimi i mjeteve dhe burimeve tё nevojshme qё i ofron lideri pёr organizatёn 223 .

221Brayan,

M., (2007) . “Lidershipi”. Ligjerata tё autorizuara. UVE Pejё,
http://www.businessdictionary.com
223 http://psychology.about.com
222
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Tabela 5. Paraqitja e tё dhёnave ndaj stilit Laissez‐ Faire [Liberal]

Pёrmbledhje
Nё kёtё punim janё paraqitur njohuritë bazё pёr pesё stilet e liderve, roli, rёndёsia,
veprimtaria qё siguron njё lider pёr tё realizuar objektivat nё mёnyrё efektive dhe
efikase, dhe pёrqendrimi i tyre nё pёrformancё e nё proceset e ndёrtimit tё njё
produkti, shёrbimi, motivit pёr nёpunёsitë, aplikimin dhe sigurimin e kontrollit,
identifikimin e dobёsive, teknikat e ndryshme pёr arritjen e rezultateve tё larta,
karakteristikat e veçanta dhe efektet e komunikimit pёr secilin nga pesё stilet e
liderit. Sipas teorive tё shumta qё janё studiuar dhe analizuar pёr pesё stilet e liderve,
janё nxjerrë informacione tё cilat mё poshtё do tё pёrshkruhen nё mёnyrё tё shkurtёr
duke i paraqitur definicionet pёr secilin nga pesё stilet e liderve:
Lideri Autokratik: Dominon anёtarёt e ekipit, duke pёrdorur veton pёr tё arritur njё
objektiv tё caktuar.
Lideri Burokratik: Nga ushtrimi i kontrollit tё lartё mund tё demoralizojë stafin, dhe
mund tё zvogёlojё aftёsinё e organizatёs pёr tё reaguar ndaj rrethinave tё
jashtme.Lideri Demokrat: Merr vendimin përfundimtar, ai ose ajo fton anëtarët e
tjerë të ekipit për të kontribuar në procesin e vendimmarrjes.
Lideri Karizmatik: Sjellë frymë dhe motiv tё ri nё organizatё, bashkëpunimet dhe
vendimet i merr sё bashku me ekipet e punёs.Lideri Laissez‐Faire (Liberal): Ushtron
pak kontroll mbi grupin e tij, duke i lёnё ata tё zgjedhin rolet dhe tё ndajnё detyrat,
apo tё marrё pjesё nё procesin e vendimarrjes. Qёllimi kryesor i punimit ka qenё pёr
tё ofruar tё dhёna sa mё tё sakta, qё tё jenё sa mё tё kuptueshme duke pёrdorur
gjuhёn e thjeshtё, tё qartё, duke sjellur informata tё cilat mund tё pёrdoren nga
individёt tё cilёt ende nuk e kanё tё qartё se cila anё e tyre do duhej pёrdorur pёr
udhёheqёsi, apo cilat veti t’i posedojnë pёr tu pёrcaktuar prej njёrit nga kёto pesё
stile tё lidershipit, nё fjalё.Duke pёrkufizuar nё mёnyrё tё shkurtёr pёrgjegjshmёrinë
e rolit nga secili stil i liderit, nё pёrkufizimin e fundit mund tё thuhet se udhёheqёsia
aktuale prej njё lideri, duke e marrё pёr bazё dhe adaptimin e natyrёs sё tij, stilit
udhёheqёs nё bazё tё situatёs qё gjindet, roli i tij/saj ёshtё t’i marrё pёr bazё vlerat e
pёrgjithshme nё brendin e organizatёs duke gjetur dhe bёrё bilancin mes burimeve tё
vёna nё dispozicion nga organizata dhe çdo herё nё pёrpjekje pёr tё arritur dhe
realizuar objektivat e qarta qё duhet formuluar nё bazё tё programit tё organizatёs.
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Ekonomia informale ne Shqiperi
Introduction
The informal economy is an important contributor to employment and
production everywhere in the world and especially in Albania. The term informal
economy is widely used in developin countries. Albanians have been very flexible and
adaptable. This flexibility and adaptability of the Albanians have been some of the
main sources of Albanian's economic growth during the transition process. Until the
beginning of 1991, for more than forty years, Albania was the poorest country in
Europe and the socialist regime was a real an obstacle to Albanian. We had
communist regime, a socialist centralized economy. There was a rigid communist
model which prevailed during 45 years in Albania, and that was a very difficult
period for Albania, the period of self‐isolation. During the years of communist rule
Albania had become a very rigorously centralized economy. Central planning had
virtually replaced all forms of market mechanisms. Within the context of five‐year
plans, all economic decisions on production, pricing, wage setting, investment and
external trade were centralized, while changes between the plans were generally
minimal.
After the collapse of communism in the other Eastern European countries
events pushed very quickly for Albania, having a lot of changes, through very
difficult paths. Since there we have no more central planning. A lot of events are
happening till we will go to the strong, consolidated economy. This process has
involved economic, political and social problems. A lot of new businesses have
started, some legacy and ilegacy, a lot of laws are approved, to support new
businesses.
Key words: ekonomi informale, emigracioni, papunwsia,
Sektori informal dhe zhvillimi ekonomik
Ka debate të shumta rreth konceptit te eonomisë informale. Me ekonomi informale
do të kuptojmë veprimtarite ekonomike të fshehura dhe ilegale, ku të ardhurat duhet
të raportohen ne autoritetet e taksave, por për arësye të ndryshme nuk janë të
raportuara. Kur themi ekonomi të fshehura nënkuptojmë ato biznese të vogla që janë
të paliçensuara, të pa rregjistruara. Ekonomia informale nënkupton një shkelje të
normave ligjore. Shumë studime tregojnë për një korrelacion negativ ndërmjet
korrupsionit dhe rritjes.
Ekonomia shqiptare eshtë permiresuar vazhdimisht gjate këtyre viteve te
demokracisë. Shqipëria është nje nga vendet më të varfëra ne Evropë. Ekonomia
shqiptare është prekur pjesërisht nga kriza financiare globale. Sigurisht kriza
financiare globale ka impaktin e vet ne ekonomi. Banka e Shqiperisë bën te gjitha
përpjekjet për të mbajtur normen e inflacionit ne objektivin e caktuar te 3%. Nisur
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nga sektoret e ndryshëm të ekonomisë mund të themi se sektori i ndërtimit i cili ka
qënë i fuqishëm deri pak vite me pare tani ka një normë në ulje të rritjes. Sektori i
industrisë ka pasur ndryshime pozitive për shkak të kostos së ulët të produkteve.
Ekonomia shqiptare është e orientuar drejt importit.
Gjatë 1990 ‐s dhe në vazhdim një numër i madh shqiptarësh kanë emigruar jashtë,
sidomos në Greqi dhe Itali. Emigrantë që kanë qenë një pjesë e madhe e forcave te
punës shqiptare kanë luajtur një rol të madh në ekonominë shqiptare. Një pjesë e
madhe e emigrantëve kanë sjellë remitanca ne vend.
Dy kategoritë e sektorit informal janë‐ ndërmarrjet informale dhe punësimi informal.
Punonjësit në një ndërmarrje informale i përkasin punësimit informal.
Politika monetare dhe fiskale
Sistemi bankar sot është një sistem bankar që është i privatizuar, ky privatizim
synonte të forconte sistemin financiar dhe te rriste eficencën e ekonomisë. Banka
Qendrore qëndron larg politikes, por qeveria është e lirë për marrë hua në sektorin
financiar. Qeveria merr borxh
në të dy tregut e brendshëm dhe tregjet
ndërkombëtare, kjo do të thot ne institucionet ndërkombëtare si Banka Botëror, me
kredi të buta. Qeveria kryesisht mbështetet në tregjet e brendshme, në huamarrje
për të krijuar mundësitë e financimit të investimeve publike.
Si politika monetare dhe politika fiskale luan rol te rëndësishëm në zhvillim, në
shpejtimin apo ngadalsimin e e rritjes ekonomike.
Sistemi i taksave ne Shqipëri
Vendet dizenjojnë sistemin e taksave në përputhje me nevojat specifike. Sistemi i
taksave të Shqipërisë është bazuar në taksën e sheshtë. Ne mendojmë që një një
normë e lartë taksë mund të ketë impakt negativ në konkurencë dhe në të ardhura.
Është shumë e rëndësishme për të bërë më të mirën kundrejt sistemit taksave për të
inkurajuar biznesin dhe turizmin.
Investimet e huaja direkte
Shqipëria është përpjekur për të tërhequr investime të huaja direkte. Sot është
prioritet rritja e investimeve të huaja direkte, sidomos në një situatë ku kemi rënie të
remitancave. Po punohet për të përmirësuar klimën e biznesit, duke ndërmarrë
reforma fiskale dhe legjislative dhe duke përmirësuar infrastrukturën. Per shembull
biznesi Gjerman është prezent me 50 kompani kryesisht të vogla dhe të mesme, apo
mund të përmentdim firmat Greke dhe Italiane që kanë filialet e tyre dhe ushtrojnë
veprimtarinë këtu në shqipëri.
Ne jemi nje vend që ofrojme mundësi të mira për investimet e huaja.
Asnjë sektor nuk është i mbylluyr për investimet e huaja.
Ne kemi një sistem taksash që nuk i diskriminon investitorët e huaj.
Vendi ynë ofron mundësi të mëdha për investime të huaja për shkak të:
• Lidhjeve historike dhe kulturore
• Pozicionit gjeografik
• Aksesit të lehtë në vendet fqinje dhe në vendet Evropiane
• Forcave të vlefshme pune, forca pune të përshtatshme dhe fleksibile.
• Kostove më të ulëta të transportit dhe kostove më të ulëta pune.
• Njohurive të gjuhëve te huaja
Ne jemi vend që kemi potenciale të mëdha dhe ofrojmë mundësi reale për të
investuar në energji, investime rurale, turizëm etj.
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Infrastruktura rrugore
Shumë investime janë bërë në përmirësimin e rrugëve, dhe në ndërtimin e rrugëve të
reja kombëtare dhe locale. Zonat rurale kanë pasur vështirësi për tu lidhur me pjesën
tjëtër. Fermerët e kishin të vështirë për t'u lidhur me tregjet lokale me produktet e
tyre. Infrastruktura e transportit është e nevojshme për të lehtësuar tregtinë dhe për
integrimin rajonal dhe për të siguruar rritje ekonomike.
Punësimi
Niveli i papunësisë është më i lartë në zonën veri‐lindje të vendit. Kjo është e lidhur
kryesisht me faktin që kjo zonë nuk kishte mundësi për të rimarrë, rifituar
veprimtaritë ekonomike të humbura pas 90‐s, për shkak të terrenit të thyer, zona
malore dhe për shkak të një infrastrukture të varfër dhe pamundësisë së lëvizjes në
vendet fqinjë. Papunësia dhe varfëria janë të lidhura së bashku. Megjithatë kemi
situata në të cilat veprimtaritë ekonomike nuk gjenerojnë të ardhura të mjaftueshme
për të nxjerrë popullin nga varfëria.
Shume duhet bërë për të përmirësuar sistemin e punësimit:
vendosja e një sistemi modern dhe unik të sistemit të punësimit në vend
 vendosja dhe zhvillimi i marrëdhënieve të partneritetit me aktorë të tjerë të
tregut të punës.
 zhvillimi i teknologjisë së informacionit në shërbimet e punësimit.
 përmirësimi i kontakteve me ndërmarrjet, bizneset etj
 zhvillimi, progresi i kapitalit human;
 permirësimi i bashkëpunimit ndërmjet privatit dhe sektorit shtetëror.
Katër përcaktuesit kryesore të ekonomisë informale janë Michael, N.R. (2011):
Faktori kryesor janë remitancat që përfaqësojnë një fraksin të rëndësishëm të
ekonomisë informale.
Korrupsioni‐ që ka impakt në nivele mikroekonomike dhe makroekonomike.
Punësimi informal dhe sektori tregtar.
Rrjeti ilegal i drogës dhe trafikut të njerëzve.
Emigracioni
Para vitit 1990, shqiptarët e kishin të vështirë të lëviznin nga njëri qytet në tjetrin dhe
nga njëra zonë në tjetrën. Për të lëvizur nga një qendër e banuar në një tjetër duhej
patjetër një aprovim zyrtar, ndërs lëvizjet për jashtë sigurisht që ishin rreptësishtë të
ndaluara.
Por në fillimet e 1990‐s, shqiptarët u përballën me një sërë ndryshimet politike dhe
ekonomike. Kemi nje rënie në këtë periudhë të kontrollit të individëve qe kërkonin të
lëviznin jashtë, por ama ishtë shumë e vështirë të merrje viza për vendet fqinjë apo
gjetkë.
Përveç kufizimeve burokratike, dëshira e shqiptarëve për të lënë vendin e tyre ishte
rritur tejmase dhe në të njëjtën kohë rënia e planifikimit të centralizuar çoi në një rritje
të papunësisë. Kjo e shoqëruar në atë periudhë edhe me mungesë të ushqimeve, bëri
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që shumë njerës të riskonin duke lënë shtëpitë e tyre për të gjetur punë jashtë. Ato
filluant të shkojnë në mënyrë ilegale, nga malet në Greqi apo nga deti për në Itali.
Shumë biznese të reja të filluara në Shqipëri startuan me paratë e fituara nga
emigrantët në Greqi.
Emigracioni ka qënë një faktor kryesor per 22 vite si lëvizjen e brendshme ashtu dhe
në atë jashtë, emigracion i përkohshëm apo i përhershëm. Asnjë vend në Evropë nuk
ka pasur një emigracion kaq të thellë sa në Shqiperë. Në fillimet e vitit 1990s dhe
pas përmbysjes së rregjimit komunist ne vendin tonë, kemi lëvizjen e shumë
individëve nga zonat e thella rurale drejt qyteteve, kjo për t'i shpëtuar varferisë që
mbizotëronte në këto zona. Ne këtë periudhë ndryshe nga periudha komuniste nuk
kemi pengesa apo vështirësi për të lëvizuar brenda vendit.. Kemi shumë të tjerë që
kanë gjetur menyra dhe forma nga më të ndryshme për të emigruar jashtë.
Sigurisht pavarësisht disa përfitimeve qe vijnë nga migracioni, kemi dhe pasoja
ekonomike dhe sociale1.
Për vendin tonë është e vështirë të absorbohen të gjithë këto emigrantë, shumica
prej të cilëve vijnë nga Greqia, që kërkojnë punë. Puna përfaqëson aspektin më të
rëndësishëm të jetës së refugjatit 2.

Njerëzit janë më të vetëdijshëm se cfarë kërkojnë dhe bizneset gjithashtu se çfarë
ofrojnë. Turizmi është shumë i ndjeshëm kundrejt çmimeve dhe normave të taksave
Turizmi është një nga degët që kontribon shumë në ekonomi, është një burim i të
ardhurave për buxhetin e vendit, por është një degë që ëshë shumë e ndjeshme ndaj
taksave.
Gjatë rregjimit komunist kemi vështirësi për brezin e ri për të vazhduar Universitetin.
Jo çdo i ri kishte të drejtë të vazhdonte universitetin, në kohën e munizmit, edhe pse
mund të ishte i shkëlqyer në mësime. Kështu, shume njerëz janë persekutuar në këtë
drejtim në rregjimin komunist. Ky ishte realiteti 22 vite më parë, para 1990‐s.
Pavarësisht sfidave të shumta, Shqipëria ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të
përmirësuar sisitemin arsimor.
• Sot ne kemi Universitete Publike dhe 35 Universitete Private. Universitetet
Publike janë krijuar shume vite me parë dhe kanë cilësi të lartë dhe staf me
kërkesa. Ndërsa Universitet private kanë infrastrukturë me të mirë,
teknologjinë më të fundit, por kanë mangësi të tjera si përsa i përket cilësisë.
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Arësyet që çojnë në krijimin e ekonomisë informale
Sipas Portes, a & Sassen ‐Koob, S 1987 katër lidhjet kryesore ndërmjet ekonomisë
formale dhe asaj informale janë 4:
 Zinxhiri i marketingut informal. Ky zinxhir përdoret nga industritë për të
shmangur kostot e mbajtjes se stafit të shitjes.


Zinxhiri i furnizimit informal: Punonjës informalë që shërbejnë si furnizues
të inputeve të blerësve lokale që pastaj perdoret firma formale.



Shërbimet e ndërtimit dhe të riparimeve. Firmat formale përdorin punonjës
informalë.



Prodhimi. Kemi punonjës part time apo full time qe nuk janë të rregjistruar



Barrierat për të hyrë në ekonominë formale.



Dobesia që vihet re tek disa zyrtarë të lartë për të zbatuar me korrektësi
ligjet, krijon mundësinë e lindjes dhe të rritjes së informalitetit ekonomike.



Numer jo i madh i vendeve të punës në sektorin publik, dhe konkurenca jo e
drejtë në sektorin privat çon ne gjetjen e përdorimin e formave nga më të
ndryshme për të gjetur vende pune.



Për bizneset e reja ka shumë avantazhe për të punuar në hije, shmang
pagimin e taksave, nuk ke siguracione për të bërë.



Në qoftë se normat e taksave do të jenë të larta dhe mundësia për t'i zbuluar
këto biznese të vogla, sigurisht që do kemi sektor informal apo biznese
informale.



KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Remittancat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomikë.



Disa skeme investimi piramidë në Shqipëri kanë luajtur një rol të
rëndësishëm në rënien e rritjes ekonomike



Deri tani ëshë bërë shumëpër të përmirësuar performancën ekonomike



Rritja e numrit të emigrantëve që po kthehen në Shqipëri është rritur, duke
rritur në këtë mënyrë papunësinë por në anën tjëtër rrit dhe forcat e punes
qe kanë në përbërje njerëz me aftësi dhe eksperiencë
Deri tani nuk kemi risk në sigurinë e depozitave në Bankat në Shqipëri por
kemi ulje të huadhënies.
Një sistem eficent i taksave krijon mundesistë, shanset dhe kushtet e
favorshme për investime, krijon më tepër zhvillim, krijon më tepër vende
pune, duke e bërë në këtë mënyrë ekonominë më konkuruese.
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Firmat që punojnë në të zezë synojnë të jenë të vogla dhe dëshirojnë të
qëndrojnë të tilla, sepse në këtë mënyrë do të tërheqin më pak vëmendjen e
autoriteteve.
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Vjollca Salihu
Ekonomia e Kosovës mundësi apo sfidë për invesitorët e huaj
Abstracti
Qëllimi i këtij hulumtimi është të elaborjë çështjen se sa Kosova është e përgatitur që
të tërheq kapitalin e huaj, së pari – nga aspekti i politikës ekonomike dhe financiare,
pastaj nga aspekti ligjor. Përkundër rritjes ekonomike prej 3.9% e deklaruar për vitin
2012 në e kohën krizës globale, vendi ynë është duke u përballur me shkallën më të
lartë papunësisë që llogaritet të jetë mbi 45% që do të thotë se çdo i dyti qytetar i
Kosovës është i papunë. Për evitimin e këtyre krizave ekonomike të cilat vazhdimisht
e prekin Kosovën e pasluftës duhen bërë strategji qeveritare dhe duhen siguruar
legjislacionet e nevojshme për të tërhequr investitorët e huaj që të vazhdojnë të
investojnë në Kosovë edhe më tutje.
Pra nëpërmjet këtij hulumtimi synojmë të prezantojmë strategjitë për evitimin e
krizave më të thella dhe krijimi i bazës për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në
Kosovë duhet të bëhet përmes forcimit të strukturës së ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme dhe përmes stimulimit të prodhimit industrial, përfshirë këtu bujqësinë dhe
eksploatimin e minierave dhe të mineraleve.
I. Hyrje
Kosova është shtet i ri, me një ekonomi të brishtë, të dalur nga lufta e përgjakshme.
Kjo luftë, gjatë viteve 1990 – 1999 e përcolli dërrmimin dhe shkatërrimin definitiv të
Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë (RSFJ), pjesë e së cilës ishte edhe
Kosova. Kosova është edhe shtet i varfër, me shumë probleme dhe vështirësi. Fill pas
Luftës dhe hyrjes së Forcave të KFOR‐it, në të njëjtën kohë, Kosova hyri
drejtpërdrejtë në faze të tranzicionit. Të dhënat në vijim, më fuqishëm ilustrojnë
rrethanat me të cilat sot ballafaqohet Kosova
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Vështirësitë me të cilat Kosova është duke u ballafaquar në fushën ekonomike janë të
mëdha. Kosova mund t´i përballojë më lehtë këto vështirësi nëse ka, respektivisht,
nëse i krijon kushtet për investim të kapitalit të huaj.
Çështja është se sa Kosova është e përgatitur që të tërheq kapitalin e huaj,
së pari – nga aspekti ligjor, pastaj – nga aspekti i politikës ekonomike dhe financiare.
Banka Europiane për Rimëkëmbje dhe Zhvillim (BERZH), këto ditë (informatë nga
htypi ditor) argumentoi se, brenda Eurozonës, po konstatohet një farë intensifikimi i
krizës në Eurozonë dhe se në muajt e ardhshëm do të ketë një pasiguri që do të
reflektohet edhe në Kosovë, Shqipëri dhe në rajon. Mbase ky rajon, do të mund t´i
shmanget recesionit në vitet vijuese, por niveli i rritjes ekonomike gjithsesi do të jetë
shumë i ulët. 224 Ky fakt, nxit dhe përforcon qëndrimin politiko‐ekonomik në rajon që
të ndërmerren masat edhe më inkurajuese që mundësojnë përshpejtimin e procesit të
investimit të kapitalit të huaj, veçmas në Kosovë.
II. Historik i Shkurtër i Ekonomisë së Kosovës
Edhe pse një vend i vogël, Kosova me pozitën e saj gjeografike ka arritur të jetë
qendër tranzite për zhvillimin e ekonomisë së Rajonit. E dalë nga lufta 14 vite më
parë, Kosova ka kaluar një tranzicion historik sa u përket zhvillimeve politike,
ekonomike, sociale e kulturore. Me gjithë politikat e vazhdueshme të pasluftës për të
ngritur ekonominë e vendit, Kosova ende mbetet një vend problematik në këtë
çështje. Me një ekonomi të re dhe dinamike baza e saj është transformuar nga një
ekonomi centraliste e dirigjuar, në një ekonomi të hapur të tregut. Qëllimi i saj është
rritja e konkurrencës së kësaj ekonomie, duke rritur kapacitetin e saj eksportues për
të zvogëluar deficitin tregtar që Kosova aktualisht ka 225 . E ndodhur në Evropën
Juglindore, ekonomia e Kosovës është bërë pjesë e integrimeve ekonomike të këtij
rajoni, të cilat ofrojnë mundësitë e zgjerimit të tregut në një hapësirë mjaftë të gjerë.
Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit, Kosova ofron një sërë përparësish
komparative siç janë: popullsia e re dhe mjaftë mirë e kualifikuar, resurset natyrore,
kushtet e volitshme klimatike, infrastruktura e re, politika fiskale me taksat më të
ulëta tatimore në rajon, pozita gjeografike me qasje në tregun rajonal të CEFTA‐së
dhe në atë të Bashkimit Evropian. Kosova përveç se është anëtare e CEFTA‐së, në
qershor të vitit 2009 është anëtarësuar edhe në FMN (Fondi Monetare
Ndërkombëtar) dhe BB (Banka Botërore) dhe aspiron në mekanizma tjerë të
fuqishëm ekonomiko‐financiar si BERZH, Organizata botërore e Tregtisë OBT,etj.
Ekonomia e Kosovës ka kaluar një transformim të thellë të cilën e ka përjetuar pas
224
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Statistika këto të marra nga Agjensioni Kosovar I Privatizimit për vitin 2012. Privatizimi është
bërë në 14 valë të privatizimit.
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vitit 1999, me çlirimin e Kosovës nga Serbia. Një ndër sfidat me të cilat ajo u përball
gjatë dekadës së fundit është edhe procesi i privatizimit. Vetëm gjatë vitit 2009
gjithsej 114 ndërmarrje shoqërore të reja u shpallen për privatizim, duke ngritur
kështu në 569 numrin e ndërmarrjeve shoqërore të tenderuara për privatizim deri në
fund të vitit 2009. Ndërkaq numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve shoqërore të
privatizuara deri në vitin 2012 arriti në 920, dhe në raportet e Agjensionit Kosovar të
Privatizimit thuhet se 660 sosh janë privatizuar me spin‐off Sukses më të madh në
zhvillimi e ekonomisë Kosova ka arritur tri vitet e fundit 226 .
Sektorët më të zhvilluar të ekonomisë së saj mbeten sektori bankar, tregtia, sektori I
privatizimit, turizmi që kohët e fundit e sidomos pas luftës është zhvilluar hovshëm,
pastaj sektori I ndërtimtarisë që mbetet sektori më I zhvilluar I ekonomisë se
vendit 227 .
III. Ekonomia e Kosovës një sfidë e vazhdueshme
Përkundër rritjes ekonomike prej 3.9% e deklaruar për vitin 2012 në e kohën krizës
globale, vendi ynë është duke u përballur me shkallën më të lartë papunësisë që
llogaritet të jetë mbi 45% që do të thotë se çdo i dyti qytetar i Kosovës është i
papunë.
Mungesa e një perspektive të qartë për të rinjtë e vendit tonë është duke i shtyrë ata
që vazhdimisht të kërkojnë alternativa të tjera për një mirëqenie më të mirë duke
kërkuar kështu që të emigrojnë në vendet perëndimore. Arsyet se pse këta të rinj janë
duke humbur vullnetin për të jetuar dhe punuar në vendlindje janë të shumët duke
filluar nga papunësia e një shkalle të lartë, korrupsioni gjithnjë e më shumë në rritje,
kriminaliteti, mos funksionimi i shtetit ligjor, mungesa e investimeve të huaja në
vendin tonë që për vitin që lamë pas kanë shënuar një rënieje prej plotë 54% dhe
shkaku i rënies së këtyre investimeve nuk ka hapje të vendeve të reja të punës. Andaj
për evitimine e këtyre krizave ekonomike të cilat vazhdimisht e prekin Kosovën e
pasluftës duhen bërë strategji qeveritare dhe duhen siguruar legjislacionet e
nevojshme për të tërhequr investitorët e huaj që të vazhdojnë të investojnë në Kosovë
edhe më tutje. Dihet se krizat e mëdha financiare që prekin edhe vendet më të
zhvilluara të botës janë normale, por shtetet e mëdha si Shtetet e Bashkuara, Kina,
Japonia, Gjermania, Anglia etj, që janë edhe shtetet më të forta ekonomike kanë
prodhimtari të tyren dhe janë vet investitorë në vendet e tyre andaj rimëkëmbën më
lehtë, ndërkaq Kosova pa një strategji investime nuk do të mund të rimëkëmbej për
shumë kohë.Evitimi i krizave më të thella dhe krijimi i bazës për zhvillim të
qëndrueshëm ekonomik në Kosovë duhet të bëhet përmes forcimit të strukturës së
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe përmes stimulimit të prodhimit industrial,
përfshirë këtu bujqësinë dhe eksploatimin e minierave dhe të mineraleve.
Që kjo strategji të ketë sukses, nevojiten investime të huaja që sot mungojnë në
Kosovë. Shënimet e viti 2004 dëshmojnë se nga afro 8 miliardë dollarë që kanë
rrjedhur në vitet 1999‐2004 në drejtim të Evropës Juglindore në formë të investime të
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Deri me tani Kosova ka grumbulluar rreth 600 milionë euro .
Spin‐off: Asetet dhe një numër i kufizuar i obligimeve të Ndërmarrjes Shoqërore janë
transferuar në kompanitë aksionare të themeluara rishtazi (Kompania e re) dhe aksionet e
kompanive të reja do të shpallen në tender për shitje investitorëve privat. Obligimet dhe punëtorët i
mbeten NSH-së (“Kompania e vjetër”).
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drejtpërdrejta, vetëm 30 milionë janë investuar në Kosovë. Arsyet për këtë qëndrojnë
në mungesën për nxitjen e investitorëve të huaj 228 .
Procesi i tranzicionit dhe transformimit të ekonomisë, është shumë i gjatë, i
mundimshëm dhe shkakton shpenzime të larta shoqërore. Prandaj e vetmja terapi në
këto rrethana janë investimet e huaja të kapitalit si domosdoshmëri, pa të cilat
ekonomia e Kosovës vështirë se do të mund të arrijë zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik në kushtet e ekonomisë së tregut të lirë. Investimet e huaja drejtpërdrejt
ndikon në zbutjen e papunësisë, sigurimin e tregjeve të jashtëm, ardhjen e
teknologjisë më të re në prodhimtari dhe shërbime, si dhe përmirësojnë të hyrat
buxhetore të vendit. Për këtë Kosova duhet patjetër që të krijoj kushte shumë të
volitshme administrativo‐ligjore me qëllim që investitorët e huaj dhe vendor të
sigurohen në mënyrë optimale për investimet e kapitalit të tyre. Ndërkaq sa I përket
zhvillimit të ekonomisë kosovare për vitin 2013 përballjet më të mëdha mund të jenë
rënia e remitencave 229 , pastaj si rezultat i krizës që po përballet bota si dhe vendet
më të zhvilluara të Evropës mund të kemi rënie edhe të investimeve të huaja direkte,
rënie të eksportit si dhe mund të kemi edhe efekte negative në fushën e kreditimit
nga sektori financiar pasi që po vërehet trendë e uljes së dhënies së kredive krahasuar
me periudhat paraprake 230 .
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MA. Flora Gjoni 231
Integrimi ekonomik rajonal i Shkodrës dhe përfitimet që ka nga
marrëveshjet e tregtisë së lire me Malin e Zi
Proceset integruese dhe bashkëpunimi ndërajonal, përbëjnë një faktor mjaft të
rëndësishëm zhvillimi për cdo vend, i cili bëhet pjesë përbërëse e këtyre proceseve.
Këto fenomene të reja ekonomike, të cilat janë intensifikuar shumë aktualisht, kanë
ndikuar fuqimisht në strukturimin ekonomik të vendit tonë, por edhe të rajonit të
Shkodrës. Krahas këtij faktori në intensifikimin e këtyre relacioneve, kanë ndikuar
edhe faktorë të tjerë, që në të shumtën janë të përbashkët për të dy vendet, por që në
themel të zhvillimit të tyre ekonomik kanë këto procese integruese. Marrëveshjet e
Tregtisë së Lirë kanë rritur në mënyrë të vecantë bashkëpunimet e rajonit të Shkodrës
me Malin e Zi. Faktorët kryesorë pse me Malin e Zi janë më të shprehura këto
relacione në shumë sektorë të ekonomisë janë:
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Fqinjësia dhe afërsia gjeografike me të, fakt ky që ka ndikuar në mënyrë të
vecantë në relacionet tregtare mes tyre, dhe prej këtej edhe më gjërë me
vendet e tjera të rajonit.
Historiku pothuajse i njëjtë i popujve të këtyre shteteve gjatë gjithë etapave
të zhvillimit ekonomik, social, kulturor të tyre.
Vënde të cilat vijnë nga të njëjtat sisteme zhvillimi, dhe sot pothuajse me të
njëjtët strukturë të degëve të ekonomisë.
Një tranzicion i gjatë për të dy vendet me pothuajse të njëjtat problematika
ekonomike‐ sociale e politike.
Perspektiva e përbashkët për tu anëtarizuar në të gjitha organizmat
evropianë e ndërkombëtarë etj.
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Vëndet më të zhvilluara sot në botë, kanë kaluar etapa të tilla zhvillimi, të cilat
janë të orientuara drejt posedimit të një mirëqenie sa më të lartë, ku kjo e fundit më
shumë se cdo gjë është e lidhur më sferën e shërbimeve.
Edhe shoqëria shqiptare në këto vite tranzicioni ka arritur në një stad të tillë
zhvillimi, ku cilësia e jetës matet nga cilësia e shërbimeve si dhe nga elementë të
tjerë që kanë të bëjnë me nivelin e edukimit, shëndetësisë, argëtimit etj, të cilat
tashmë janë të admirueshme dhe të mundshme për cdo njeri.
Tranzicioni ekonomik në rajonin e Shkodrës tregon për një strukturim të ri të
ekonomisë së tij , ekonomi e cila është orientuar kryesisht drejt rritjes së veprimtarive
tregtare dhe shërbimeve, duke ju kthyer kështu gjenezës së këtij rajoni në historikun
e zhvillimit të tij të hershëm.
Vitaliteti i këtyre veprimtarive aktualisht, duket në të gjitha të dhënat për
zhvillimin ekonomik të rajonit gjatë gjithë përiudhës së tranzicionit, pasojë kjo e
politikave të zhvillimit rajonal të qeverisjes qëndrore e lokale si në kuadër vendi,
ashtu edhe në nivel rajonal..
Sektori i shërbimeve karakterizohet si një degë, ku rezultatet e saj
evidentohen më mirë, vetëm në kuadër rajonal. Kjo tregon se pavarësisht se këto degë
janë të zhvilluara në shumë zona të vendit, ato kanë nivele të ndryshme zhvillimi e
perceptimi, dhe si degë prioritare e ekonomisë, sektori i shërbimeve rezultatet e veta i
evidenton në kuadër rajonal. Ky sektor ekonomik për shkak se është i bashkërenduar
me zhvillimin industrial, tradicionalisht është lëvruar dhe përfaqësuar më shumë në
zonat e mëdha urbane sesa në ato rurale. Në këto të fundit nuk do të thotë, që nuk
lëvrohet ky sektor, por përfaqësohet nga shërbime me karakter fillestar, për shkak se
aktiviteti dominues i tyre është bujqësia.
Që sektori i shërbimeve dhe tregtia ka një peshë të madhe në ekonominë e
rajonit të Shkodrës e tregon edhe grafiku i mëposhtëm, ku vetëm në 2010, dhe i gjithë
sektori terciar kishte peshën kryesore si përsa i përket numrit të subjekteve, ashtu
edhe për numrin e punonjësve në këto degë: 232
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Krahas me zhvillimin e madh që ka pasë ky sektor kohët e fundit, po vëmë re
një farë ringjallje edhe të sektorit prodhues, vecanarisht këtu të industrisë së lehtë e
ushqimore, degë e cila operon në përpunimin e produkteve bujqësore e blegtorale.
Shkodra në këto degë dallohet kryesisht në prodhimin e djathit e sallamit,
bile këtu ka shumë të punësuar nga Mali i Zi , të cilët sjellin përvojën e tyre në këto
degë, ndërkohë që ka filluar në masë me teknologji të avancuar prodhimi i bukës e
më pak nëndegëve të tjera të kësaj industrie.
Rajoni I Shkodrës disponon potenciale të pashfrytëzuara të disa prodhimeve
të cilat mund të eksportohen në rajon e më gjërë. Këtu mund të përmendim
eksportimi i nënprodukteve bujqësore e blektorale të papërpunuara e të përpunuara, që
historikisht ky rajon ka prodhuar, por edhe që aktualisht është edhe eksportuese e
tyre në tregjet e Malit të Zi apo në vende të tjera. Rajoni i Shkodrës eksporton
sidomos në tregjet malazeze, por edhe në vende të tjera, domaten, trangullin,
pjeshkët, rrushin, pije alkoolike e freskuese, duhanin, mishin e nënproduktet e tij,
qumështin e nënproduktet e tij etj.
Nga ana e firmave malazeze këtu në rajonin e Shkodrës pak kanë depërtuar,
përmendim këtu firmën Mobileri Kurti, ku prodhimet e saj parapëlqehen nga
konsumatorët shkodranë. Ka edhe disa firma të prodhimeve të nënprodukteve të
qumështit malazez që tregtohen në tregun shkodran, por kjo nuk do të thotë që
mund të konkurrojë prodhimin vendas, i cili është i një cilësie mjaft të mirë e brënda
standarteve eoropiane.
Një degë me një peshë jo të vogël në kuadër të degës së industris dhe që ka
dalë denjësisht në tregun e huaj malazez e më gjërë, është edhe industria prodhimeve
tradicionale të rajonit, me kërkesa të jashtëzakonshme nga të gjithë vizitorët që vijnë
në qytetin tonë. Janë vetë familjet qytetare shkodrane, por edhe ato të zonave rurale ,
që tradicionalisht janë marrë me këto aktivitete shumë herët, të cilët sot kanë
kontribuar në rimëkëmbjen e tyre dhe që furnizojnë tregun me këto prodhime. Këto
mallra potencialisht mund të themi me plot bindje, kanë hyre në tregun vendas dhe
të huaj dhe që përbëjnë një atraksion të madh për turistët vendas e të huaj.
Shprehje e vitalitetit industrial të rajonit të Shkodrës është zhvillimi i
industrisë së lehtë, trikotazheve, prodhimit të këpucëve, pëlhurave, përpunim druri,
ushqimore, material ndërtimi etj.
Biznesetshkofrane apo malazeze, që aktualisht eksportojnë prodhimet e tyre
nga rajoni i Shkodrës në Mal të Zi dhe anasjelltas janë: 233
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Në rajonin tonë shumë aktivitete operojnë ose si ndërmarrje me kapital të
përbashkët, ose vetëm kapital i huaj, me materiale të porositura për tregun e huaj.
Këtë na e tregojnë edhe grafikët e mëposhtëm, ku në përgjithësi, peshën më të madhe
në aktivitetet ekonomike të rajonit të Shkodrës e kanë bizneset me kapital të huaj, të
përfshira këtu edhe firmat malazeze 234
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Ky fakt ka konseguencat e veta pozitive, pasi interesi i firmave të huaja për
të investuar në rajonin tone, është shtuar së tepërmi kohët e fundit.
Zgjerimi së tepërmi kohët e fundit i industrive agroindustriale ka rritur
mundësinë për mallrat që prodhohen nga kjo degë, që konkurrojnë jo vetëm brënda
vendit, por edhe në tregjet e Malit të Zi, Kosovë, Bosnjës etj
Një degë me perspektivë për rajonin mbetet sektori i turizmit, për të cilat
Shkodra ka një perspektivë të garantuar dhe me potencialet që disponon në këtë
degë, mund të jëtë promotori i rritjes ekonomike të rajonit, megjithë konkurrencën e
fortë që ka me vendet e rajonit (Malin e Zi, Kroacinë) etj. Pozita e privilegjuar ka
krijuar mundësinë për të zhvilluar lloje të ndryshme të turizmit, dukë tërhequr
shumë vizitorë të huaj. Kjo më tepër në drejtim të turizmit historik se sa atij balnear,
për shkak të një konkurrence më të madhe nga ky lloj në vendet e tjera trajonit.
Dogana e Muriqanit radhitet në kuadër vendi si dogana e dytë pas asaj të Kapshticës,
për hyrjet më të mëdha të turistëve të huaj. 235 Gjatë stinës së verës vetëm në qytetin e
Shkodrës vijnë për ta vizituar në ditë shumë turistë nga qytete të ndryshme të Malit
të Zi, por edhe nga Kroacia, Bosnja e vende të tjera të Europës që vizitojnë Malin e Zi
dhe prej andej vijnë për të vizituar e parë vlerat kulturore e historike të qytetit tonë.
Intensifikimit të relacioneve ndërshtetërore në ditët e sotme i shërbejnë
pjesmarrjet në organizmat e ndryshme ndërkombëtare ekonomike e politike, por më
mirë se cdo gjë në këto bashkëpunime mes vendeve të rajonit me priorotet mbeten
Marrveshjet e Tregtisë së Lirë.
Tregtia e lirë në ditët e sotme është elementi kryesor nxitës, që rajoni të
konkurojë në sajë të resurseve, që disponon në mënyrë sa më konkuruese e eficente.
234
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Krijimi i Europës globale, e cila është në zgjerim e sipër, kërkon nga të gjitha vendet
që aspirojnë të jenë pjesë integrale e saj, të përballojnë të gjitha sfida integruese duke
zbatuar të gjitha rregullat e lojës, në mënyrë që edhe ne të konsiderohemi partnerë
të denjë të saj. Kjo është një sfidë shumë e madhe për vendin e në vecanti për Rajonin
tonë, proces i cili ka bërë që bizneset shkodrane, të jenë të përgjegjshme në
kuptimin e preferencave të konsumatorit europian.
Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë, të nëshkruara në 2002 me vëndet e Europës
Juglindore, janë një arritje për të gjitha vendet pjesmarrëse, me ndikime në
ndryshimin e klimës së komunikimit tregtar e për pasojë edhe në të gjitha fushat e
tjera ekonomike, politike e kulturore midis tyre. 236
Shkodra gjatë tranzicionit ekonomik ka intensifikuar marrdhënie tregtare
vecanarisht me Malin e Zi, duke eksportuar kryesisht prodhime tradicionale si nga
sektorët prodhues, ashtu edhe prodhime bio të të gjitha llojeve. Reduktimi i tarifave
doganore me Malin e Zi i ka dhënë rezultatet e veta në zhvillimin e degëve të
prodhimit, të cilat po bëhen gjithnjë e më konkuruese jo vetëm në vendin tonë, por
edhe më gjërë në relacionet tregtare me shtetet fqinjë. Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë
me vendet e rajonit në përgjithësi e në vecanti me Malin e Zi, kanë sjellë disa
avantazhe për rajonin e Shkodrës. Këtu mund të përmendim:
1. Avantazhi kryesor nga aplikimi i këtyre marrëveshjeve është ndikimi i
fuqishëm me të cilën ato kanë patur në strukturimin ekonomik të rajonit e të
vendit tonë në përgjithësi. Nga një ekonomi që mbështetej vetëm te zhvillimi
i industrisë së rëndë, tani në një ekonomi shërbimi e mbështetur kryesisht te
degët e sektorit terciar. Kjo e lidhur me faktin se këto degë kanë patur
konseguencat e veta direkt në rritjen e mirëqenies së popullsisë dhe në një
punësim më të mirë të popullsisë së rajonit të Shkodrës.
2. Marrëveshjet kanë ndikuar në rritjen e aftësive konkuruese me mallra, të cilat
kanë mundësinë përballjeje, jo vetëm me konsumatorin vendas, por edhe atë
malazez e më gjërë.
3. Për rajonin e rrjedhimisht edhe për vendin tonë, këto marrveshje kanë
ndikuar edhe në rritjen e interesit të firmave të huaja për të investuar.
4. Reduktimi i kufizimeve në marrëdhëniet tregtare për disa mallra e shërbime,
ka ndikuar në uljen e cmimeve për këto produkte të mësipërme si dhe rritje
të konkurrencës. Elementi i fundit ndikon fuqimisht edhe në zhvillimin e
teknologjisë për prodhimin e e këtyre mallrave.
5. Duke parë që rajoni po bëhet konkurues në disa aspekte, vëmë re rritjen e
inisiativave sipërmarrëse, pikërisht në ato degë prodhuese, ku është e
mundur konkurrimi me të njëjtat mallra midis rajonit të Shkodrës e atij të
Malit të Zi.
6. Nxitja e eksporteve me vendet e rajonit ka ndikuar edhe në krijimin e
vendeve të reja të punës, duke zbutur deri diku këtë problematikë kryesore
në rajon, atë të papunësisë. Janë shumë punëtorë shkodranë që janë të
punësur në Mal të Zi, kryesisht punësim sezonal.
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Krahas avantazheve të këtyre marrëveshjeve, mund të evidentojmë edhe disa anë
negative, të cilat janë evidentuar gjatë zbatimit të tyre dhe marrëdhënieve
ndërajonale.
1.

Procesi i konkurrencës ka bërë që për disa produkte të kemi një farë rënje
deri diku të prodhimeve vendase për shkak të një konkurrence më të madhe
në cilësi të prodhimeve të huaja sesa ato të rajonit të Shkodrës. Kjo sic e
theksuam më lart, vihet re në sektorin turistik.
2. Heqja e tarifave doganore për mallrat të caktuara ka sjellë paksimin e të
ardhurave nga këto mallra, kjo me konseguencat e veta negative në buxhetin
e shtetit.
3. Një efekt tjetër negative është edhe fakti që jo të gjitha bizneset që
konkurrojnë në relacionet tregtare me vendet e tjera të rajonit, zhvillojnë
konkurrencë të ndershme. Zhvillimi konkurrencës së pandershme nga ana e
bizneseve të ndryshme, duket tek shmangja nga detyrimet doganore, duke
hyrë ose nxjerrë mallra kontrabandë, kjo si nga bizneset shqiptare ashtu edhe
nga ato të vendeve të rajonit.
Pavarësisht nga këto të fundit, marrëveshjet kanë krijuar shumë oportunitete
për ekonominë e rajonit të Shkodrës, të cilat mbetet vetëm të mirëmenaxhohen nga
organet qeverisëse vendore e qëndrore, si dhe nga vetë bizneset individuale.
Marrëveshjet ndërajonale përbëjnë prioritete të fuqishme, të cilat kanë ndikuar
pozitivisht në zhvillimin ekonomik të rajonit të Shkodrës, pavarësisht se në disa
momente të caktuara eksportet me këtë shtet nuk kanë patur rritje, për shkak të
konkurrencës më të fortë të mallrave të tyre e në mënyrë të vecantë këtu në sferës së
shërbimeve.
Si konkluzion, për një integrim gjithëpërfshirës të rajonit në proceset e reja,
rajoni ka disa garanci, të cilat do të bëjnë që ai të përballojë me sukses këto sfida :








Potencialet ekonomike të rajonit përbëjnë një garant të fuqishëm për një
zhvillim të shpejtë e konkurues me të gjitha vendet e rajonit.
Rritja e vazhdueshme e cilësisë së shërbimeve në rajonin e Shkodrës, degë e
cila duhet t’i përgjigjet jo vetëm konsumatorit vendas, por edhe atij të huaj.
Krahas firmave të mëdha në shërbime duhet të stimulohen edhe firmat e
vogla, të cilat që të kenë sukses në treg, duhet të prodhojnë, jo vetëm me
cilësi por edhe në shumëllojshmëri, ndryshe nga homologët e mëdhenj.
Hartimi i politikave të tilla që të nxisin një zhvillim me një strukturë të gjërë
ekonomike, në mënyrë që nëpërmjet integrimit rajonal të kalojmë në atë
europian.
Konkurrimi në rajon me mallrat ë industrive tradicionale, prodhime
bujqësore e blektorale, zhvillim të turizmit, do të jetë garant për një integrim
ndërajonal e më gjërë.
Marrëveshjeve të Tregtisë së Lirë me vendet e rajonit ofrojnë oportunitete të
jashtëzakonshme në shërbim të gjallërimit të ekonomisë së rajonit dhe janë
bërë nxitëse në konkurrencën dhe qarkullimin e mallrave.
Komuniteti i biznesit shkodran që të depërtojë në tregun e huaj duhet të
krijojë kooperime me firma të huaja dhe të aplikojë teknologji të
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standarteve bashkëkohore në prodhim, në mënyrë që në finalizim të arrihen
standartet ndërkombëtare të cilësisë së mallrave.
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Agricultural export‐imports, their performance and structure.

Abstract.
Principles on which was organized foreign trade with challenging and centrally
planned economy were in union with the directives of the state parties and fully
support on its forces. In the 1980s the growth of exports takes imperative character to
provide more value to be invested in the economy.
Foreign trade had features of an isolated economy, although after 1987, its geographic
orientation assigns western countries. Major changes take place after 1991 with the
foreign exchanges. Stages of a tranzition trade consist in : adaptation as the
reorientation of exchanges towards EU countries (Italy, Germany, Greece etc.),
structural adjustments as modification of exchanged product’s structures and
institutional changes as an expression of political will towards integration into the
EU, within the reform measures.
Until 2000, import‐exports geographic orientation aims to the European Union, to
other countries and to eastern Europe. Currently the orientation of exports with
priority to Italy, Greece, Kosovo is explained by the gravitational theory, which
analyzes the exchanges, according to geographic proximity which favored the trade.
This priority orientation results even for imports where Italy and Greece are
respectively 15.4% and 12.9% in total.
In the export promotion strategy had priority the maturity of products, their quality,
processing technologies, the size of the offer and its concentration, the identification
of products that presents comparative and advantages tendencies.
The indicator that expresses this advantage is Ballas index ‐ calculated as the ratio of
the difference of export‐import for each commodity by the sum of total import and
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export of all goods and services of a country. Negative values show the absence of
comparative advantages and the opposite. Exports have increased but are estimated
to be greater.
Keywords: exports, imports, trade volume, coverage coefficient, degree of Economy
openness, Ballast index, comparative advantages, economic growth, accomplishments
of needs for agricultural products, the trade deficit.
1. Introduction
Agricultural export ‐ imports are an important aspect of performance of agriculture as
a priority branch and influential in the development and growth of the country. They
have features of economic and social systems, their economic policies in agricultural
areas, as well as conditional from the manufacturing facility, the level of cooperation
and integration efficiency of agricultural marketing system etc. These and other
factors have affected a significant impact on the degree of opening of the economy
(which expresses the ratio of export + import / GDP in%). In the period 1998‐2001,
this indicator has varied by 37% to almost 40% , the lowest in four Balkan countries.
Albania is a country with access to the entire European market, which is estimated
with 14 trillion dollars. The experience of many European countries shows that they
have an exports indicator over 50% of Gross domestic product. We started with a low
dose. In 2004 exports were 22%, today are close to 35% but in the future we have to
be absolutely over 50% to 70% to ensure normal economic growth in the country.
According to the experts of BB (I. Gill) the best way to stimulate exports is to provide
more host environment for foreign investments.
Based on the above in this paper are made great effort to analyze the problem in its
dynamics, to identify relevant phenomenon and to give possible suggestions for
performance with successive agricultural exports.
2. Paper and methods
The prepared material has widespread support and as follows:
a) Regional studies on the competitiveness of agro‐food products in the Balkan
market for 2002‐2003.
b) Different analysis on foreign trade in the period before and after 1990.
c) Statisticore sources MAFCP of 2000‐2011, the application of the method of
grouping, synthesis analysis, tabular, comparison review in the dynamics of issues on
agricultural export and import .
3.Results and discussions
Trading system in our country was liberalized in 1990. Exports ‐ imports as the
content of this system would be free, with important primary role and no proxies in
favor of the country's economic development and EU integration efforts.
Signing of free trade agreements in the region brought about significant change in
trade relations with our Balkans neighbors by strengthening circulation of products
and technology, this would means for the country new commercial space and new
export destinations, opportunities of promoting foreign investment, the introduction
of modern technology, increase of production, supply goods cheaper for consumers
Albanian etc.
Upon to the introduction of the market economy and the opening of trade, the flow
of imports in Albania increased significantly as a result of the demand for imported
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goods, which for the degree of divesification, quality and safety can not be
accomplished by Gross domestic product (GDP). Exports have increased but have
not been able to amortize trade deficit, which has an impact on the macroeconomic
situation of the country. Though the degree of opening of the economy in Albania
indicated an increase over the years, even if the contribution of trade volume in Gross
domestic product (GDP) turns down about (45.3%) and very low in comparison with
other countries in the region (90‐94%) for the year 2010.
As above we are to analyze, in general and specific, the agricultural exports and
imports.
3.1 General view of agricultural import – exports.
Based on statistical yearbook MBUMK4 for the period 2000‐2011 is noted that:
a)Agricultural exports have recorded growing values for each year and in the
2011/2000 they are tripled. From 3827 million ALL in 2000, their value amounts to
12,098 million for the year 2011. In the structure trading volume that occupy a small
importance has varied from 10% in 2000 to 12.5% in 2011.
b) Agricultural imports have also increased quality during each year for the period
examined, and in 2011/2000 they proved to have increased with 2.43 times. From
34856milion ALL in 2000, their value amounts to 80,293 million ALL in 2011. In the
structure trading volume they occupy very considerable importance, which varies
from 90% in 2000 to 87% for 2011.
c) Agricultural trade volume, as a sum of the exports with imports growing at
average rates of its constituent elements, and in 2011/2000 it resulted in 2.62 times
increased in value.
d) D‐ the ratio of coverage of imports by agricultural exports is too small, it varies
from 11% in 2000 to 14.3% in 2011. This indicator in relation to the total import‐export
results also with low importance.
e) Report Export / Import is also not balanced. It varies from 1 to 9 for 2000 in the 1
to 7 for the year 2011, with a degree of improvement of 2.6% on average per year.
Despite the extremely low level, especially for the two recent indicators (the coverage
coefficient and the exports / imports report) or small importance of exports in
agricultural trade volume, a carefully examination is likely to highlight some positive
trends, whether they are still weak during the period. The consideration with the
responsibility of these trends is in favor of promoting incentives especially for our
agricultural exports in the future.
The achieved level of agricultural imports and exports but also in total , wich are
conditioned in the range of indicators for 2002 are :
1. The total balance standardized (BTS) calculated as the ratio of the
difference of exports by imports and their total amount, resulting to about ‐
63%.
2. The total balance standardized (BTS) calculated as the ratio of the
difference that agricultural exports and agricultural imports amount for
agriculture, marks the value of ‐ 83.4%.
3. Report of total exports to total imports is around 23%.
4. Report of agricultural exports to total exports resulted 8% in confront with
the countries of the region that have the highest, example Croatia 10%,
Macedonia 19%, Serbia 20%, and so on.
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5. Report on agricultural imports in confront of total imports were 20% when
in the region it ranges from 9‐10%.
6. The rate of agricultural products needs to be calculated from the ratio of
production to realize the quantity of product produced + import‐export of
that product, results as follows for some products:
• For corn to the extent of 90%, when Croatia and Serbia respectively 106%
and 102%.
• 92% for potato when the region of 97‐98%
• for vegetables 95% when the region of 98‐100%
• 53% fruit when the region of 66‐106%
• for meat a total of 58% when the region of 36‐96%
• 97% milk when the region of 78‐97%
• 193% eggs when the region of 84‐103%, and so on.
In the dynamics of years this indicator as everyone else undergoes its changes that
are conditional by the size not only of gross domestic production, but also by the
quantity exported or imported for the relevant product. So, as one example for the
wine products , indicator to accomplish needs displayed as below7in Table No3.1.
Wine prodution index in percentage.
Year
Index (%)
2009
2010
2011

50.0
43.2
42.8

On the other hand the geography of export’s distribution and agricultural import
according the states results to be for 2011 as follows:
Table.No 3.2.Agricultural exports‐imports value in % by countries,2011
Nr
EU Countries
Export (%)
Import (%)
2011
2011
1.
Italy
40.7
15.4
2.
Germany
9.4
4.0
3.
Kosovo
8.9
1.8
4.
Greece
8.9
12.9
5.
Austria
5.3
3.7
6.
Turkey
4.3
4.7
7.
United States
4.2
2.4
8.
Macedonia
3.3
3.5
9.
Spain
2.4
‐
10. Bulgaria
1.8
3.4
11. Serbia
1.7
3.0
12. Bosnia
and 1.4
2.3
Herzegovina
13.
France
1.3
5.0
14. Croatia
1.2
3.1
15. Montenegro
0.6
‐
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16.
17.
18.
19.
20.

Hungary
Poland
Romania
Switzerland

0.5
0.5
0.4
0.4

2.3
4.1
1.8
‐

From the above can be found as follows:
A. For exports deemed:
• Their destination had as guide "gravitational theory" that takes into
consideration geographical distance between trade partners . So for the first
six places of the list it seems that residents respect this economic criterion.
• Concluded that despite the importance of each country in our exports they
may be divided into five groups:
Table.No 3.3 The importance of each country in our exports
Valeu in %
Country No
0.4‐0.9
1.2‐1.8
2.4‐5.3
8.9‐9.4
..‐40.7

6 Countries
5
5
3
1

Excluding Italy there is a concentration of escalated destinations agricultural exports
that is the result as a tradition established over the years as well as the growing
demand for our products agriculture; as economic criterion enforcement of
international trade as well as the maturity, standardization and increasing safety of
our products.
B.For imports, we can say that:
 Their origins has as priority Italy and Greece with 15.4% and 12.9%
respectively of the total.


In all other cases found about a uniformity in the importance and
the role they have in agricultural imports.

3.2 Agricultural Exports, their performance and structure.
For the period analyzed (2000‐2011) situation regarding agricultural exports appear
like this:
Table No3.4. Exports by sector (million ALL),from 2000‐2011.

Nr Products
1 Agriculture
2 Farming
3 Agro industry
Total

2000

2005

2009

2010

2011 2011/2000
(%)

1724
58
2045
3827

1945
186
3436
5567

2630
964
3942
7536

3246
994
4914
9154

4137
1315
6646
12098
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240
2267
325
316

The dates highlight the following table:
First, is an increase in exports as a whole and by sector throughout the period. In
total, the average annual increase results in 19.6%, while by specific‐sector results
double in farming, 12.7% for agriculture and 20.5% agroindustry. Seems clear that
livestock and agro‐industry have had satisfactory growth rates.
Second, the improvements result in the structure of exports by sectors. So, the
importance of agriculture in total from 45% in 2000 occupies 34% in 2011 to almost
24% less. Farmig in this aspect has visible improvements because of the 2% occupied
in 2000, in 2011 resulting in 11% when 2009 arrives at 13%. Agro‐industry by 53%
resulting in 55% in 2011 to nearly 4% growth point.
Third, in the context of each sector analysis of exports for 2010‐2011 highlights the
difference in growth indicators in quantitative and qualitative parameters in total
resulting situation as follows :
a‐ large increase in the amount of the increase in value in 32% of cases (10)
b‐ Increase in small amounts by the increase in value in 68% of cases (21)
c‐ negative growth in exports results:
• quantitative parameters in 32% of cases (10/31)
• parameters of the values for 26% of cases (8/31)
• quantitative parameters lersor (qualitative), with 23% of the cases (7/31)
Fourth, the types of products with positive performance in exports under each
identified sector to be as follows for the year 2011/2010:
a) agriculture; tomatoes, cucumbers indicator realization of 200‐261% in valuei.
indicator realization potato on the amount of the value of 430‐540%
ii. fruits in quantity indicator realization of the value of 160‐163%, etc.
b) For farming; only honey resulting realized in 170‐180% and livestock by 145‐158%.
c) For agroindustry; resulting mineral water, and any other vegetable oil.
Fifth, for seven major states agricultural export destinations for the year 2011/2010
index is above 100% ranges from 113% to 193% with significant exports appear
achieves with Kosovo 193%, with Turkey (165%), withAustria (148%), Italy and
Germany by 126% and 135% of the other.
Sixth, for some products result in a decrease in sales prices for the year 2011/2010 and
this for particular states. So eggs mark a price decline of 15% in Kosovo and 20% in
Greece, melon with Kosovo, Macedonia and Montenegro has decreased by 10‐20%, so
also for other tomatoes.
The performance of exports to growth is considered part of engagement in
agriculture development, economic growth in general and readiness for integration;
but estimated to have low levels compared with other countries of region. Our
potentials are great, also favor the conditions for permanency performance, but also
limiting factors are very related;
‐ infrastructure relatively undeveloped rural areas complicates the released of
products on the market.
‐ the fragmentation of agricultural land that impedes the effective organization of
production and concentration of agricultural products supply, reduce the efficiency
and the cost per product unit;
– the abstinence of total agricultural land in width and depth for a number of
reasons that are known.
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– low livel of credit agricultural investment in this sector, low support for agriculture
budget in relation to other branches or the necessity of further growth of direct
subsidies.
– standardization and certification of products as an important element of trade with
the region, the EU‐reverse and beyond, which are competitive with those markets, to
bring the legislation to the requirements of the European standards.
3.3 Agricultural Imports, their performance and structure.
Situation of agricultural imports for the period analyzed (2000‐2011) is presented as
such:
Table No3.5. Imports by sector (million ALL)from 2000‐2011.

Nr

Products
1 Agriculture
2 Farming
3 Agro industry
Total

2000

2005

2009

2010

2011 2011/2000
(%)

9658
3091
22107
34856

12878
4877
24690
42445

17315
9300
42602
69217

20564
9784
49495
80293

22791
9570
52433
84794

236
310
237
243

From the dates of Table naturally recorded as follows:
First, there is an increase in imports in general and by sector during the period, with
the exception of livestock that in 2011/2010 mark a landing of 214 million ALL or 8%
less. The average annual growth results in 13%, agriculture and agro‐industry with
12.4% and 12.5%, while livestock 19.1% annually.
Second, the structure of imports by sector marks improvements. Farming from 28%
in 2000 resulting in 27% in 2011. Farming by 9% goes to 12% and agro‐industry from
63% to 61% in 2011.
Third, excluding the period 2009/2005 where the increase in imports scores 163% for
all other periods after 2000, imports are characterized by:
• An increase in their entirety period
• During different stages of growth results in a decrease
• Their increase is less of exports
• Their report is still higher exports
Fourth, in the context of each sector identified differences in the analysis of imports
from the quantitative point of view the values for each product, for 2010‐2011 results
in this situation:
• Increase in major quantities > by the increase in the amount of 22% of the
cases (13 such)
• Increase in small quantities< by the increase in the amount of 76% of the
cases (44 such)
• Increase in the quantities equal to the increase in the amount 2% of cases (2
such)
• Negative growth in the quantitative results in 36% and in terms of value
with 26% of cases.
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Fifth, against agro products with agricultural and farming products are marked with
more decrease of imports in quantity, especially to vegetables in general, fruits, eggs,
meat, beef etc. From the fact that gross domestic production has resulted in
continual improvement towards completion customer requirements.
Sixth, excluding Russia, Brazil, Turkey, Austria and any other country where imports
have increased by 107‐117%: with whatever other places they are reduced to the extent
of 3% to 11%.
Upon entry into the country's economy in Albania import’s flow increased
significantly as a result of the gap (lack of goods in the market) increased internal
demand and gross domestic production inability to respond to explosive needs.
Even during January 2013 according to INSTAT , is noted as growth in imports and
exports, so exports, compared to a month ago December 2012 increased by 1.2% more
to January 2012 with 34.6%. While imports resulted in a decrease respective 27.3%
and 8.1%. The dates shows the trend improvement in indicators reports of export,
import rate coverage, trade deficit.
What worthwhile to improve with force for imports is the fact that between DCMs
prior to 2013 are those that speak for the removal of VAT for agricultural machinery
and equipment, for the raw material that is used in agriculture and agro‐industry to
improve the living racial livestock, that will affect the growth of domestic production,
incentive exports and establishing harmonious relations between export and import.
3.4 Our export‐ imports in confront with the EU Region.
In addition, we judge that analysis can be seen in the context of some comparisons to
our import export performance with the countries of the region as well as EU. A
summary situation is presented in the following :
Table No3.6. Some comparisons agricultural export‐ imports (4) (%)
N Country
Exports
Imports
r
2009/2 2010/200 2011/201
2009/20 2010/200 2011/201
1
2
3

EU‐ 27
Region
Albania

008
9658
3091
22107

9
12878
4877
24690

0
17315
9300
42602

08
20564
9784
49495

9
22791
9570
52433

0
236
310
237

The data can be recorded as follows:
First, for exports in all cases marked increase from year to year, which displayed the
best performance in the region rapidly, and finally with the EU (27). Seems that this
increase has taken sustainability features improvement.
Second, for imports is displayed a fluctuating trend during growth in the early years
and decline thereafter, which results more emphasis in the countries of the region,
with the EU and finally to us.
Third, compared to other countries in the region, the performance of exports is
resulting more visible against Croatia and Bosnia ‐ Herzegovina, and for imports to
Macedonia, Bosnia and Montenegro.
Fourth, compared with EU countries the performance of our exports is estimated
more satisfactory to Cyprus, Italy, Greece, France and the situation of imports to
Spain, Slovenia, Belgium.
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Fifth, in each case for both exports and imports our indicator value or absolute
magnitude are across periods much smaller compared to any place of the region or
the EU.
Sixth, if we mention Kosovo it seems clear that it within our region has a positive
performance with exports and imports, as well as the sizes (volumes) with high
exports in 2011 it ranked with Italy, Greece, Germany, Austria.
In the case of our country, the phenomenon ecorded during this period is the fact
that exports result in higher growth than its own agricultural growth in total,
according to the sectors that are composed, respectively 9‐32% and 3‐7% on average
per year. This indicates that the potential for exporting are great for our country,
except agricultural products that should get more push from measures mention
above in favor of reducing the country's dependence on imports.

4. Conclusion
From the above analysis reached the following main conclusions;
 major changes after 1991 were materialized with foreign exchanges.
Our trade system was liberalized and entered in the phase of
regional requirements and beyond.


flow of imports to our country grow substantially because, for a
variety of reasons that are unknown, the quantity‐quality and safety
of goods may not meet the satisfactory production.



Exports have increased but they aren’t able to amortize satisfactory
trade deficit.



Report export / import has undergone some minor improvements
but is still not balanced, and the percentage of coverage of imports
by exports resulting very low and with an insignificant
improvement.



Recorded improvements in its structure of exports and imports, by
sector of agriculture and the dynamics of the years.



Our exporting potentials are great evaluated, but should be done
spontaneously with the gradual mitigtion of several limiting factors
in agricultural development related to agricultural and agro‐
industrial infrastructure, land consolidation and its rational
parcellation, which increased the level of creditm, budget support
and subsidies directly to farmers etc.



Removal of VAT on imports of machinery and agricultural
equipment, for the raw materials subjects that are used in
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In the context of the above ideas would be efficient, rational and
useful for feremerin‐state of our society in general, the organization
of a complete national network for collecting‐trading agricultural
products. This for the fact that the problem of expport is not subject
belonging to farm to solve but a specific structure of the
cooperative.



Exclusion rates in order to approximate our legislation with that of
the EU, in the framework of standards, product quality, food safety,
etc.



Further performance for exporting and importing agricultural
certainly will be based on consumption causes as basic elements to
market, but not on unfair fight of competition, to hit domestic
production in the interest of importing groups of EU countries or
Serbia (the case of milk, causes as sensational media scandal during
February‐March 2013). It seems that all this fact accompli‐media
theory aims to prevent the creation of common national market
about 7 million people with extraordinary profits for Albanian
economy.



Importing groups of milk from 100% today cover 50% of the
Albanian market, which means that increase the chances of further
investments in modern technologies of milk, and so on that will
gradually lead to a reduction of the trade deficit by almost 15% of
GDP in 2013, 10.6% in 2015.
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E drejta e ankimit si pjese themelore e te drejta te njeriut.
Abstrakti
Ne kete punim analizohet pozita e se drejtes se ankimit ne legjislacionin shqiptar dhe
ne korrpusin e te drejtave themelore te njeriut si dhe vendin qe kjo e drejte ze ne
sistemin europian te se drejtes (Neni 13 KEDNJ) 237
Qellimi i tij eshte evidentimi i rolit, pozicionit dhe rendesise qe kjo e drejte paraqet
ne legjislacionin e brendshem,si dhe ne kuadrin e perafrimit te legjislacionit vendas
me ate europian.
Legjislacioni jone paraqitet mjaft i plote, per sa i perket garantimit formal te te
drejtave dhe lirive themelore. Ky aspekt behet akoma me i dukshem nqs marrim
parasysh faktin qe keto liri jane sanksionuar ne Kushtetute ne standartin me te larte,
ne formen e nje katalogu te te drejtave te njeriut. 238 Njohja e statusit te brendshem
per traktatet nderkombetare te ratifikuara dhe e statusit kushtetues per K.E.D.NJ,
perfaqeson nje tjeter aspekt te rendesishme te legjislacionit shqipetar. Akordimi i
ketij statusi ne rendin e brendshem juridik, ben te mundur qe individet te mund te
gezojne ne kuadrin e se drejtes se brendshme, te drejtat dhe lirite e njohura nga
KEDNJ.
Pervec garancise formale te ofruar nga legjislacioni ne fuqi, ekzistenca e
institucioneve dhe procedurave nepermjet te cilave individet adresojne ankimet e
tyre, ploteson kuadrin material te garancive te ofruara. Ne saje te funksionimit te
sistemit gjyqesor individeve ju krijohet mundesia te paraqesin pretendimet e tyre , ne
menyre qe ate gjykojne mbi themelin e ketyre ceshtjeve.
Rekursi administrative paraqet nje tjetere alternative efektive per te zgjidhur
konfliktin e lindur me nxjerjen e aktit administrative publkk i cili cenon te drejtat e
individeve.
Menyrat te tjera te garantimit te te drejtave te njeriut jane ankimi ne Gjykaten
Kushteuese si shkalla me e larte e sistemit gjyqesor, si dhe ankimi ne institucionin e
Avokatit te Popullit.
Pavaresisht te gjitha mundesive per ankimim qe i ofrohen individit, perseri ne ditet e
sotme ende hasen problem serioze dhe shkelje te te drejtave te njeriut.
1.LEGJISLACIONI AKTUAL SHQIPTAR DHE GARANCITE QE OFRON AI PER
GARANTIMIN DHE ZBATIMIN E NENIT 13 TE KONVENTES EUROPIANE TE TE
DREJTAVE TE NJERIUT.
Deklarata universal e te drejtave te njeriut ne nenin 10 dhe 8 te saj shprehet
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NENI 13”E drejta për zgjidhje efektive” Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e
përcaktuara në këtë Konventë, ka të drejtën e një zgjidhjeje efektive para një organi kombëtar,
pavarësisht se shkelja është kryer nga persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve të tyre
zyrtare.
238
Neni 15 e ne vazhdim I Kushtetues se RSh‐se
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Cdokush ka te drejta te barabarta te degjohet, drejtesisht e publikisht, nga
nje gjykate e pavarur hde e paanshme, ne menyre qe te merret nje vendim
mbi te drejtat dhe detyrimet e tij apo mbi akuzen penale te ngritur ndaj tij.



Cdo person ka te drejten e nje rekursi efektiv parpara juridiksioneve
kombetare koompetente per veprimet qe shkelin te drejtat themelore qe I
njihen atij nga Kushtetuta apo nga ligjet.

Konventa Europiane e te drejtave te Njeritut ne nenin 6.1 dhe 13 te tij shprehet:
 Cdo person ka te drejte qe ceshtja e tij te degjohet drejtesisht, publikisht dhe
Brenda nje afati te arsyeshem nga nje gjykate e pavarur dhe e paanshme e
krijuar me ligj, e cila do te vendose si per mosmarveshjet ne lidhje me te
drejtat dhe detyrimet e tij te natyres civile, ashtu edhe per bazueshmerine e
cdo akuze te natyres penale qe I eshte drejtuar.


Cdo personi te cilit I jane shkelur lirite dhe te drejtate njohura ne kete
Konvente, ka te drejte te parqese nje ankim efektiv perpara nje instance
kombetare dhe atehere kur kjo shkelje mund te jete kryer nga persona qe
veprojne Brenda ushtrimit te funksioneve te tyre zyrtare.

Ankimi eshte mjeti me I rendesishem per te realizuar apo rivendosur nje te
drejte te shkelur, te cenuar apo mohuar. Ankimi eshte mjet procedurial, rruga me
ane te te ciles individi mund te arrije plotesimin e te drejtes se tij te pretenduar.
Si nje e drejte e rendesishme ankimi ne aspektin procedurial duhet te jete I
specifikuar, I hollesishem, I qarte per te mos lejuar shkeljen e te drejtave te tjera
nga pamundesia per te berre ankim.
Kushtetuta e RSH e sanksionon kete te drejte ne nje sere nenesh te saj sic jane:
neni 42, neni 43, neni 44 dhe nenin 48.
 Liria, prona dhe te drejtat e njohura me Kushtetute dhe me ligj nuk
mund te cenoehen pa nje process te rregullt ligjor.



Kushdo per mbrojtjen e te drejtave, lirive dhe interesave te tij
kushtetuese dhe ligjore, ose ne rastin e akuzave te ngrituar kunder tij, ka
te drejten e nje gjykimi te drejte dhe public, Brenda nje afati te
arsyeshem, nga nje gjykate e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Kushto ka te drejte te ankohet kunder nje vendimi gjyqesor, ne nje
gjykate me te larte, pervecse kur ne Kushtetute parashikohet ndryshe



Kushdo ka te drejte te reabilitohet dhe/ose zhdemtohet ne perputhje me
ligjin, ne rast se eshte demtuar per shkak ten je akti, veprimi ose
mosveprimi te paligjshem te organeve shteterore.



Kushdo vete ose se bashku me te tjeret mund ti drejtoje kerkese, ankese
ose verejtje organeve publike, te cilat jane te detyruara te pergjigjen ne
afatet dhe kushtet e caktuara me ligj.
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Ankimi eshte nje e drejte themelore e njeriut, e drejte e cila presupozon te drejten e
individit per ankim me pretendimin e nje te drejte te shkelur, ekzistencen e
autoriteteve shteterore kompetente per shqyrtim, pranimin e ankimit per shqyrtim,
afate te kenaqshme per shqyrtim, shqyrtim objektiv, te drejten per shqyrtimin e
ankimit ne shkalle me te larte si dhe garantimin per reabilitimin e tij si rezultat I
shqyrtimit dhe pranimit te ankeses.
1.1 E drjte e ankimit ne nivel kushtetues
Per te nisur analizen e legjislacionit shqiptar nen driten e nenit 13 padyshim qe
fillimish I drejtohemi Kushtetutes, ne te cilen garantimi I ketyre te drejtave shfaqet
ne menyre te dukshme sic e permendem dhe me lart. Pervec Kushtetutes qe perben
burimin prim r te se drejtes per nje process te rregullt ligjor vend te rendesishem ze
dhe Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut, si pjese e sistemit te brendshem dhe
me konkretisht neni 6 I saj. 239
Me rendesi shfaqen edhe mekanizmat garantues te se drejtes per nje process te
rregullt ligjor.
Se pari: mund te permendim organet qe jane te detyruara te zbatojne e te sigurojne
per cdo person qe paraqitet para tyre, te drejten per nje process te rregullt ligjor. Te
tilla jane gjykatat e juridiksionit te zakonshem. Interpretimitet e ketyre gjykatave jene
shume te rendesishme per te garantuar te drejten per nje process te rregullt ligjor, per
aq kohe sa ajo mbete e paperkufizuar. E pakufizuar dhe ne zhvillim. Gjykatat e
zakonshme kontrollojne njera tjetre ne lidhje me respektimin e procesit te rregullt
ligjor. Gjykata e Apelti dhe Gjykat e larte i prishin vendimet e gjykatave me te ulta
nese konstatojne shkelje proceduriale, qe ne thelb jane shkelje te se drejtes per nje
process te rregullt ligjor.
Se dyti: si mekanizem garantues shfaqet Gjykata Kushtetuese e cila per shkeljen e
prcesit te rregullt ligjorvepron si shkalle e katert gjykimi. Praktika e kesaj gjykate
eshte shume e rendesishme per kete te drejte sepse behet interpretimi I saj ne
kendveshtrimin kushtetues dhe zgjidhen ne menyre perfundimtare ankesat e
individeve.

239

NENI 6 E drejta për një proces të rregullt 1. Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht,
publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e
cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu
edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij. Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në
sallën e gjykatës mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, në interes
të moralit, tërendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur kjo kërkohet nga interesat e
të miturve osembrojtja e jetës private të palëve në proces ose në shkallën që çmohet tepër e nevojshme nga
gjykata, kur nërrethana të veçanta publiciteti do të dëmtonte interesat e drejtësisë.2. Çdo person i akuzuar
për një vepër penale prezumohet i pafajshëm, derisa fajësia e tij të provohet ligjërisht.3. Çdo i akuzuar për një
vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:a. të informohet brenda një afati sa më të shkurtër, në një
gjuhë që ai e kupton dhe në mënyrë të hollësishme, për natyrën dhe për shkakun e akuzës që ngrihet ndaj tij; .
t’i jepet koha dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes;c. të mbrohet vetë ose të ndihmohet
nga një mbrojtës zgjedhur prej tij, ose në qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer
mbrojtësin, t’i mundësohet
ndihma ligjore falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë;d. të pyesë ose të kërkojë që të merren në pyetje
dëshmitarët e akuzës dhe të ketë të drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të
njëjta me dëshmitarët e akuzës;e. të ndihmohet falas nga një përkthyes në qoftë se nuk kupton ose nuk flet
gjuhën e përdorur në gjyq.
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Se treti: shfaqet Gjykata Europiane te te drejtave te njeriut. Ky mekanizem shqyrton
ankesat e individeve ndaj shteteve qe shkelin te drejta dhe lirite e njohura nga
Konventat.
a. Gjykata Kushteuese si mjet efektiv ankimi 240
Mbrojta ne pergjithesi e te drejtave dhe lirive themelore te shtetasve perben
padyshim boshtin qendror te te gjithe organizimit dhe funksionimit te gjykatave
kushtetuese. Nder te tjerat nje nga kompetenca e saj eshte edhe ajo e shqyrtimit te
kerkesave te individeve, e njohur me termin “ankim kushtetues”. Mundesia e ankimit
edhe ne Gjykaten Kushtetuese eshte jo vetem ne dobi te individit por edhe te shtetit
qe e krijon kete mundesi, pasi vendoset edhe nje ‘filter’ tjeter Brenda vendit per
shqyrtimin e ceshtjeve konkrete, aq me teper qe ky ‘filter’ eshte teje I specializuar ne
mbrojtjen e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut.Gjykata Kushtetuese shqiptare
konsiderohet si mjet ankimi efektiv I brendshem ligjor, per sa I perket kerkesave me
object shkelje e se drejtes per nje process te rregullt ligjor.
Kufizimet qe mund ti behen te drejtes se ankimit sipas percaktimit te nenit 6 te
Konventes behen vetem ne rastet kur keto kufizime ndjekin nje qellim te ligjshem
dhe nuk cenojne thelbin e kesaj te drejte.
b.Avokati i Popullit, si organ kushtetues 241
Miratimi i Kushtetutese se Republikes se Shqiperise ne 28.11.1998, solli nje risi ne
organizimin institucional shteteror. Per here te para u parashikua krijimi I nje
institucioni te ri te pavarur, institucioni I Avokatit te Populli, funksioni kryesor i te
cilit eshte “mbrojtja e te drejtave dhe lirive dhe interesave te ligjshme te individit nga
veprimet apo mosveprimet e paligjshme dhe te parregullta te organeve te
administrates shteterore. Avokatiti te Popullit mund ti drejtohet cdo individ, grup
individesh dhe organizata jofitimprurese, te cilat pretendojne se I jane shkelur te
drejtat, lirite dhe interest e lighshme. Keto shkelje duhet te kene ndoshur si pasoje e
veprimeve apo mosveprimeve te paligjshme e te parregullta te administrates
publike.Avokati I Popullit mund te nise shqyrtimin e nje ceshtje, pervec se me ane te
kerkesave dhe ankesave te individeve, edhe me iniciativen e tij, kryesisht per ceshtje
te vecanta qe jane bere publike paraprakisht. Kur vendos te pranoje nje kerkesa
Avokati I Popullit vendos ne menyre diskrecionale dhe vendimet e tij nuk i
nenshtohen rregullave te cilave u nenshtohet nje vendim gjykate, dhe pergjithesisht
nuk njihet nje instance me e larte ku vendimi I Avokati I Popullit mund te
ankimohet.
1.2 Tipare te organizimit gjyqesor ne Republiken e Shqiperise
Nje nga instancat kryesore te ankimit ku individi mund te drejtohe eshte dhe sistemi
gjyqesor. Sistemi gjyqesr perbehet nga tre shkalle ankimi. Perkatesisht Gjykata e
Shkalles se Pare, Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Larte. Gjithashtu ekziston dhe
Gjykata ushtarake e shkalles se pare dhe e Apelit.me ligj mund te krijohen gjykata te
vecanta te cilat jane te specializuara ne fusha te caktuara, ku mund te permendim
240

Ligji nr.8577, datë 10.2.2000 “Per organizmin dhe funksionimin e Gjykates Kushtetuese te
Republikes se Shqiperise”
241
Ligji Nr: 8454 dt: 04.02.1999 “Mbi Avokatin e Popullit”
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Gjykaten e Krimeve te Renda. Gjykata e Shkalles se Pare sipas juridiksionit gjykon
ceshtje civile dhe penale. Keto gjykata ndodhen ne cdo rreth dhe gjykojne ceshtje per
here te pare. Gjykata e Apelit shqyrton ne shkalle te dyte te gjitha ceshtjet e gjykuara
nga Gjykata e Shkalles se Pare te cilat ankimohen nga palet ndergjyqese.
Gjykata e Larte eshte autoriteti me i larte gjyqesor i cili ka juridiksion rishikues dhe
fillestar. Keto vendime jane te detyrueshme per gjykatat me te ulta me gjykimin e
ceshtjeve te ngjashme.
Ndjekja penale dhe akuza perfaqesohen nga prokurori. Prokurori ushtron funksionin
e tij prane sistemit gjyqesor,por sin je organ i pavarur. Prokuroria eshte organ
hierarkik dhe I centralizuar nen autoritetin e Prokurorit te Pergjithshem.
Tiparet e ankimit civil sipas Kodit te Procedures Civile 242
Legjislacioni procedurialo‐civil ka reflektuar ne nje menyre me te detajuar kerkesat e
nenit 13 te konventes Europiane per te drejtat e njeriut. Ne te trajtohet gjeresisht
ankimi civil,efektiviteti I padise civile,procedurat e ankimit ndaj vendimeve te formes
te prere dhe shume aspekte te tjera qe lidhen me gjykimin e nje pretendimi civil.
Karakteristike per juridiksionin civil eshte fakti se gjykatat vihen ne levizje vetem nga
palet. Ne kete menyre individi qe I drejtohet gjykates gjen tek ajo nje menyre per te
realizuar te drejtat e tij. Procesi I gjykimit te pretendimeve civile mbeshtetet ne disa
parime nder te cilat mund te permendim:
 Pavaresia e gjykatave


Dhenia e drejtesise vetem nga gjykata



Kontadiktorialiteti



Disponibiliteti



Barazia e provave



Oraliteti



E drejta e mbrojtjes



Zhvillimi I gjykimit me dyer te hapur

Ne teresine e tyre keto parime krijojne premisa dhe mundesojne per personin qe I
drejtohet gjykates,nje gjykim te drejte dhe te paanshem. Ne pershtatje me kerkesat e
nenit 13 per nje teresi mjetesh ankimore Kodi I Procedures Civile parashikon si mjete
te tilla ndaj vendimeve te gjykates,ankimi ne gjykaten e apelit,rekursi ne ghykaten e
larte dhe rishikimin e vendimit. Ankimi eshte akti me ane te se ciles palet ne proces
parashtrojne kundershtimet e tyre ndaj vendimit te gjykates per te mbrojtur te
drejten dhe interesat e tyre. Gjykata e Apelit pasi shqyrton ceshtjen ne themel mund
te vendose:
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Lenien ne fuqi te vendimit te gjykates se Shkalles se Pare



Ndryshimin e vendimit



Prishjen e vendimit dhe pushimin e ceshtjes



Prishjen e vendimit dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne gjykaten e
Shkalles se Pare

Vendimi I Gjykates se Apelit mund te ankimohet nepermjet rekursit ne Gjykaten e
Larte vetem kur :
 Nuk eshte respektuar ose zbatuar keq ligji


Per shkelje te renda proceduriale



Per shkelje qe kane ndikuar ne venien e drejtesise

Ne kete rast Kolegji Civil I Gjykates se Larte mund te vendose :
 Lenien ne fuqi te vendimit


Prishjen e vendimit



Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit te
Gjykates se Shkalles se Pare



Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit dhe dergimin per rishikim me nje
tjeter trup gjykues



Prishjen e vendimit te Gjykates se Apelit dhe te Gjykates se Shkalles se Pare
dhe dergimin e ceshtjes ne Gjykaten e Shkalles se Pare



Ndryshimin e vendimit te Gjykates te Apelit dhe te Shkalles se Pare



Prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes

Si nje mjet ligjor mbrojtes, legjislacioni parashikon edhe rishikimin e vendimit te
formes se prere. Kjo kerkese paraqitet para Gjykates se Larte.
1.4 Juridiksioni penal sipas Kodit te Procedures Penale 243
Neni 2 i protokollit 7 te Koventes parashikon te drejten e apelit per nje ceshtje penale.
“Cdo person i deklaruar fajtor per nje veper penale nga nje gjykate ka te drejte te
paraqese per shqyrtimperpara nje gjykate me te larte deklarimin e fajesise ose
denimin. Ushtrimi i kesaj te dreje, duke perfshire shkaqet per te cilat ajo mund te
ushtrohe, jane te percaktuara ne ligj. Kjo e drejte mund te kete perjashtime per veprat
e lehta sic jane percaktuar nga ligji, ose i interesuari ka qene gjykuar ne shkalle te
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pare nga gjykata me e larte, ose deklaruar fajtor dhe denuar ne vijim te nje rekursi
kunder pafajesise se tij”
Shkelja e te drejtes se ankimit mund te coje ne shkeljen e se drejtes kushtetuese per
nje process te rregullt ligjor. Pamundesia e ushtrimit te kesaj te drejte mund te cenoje
te drejten e mbrojtjes, parimin e barazise se mjeteve, parimin e kontradiktorialitetit
ne séance gjyqesore, parimin e debatimit mbi provat e paraqitura nga palet
kundershtare, te drejten e paraqitjes se provave per te kundershtuar akuzen etj.
Procesi penal qe zhvillohet ndaj te pandehurit, mbeshtete be rregullat dhe normat e
parashikuara ne Kodin e Procedures Penale.
Ky process udhehiqet nga nje sere paruimesh ku si nder me kryesore mund te
permendim:
 Parimi i ligjshmerise


Pavaresia e gjykates



Prezumimi i pafajesise



E drejta per tu mbrojtur



Ndalimi i gjykimit dy here per te njejten veper



Rivendosja e se drejtes se shkelur

Keto parime perbejne bazen e procedimit penal. Kodi i Procedures Penale parashikon
tre mjete proceduriale me ane te te cilave mund te kundershtohet vendimi i gjykates
se Shkalles se Pare:
 Apelimi ne Gjykaten e Apelit


Rekursi ne Gjykaten e Larte



Kerkesa per rishikimin e vendimit te forms se prere\

1.5 Ankimi administrative dhe tiparet e tij
Subjekteve te interesuar ju lind e drejta te ankohen ne organin competent per aktin
administrative qe i ka cenuar si dhe per twe kerkuar nxjerjen e nje akti apo kryerjen e
veprimeve konkrete kur keto refuzohen te realizohen. Organi administrative te cilit i
drejtohet ankimi eshte i detyruar te shqyrtoje ligjshmerine, por nese eshte nevoja
edhe rregullsine e aktit te kontestuar. Sipas nenit 135 te Kodit te Procedures
Administrative: “Personat private kane te drejte te kerkojne revokimin, shfuqizimin
ose modifikimin e akteve administrative, ne perputhjen me rregullat e vendosura nga
ky Kod.”
Menyra e ushtrimit te kesaj te drejte nga personat konkrete paraqitet me anen e nje
kerkese jo formale drejtuar ose organit pergjegjes per ankim, si dhe me anen e nje
ankimi drejtuar organit qe ka nxjere aktin e ankimuar ose organit me te larte te tij.
Paraqitja e nje kerkese joformale ka kuptimin e nje peticioni apo ankese te thjeshte e
cila megjithese nuk permban elementet e domosdoshem proceduriale te nje ankimi,
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ajo per organin qe do ta shqyrtoje ka te njejtin efekt, pasi ai duhet te jape pergjigje
Brenda nje muaji nga data e paraqitjes se kerkeses. Ndryshe nga kerkesa joformale,
ankimi administrative eshte nje mjet juridik me i plote per te kerkuar shfuqizimin ose
ndryshimin e aktit administrative pasi kerkon edhe ndjekjen e nje procedure te
vecante shqyrtimi.
1.6 Gjykimi ne seksionin administrative. 244
Ne kompetencen e seksionit administrative te gjykates civile jane edhe padia me ane
te se ciles kundershtohet refuzimi i miratimit te nje akti administrative ose lihet pa u
shqyrtuar ne afatin e caktuarkundershtimi i shtetasit ne organin administrative
competent.
1.7 Rishikimi kushtetues i aktit administrative
Akti administrative mund te jete objekt shqyrtimi jo vetem nga gjykata e zakonshme
por edhe nga Gjykata Kushtetuese. Sipas nenit 13 pika c te Kushtetues, Gjykata
Kushtetuese vendos per papajtueshmerine e akteve normative te organeve qendrore
dhe vendore me kushtetuten dhe Marveshjet nderkombetare. Ndersa neni 326 i Kodit
te Procedures Civile parashikon se nuk mund te ngrihet padi ne Gjykaten e
Zakonshme per akte administrative qe sipas Kushtetutes jane competence vetem e
Gjykates Kushtetuese.

KONKLUZIONE
Legjislacioni actual shqipetar paraqitet mjaft I plote, persa I perket garantimit formal
te te drejtave dhe lirive themelore te njeriut. Ky aspekt I legjislacionit behet akoma
dhe me I dukshem nqs marrim parasysh se te drejtat dhe lirite e njeriut sanksionohen
ne Kushtetute ne standartet me te larta, ne formen e nje katalogu te drejtash dhe
lirish. Njohja e statusit te brendshem per traktatet nderkombetare te ratifikuara dhe e
statusit kushtetues per K.E.D.NJ.,perfaqeson nje tjeter aspekt te rendesishem te
legjislacionit shqipetar. Akordimi I ketij statusi ne rendin e jashtem juridik,bent e
mundur qe individet te mund te gezojne ne kuadrin e te drejtes te brendshme, te
drejtat dhe lirite e njohura nga K.E.D.NJ.
Pervec garancive formale te ofruara nga legjislacioni ne fuqi, ekzistenca e
institucioneve dhe procedurave nepermjet te cilave individet adresojne ankimet e
tyre,ploteson kuadrin material te garancive te ofruara. Sistemi gjyqesor I krijon
mundesi individeve te paraqesin pretendimet e tyre para organeve gjyqesore,ne
menyre qe ato te gjykojne mbi themelin e ketyre pretendimeve. Rekursi
administrative perfaqeson nje tjeter alternative efikase per te zgjidhur konfliktin e
lindur me nxjerrjen e aktit te administrates publike I cili cenon te drejtat e individeve.
Paraqitja e ankimit, ne te njejtin organ qe ka nxjerre nje akt te tille, nuk mund te
konsiderohet efektiv, nderkaq kur ankimi I drejtohet nje organi superior permbush
kriterin e efektivitetit te mjeteit te ankimit. Ndersa mundesia per t’iu drejtuar
gjyqesorit, duke kerkuar ndryshimin ose shfuqizimin e aktit administrative, i sherben
atyre individeve qe jane te pakenaqur nga rekursi administrative.Nje hap perpara ne
garantimin e se drejtes se ankimit te individit, realizojne nenet e Kushtetutes mbi te
244
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drejten e individeve per te vene ne levizje Gjykaten Kushtetuese. Kjo e fundit kur
gjykon mbi shkeljen e se drejtes per nje proces te rregullt ligjor paraqitet sin je mjet
efektiv ankimi ne kuptimin e nenit 13 te K.E.D.NJ.Nje tjeter institucion kushtetues,
Avokati i Popullit, nuk mund te cilesohet si efektiv, mbeshtetur ne kompetencat qe I
njihen ketij institucioni.
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The role of public administration in good governance and local
development
1.Introduction
The capacity of a state to deliver public goods and services in an effective and reliable
way constitutes one of the key variables for distinguishing between “successful” and
“unsuccessful” societies. Public administration reform, aiming at good governance
and modernisation of the state, is not an original goal, while its implementation
differs from country to country. The term “good governance” is widely being
discussed and also used from all the Western Balcans Countries in drafting and
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implementing public reforms and strategies in the path to EU . It is a broad term that
includes values and practices such as legality, justice, trust of laws and institutions,
efficiency, responsible budgeting, management of human resources and crisis
management. An efficient, responsive, transparent and accountable public
administration is not only of paramount importance for the proper functioning of a
nation, it is a central part of democratic governance and also the basic means through
which government strategies to achieve the integration goals can be implemented.
2.Public Administration in a brief
Issues of public administration, local governance, and participation in processes are
seen to plan a vital role in overarching issues of development. They are decisive for
the legitimacy of the state which rests in its capacity to deliver on its political
promises, and perform specific functions. Local governance structures and public
administration are essential facilitators of this responsibility. The mechanisms
enacted at local levels and the administrators that comprise these systems are the
channel through which policy becomes action, and by which functions and services
of the state are allocated. Participation is vital to facilitating a deliberative
relationship between the state and citizenry. But if we talk about participation dhe
key element is to highlight who must be the promotor.and of course the most
substantive part is the public administration,the best representative. Some experts
suggest conceptualizing public administration as "an organizational structure, a
system, a function, an institutional construct, procedures and processes or just a set
of practices in the exercise of public authority." 245
It also refers to a much broader process, in which the notions of public policy and
civil service are contained and sequenced, an aspect particularly important in the
post‐conflict reconstruction period, as a government cannot implement all
components of these changes at once. Hence, phases need to be distinguished in the
building or rebuilding of a public administration. 246
Three broad models of public administration are usually distinguished: traditional
public administration; public management, including new public management
(NPM); and an emerging model of responsive governance that emphasizes networks,
greater openness and partnerships with civil society and the private sector.NPM is
often contrasted with a more participatory local governance approach. A new
approach in e‐governance is also being encouraged, as a move away from the classic
NPM strategy. Each model offers different principles, tools and techniques. It is
important to briefly delimit notions of and interplay between administration,
governance, and government. Whereas public administration deals with those bodies
that comprise the core of largely appointed officials that manage public processes and
policy, and government refers to those officials appointed typically to the legislature
or executive, governance is the space in which these actors operate. Thus, both
administration and government are actors of governance.A local public official is a
245
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city manager as a translator of political and administrative logic with significant
responsibilities to align the forces of politics and administration.We must pick out
some of the elements into which a public official must be/have in order to best
representation.
Responsibilities : Having strong responsibility to make sure that they provide not
only information to our governing bodies, but to support the processes of governance
that support the representative nature of the city council. I'm not talking about
getting involved in electoral politics, but in things like public hearings, discussion,
and deliberation; training people in the
organization to anticipate and foster participation; and building structures of
participation that will be seen as legitimate.
Roles : While city governments are attempting to become more accessible to citizens
to promote community building, the professions are becoming more specialized and
the city government is unintentionally becoming less accessible.The Public official’s
role has become that of a facilitator and alliance builder, promoting and nurturing
partnerships that involve city responsibilities both within the city government as well
as between it and other organizations, associations, and groups. I think the most
important responsibility of any manager is to manage the values of the organization
and to instill a sense of responsibility in employees for them.
These responsibilities and roles are filtered through a set of enduring democratic
Values:
‐Efficiency, is not only connected to the prudent use of resources. It also connects to
professionalism and rational, analytical thinking. It underpins the value of master
plans, consultant reports, and the expertise that increasingly drives public policy.
‐Representation, as a value is based on the understanding that elected officials
represent citizens in the absence of direct democracy.
‐Social equity, underpins many moral arguments that council members hear. It is
based fundamentally on the belief that there shall be no second‐class citizens and
that services shall be provided fairly.
‐Individual Rights, The emphasis on due process in government work that goes
beyond the judiciary reflects the way this value has penetrated the thinking of
government officials.
Effective public administration in society implies cooperation or partnerships in
which national governments work collaboratively with lower levels of public
administration, the private sector, organizations of civil society, and international
organizations through democratic, transparent, and participative processes. The
decentralisation of political, administrative and financial, material and human
resources, as well as efforts to increase popular participation, are posited as logical
alternatives to older centrist state conceptions. Local governments are thus the
appropriate platform to anchor cooperation and partnership between national
governments and lower levels of public governance and administration in driving the
localisation and acceleration of public sector capacity to support sustainable local
development. Strengthening the capacity of public local public administration to
promote socially equitable economic growth and combat poverty in a climate change
compliant manner. I should indicate that with a well defined institutional structure
and an unambiguous responsibility and role assignment, the public service would
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require a clear system of procedures, regulations and coordination to facilitate local‐
level development. The new development challenges require innovation and a new
administrative dynamism to respond.
3.Every development is local…
Local government is the sphere of government closest to the people. Many basic
services are delivered by local municipalities and local ward councillors are the
politicians closest to communities. Organisations that play an activist and/or
developmental role should understand how local government works and how to
influence it.Llocal municipalities and councillors should be sensitive to community
views and responsive to local problems. Partnerships should be built between civil
society and local government to address local issues. A number of laws outline
participation processes that municipalities have to use to consult the community.
Developmental local government means a local government committed to "work with
citizens and groups within the community to find sustainable ways to meet their
social, economic and material needs and improve the quality of their lives". Extremely
rapid changes at the global, national and local levels are forcing local communities to
rethink the way they are organised and governed. All over the world communities
must find new ways to sustain their economies, build their societies, protect their
environments, improve personal safety and eliminate poverty. Performance
management is a system that is used to make sure that all parts of the municipality
work together to achieve the goals and targets that are set. Local governance and
local development comprise the combined set of institutions, systems and processes,
at the local level, through which local authorities interact with and provide services
to citizens, groups and local communities and through which the later articulate their
interests and needs, mediate their differences and exercise their rights and
obligations. Therefore, local development is an essential condition to ensure the
geographical spread of human development; effective local governance complements
that process in support of inclusive and rights‐compliant societies.
The blocks that make up effective, democratic local governance such as transparent
and robust central‐local relationships, citizen participation, including the equal
participation of women, partnerships among key stakeholders at the local level,
capacity of local actors, multiple flows of information, gender sensitive institutions of
accountability, and an inclusive and pro‐poor orientation, in many instance serve as
guidelines to how governments have formulated their response to the increased
demand for engagement by communities in the governance and management of their
affairs at the local level. The capacity requirements by the public service to respond
to local‐level development needs may be numerous and varied but can generally been
categorized into five major areas:
 Structure of the public service
 Defined roles and responsibilities
 Systems and procedures
 Human Resource
 Financial Resources
A clear demarcation of responsibilities among sector ministries and defined roles for
the respective levels of public administration is a requirement in positioning for
effective development management. Defined responsibility can then be expressed
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into definite actions and most importantly matched with the required resources. The
matching of responsibilities to resources and to results is the best means to capacitate
the public service to respond to its local development mandate. A response to the
provision on these building elements for local‐level development requires a
managerial platform that regularly interacts with residents, communities, civil society
and the private sector. This managerial platform is indeed the local public sector,
which is run by the public service. The human resource in the public service may
have the required skill, knowledge and even ability to respond to the new challenges
of local level development but has such deplorable working conditions that it does
not provide the least motivation to be innovative and facilitate development
initiatives. The challenge is that we have
responded with more training and skill transfer without a definite consideration of
the issues related to motivation and condition of service.
4.Achieving Good Governance,how ?
The notion of good governance started to be used when, in the mid‐1980s, the World
Bank studied the conditions of success and failure of adjustment programs
(comparative study contrasting success in East Asia with greater difficulties in Sub‐
Saharan Africa). During this period, international support was conditioned upon
'good governance,' related to the functioning of state structures, and to the states role
in the market and relationship to civil society. Good governance is firstly and above
all the responsible use of power. The concept of good governance has been measured,
studied and defined by numerous agents, international organisations and academics
around the world, who have developed an array of theories as well as multiple and
diverse standards for outlining what constitutes good governance.
In many policy papers and concept notes, governance has normative values
attached.In its most objective form, the quality of governance may be "measured in
terms of how well the various actors handle the rules that make up the basic
dimensions of the political regime." Many of the criteria for assessing governance are
subjective, making it difficult to clearly delineate and understand 'good' and 'bad'
practices. Public administration reform and good governance continue to be key
priorities under the political criteria. The overriding principles are transparency,
accountability and effectiveness in the public administration.Adequate horizontal
administrative procedures concerning human resource management and public
financial management are crucial for the implementation of the reforms.The public
administration must have the capacity to provide citizens and enterprises with
quality public services, where possible through the use of ICT (e‐government).E‐
government has indeed the potential of improving the quality of public services while
cutting the costs in the public administration. One could add that it also promotes
transparency and accountability in the administration. By putting fundamental
public services on line you'll reduce the risks for corruption.When we referr to the
elements of ‘’goodness’’ we have to think about components like 247 Government
effectiveness: the quality of public services, the quality of the civil service and the
degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation
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and implementation, and the credibility of the governments commitment to such
policies.Regulatory quality: the ability of the government to formulate and implement
sound policies and regulations, which permit and promote private sector
development. Rule of law: the extent to which agents have confidence in and abide by
the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, the police,
and the courts, a well as the likelihood of crime and violence. Control of corruption:
the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty
and grand forms of corruption, as well as 'capture' of the state by elites and private
interests. The most common actions towards the adoption of good governance
practices and principles are the reform of the civil service, the improvement of
policymaking procedures, the promotion of transparency including e‐governance
initiatives, and decentralisation.
The current situation in the region is that of a politicised civil service where corrupt
practices are facilitated. The recruitment procedures in most of the cases are opaque
and are combined with political patronage. A career of work for the state turns into
the reserved privilege of the few while maladministration and ineffectiveness are
encouraged. Civil servants develop into a lethargic and passive body that functions
disconnected from the citizens and has no interest in adopting an active role in the
service of the state. Most of the civil service reform strategies focus on both the
recruitment and the training of the personnel as well as the description of their tasks.
Decentralisation constitutes one of the good governance principles in the sense that
it brings democratic and effective governance closer to the citizens. The aim is the
strengthening of local and regional authorities in order to be able to satisfy citizen’s
needs and to respond to the changes of their external environment. All we have to
understand regarding to governance is that it is not performed only by top level
managers or excusively by governing body,it is about all levels in an
organisation,because every public official has to focus on public service objectives.
Good governance means focusing on the organisation’s purpose and on outcomes for
citizens and service users
The function of governance is to ensure that an organisation or partnership fulfills its
purpose, achieves its intended outcomes for citizens and service users, and operates
in an effective,
efficient and ethical manner. This principle should guide all
governance activity.Each organisation has its own purpose. There are also some
general purposes that are fundamental to all public governance, including providing
good quality services and achieving value for money.The concept of ‘public value’ can
be helpful when thinking about the unique purpose of
public services and therefore of their governance. Public value refers to the things
that public services produce, either directly or indirectly, using public money. Public
value includes: outcomes (such as improved health and improved safety); services
(such as primary care services and policing) and trust in public governance.
Good governance means performing effectively in clearly defined functions and roles
Good governance requires all concerned to be clear about the functions of
governance and their own roles and responsibilities and those of others, and to
behave in ways that are consistent with those roles. Being clear about one’s own role,
and how it relates to that of others, increases the chance of performing the role well.
Clarity about roles also helps all stakeholders to understand how the governance
system works and who is accountable for what.In order to direct strategy and ensure
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that this is implemented and that the organisation achieves its goals, the governing
body has to: allocate resources and monitor organisational and executive
performance,delegate to management,oversee the appointment and contractual
arrangements for senior executives, and make sure that effective management
arrangements are in place, understand and manage risk.
Good governance means promoting values for the whole organisation and
demonstrating the values of good governance through behaviour
Good governance flows from a shared ethos or culture, as well as from systems and
structures. It cannot be reduced to a set of rules, or achieved fully by compliance with
a set of requirements. This spirit or ethos of good governance can be expressed as
values and demonstrated in behaviour. Good governance builds on the seven
principles for the conduct of people in public life. Known as the Nolan principles,
these are: selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty and
leadership. 248
Good governance means taking informed, transparent decisions and managing risk
Decision making in governance is complex and challenging. It must further the
organisation’s purpose and strategic directionand be robust in the medium and
longer terms. To make such decisions, governorsmust be well informed. Risk
management is important to the successful delivery of public services.
An effectiverisk management system identifi es and assesses risks, decides on
appropriate responsesand then provides assurance that the chosen responses are
effective. Public service organisations face a wide range of strategic, operational and
financial
risks, from both internal and external factors, which may prevent them from
achieving their objectives. Risk management is a planned and systematic approach to
identifying,evaluating and responding to risks and providing assurance that
responses are effective.
Good governance means engaging stakeholders and making accountability real
Governing bodies of public services have multiple accountabilities: to the public
(citizens) and to those who have the authority, and responsibility, to hold them to
account on the public’s behalf. Real accountability is concerned not only with
reporting on or discussing actions already completed, but also with engaging with
stakeholders to understand and respond to their views as the organisation plans and
carries out its activities.
CONCLUSIONS
Good governance is the basic principle of our efforts to strengthen public
administrations in partnership with our clients/citiziens. This implies that public
administrations shall continuously change and develop to a more open, transparent,
accountable, equitable, cost‐effective and responsive form of governance.Public
administration through good governance must be providing services in strengthening
institutions, capacity building measures, stakeholder involvement and
decentralisation processes.. Yet, no one‐size‐fits‐all formula was ever plausible.
Indeed, the idea of an “administrative culture” is often evoked, only further
emphasising how difficult it is to achieve reform in this particular field. A successful
248
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reform process can only be individually tailored to each separate administration
although universal principles do exist. Public administration reform, however, is not
still an easy task anywhere.
Also the constraint of good governance are:
‐ Failure to make clear separation between what is public and what is private.
‐ Failure to establish a predictable framework of law and government behavior
conducive to development or arbitrariness in the application of rules and laws
‐ Executive rules, regulations, licensing requirements and so forth, which impede,
functioning of
markets and encourage rent seeking.
‐ Priorities, inconsistent with development, resulting in a misallocation of resources
‐ Excessively narrowly based or nontransparent decision making.
One of the key recommendations is the imperative to develop a shared
understanding of a coherent institutional architecture to anchor a crosspractice that
recognizes and re‐enforces the conceptual and operational interconnections between
local governance and administration as generative force on one hand and sustainable
local development as an outcome on the other. The empowerment of human
resources is seen as a priority in the modernisation of the civil service in our
countries and it includes rational planning, purposeful training, a recruitment based
on objectivity and transparency and a system of career opportunities. In order to
achieve transparency and to apply the values of good governance, an effective
institutional framework must be applied, the participation of citizens in governance
should be enhanced, and an effective system of internal and external control needs to
be developed.
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Greta Bardeli
Marubi: A cooperative model for tourism promotion between
Shkodra and Ulcinj; Contract‐award Procedures
Introduction
Shkodra Municipalityand the Municipalityof Ulcinj, inthecontextofcross‐
bordercooperationprogramAlbania ‐Montenegro, financed bythe EuropeanUnion,
implementingtheproject"Marubi: A cooperative model for tourism promotion
between Shkodra and Ulcinj."
The projectaims is to developtourismin
UlcinjandShkodrabypromotingthecommonculturalheritage, especially
heritagefamousfamilyphotographersMarubi.
Documents included in the Contract file are:
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Description of the Action.
General Conditions applicable to European Union‐financed grant contracts
for External Actions.
 Budget for the Action including the Guidelines for Grant Contracts.
 Contract‐award procedures.
 Standard request for payment and financial identification form.
 Model final narrative report and financial report.
 Model report of factual findings and terms of reference for an expenditure
verification of an EU financed grant contract for external actions.
 Transfer of ownership of assets.
All these activitiesoftheprojecti havethought tostopto examinethepartofthe"Contract‐
award Procedures", whichencompasses: Eligibility for contracts;Rulescommon to
alltender procedures; Rules applicable toservicecontracts; Rules applicable to
toworkscontracts;
use
of
supplycontracts;
Rules
applicable
thenegotiationprocedureandSpecialoccasionswhichincludedCo‐
financing,Publicadministrationsofthe Member StatesandInternationalorganizations.
Purpose of the Study: Research of Contract‐award Procedures
1. General Principles
If the implementation of an Action requires procurement by the Beneficiary, the
contract must be awarded to the most economically advantageous tender (ie, the
tender offering the best price‐quality ratio), in accordance with the principles of
transparency and fair competition for potential contractors and taking care to avoid
any conflicts of interest.
To this end, the Beneficiary must comply with the rules set out in sections 2 to 7
below, subject to section 8.
In the event of failure to comply with the rules referred to above, expenditure on the
operations in question is not eligible for Community financing.
The Commission will carry out ex post checks on Beneficiaries' compliance with the
rules.
The provisions of this Annex apply mutatis mutandis to contracts to be concluded by
the Beneficiary's partners.

2. Eligibility for Contracts
2.1. The nationality rule
Participation in tender procedures administered by the Beneficiary is open on equal
terms to all natural and legal persons of the Member States and the States and
territories of regions expressly covered and/or allowed by the Financial Regulation,
the basic legislation or other instruments governing the aid programme under which
the grant is being financed. Tenderers must state, in the tender, the country of which
they are nationals by presenting the usual proof of nationality under their national
legislation.
This rule does not apply to the experts proposed by service providers taking part in
tender procedures or service contracts financed by the grant.
2.2. The rule of origin
If the basic act or the other instruments applicable to the programme under which
the grant is financed contain rules of origin for supplies acquired by the Beneficiary in
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the context of the grant, the tenderer must state the origin of supplies. For the
purpose of this annex, the term "origin" is defined in articles 23 and 24 of Council
Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs
Code and other Community legislation governing non‐preferential origin.
Contractors must present proof of origin to the Beneficiary no later than when the
first invoice is presented, for equipments and vehicles of a unit cost on purchase of
more than € 5 000. The certificate of origin must be made out by the competent
authorities of the country of origin of the supplies and must comply with the rules
laid down by the relevant Community legislation. Where the basic act or other
instruments applicable to the programme under which the grant is financed do not
contain rules of origin for supplies acquired by the Beneficiary in the context of the
grant, the origin of those supplies is free and no certificate of origin is required.
2.3. Exceptions to the rules on nationality and origin
Where an agreement on widening the market for procurement of goods or services
applies, the procurement contracts must also be open to nationals of other countries
under the conditions laid down in that agreement.
In addition, in duly substantiated exceptional cases, the Commission may allow
nationals of countries other than those referred to in section 2.1 to tender for
contracts (or supplies of goods originating in such countries) on the basis of the
specific conditions laid down in the basic act or other instrument governing the
programme under which the grant is financed.
2.4. Grounds for exclusion from participation in procurement
Candidates or tenderers will be excluded from participation in a procurement
procedure if:
1. they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended
business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or
are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in
national legislation or regulations;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct by
a judgment which has the force of res judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Beneficiary can justify;
4. they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security
contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of
the country in which they are established or with those of the country of the
Beneficiary or those of the country where the contract is to be performed;
5. they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal
activity detrimental to the Communities' financial interests;
6. they are currently subject to an administrative penalty referred to in section 2.3.5
of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions.
Candidates or tenderers must certify that they are not in one of the situations listed
above.
2.5. Exclusion from award of contracts
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Contracts may not be awarded to candidates or tenderers which, during the
procurement procedure:
a) are subject to a conflict of interests;
b) are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the
Beneficiary as a condition of participation in the contract procedure or fail to
supply this information.
3. Rules common to all tender procedures
The tender documents must be drafted in accordance with best international
practice. If they do not have their own documents, Beneficiaries may use the models
published on the European Commission's web site relating to external actions. The
European Commission will not publish the tender documents established by the
Beneficiary.
The time‐limits for receipt of tenders and requests to participate must be long
enough to allow interested parties a reasonable and appropriate period to prepare
and submit their tenders.
All requests to participate and tenders declared as satisfying the requirements must
be evaluated and ranked by an evaluation committee on the basis of the exclusion,
selection and award criteria announced in advance. This committee must have an
odd number of members, at least three, with all the technical and administrative
capacities necessary to give an informed opinion on the tenders.
4. Rules applicable to service contracts
4.1. Contracts of € 200 000 or more
Service contracts worth € 200 000 or more must be awarded by means of an
international restricted tender procedure following publication of a procurement
notice.
The procurement notice is to be published in all appropriate media, in particular on
the Beneficiary's web site, in the international press and the national press of the
country in which the Action is being carried out, or in other specialist periodicals. It
must state the number of candidates which will be invited to submit tenders within a
range of four to eight candidates, and must be sufficient to ensure genuine
competition.
All would‐be service providers fulfilling the conditions referred to in section 2 may
ask to participate but only candidates satisfying the published selection criteria and
invited in writing by the Beneficiary may submit a tender.
4.2. Contracts under € 200 000
Service contracts worth less than € 200 000 must be awarded by means of a
negotiated procedure without publication, in which the Beneficiary consults at least
three service providers of its choice and negotiates the terms of the contract with one
or more 0f them.
For services of a value of € 10000 or less, the Beneficiary may place orders on the basis
of a single tender.
5. Rules applicable to supply contracts
5.1. Contracts of € 150 000 or more
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Supply contracts worth € 150 000 or more must be awarded by means of an
international open tender procedure following publication of a procurement notice.
The procurement notice is to be published in all appropriate media, in particular on
the Beneficiary's web site, in the international press and the national press of the
country in which the Action is being carried out, or in other specialist periodicals.
Any would‐be supplier which fulfils the conditions referred to in section 2 may
submit a tender.
5.2. Contracts between € 60 000 and € 150000
Such contracts are awarded by means of an open tender procedure published locally:
the procurement notice is published in all appropriate media but only in the country
in which the Action is being carried out.
A local open tender procedure must provide other eligible suppliers with the same
opportunities as local firms.
5.3. Contracts under € 60 000
Supply contracts worth less than € 60 000 must be awarded by means of a negotiated
procedure without publication, in which the Beneficiary consults at least three
suppliers of its choice and negotiates the terms of the contract with one or more of
them.
For supplies of a value of € 10 000 or less, the Beneficiary may place orders on the
basis of a single tender.
6. Rules applicable to works contracts
6.1. Contracts of € 5 000 000 or more
Works contracts worth € 5000000 or more must be awarded by means of an
international open tender procedure following publication of a procurement notice.
The procurement notice is to be published in all appropriate media, in particular on
the Beneficiary's web site, in the international press and the national press of the
country in which the Action is being carried out, or in other specialist periodicals.
Any contractor which fulfils the conditions referred to in section 2 may submit a
tender.

6.2. Contracts of between € 300 000 and € 5 000 000
Such contracts are awarded by means of an open tender procedure published locally:
the procurement notice is published in all appropriate media but only in the country
in which the Action is being carried out.
A local open tender procedure must provide other eligible contractors with the same
opportunities as local firms.
6.3. Contracts under € 300 000
Works contracts worth less than € 300000 must be awarded by means of a negotiated
procedure without publication, in which the Beneficiary consults at least three
contractors of its choice and negotiates the terms of the contract with one or more of
them.
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For works of a value of €10 000 or less, the Beneficiary may place orders on the basis
of a single tender.
7. Use of the negotiated procedure
The Beneficiary may use the negotiated procedure on the basis of a single tender in
the following cases:
a) where, for reasons of extreme urgency brought about by events which the
Beneficiary could not have foreseen and which can in no way be attributed to
him, the time‐limit for the procedures referred to in sections 3 to 6 cannot be
kept. The circumstances invoked to justify extreme urgency must in no way be
attributable to the Beneficiary.
Actions carried out in crisis situations identified by the Commission are considered
to satisfy the test of extreme urgency. The Commission will inform the Beneficiary if a
crisis situation exists and when it comes to an end.
b) where the services are entrusted to public‐sector bodies or to non‐profit
institutions or
associations and relate to activities of an institutional nature or designed to provide
assistance to peoples in the social field;
c) where contracts extend activities already under way which are not included in
the main contract but which, because of unforeseen circumstances, have become
necessary to perform the contract, or which consist of the repetition of similar
services entrusted to the contractor providing services under the initial contract;
d) for additional deliveries by the original supplier intended either as a partial
replacement of normal supplies or installations or as the extension of existing
supplies or installations, where a change of supplier would oblige the Beneficiary
to acquire equipment having different technical characteristics which would
result in either incompatibility or disproportionate technical difficulties in
operation and maintenance;
e) for additional works not included in the initial contract concluded which have,
through unforeseen circumstances, become necessary for carrying out the works;
f) where the tender procedure has been unsuccessful, that is where no qualitatively
and/or financially worthwhile tender has been received. In such cases, after
cancelling the tender procedure, the Beneficiary may negotiate with one or more
tenderers of its choice, from among those that took part in the tender procedure,
provided that the initial terms of the tender procedure are not substantially
altered;
g) where the contract concerned follows a contest and must, under the rules
applying, be awarded to the winner of the contest or to one of the winners of the
contest, in which case, all winners shall be invited to participate in the
negotiations;
h) where, for technical reasons, or for reasons connected with the protection of
exclusive rights, the contract can be awarded only to a particular service provider;
i) where warranted by the nature or particular characteristics of the supplies, for
example, where performance of the contract is exclusively reserved for the
holders of patents or licences to use patents;
j) where the orders are placed with a humanitarian central buying office,
recognised as such by the relevant service of the European Commission;
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k) for the issue of the expenditure verification report and the financial guarantee
where they are required under the Contract;
l) for contracts declared to be secret, or for contracts whose performance must be
accompanied by special security measures or when the protection of the essential
interests of the European Union or the beneficiary country so requires;
m) for contracts in respect of supplies quoted and purchased on a commodity
market;
n) for contracts in respect of purchases on particularly advantageous terms, either
from a supplier which is definitively winding up its business activities, or from
the receivers or liquidators of a bankruptcy, an arrangement with creditors, or a
similar procedure under national law.
7. Special cases
8.1. Co‐financing
Where:
 the Action is co‐financed by several donors and
 one of the other donors, whose contribution to the total cost of the Action is
greater than that of the Commission, imposes procurement rules on the
Beneficiary that differ from those set out in sections 3 to 7,
the Beneficiary may apply the rules imposed by the other donor, In all cases, the
general principles and rules on nationality and origin set out in sections I and 2 still
apply.
8.2. Public administrations of the Member States
Where the Beneficiary or a partner is a contracting authority and/or a contracting
entity within the meaning of the Community Directives applicable to procurement
procedures, it must apply the relevant provisions of those texts, in preference to the
rules set out in 3 t07. In all cases, the general principles and rules on nationality and
origin set out in 2 still apply.
8.3. International Organizations
Where a partner is an international organization, it applies its own procurement rules
if they offer guarantees equivalent to internationally accepted standards. If they do
not or in specific cases, the Commission and the Beneficiary agree on the use of other
procurement procedures which offer such guarantees. In all cases the general
principles and rules on nationality and origin set out in point 2 still apply.
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Investment law and environmental law in Albanian territories: Albania
‐ Kosovo a comparative approach

420

Abstract:
After radical changes at the state level, Albania and Kosovo have taken the necessary
steps for the feasibility and the implementation of economic policy in the exercise of
free market; but at the same time, they are pledged in determining the duties in
respect of human right and the environment right too – a pledge that requires
highest liability both at the level of legislation as to the market level . Primarily, a
regularity need of new conditions pushed these countries to accelerate the discovery
of legal mechanisms in order of encouraging the pursuit of business through
facilitation of investment, which bring welfare and economic growth; however, these
mechanisms has been not satisfactorily sufficient and comprehensive guaranteeing
the basic rights. Legisprudence of economic law is improving adequately,
nevertheless it feels the attention and responsibility of market in environmental
protection in which interact; so, the environmental protection must be considered a
legal obligation under the principle of sustainable development. A partial or missing
legislation would inevitably environmental disaster: for example, flooding aggravated
by exploitation of the forests without criteria. For this reason, there is a need for
urgent systematic continuous state action not only by improving the pertinent
legislation, but by also providing necessary mechanism and structures to guarantee
the applicability of the law. The paper will represent comparative analyses between
passed law, in Albanian and Kosovo, on protection of investment and environment,
and it will point out the problems caused by their inconsistency and disapplication.
Mbrojtja e mjedisit në Shqipëri dhe Kosovë
Shqipëria dhe Kosova, edhe pse dy shtete që ndajnë së bashku të njëjtin
komb, për rrethana historike‐politike kanë qenë të kushëzuara të ndjekin një
vijueshmëri politike – istitucionale të ndryshme nga njëra‐ tjetra si dy entitete të
ndara, por kjo nuk i ka penguar të ndihen një komb i vetëm në aspiratën e përbashkët
“evropiane” për të qenë shtete të së drejtës ku çdo qytetar të ndihet i lirë dhe i
barabartë në ushtrimin e të drejtave themelore. Mbas ndryshime të shkaktuara nga
rënia e Murit të Berlinit 1989 dhe shpërbërjes së ish Jugosllavisë, për të dyja shtetet u
krjuan kushtet e favorshme për ndryshime radikale: Shqipëria nga sistemi monist
kaloi në atë pluralist; Kosova, rajon i ish‐Federatës Jugosllave, me ndërhyrje dhe
mbështetjen e ndërkombëtarëve shpallet shtet i pavurur me 17.02.2008. Këto
ndryshime kërkonin njëkohësisht ndërmarjen dhe kryerjen e reformave të ndryshme
të nevojshme për të “përqafuar” dhe për të garantuar zbatimin parimeve të shtetit të
së drejtës, në përputhje të drejtës ndërkombëtare dhe ato komunitare. Krahas
reformave të rëndësishme istitucionale, situata e rëndë ekonomike në të cilat
ndodheshin dy shtetet, kërkonte reformat të menjëhershme për implementimin e
ekonomisë së tregut e të lirë dhe nxitjen e investimeve nga operatoret privat vendas
dhe te huaj. Si rrjedhojë e këtyre reformave, janë krijuar kushte të favorshme
nëpërrmjet mjeteve ligjore, financiare, tregtare, fiskale, bankare, privatizimi dhe
dhënia në koncesion të shumë objekteve publike, të përkthyera në legjislacione ku
prashikojnë lehtësira procedurale dhe garanci ligjore per investimet, edhe pse akoma
ndihet nevoja për përmirësim dhe plotësim të legjislacionit përkatës në fuqi 251 .
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Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabiliziQm-Asocimit 2012-2015 të Republikës së
Shqipërisë të miratuar me VKM Nr. 486, datë 25.07.2012 “Për miratimin e Planin Kombëtar për
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Fokusimi, fillimisht dhe në vijim, në përparimin e garantimit të ushtrimit të tregut të
lirë, zhvillimi të ekonomisë dhe të drejtës së pronësisë, të parashikuara dhe
garantuara në nenin 11 të Kushtetutës së Shqipërisë 252 dhe në nenin 10 në Kushtetuten
e Kosovës 253 , nuk ka përkuar me respektimin e të drejtave të tjera të njeriut, sidomos
të drejtën e e mbrojtjes së mjedisit 254 , objekt i studimit tonë; një e drejtë që reflekton
detyrimin e shtetit për një “ mbrojtje e mjedisit” 255 dhe që “duhet të respektojnë të
drejtat dhe liritë themelore të njeriut” 256 .
E drejta e mjedisit kohët e fundit ka qenë në qendër të politikave
ndërkombëtare dhe komunitare. Që nga Konferenca e Stokolmës me 1992, ku u
deklaruan parimet bazë si detyrim ndaj shteteve mbrojtjen e mjedisit, deri më sot
janë miratuar akte të ndryshme ligjore në nivel ndërkombëtar e komunitar.
Normativat, në tërësi, theksojnë se njeriu në shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme
që natyra ofron nuk mund, për qëllime ekonomike, të shkatërroj por duhet të kufizoj
veprimtarinë e tij derisa natyra të ketë kohë të ripërtëritet. Një shfrytëzim i shpejt çon
në çrregullimin total të ekuilibrit te mjedisit aq sa mund te shkaktojë dëme të
riparueshme të përbërësve të tij, gjë që do të shkaktonte krime mjedisore konkrete
dhe potenciale.
Ligjistika 257 mbi mbrojtjen e mjedisit, në të dyja shtetet, është pasuruar dhe
rritur mjaftueshëm kohët e fundit konform qoftë akteve të së drejtës ndërkombëtare
por edhe të direktivave të Bashkimit Evropian me pikësynim për respektimin e
parimeve të së drejtës ndërkombëtare por edhe për harmonizimin e legjislacionit
kombëtar me të drejtën e BE‐së 258 , si pjesë përbërëse e procesit të integrimit në
Bashkimin Evropian, edhe pse vihet re se normativa komunitare gati po bëhet më
kushtëzuese se sa normativa ndërkombëtare për shkak se kjo e fundit karakterizohet
nga dispozita programatike dhe jo detyruese. Karakteristika dalluese midis
legjislacioneve mbi mjedisit, të dy sheteve, qëndron në faktin se Kosova, duke qene
Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit 2012-2015. dhe shih Strategjia e e Zhvillimit të NMVve në Kosovë 2012-2016.
252
Neni 11 i Kushtetutës së Shqipërisë parashikon: “Sistemi ekonomik i Republikës së Shqipërisë
bazohet në pronën private e publike, si dhe në ekonominë e tregut dhe në lirinë e veprimtarisë
ekonomike”.
253
Neni 10 i Kushtetutës ë Kosovës parashikon: “Ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë
është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës”.
254
Parimi 4 i Deklaratës së Rios mbi Mjedisin dhe Zhvillimin, më 1992, shpreh qartë se shvillimi i
qendrueshëm dhe mbrojta e mjedisit ecin njëkohësisht
255
Neni 7 i Kushtetutës së Kosovës. parashikon: “Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në
parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe
sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes e mjedisit, drejtësisë sociale,
pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së tregut”.
256
Neni 15, pika 2., i Kushtetutës së Shqipërisë parashikon: “Organet e pushtetit publik, në
përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të
kontribuojnë në realizimin e tyre”.
257
Sipas traditës juridike franceze ligjistika (légistique) është “science de la composition des lois; plus
spécialement etude systématique des methods de redaction des texts de loi”. G. CORNU, Vocabulaire
juridique, Paris, 2003.
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Ndjekja e kësaj fryme nga shtetet shprehet qarte edhe në nenin 2 dhe 8 të Memorandumit
të Bashkëpunimit në Fushën e Mbrojtjes së Mjedist dhe të Zhvillimit të Qendrueshëm, të
firmosur midis Shqipërisë dhe Kosovës më 4/7/2008.
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shtet i ri, ka një legjislacion më të përditësuar konform direktiva te Be, aq sa në hyrje
të ligjeve mbi mjedisin theksohet harmonizimi i kuadrit ligjor kombëtar me atë
komunitar. Sensibiliteti dhe ndërgjegjësimi ndaj problemve mjedisore, përvec
nismave ligjore, ka shtyrë firmosjen e Memorandumit të Bashkëpunimit në Fushën e
Mbrojtjes së Mjedist dhe të Zhvillimit të Qendrueshëm midis dy shteteve, me
4/7/2008, ku konfirmohet, nenin 1, angazhimi që «të punojnë së bashku në përpjekjet
pëe të ulur ndotjes dhe për të përmiresuar dhe mbrojtjen mjedisin, burimet natyrore,
biodiversitetin dhe shëndetin publik në territoret respektive që janë nën
adminstrimin dhe autoritetine palëve».
Mjedisi, në të dy vendet, gjen mbrojtje ligjore në nivel kushtetues, administrativ dhe
penal. Legjislacionet e mjedisit në fuqi kanë si qëllim mbrojtjen e mjedisit,
përcaktimin e masës së shfrytëzimit të territorit, ruajtjen, rehabilitimin,
parandalimin, zvogëlimin e rreziqeve ndaj jetës dhe shëndetit të njeriut, në dobi të
breza të ardhshëm. Njëkohësisht, legjislacionet kanë si qëllim të sigurojë nje ekulibër
midis zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit në bazë të parimit të zhvillimit
të qëndrueshëm – ekulibër që kërkon një bashkëpunim dhe bashkërendimin midis
shkencës, politikës dhe drejtësisë. Për më tepër, legjislacionet kanë si qëllim
orientimin drejt një sjellje të caktuar të personave fizik dhe personave juridik duke
përcaktuar detyrime ndaj tyre për të parandaluar rreziqet e mundshme mjedisore.
Gjatë punimit të përgatitjes së teksteve kushtetuese të Shqipërisë dhe
Kosovës, përpiluesve u janë krijuar kushtet e favorshme politike‐historike për
përfshirjen në brendësi të tyre të disa të drejtave dhe parime për mbrojtjen e mjedisit
dhe parandalimin e ndotjes së ambientit. Gjithashtu, tekstet jane formuluar konform
parimeve dhe te drejtave thelemelore të njeriut, të shprehura qartazi në akte të
ndryshme ndërkombëtare si Deklarata Universale e te Drejtave të Njeriut, Konventa
Evropiane e të Drejtave të Njeriut, etj. Duke patur karakter ab origine, tekstet kanë si
qëllim jo vetëm të evitojnë parashikimin e dispozitave me qëllim programatik dhe
orientues por edhe garantimin e funksionimit të dispozitave duke u dhënë karakter
detyrues. Nga një studim krahasues midis teksteve të dy kushtetave, vihet re nga
njëra anë garantimi kushtetues për ushtrimin e ekonomisë së tregut të lirë, nga ana
tjetër ndërgjegjësimi i ligjëvënsve ndaj çështjes së mjedisit dhe rreziqeve që mund të
shkaktohen nga mos ndërhryja për parandalimin e katastrofave mjedisore me impakt
edhe në shëndetin e njeriut, aq sa të përkthehet në një e drejtë themelore
kushtetuese. Kjo zgjedhje është konform parimit të zhvillimit të qendrueshëm, sipas
të cilit nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pa një mjedis të denjë për çdo individ.
Secili ligjvënë ka parashikuar detyrime dhe të drejta ndaj shtetit dhe individit në bazë
të politikave të shtetit dhe të ndikuar nga politikat ekonomike‐mjedisore
ndërkombëtare dhe komunitare.
Të dy tekstet kushtetuese saksionojnë nga njëra anë mbrojtjen e drejtës së
pronësisë, se sistemi ekonomik bazohet në ekonominë e tregut të lirë, përkatësisht në
nenin 11 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe në nenet 10 dhe 46 të Kushtetutës së
Kosovës, dhe nga tjetër parashikojnë dispozita për mbrojtjen e mjedisit. Praktikisht,
kushtetuta e Kosovës i konsideron parimet ekonomike dhe ato mjedisore si baza e
rendit kushtetues (neni 7); sanksion mbrojtjen e investimeve vendore dhe të huaja
duke garantuar një mjedis të favorshëm ligjor për ekonominë e tregut, lirinë e
aktivitetit ekonomik dhe sigurinë e pronës publike e private (neni 119); duke përdor

423

sistemin dualist e drejtë‐ detyrim, i ngarkon qytetarit detyrimin për mbrojtjen e
mjedisit duke i e bërë përgjegjëgjës dhe njëkohësisht i njihet e drejta për t’u përfshirë
në proceset vendimarrëse në lidhje me çështjet e mjedisit (neni 52); garanton
mirëqënie duke inkurajuar zhvillimin e qendrueshëm ekonomik (neni 119); garanton
nje mbrojtje të vecantë burimeve natyrore, duke kufizuar te drejtën e pronësisë per
zbulimin e te mirave me interes të vecantë për vendin duke i garantuar qytetarit
gëzimin e burimeve në respekt të marrveshjeve ndërkombëtare për bashkëpunim
ekonomik (neni 122). Kushtetuta e Shqipërisë njeh dhe garanton pronën private dhe
publike, ku në të cilat bazohet sistemi ekonomik vendas (neni 11 dhe 41), duke
parashikuar kufizime të ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, të drejtave, dhe
shpronësismn vetëm në bazë të ligjit për interesa publikë (neni11, 17, dhe 41). Mbrojtja
e mjedisit, nga kjo kushtetuta, konsiderohet si objektiv social për të garantuar një
mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të pastër për brezat e sotëm dhe të
ardhshëm, shfrytëzimin racional burimeve natyrore mbi bazën e parimit të zhvillimit
të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e trashëgimise kombëtare dhe kulturore (Neni 59);
garantohet e drejta e informimit për gjendjen dhe mbrojtjen e mjedisit (neni 56);
mbrohet jeta e personit (neni 21).
Në vijësi të politikave mjedisore, janë miratuar një seri ligjsh mbi mjedisin.
Në brendësi të legjislacionit të mjedisit janë përfshirë parimet kryesore ku bazohen
politikat mjedisore vendase të parashikuara në Direktivën 2004/35/KE të Parlamentit
Europian dhe Këshillit, datë 21 prill 2004 "Mbi përgjegjësinë mjedisore, parandalimin
dhe riparimin e dëmeve mbi ambientin", të ndryshuar, dhe Konventës së Aarhus: si
parimi i zhvillimi të qendrueshëm, parimi i integrimit të mbrojtjës së mjedisit, parimi
i ruajtjes së burimeve natyrore, parimi i mbrojtjes në gjykatë, parimi i drejteës së
informimit, parimi i pjesëmarrjes së publikut, parimi i parandalimit dhe masave
paraprake, parimi i mbulimit të shpenimeve, parimi “kush ndot paguan”, parimi i
zëvendësimit dhe kompesimit. Këto dispozita sigurojnë një mbrojtje nga ana
administrative duke përcaktuar nga njëra ane përgjegjësinë e ndotësit ndaj dëmit të
shkaktuar nga veprimet ose mosveprimet dhe nga ana tjëter masat ndërshkuese
administrative, si gjoba dhe sekuestrimi i pronës me të cilën ka kryer veprimtarinë e
jashtëligjshme. Në Shqipëri, janë miratuar ligjet pëe mbrojtjen e mjedisit, për
mbrojtjen e faunës së egër, për mbrojtje të e natyrës, për mbrojtje të biodersitetit, për
peshkimin, për pyjet dhe shërbimin pyjor, për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet
ndërkufitare, për menaxhimin e integruar të mbetjeve, për lejet e mjedisit, për
planifikimin e territorit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis, për administrimin e
mbetjeve te rrezikshme, për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis, për
gjuetinë, për fondin kollusor. Ndërsa në Kosovë janë miratuar ligjet mbi mbrojtjen e
mjedisit, për mbrojtjen e ajrit, për mbrojtjen e natyrës, për planifikimin hapësinor,
për mbrojtjen e ujrave, për parandalimin dhe kontrollin e integruar, për vlerësimin e
ndikimit në mjedisit.
Mbrojtja e mjedisit është objekt edhe i drejtës penale. Legjislacionin penal i
të dy shteteve parashikon krimet mjedisore dhe masat ndërshkuese. Kodi penal i
Kosovës, në krahasim me atë të Shqipërisë, ka parashikuar një gamë të gjerë të
krimeve mjedisore. Praktikisht, Kodi Penal i Kosovës konsideron si vepra penale:
ndotjen e ujit të pijshëm, të produkteve ushqimore, ose ndotjen dhe shkatërrimi i
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mjedisit si vepër terroriste në rastet kur synohet friksimi serioz i popullsisë dhe
cënonen integriteti e strukturat themelore të vendit (neni 135); ndotjen ose
degradimin i ajrit, ujit apo tokës ose shfrytëzimi jashtë mase i burimeve natyrore
(neni 347); hedhja, trajtimi, depozitimi, transportimi, eksportimi ose importimi i
substancve të rrezikshme apo mbeturinat që mund të shkaktojnë vdekjen ose
lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm substancial material të cilësisë së
ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë (neni 348); lejimi i kundërligjshëm i
ndërtimit apo drejtimit të fabrikave dhe instalimeve që ndotin mjedisin që shkakton
të rrezikojë vdekjen apo lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi, ndotë mjedisin,
ajrin, tokën apo ujin apo më shumë të kafshëve, bimëve ose pasurisë (neni 349);
dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit (neni 350); prodhimi,
shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme për mjekimin e shtazëve (neni
351); ndotja e ushqimit dhe e ujit të shtazëve, shpezëve, bletëve, shtazëve të egra apo
peshqve (neni 355); shkatërrimi i botës bimore me materie të dëmshme që shkakton
shkatërrimin e bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër (neni 356); prerja apo
shkatërrimi i pyllit ose në ndonjë mënyrë tjetër shkretëron pyjet (neni 357); vjedhja e
pyllit (neni 358); gjuetia e kundraligjshme (neni 359); shitja ose nxjerrja e trofeve të
kafshëve të egra jashstë vendit (neni 360) shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore,
bimëve ose kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë vendit (neni 361); peshkimi i
kundërligjshëm (neni 362). Ndaj këtyre krimeve mjedisore parashikohet deniminin
me gjobë ose dënimin me burgim dhe në praninë e rethananave rënduese.
Ndërsa në Kodin Penal të Shqipërisë, ne Kreun V, parashikohen si veprale
penale rastet në vijim: ndotja e ajrit përmes çlirimit të tymrave, gazrave dhe lëndëve
të tjera toksike radioaktive e bërë tej kufirit të normave të lejuara (neni 201);
transportimi transit apo depozitimi në territorin shqiptar të mbeturinave toksike dhe
radioaktive (neni 202); ndotja e ujërave të deteve, lumenjve, liqeneve apo burimeve të
rrjetit grumbullues e shpërndarës të ujërave me lëndë toksike, radioaktive apo
substanca të tjera, që prishin ekuilibrin ekologjik (neni 203); peshkimi i ndaluar (neni
204); prerja e paligjshme e pyjeve (neni 205); prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë
(neni 206); shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve (neni 207). Këto krimet
mjedisore konsiderohen si kondravajtje penale dhe ndaj tyre parashikohen denimi
me gjobe dhe dënimi me burg.
Megjithëse parimet e shprehuara në mënyrë direkte nga kushtetutat dhe nga
legjislacioni përkates janë konform normave komunitare dhe ato ndërkombëtare, ajo
që sot kërkohet si treguesi kryesor i një shteti të së drejtës është zbatimi i
legjislacionit aktual në fuqi, dhe jo vetëm thjesht “kopjimi” kornizës ligjore qoftë
komunitare dhe asaj ndërkombëtare. Mos zbatueshmëria e ligjit do të gjeneronte në
kryerjen e krimeve penale ndaj mjedisit dhe ndaj jetës. Tendenca drejt mbrojtjes së
mjedisit nga pikëpamja administrative vë në diskutim jo vetëm zbatueshmërinë e
ligjit, pasi janë të nevojshëm mekanizma dhe instrumente jo vetëm ligjor por edhe
financiar, por siguriën për të një mbrojtje efikase Në fakt, nga raportet e ndryshme
istitucionale të shteteve në diskutim theksohet mungesa e zbatimit të ligjit dhe
përmirësimi i legjslacionit aktual me futjen e strumentave të rinj për ta bërë ligjin me
efikas dhe gjithëpërfshirës të së drejtave të tjera, pra nxitja e zhvillimit ekonomik por
njëkohësisht duke siguruar të gjithve të drejtën për nje mjedis të shendetshëm dhe
ekologjikisht të pastër. Për më tepër, Raportet mbi Mjedisin të botuara nga
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istitucionet përgjegjëse, si ministria e mjedisit, paraqesi një situatë dramatike të
mjedisit në të dy vendet, si pasojë e mos respektimit e ligjeve nga ana e operatorëve
privat në ushtrimin e veprimtarise private, dhe theksojnë përmirësimin e
legjislacionit në mbrojtje të tij. Moszbatueshmëria e ligjit vë në diskutim efikasitetin e
qëllimit të parimit “kush dëmton paguan”, një parim me natyrë ekonomike, të
parashikuar në ligjin për mbrotjen e mjedisit të dy shteteve: në nenin 12 të ligjin Nr.10
431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, të Republikës së Shqipërisë, dhe në nenin
6 të Ligjit Nr. 03/L‐025 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, të Republikës së Kosovës. Sipas
parimit “kush ndot paguan’ përgjegjësit të dëmit i ngarkohet përballimi i
shpenzimeve financiare për parandalimin, rehabilitimin mjedisit të ndotur, dhe
kompesimin ndaj personave fizikë ose juridikë të dëmtuar, në bazë të parimit të
porprocionalitetit. Objektivi kryesor i parimit është parandalimi i ndotjes së mjedisit
në përputhje me parimin e zhvillimit të qendrueshëm. Për këtë qëllim, ligji për
mbrojtjen e mjedisit është i zbatueshëm ndaj çdo veprimi me faj ose me dashje të
kryer nga çdo person fizik ose juridik duke përfshirë edhe organet shtetëore, që
ushtron një aktivitet profesional në territorin e secilit shtet. Megjithatë, të dy
normativat nuk saktësojnë se si do te vlerësohet dëmi i shkaktuar duke lënë të
nënkuptojë së se dëmi do të përcakthet nga shpenzimet e rehabilitimi dhe
kompesimit. Normativa e Shqipërise për mbrojtjen e mjedisit parashikon se
përgjegjësia përcaktohet në bazë të dëmit të shkaktuar në mjedis nga veprimtari të
rrezikshme, nga kërcënimi i mundshëm për një dëm të tillë, nga dëmi i shkaktuar
ndaj llojeve të mbrojtura dhe habitateve natyrore nga çdo veprimtari profesionale,
për shkak të pakujdesisë së operatorit (neni 10), ndërsa në normativën për mbrojtje e
mjedisit të Kosovës përgjegjësia përcaktohet në bazë të veprimeve të gabuara të që
kanë shkaktuar ose lejuar për ndotjen e mjedisit në mënyrë të paligjshme (neni 66).
Njëkohësisht, të dy ligjet parashikojnë ndërhyrjen dhe marrjen përsipër të
përgjegjësisë finaciare nga shteti në rast të mos mbulimit ose përballimit të kostove
financiare nga dëmtuesi, dhe në rastin e moskonstatimit të përgjegjësit për ndotjen.
Marrja përsipër e përgjegjësisë për përballimin e shpenzimeve për rehabilitimin dhe
kompesimin përbën një kosto financiare, shpesh të pa përballueshme nga shtetet në
diskutim, që shfaqin mungesë vullneti ndaj politikave mjedisore. A kanë gjetur
aplikim parimi “kush ndot paguan”? Sa siperfaqe toke, preh e dëmtimeve, jane
rihabilituar nga dëmtuesit? A mund të konsiderohet e ezaurur mbrojtja e mjedisit kur
teknikisht dhe praktikisht këto parime nuk gjejnë zbatim?!.
Paaftësia e mbrojtjes së mjedisit nga ana administrative tashmë është kaq e
dukshme aq sa ndihet nevoja e epërsisë vepruese edhe me saksione penal. Megjithëse
kodet penale në fuqi parshikojnë veprat penale ndaj mjedisit, dispozitat e tyre nuk
mbulojë të gjitha veprat penale të reja mjedisore që shoqëria por përballon. Në kodin
Penal të Shqipërisë vihet re se veprimet e paligjshme, të cilat shkaktojne dëme
mjedisore, “në shumë raste nuk cilësohen si vepra penale, por thjesht si shkelje
administrative” 259 . Gjithësesi, kodi penal i Kosovës i 2011, më i azhornuar se kodi
penal i Shqipërise, përmban një gamë të gjerë krimesh mjedisore.. Pavarësisht këtij
fakti, ndihet nevoja e parashikimit në brendësi të veprave të posacme dhe saksione
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penale në porpocion me dëmet e pariparushmëe dhe të zgjatura në kohë ndaj natyrës
dhe ekosistemit. Ky opinion gjen mbështetje në hyrje të Direktivës 2008/99/CE të
BE‐së “Mbi Mbrojtjen Penale të Mjedisit” ku shprehet shqetësimi «për rritjen e
krimeve mjedisore dhe për pasojat e tyre,[...]. Këto krime përfaqësojnë për mjedisin
dhe kërkojnë një përgjigje të duhur. Eksperienca dëshmon se sistemet saksionues në
fuqi nuk janë të mjaftueshëm për të garantuar respektimin e plotë të dispozitave për
mbrojtjen e mjedisit. Ky respektim mund dhe duhet të përforzohet nëpërmjet
disponibilitetit të normva penale, që janë tregues të një faji social të natyrës cilësisht
ndryshe ndaj saksioneve administrative ose mekanizmave demshpërblyes të së drejtës
civile. [..]. Një mbrojtje efikase kërkon, në vecanti saksione më bindëse për aktivitet
qe dëmtojnë mjedisin, të cilat në përgjithësi provokojnë ose mund të shkaktojnë
përkeqësim të rëndësishëm të cilësisë së ajrit, përfshirë atmosferën, të tokës, të ujit,
të faunës dhe të florës, përfshirë ruajtjen e specieve».
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Considering all the historical and developmental background of the efficiency market
hypothesis, in thispaper we willdo a quick review on the evidence of the rejection of the
hypothesis based on previously done studies and based on our own investigation. Main
subject treated in this paper is laid behind the determinations done on stock prices.
Their efficiency is a matter of fact of the stock market in general. It is thought that a
high quality predictability of the stock prices has a huge role on security market and in
the whole macroeconomic policies of a country. The efficiency and predictability
adjusted in efficiency market hypotheses are violated in stock market emphasizing the
fact that the future stock prices and returns are not estimated completely by the
previous years’ data. We tried to find out models done on returns and prices securities
in Indonesia to prove the rejection of the hypothesis that in fact it is implicated also in
some developing countries. The walk model of the stock prices and the other
estimators, also the use of the root testing examine the weak form efficiency hypothesis
and confirm the rejection of the hypothesis. By the help of the General Augmented
Dickey‐Fuller and the Granger causality it can be understand that the efficiency of the
market that it can not be fully predictable and understandable is a matter of the
economic behavior.
KEY WORDS
Augmented Dickey Fuller test 260 , Econometric Techniques, Efficient Market
Hypothesis,Effect of EHM, Indonesia.
Introduction
Developing economies recently are surpassing huge economical, institutional, social
and political changes. Economic growth is related especially with capital flows, trade
and financial market expansion. All the market participants working out together try
to construct an international capital market economy where their emerging market
can integrate on the world economical activities. The middle‐income developing
countries can be classified recently as the emerging countries because they have
expanded so quickly their capital markets. The newly multinational enterprises of the
emerging markets diversified their activities on the bases of reducing their risk,
increasing their profits and expanding their economic activities. The entrepreneurs
while dealing with investments should take into consideration the stock and financial
market well‐ functioning.
Behavior of the stock prices and also the fluctuations on exchange rate give trace to
the investors to have some information about the market. This is the point where
Fama 261 developed the idea of the Capital Market Efficiency which relies on the
utilization of the information available for rational expectations. The efficiency of the
market is supposed to be completed whenever the whole market shares all the
260

In statistics and econometrics, an augmented Dickey–Fuller test (ADF) is a test for a unit root
in a time seriessample. It is an augmented version of the Dickey–Fuller test for a larger and more
complicated set of time series models. The augmented Dickey–Fuller (ADF) statistic, used in the
test, is a negative number. The more negative it is, the stronger the rejection of the hypothesis
that there is a unit root at some level of confidence.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Dickey%E2%80%93Fuller_test
261
Eugene Francis "Gene" Fama (born February 14, 1939) is an American economist, known for
his work on portfolio theory and asset pricing, both theoretical and empirical.
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information which is needed to predict the future background for newly investments.
The channels of the market are derived due to the effectiveness of the information set
given to the public. Thus the Market Efficiency Hypothesis on the prices of shares
and bonds and also on the relation between the spot rate and forward rate is been
deprived to model the actual and future price opportunities. On the behalf of this
scheme we tried to make a quick research on the developing countries’ efficiency
stock market. Market efficiency hypothesis is an important topic in the well‐
functioning of the economy studied carefully in last two decades. In the developed
countries it is an issue initially considered where the prices of the securities follow
the same path with the information available to the public. Lately the examinations
on the developing countries which are giving different feature due to the incomplete
performance of the capital markets are been done. Hence we tried to show some
examples of some developing countries where this hypothesis is rejected due to some
the abnormalities in stock price behavior and in fluctuation on exchange rate.
The first part of the paper will evaluate a quick review over the history of the market
efficiency hypothesis that is still debatable on its clear meaning. There can be seen
three forms of EHM: weak efficient, semi‐strong efficient and strong efficient. This
separation is done according to the set of information that the prices and returns of
the securities offers to the public. There are some frequently used methodologies
evaluated around 1980s‐90s by Fama, Obstfeld, MacDonalds, Hodrick, Taylor etc. On
the empirical studies done previous on some developing economies I will try to give a
quick summary and try to show why there is an inefficiency stock market in the
developing countries. According to the evaluated works the methodology used shows
to us the evidences of a not well‐functioning of the capital market. The problems
with the EHM can also be seen in the rationality of the future exchange rate
fluctuations that have a direct effect on the securities returns since most of the stocks
are collected by the foreign investment in order to diversify their portfolio and to
reduce their losses risk.
The most important part of this paper comes with the examination of the capital
market in Indonesia using the data on three stock markets found in there. In the
study is test the weak and the semi‐strong forms of the efficiency of the stock market
in relation taking also into consideration the foreign exchange market. In order to
test the weak efficiency form is used the unit root test, the Augmented Dickey Fuller
tests. To be clearer are represented more that one regression function. The
calculation showed that the hypotheses are strongly rejected. The examples that are
take into consideration and the one on which are studies showed that there is a
violation of the market efficiency hypothesis. These countries being still
undeveloped, despite the fact that are emerging quickly, have some obstacles on their
past experiences. May be the lack of resourceful institutions or regulatory system or
the newly faced international processes make these markets not working properly,
and not giving the needed information packages to the enterprises? This is still a
questionable issue to which the paper will try to give a brief answer due to the
findings.
Lastly, the conclusion part will give concise arguments on the rationality of the prices
and returns of the securities and will conclude the paper.
It is difficult to make a precise statement for the efficiency of the market since the
world efficiency is so wide including the well functioning of the organization,
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management, reallocation of resources, past‐present‐future relation of the market
participants and many other processes. Efficiency in our research mean a fully
information set that is available to the public to be able to predict their future prices
in order for them to have access over the diversification of their portfolios. Moreover
the capital market plays an important role on the progress of the economy of a
country so people should allocate their resources according to price fluctuations. The
buyers and the sellers of the assets or securities being profit maximizes should
interact rationally with each other in order to access all the available information of
the securities and in order to have an efficient capital market.
In 1900 Bachelier 262 developed the idea of efficient market, which is followed by the
empirical researches of Cowdles in 1933. After that many studies have been examined
on the rationality of the efficient capital market and still the determination of the
efficiency is being discussed. Efficient market hypothesis is firstly generated by Fama
(1970) who stated that efficient is the market on which the prices fully reflect the
information set. He derived this idea on an empirical evidence of the relationship
between the forward rate and the spot rate into an operational form where the
forward rate is thought to be equal to the expected spot rate and the risk premium of
the issued security. Due to this idea other empirical researches are done especially on
stock markets to show the effect of prices behavior on publicly available information.
The hypothesis is assumed to be a joint one since it is believed that the agents that
are expecting the evaluation of the prices in the next period are rational in the
meaning that they do make no systematic forecasting errors and they have sufficient
information to know the expected market price equilibrium and equilibrium returns.
The prices of the assets are said to be a random walk variable. Informational
efficiency is the feature where the hypothesis is relied completely to derive a perfect
financial market. The availability of the information and the rationality of the agents
divide the hypothesis into three forms: weak, semi‐strong and strong efficient forms.
Weak efficient form shows that there is no reason for having technical analysis to
evaluate the future prices since all the information is appeared to be available on the
past history of the prices, returns and the exchange rate. Since the present prices is a
reflection of the past history it means that in the future there is will be no evidence
on making abnormal profit and return on the active international trade bases. Semi‐
strong efficient form stipulated that if there is a tendency to increase the publicly
available information as he macroeconomic variables’ affect it became very difficult
almost impossible to receive abnormal returns or profits. Here the prices of the assets
express all the information that is publicly available. As far as new information about
the mechanism of the companies or about the new feature of the participants in the
economy enters into the market it is widespread so quickly and it is properly
reflected in the prices of the securities in the financial market. Strong efficient form is
the stricter structure of the hypothesis because for holding it needs all the
information that is achieved publicly and also privately. For a market to be efficient
all the information circulated within and without the firms should be announced.
Whenever this kind of information set is available to the market there will be no
incentive for a trader or a company to gain abnormal profits. Same as the insiders of
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A French mathematician, in 1900 the efficient –market hypothesis was first expressed by him
in his dissertation “The theory of speculation”
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the traded company the outsiders have the same information so that the prices of the
securities are evaluated in an objective way by the market constraints.
This classification is done to emphasize the point where the hypothesis is break
down, which is the point that the market has potential information to be reflected
into the securities’ prices. Similar characteristics can be seen in weak and semi‐strong
efficient form which confirms the formation of the securities’ prices. Whereas strong
efficient form is somehow faraway from the first two due to extensional information
set deprived from the private sector that is not an outcome of the market. Most of
the studies done previously have been tested due to the first two forms of the
hypotheses because the distribution of the private information is so difficult and
privately saved and there it is thought that the share of information is costless and
the market ought to be perfectly competitive so that the prices gain all the possibility
to capture freely all the market information. The market hypothesis come from the
application of the rational expectation theory were all the agents behave in a rational
way toward the prices. Thus the positive implication of the hypotheses will be a good
estimator for the price settings. But if markets are efficient and current prices fully
reflect all information, then buying and selling securities in an attempt to outperform
the market will effectively be a game of chance rather than skill! (Investor home,
1999)In an integrating economy investors are really interested in the financial market
especially on the stock market. They try to diversify their portfolio for decreasing the
risks. So they must have some knowledge about the market where they are going to
invest. EHM states that in a market the present prices are step by step the follower of
past history. Unfortunately this hypothesis is rejected especially in the developing
countries where the availability of information set is so low and the predictability
toward future prices expectation is unfair. These results come from the data analysis
done since the financial market in these countries do not work as properly as it is
needed. The tests in general are concerned with the speed of the correctness of the
price adjustment to adapt with the new information. Stock market anomalies and
also technical anomalies support the rejection of the hypothesis. As an investor come
across with the anomalies he try to find way to buy‐sell securities at the over/under‐
valued cost of the market prices in order to maximize its profit. Due to the data
analyses in emerging countries the rejection of the hypothesis is obvious with means
that the economy is surpassing many anomalies in its markets. In the real world the
market is neither efficient nor inefficient. Being completely efficient has negative
implication since all the investors will have all the information so nobody will care
anymore about the past or future security prices. In a market, more knowledgeable
investors can strive to outperform less knowledgeable ones (Investor home, 1999).
There are different kind of individual and company investors who necessitate
different time period to understand the implication of new information set, that’s
why the market is sometime more efficient and sometime less efficient.
In mostly developing countries the efficiency market hypothesis is rejected. Thus we
decided to make a quick review over some previously done analyses of some
countries to give a more comprehensible idea over the rejection of the hypothesis and
its effects. In general the rejection is done due to unsuitable condition for attaining
full information on financial markets since the newly emerged countries have been
unprepared to face with the uninformed investors. The EHM implies the fact that the
market is going to have all the information ready to be transposed to public so that
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all the participants are going to receive the same information. Not only the
knowledge publicized is the matter but also its interpretation must be consistent.
Most of the time the information is not reliable and appropriate to be used by
investors since they seek to find ways to maximize their profits believing that the
market does not offer to them the whole resources needed to investigate completely
it. The mismatches between the outflows and the inflows of the capital lead to
unpredictable changes on the institutional atmosphere. Thus the concept of the
information offered to the markets’ participants should be viewed broadly. The
efficiency of the market not only provides normal behavior of the stock market but
also supplies great importance for the economy as a whole. So the hypotheses try to
examine the effect that the prices have on the economies of emerging countries. All
the previously done analyses have attempted to show the evidences of the direct price
of securities on the stock market due to which the investor predict their investment
tools and the return and the risk of the securities relationship is examined. Usually
the researchers used the method of weak‐form efficiency test because the publicly
received information is the quickest way to be captured by the participants of the
market since the transaction cost to spread the relevant information is negligible.
This hypothesis also states the fact that the investors on the market have the same
opportunity to achieve their profits and to behave efficiently. The early studies on the
stock market efficient hypotheses on the developing countries applied almost the
same way to derive to the searched results. They analyses the stock markets taking
into consideration n‐number of trader and also supposing initially that each of the
participants have on their hand an efficient set of information. Thus we can say that
the methods used by the researches can be resembled to a trading approach where
only the prices of the securities and its returns are taken into consideration. The
abnormalities and the violation on the information set of the prices are illustrated by
the means of the econometrical approaches. The represented models showed that the
prices are reflecting the full information available on the stock market. Empirical
tests are based on the random walk tests models where the prices follow the same
way since they are thought to be identical. Moreover the random walk also states the
fact that the returns of the prices are independent so they must face a zero
autocorrelation among each other that means that the path that follows is constant
overtime especially in the short run due to the fact that the past years prices transmit
the distribution of this year prices.
The mathematical representation of the model is Et [Pt + 1| Ωt] = Pt + µ where E t is
the expectation of the prices where the information set is given. The formula in
general implies that the stock price of the tomorrow will be generated by today price
and its growth pattern over time. Based on this idea the hypothesis is formed. Most of
the empirical studies used the natural logarithm or logarithm by itself to show in a
more effective way the changes in prices. P t = µ + P t‐1 + ε t , for t=1………T , ε is the called
also the white noise; where the returns follow an random walk as: composition of
returns = µ+ ε. Where the market efficient hypothesis is Ho: µ=0. For a given period of
time the individual stocks returns are being examined. According to the
autocorrelation tests at the significant level all the series of returns provides a non
stationary path. The returns change frequently as the time passes by. The random
walk hypothesis emphasizes the fact that the functions of the increments and
increments by themselves are independent or not but they are uncorrelated.
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According to the estimations done previous the linearity is the most preferred feature
since the prices of stocks are thought to pursue a linear pattern despite the fact that
there are some economic variables that affect the price fluctuations that pursue
nonlinear approximations. Non‐stationary of the securities prices formulates the
returns in a heteroskedastic form since instability of prices changes over time. To find
out the deterministic change and the violation of the stock traded and its return
ARCH or GARCH regression is used. Since there is a lot of structural changes in the
economy of developing countries the ARCH form of regression are some superficial
problems but again it shows as the instability of the stock traded values. The
methodology usually used is the Augmented Dickey Fuller in order to examine easily
the stock returns and also the Granger causality to show the relationship between the
stock traded and its volume. The ADF test is the most effective one to prove the
relation that prices have between each other with the fluctuation over the time.
We can find out many other methods that investigate the price volatility, all deriving
at the same final result. For example, in Istanbul Stock Exchange market (Kondak,
1997) the spectural analysis tests are been applied to show the frequency of the
variation due to time fluctuation. The importance of using this methods lies behind
the fact that the frequency signify a consistent cyclical role in the context of market
present and future securities prices. The crucial spectra of the test represent the
contribution of a frequency brand on overall role of the time series characterization
of autocorrelation.
The model STAR is used on Helsinki Stock market investigation where the models
are observed in different regimes. The parameters of the models are linear. Moreover
while examining the stock market by the help of the econometrical models the
relation of the inflation and the stock returns is counted. All the tests that are done
on the stock market evidence based their estimation on the prices of the stock and
their returns directly without taking into consideration the other variables that
influence the stock markets’ flows. Consistent with this idea the results of the
hypothesis show that the prices do not attain publicly full available information to be
reflected in the market; meaning that the hypothesis is rejected for all the tests that
are done.
The null hypothesis rejections show that the stock returns tag along an instable
condition, thus the information is not transmitted to the investor. The joint‐
hypothesis emphasize the fact that the as the individual number of the stocks
increases the returns are more and more violated which shows that the share of the
values of the stock fluctuate over time.
The efficient market hypothesis is composed by a fully information set available to
the public to be caught by the prices of the traded securities. The information must
be completely attained by the participants of the market so that they can predict the
coming period’s prices. All the participants must behave in a rational way for their
forecast expectations so that no one can gain or lose more than expected returns. The
profits shares are equally distributed because the market participants are clustered
into equal news spread. But unfortunately the interpretation of the news is not
equally done. Since the information set can be not attributed equally to the
participants due to other economic reason the rejection of the hypothesis occurs. If
we want to have a successful acceptance of the EHM we should think of a stock
market separated from the world as a whole since that market must be so efficient

433

that the investors could estimate the future prices looking behind and they should be
not able to gain abnormal profits.
Since the EHM is based on the Rational Expectations Theory the traders should be
risk averse and quickly responsive to the market information sets in order to make
future predictions. The hypothesis not only recognizes the importance of the prices
in general but also that of the traders. It determines how the participants perform a
well management of the institutional framework. Unfortunately rejection the
theoretical part of the market the prices are not consistent to the market information
set. The traders are not able to predict efficiently the prices since there are a lot of
deviations from the true value of the forecasted estimators. The manifestation of the
hypothesis’ rejection on the stock market has good and bad implementation on the
economy of those countries. The implication of the hypothesis is embedded with the
non‐linearity that the prices behave. The founded results say that except the prices
that follow different patterns also the return of the securities deviates from the
normal path over time. This means that the violation in the stock market not only
affects the prices of itself but also it weakens the economy as the whole not only in
the short run but also in the short run.
The results of hypothesis stated that all the stock markets in the developing countries
are inefficient. The information is not only reliable to the public but also inefficient.
According to Fama (1975) while dealing with the hypothesis there is no transaction
cost for the distribution of the information. Whereas in the real world the
information is not so easily access to the investors since there are many technical and
behavioral processes that make the information undistributed. Moreover if all the
investors gain the luck to have full information over the transaction done in the
market there will be no interaction between them. There will appear the lack of the
communication. Moreover the EHM is built on the bases on the zero‐profit theorem
of competitive equilibrium (Shostak) where the companies are not supposed to gain
extra profits. In concrete the market is such an institution where the participants’ role
is to maximize their profits. They are engaged with investment activities for achieving
high capital opportunities in order giving priorities to the profits. Thus to collect
unforeseen profits a company must have a particular knowledge that the others do
not have. The violability of the prices in stock markets of the developing countries
has some implications. First one can be related to the stock speculation approach
which means that there is a tendency to have additive investment feature so that
there is no limited number of the stock capital movements. The variability of the
capital investment changes as the demand for the inputs and outputs changes over
time as the market expands due to new mechanism. Secondly the new arranged
regulatory institutions are not so well organized. They are some deficiencies over
their resources that should be used to help the spread of the information among the
public. The economic policies must give a sustainable performance to the capital
movement. But since we have to deal with developing countries the government does
not supply successful policies due to institutional lack. Thirdly the economy as a
whole does not endow with resourceful condition for the development of the markets
in general. The stock market is not isolated from the economic system, but it while
collaborate with other participants of the economy; negatively or positively
correlations can be found between the shares of the stocks and other macroeconomic
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variables. Fourthly the inefficiency of the market also comes from the standards that
securities gain. The volume, the level, the quality, the liquidity, the requirements are
characteristics that should be investigated while treating the stock market. Instability
and unsteady conditions of the stocks make the information unbelievable to the
investors. Consequently the prices are managed by themselves without being able to
reflect the information that they carried on their shoulders. The disturbances that
occur on the stock market state that these markets do not have yet a perfect
developmental structure. Fifthly the information transmit techniques has been
changed from the time to time. The analytical technology is differently widespread
across the globe.
Newly evaluated researches have increased the secrecy between the companies but at
the same time the information have more effective ways to be achieved. In
retrospective, the lack of the technology violates more the fluctuation of the prices of
the stock. Nowadays researches both in the stock market and outside it using
advanced technology develop patterns to increase their profit in a more efficient way.
Lastly we can say the rejection of the hypothesis also is done due to the errors that
are done while collecting data, especially the data based on the past years since the
accumulation of the data was difficult due to the lack of technology. Also the errors
and omissions of the regressive estimators can violate the results from the true
values. In general we can say that the EHM results give arise to a clear inefficient
stock market. In the developing countries the stock markets do not function in a
perfect manner since the conditions for development are unstable. Stock market
being bounded with the other components of the economy is highly depended also
with the factors that determine the development of the business cycle. As the
components of the economy changed over time the data in their historical meaning
do not make much. The allocation of resources has changed their destination as the
economy becomes more and more integrated in the world economic system. The
capital sector compare to the other sectors is expanded more since the entrepreneurs
are capitalizing their shares. In order to show a new framework of the EHM, we tried
to make some investigation on Indonesia, another developing and emerging country.
Therefore, we decided to give more evidence over the rejection of this hypothesis
basing my study not only on the stock market as a separate feature but also
compounded it with other variables of the economy.

Data
Indonesia is an emerging country classified in the middle‐income developing
countries that has a market‐based economy in which the government plays a
significant role. In the emerging countries the management of the flow of foreign
capital plays a crucial role. Since these countries are trying to compete with the rest
of the worlds economies they ere expanding their financial markets by allocating the
funds efficiently and reducing the risk management of the economic shock. In
emerging market economies, the issuance of foreign securities can be a way for a firm
to build its reputation among analysts, investors, and the business media. Surely, the
political feature relation with the economic framework implements important role in
the outline of the global financial market. Due to its geographical position Indonesia

435

is an island where the natural disaster tends to occur frequently. Especially the flood
brings a lot of tension among the peoples’ lives. For this reason the economy’ macro‐
variables used to face dramatic fluctuation. Thus people’s behavior toward their
economic expectations is tight connected with the government decisions and
confidence that the public and private institutions give to the people in order to
confront their natural disaster risk. Having a quick look on the major macroeconomic
we see that Indonesia is making essential positive changes to meet with the world
economic standards. Despite the flood disaster its economy is recovering with huge
steps. Monetary policy is easing, fiscal policy is expanding, inflation is decelerating,
pace and extents of the interest rate cuts are slowing down, government debt is
declining, banking indicators are improving. Financial market is gaining confidence
since the interest rates on deposits have increased, rupiah, stock prices and yield
curve are improving. Real effective exchange rate has reached its stable equilibrium
point. In fact Indonesia is surpassing an economic expansion but besides this, there
are many obstacles remained from the past as; macroeconomic instability, economic
policy uncertainty, corruption, deterioration of the perceptions of infrastructure,
problems with tax burden and the labor factor. Regardless of the fact that
government of Indonesia is trying to cover these turbulence, the financial market is
still lacking its complete transparency and efficiency.An interested characteristic that
caught my attention (being one of the reasons why we choose Indonesia) is that there
exist three stock markets; Jakarta, Surabaya and Indonesia Stock market. Each of
them seeks to pursue efficient strategies for investors and other financial agents in
order to offer to the market a profitable and secure environment. Due to the
economic factors it is difficult to have a fully behavioral and efficient stock market.
With the floating of exchange the market policies changed substantially, following a
fluctuating pattern. The emerging of the Indonesia markets in the world economy
opened many new paths for the traders and also the investors. Government is trying
to find efficient policies to be implemented into the economy in order for the
participants to access the targeted aims. The democracy that existed over there
makes the country quickly adoptable to new policies. The Jakarta Stock market is
becoming one of the most performed markets in the Asian continent. Although the
markets are emerging toward financial globalization, there still are still some
mismatches between the structural changes of the market and the behavior of the
people despite that they have three different markets for carrying their preferences
from one market to another. But again there a lot of structural risks that associate the
companies that invest in the market as credit risk, liquidity risk, market risk,
exchange rate risks. There are real improvements in the stock market that
outperform the investors’ environment, as improvements in the confidence of the
business cycle and that of the investors. The market is achieving clear
acknowledgement path to give the investors assurance. The Jakarta Market tries to
supply to the public the needed amount of the stock in order for them to achieve the
required profits. It performs micro and macro economic conditions so that the seller
and the buyers of the securities can interact easily with each other. But despite the
fact that stock markets try to give transparency on its action the economic conditions
as a whole deprive the market to accomplish its targeted policies. The domestic
environment of the capital market especially political conditions do effect negatively
the global liberalization of the stock market. As the EHM states the fact that the
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stock prices reflect all the information done publicly, the Indonesian market being so
well performed may accept this statement. The data used on investigation includes all
the data of all the stock markets for all traded companies. Most of the data used are
monthly collected. Based on the other researches I evaluate my results according to
the traditional EHM methodology. The basic econometric regression is tested over
the logarithms of stock prices of a certain period and one previous period. P t = µ + P t‐
1 + ε t , for t=1………T where P t and P t‐1 are the logarithm of the prices of the stock of
tomorrow and today respectively. And the null hypothesis is: H 0 : µ=0 where the
ΔP=composition of returns = µ+ ε.
We used the Augmented Dickey Fuller tests to examine the stationarity of the prices.
The investigation that is done here generates the adoptability that the prices have on
the market as a whole and also shows the market turnover rate volatility over time. If
we look behind in time a vary range of the data analyses will be seen in order to
determine the path of the asset prices. Eugene Fama (1970) was the first economist
who beside the development of the idea of the market efficiency hypothesis he also
investigated the basic econometrical regressive model. Emphasizing strongly the
randomness in the price movement and the data collected in an arbitrage form, he
evaluated the idea of the joint hypothesis, under which the coming analyses were
derived. The methodology will examine first if the exchange rates are random walk
and secondly if the future data are an unbiased predictor of the future prices taking
also the returns into consideration. There are a lot of econometric techniques that try
to test the hypothesis; for sure they all have the same variables adopted in different
manner. In the previously studied papers two kind of financial markets are being
studied extensionally that of stock market and that of exchange rate market. The
basic regression used in the exchange rate market is:
Δs t+k = α + βfp t + u t+k
According to this regression developed by Fama (1970), Engle and Grager (1987)
bivariate test, Johansen (1991) multivariate cointegration test, Augmented Dickey‐
Fuller (1981) test, Phillip‐Peron(1988) test are used to estimate the analysis by testing
the order and degree of integration of the variables and also by testing the moving‐
average errors. For instance the basic idea of these tests is hidden behind the
orthogonality concept where the relation of the information available and the
forecast is proved. Based on this scheme, directly the prices of the assets are analyzed.
Hansen and Richard (1984), Hansen and Hodrick (1983), Giovannini and Jorion (1987)
exploited the capital asset pricing model into the econometric equation in order to
price the riskiness of security shares. They all expected that the profit in the long run
will be at its normal level despite the short term fluctuations since they are caused
due to slow adaptation of the new market information. After words many other
regression model are been used to test the hypothesis of the efficiency. Engle (1982)
adopted the most recently used methods of autoregressive conditional
heteroscedasticity structure to show the level of the return of the stocks. E t [P t + 1 | S t ]
= P t + µ is the representation of the fundamental definition of the EHM where the
expectation of the tomorrow prices giving all the relevant information S t will be equal
to the today’s price and a deterministic regular variable change µ. Corresponding to
this concept, linear models of regression dominated the financial market inquiring
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price changes. The ARCH linear models have some autoregressive structure of their
distribution. Moreover people started to pay more attention on General ARCH since
their models include more than one lag.
h t+1 =α 0 +α 1 u t 2+β 1 h t =α 0 +(α 1 +β 1) h t +α 1 (u t 2‐h t)
In which it is thought that shock volatility is being reflected also in the next period.
Nevertheless, several studies emphasize that stock market volatility is higher during
recessions than during expansions, while mean returns are lower during recessions.
(Sierimo, 2002) For instance if there appears to be GARCH(1,1) with α 1 +β 1 =Ц which
has a unit autoregressive root it signifies that today’s volatility is going to affect
forecasts of volatility into the indefinite future. Moreover the term “volatility
clustering” appeared in the ARCH processes emphasize the fact that the returns are
very bounded with the time changes so that also the price volatility are reflected
directly in the next period. The more is the economy integrated to the world system
the higher are the effect of the macroeconomic variables into the market of that
country. Above and beyond this we can say that the return of the stock beside its
prices depends also on the exchange rate fluctuations, on the inflation rate, on
interest rates, on the prices of the bonds and many other macro variables.
Another methodology is the linear Granger causality test; Skalin & Teräsvirta (1999)
where there is a nonlinear parametric causality test based on the nonexistent
predictive power for y t of lagged values of another variable x t that is characterized by
an additive smooth transition component as in the additive smooth transition
regression model.
ἢt = β0҆ gt +

δ j x t‐j +

φ ij x t‐1 x t‐j +

ψ j x3 t‐j

The hypothesis “x t does not Granger cause y t ” can be written as H0:
and
. There are many of other regression equation and also used
methodologies, but I try to give a brief idea on the most important once. As a
summary, all the methods estimate the random walk models for the return
distribution.
Results
From the results of the test we can seen that the null hypothesis of nonlinearity is
rejected completely. The today prices are not able to reflect to the public the
information needed to predict the tomorrow ones, meaning that the market is
inefficient. This kind of investigation shows only the inner effect that the stock
market obtains, not taking into consideration the other economic variables.
Table 1. Regression results
Coefficient

Std. Error

C

0.0435764935848

LOGX

0.992780522113

0.016772149788 2.59814598211 0.009372863743
6
23
0.002741495974 362.130942886 0
36
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z‐Statistic

Prob.

Variance Equation
C
ARCH(1)
GARCH(1)

8.95600570563e‐ 1.69972917402e‐06 5.2690780640
4
06
0.149807018985 0.0580656301223 2.5799602737
4
0.600545016307 0.0738663242009 8.13015975553

R‐squared
0.995673121977
Adjusted
R‐ 0.995639449775
squared
S.E.
of 0.0054563400319
regression
7
Sum squared 0.0153026263239
resid
Log likelihood 1981.45240316
Durbin‐
1.78604647358
Watson stat

1.37110649501e‐
07
0.0098811681507
4.4408920985e‐
16

Mean dependent var
S.D. dependent var

6.1214737516
0.0826286734711

Akaike info criterion

‐7.61638691007

Schwarz criterion

‐7.57542444491

F‐statistic
Prob(F‐statistic)

29569.5870099
0

As mentioned previously for the hypothesis to be accepted the stock market must be
thought as a separate institution where the participants act within it without looking
outside the market. The prices of securities do not behave apart from the other macro
and micro variables. The fluctuations of the macro indicators affect the development
of the economy of Indonesia but also the stock prices. The investors while predicting
the future environment take into consideration not only today prices but also try to
capture all the information that other variable offers to them. Most of the investors
are quite sensitive to the market rumors, especially from the ones raised from
political disturbances. Thinking that the prices of securities and their turnover rate
are not alone in the market I decided to test some variables to show their fluctuations
and volatility. The unit root test shows in an appropriate way the deviations of the
variables of the economy. The Augmented Dickey Fuller test that we used is obtained
by:
ΔX t‐1 + , where λ 0, λ 1, λ 2 are the coefficients that are
ΔX t =λ 0 +λ 1 X t‐1 +λ 2 T+
estimated and ε is the white noise error term. By the formula we can emphasize the
fact that ADF method is used to test the variables in the presence of a constant term
and a deterministic drift.
Table 2. The results of the Augmented Dickey Fuller test
Augmented Dickey‐ Fuller Test

Variables
turnover
RER
interest rate spread
real interest rate

With
intercept/ no
trend
‐2.851876**
1.137613
‐2.407386*
‐2.138996*
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No intercept/
trend
‐2.706144*
‐1.641691*
‐2.388681*
‐2.437125*

with

inflation
Δturnover
ΔRER
Δinterest rate spread
Δreal interest rate
Δinflation

‐2.315566*
‐3.473887***
‐2.309938*
‐4.58942
‐4.425071
‐4.058288

‐2.233385*
‐3.312033**
‐3.386031**
‐4.585493***
‐4.233533***
‐3.928913***

Critical values for 1%, 5% and 10 % levels on no trend variation are ‐3.9228, ‐3.0659, ‐
2.6745 respectively and critical values for 1%, 5% and 10 % levels on with trend
variation are ‐4.6712, ‐3.7347 and ‐3.3086 respectively. Most of the values are
significant but we still should prefer the variables with no intercept and having a
trend. As it is seen from the tables not only our investigated variable, turnover rate, is
rejecting the unit root test but also almost all the other variables reject the
hypotheses of following the unique path. This means that not only the turnovers are
fluctuating across the time but the economy as a whole does not follow a regular
path, nonlinearity is a feature that associates the market in general. The unequal
dissemination of the economic standards in Indonesia distorts the predictable stock
movements.
Conclusion
The Efficient Market Hypothesis has been studies for more that two decades and on
its theoretical bases is supported by many economists but in practice it is a false
verdict. Especially the stock market has no incentive to accept this hypothesis
because the prices fluctuated overtime without considering the information that is
supposed to be attracted by the participants.
This paper tried to conclude the evidence that the EHM has on the stock market
especially on developing countries. In the first part of my study we explained the
efficient market hypothesis and its methodology. Then based on the previously done
empirical researches we try to make some review to show the role that with
hypothesis has on the stock market. Lastly we developed my own empirical study
over Indonesian market. According to all the investigation done including also mines
the weak form of the hypothesis that states the fact that the market reflects a set of
the information available to the investors to predict future prices, is strongly rejected.
The rejection states that the stock markets of the developing countries are inefficient
in the meaning that the prices fluctuate overtime without having a unique trend.
Mostly used methods were the unit root test especially that of the Augmented Dickey
Fuller test which try to investigate the significance level of the variables of the stock
markets where the most important test is to prove the volatility of the prices and its
returns. The returns of securities and its prices do follow a non‐stationary trend. They
deviate from the normality so their distribution is violated and they are correlated
serially with each other. The environment of stock market that the developing
countries offers to the investors in not so reliable because of the instability of the
economic situation that these countries have. The mal‐functioning of regulatory
institutions of the stock markets make the information spread gradually deviating
from its point. The economic and also political policy developments of the emerging
countries open or close new gates for investment opportunities. But looking back into
retrospective the figures of the stock markets are highly distorted due to the lack of
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organizational institution and also due to the lack of technology due to which the
information is not transmitted completely. On the other hands, in the last years the
technological advancements have been occurring but still the prices of securities
indexes do not pursue a normality path.
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MA Hermina ALBUNESA, Ph.d Candidate
Njё qeverisje e mire lokale ёshtё njё vlerё e shtuar pёr tё drejtat e
qytetarёve.
ABSTRACT
The object of government in peace and in war is not the glory of rulers or of races but
the happiness of the common man.
The concept of "governance" is as old as human civilization. Governance can be used
in several contexts such as corporate governance, international governance, national
governance and local governance. In this paper, I will treat the elements of a good
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governance and the legal framework of local governance considering an add value for
the rights of the community.
The terms "governance" and "good governance" are being increasingly used in
development literature. Bad governance is regarded as one of the root causes of an
evil society. Creation of local governmentcamefromtheneedtoservicetothecitizens
ascloseaspossible, as thecommunityisamajorforceinlocalgovernment. Although it
in
to
involve
public
in
decision
process,
mayseemdifficult
facttheinclusionofsuchalinkmakesstrongerlinkbetweenlocalgovernment
and
community.One of the biggest successesof local governmentis to achievemutualtrust
and
cooperationwith
the
community
andbusiness.
Communication
andcitizeninvolvementgiveslegitimacy tolocalgovernmentina democracy,helpsin
prioritizing theopinion ofresidentsandis integral to agoodgovernancebyaddingvalue
to the society.
Key Words: Local Governance, Good Governance, Add Value, Legal Framework,
Community.
1.QEVERISJA
Qeverisjanënkupton procesin evendim‐marrjesdheprocesit me të cilinvendimetjanë
zbatuarosenuk zbatohen.
Meqёnёse qeverisja është njё procesvendim‐
marrjedheproces me të cilinvendimetjanë zbatuar ose jo, një analizë
eqeverisjesfokusohet nëaktorët formale dhe joformaletë përfshirёnë kёtё vendim‐
marrjedhe zbatimine vendimeve. Qeverisja lokale ёshtё njё nga aktorёt lokalё. Nё
zonat rurale, pёr shembull, aktorё tё tjerё mund tё kenё influencё tek vendimarrёsit
si pronarёt e mёdhenjtё tё tokёs, shoqatat e fermerёve, kooperativat, ojf‐tё,
institucionet kёrkimore, fetё, partitё politike etj. Por situata nё zonat urbane ёshtё
mё komplekse. Nё nivel lokal, aktorё tё tillё si media, lobimet, donatorё
ndёrkombёtarё mund tё luajnё njё rol kryesor nё procesin e vendimarrjes. Nё shoqëri
tё zhvilluara, krimi i organizuar gjithashtu mund tё influencojё nё vendimmarrje. Nё
zonat lokale familjet e fuqishme kanё influencё nё procesin e vendim ‐ marrjes. Njё
proces i tillё jo formal sjell si rezultat praktika tё korruptuara ose tё drejton drejt
praktikave korruptive.

2. QEVERISJA E MIRЁ
Qeverisja e mirё lokale ka 8 karakteristika kryesore. Ato janё pjesёmarrja, konsensusi
I orientuar, pёrgjegjshmёria, transparenca, efektiviteti dhe eficiensa, barazia,
gjithёpёrfshirja dhe zbatimi i rregullave ligjorё. Kjo do tё thotё qё korrupsioni lokal
ёshtё i minizuar, pikёpamjet e minoriteteve merren nё konsideratё dhe zёri i
shoqёrisё vulnerabёl dёgjohet nё procesin e vendimarrjes. Tё gjitha kёto elemente
mund tё konsiderohen si njё standard i nevojshёm pёr tu ndjekur nga drejtuesit me
qёllim zbatimin e ligjit 263 .
263
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Pjesmarrja
Pjesmarrja si nga meshkujt dhe nga femrat ёshtё guri i themelit tё njё qeverisjeje tё
mirё lokale 264 . Pjesmarrja mund tё jetё diekte ose nёpёrmjet pёrfaqёsuesve tё
zgjedhur. Ka rёndёsi tё theksohet se demokracia pёrfaqёsuese nuk ka tё bёjё
domosdoshmёrisht me faktin qё shtresat vulnerabёl nё shoqёri duhet tё merren nё
konsideratё gjatё vendimarrjes. Pjesmarrje do tё thotё tё informohesh dhe tё jesh i
organizuar. Kjo do tё thotё respekt pёr tё drejtёn e tё shprehurit dhe tё drejtёn e
asocimit nga njёra anё dhe nga ana tjetёr njё shoqёri civile e organizuar, respekt pёr
tё drejtat e njeriut.
2.2 Zbatimi i ligjit
Njё qeverisje e mirё lokale kёrkon njё kuadёr ligjor tё plotё, tё ndershёm dhe tё
drejtё. Gjithashtu kёrkohet njё mbrojtje e plotё e tё drejtave tё njeriut pёr
komunitetin nёn juridiksionin qё ata tё cilit i pёrkasin. Zbatimi i ligjit kёrkon njё
gjyqёsor tё pavarur dhe tё paanshёm. Njё akt administrative ёshtё nё pёrputhje me
ligjin nёse ai ёshtё pёrpiluar sipas artikujve 107‐117 “Kodi i Procedurave
Administrative 265 ”.
2.3 Transparenca
Parimi i transparencёs ёshtё njё nga parimet kushtetuese. Transparenca do tё thotё
qё vendimet e marra dhe zbatimi i tyre ёshtё bёrё nё pёrputhje me aktet ligjore dhe
nёnligjore nё fuqi.
Gjithashtu ka tё bёjё me faktin se informacioni ёshtё i aksesueshёm lehtёsisht nga tё
gjithё ata qё preken nga kёto vendime. Informacioni duhet tё publikohet nё media
apo nё njё nga format e tjera tё parashikuara nga ligji. Pёrsa i pёrket kёsaj cёshtjeje,
shteti shqiptar ёshtё asistuar nga organizata UNDP pёr projektin shoqёria e
Informacionit. Qёllimi i kёtij projekti ishte tё rritej dhe tё forcohej sektori i
teknologjisё sё informacionit nёpёrmjet shёrbimeve online, duke kriijuar njё
qeverisje lokale tё pёrgjegjshme dhe efektive, duke pёrmirёsuar infrastrukturёn nё
njёsitё e qeverisjes lokale 266 . Shumё bashki kanё vёnё re se nёse vendimi pёr
miratimin e taksave dhe tarifave vendore bёhet nёpёrmjet njё procesi pjesmarrёs dhe
konsultativ, rezistenca nga biznesi pёr pagimin e taksave dhe tarifave vendore do tё
jetё shumё i ulet. Ndёrsa deklarohet nga shumё njёsi tё qeverisjes vendore se
punohet pёr informimin e publikut 267 , kjo situatё nuk ёshtё e mjaftueshme. NJQV
duhet gjithashtu tё informojnё me broshura, stenda, faqe ёebsite, mediat lokale, me
qёllim rritjen e pjesmarrjes qytetare.
2.4Konsensusi
Njё qeverisje e mirё lokale kёrkon ndërmjetësimineinteresave të ndryshmenë
shoqëripër të arritur njëkonsensus të gjerënëatë që ështënë interesinmë të mirë tëtë
264
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gjithë komunitetit. Ajo gjithashtukërkonnjë perspektivëtë gjerëdhe afatgjatënë atë
qëështë e nevojshmepër zhvillimin e qëndrueshëmnjerëzordhe arritjen e
njёzhvillimitë tillë. Kjo mund të arrihet vetëm nёse njihet kontekstihistorik,
kulturordhe social i një shoqërietë caktuar.

2.5Barazia dhePёrfshirja
Mirёqёnia e njё shoqёrie varet nga fakti se qytetarёt ndjejnё se ata nuk janё tё
pёrjashtuar nga rrjedha e shoqёrisё. Kjokërkon që të gjithagrupet, por veçanërishtmë
të rrezikuarittë kenë mundësipër të përmirësuaroseruajturmirëqeniene tyre.Sipas
funksionevetë njësive tëqeverisjes vendore, kryetari i NJQVkashumë për të bërëpër të
kënaqurkomunitetindhe për të përmbushurdetyrimet e tij ndajqytetarëve. Mungesa e
standardeve nё qeverisjen lokale krijon njё situatё pa sens pёrsa i pёrket shpërndarjes
sё shërbimeve 268 . Qeverisje e mirëdo të thotë se institucionetprodhojnë rezultateqë i
plotësojnënevojat e shoqërisëduke bërë njё përdorimin sa më të mirë tëburimevenë
dispozicion të tyre. Koncepti i efikasitetitnë kontekstin eqeverisjes së
mirëgjithashtupërfshin përdorimine qëndrueshëm tëburimeve natyroredhe
mbrojtjene mjedisit. Sipas legjislacionit shqiptar neni 10 i ligjit nr.8652 darë 31.7.2000
“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore ” citohet se furnizimi me ujë
të pijshëm, funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza
kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara janë funksion i vetë NJQV. Menaxhimi i
rezervave ujore nё nivel rajonal nё mbёshtetje tё dispozitave të ligjit Nr. 8093, datë
21.03.1996“Për rezervat ujore” 269 i ndryshuar, ёshtë kompetencë dhe përgjegjësi e
Këshillave të Baseneve Ujëmbledhës që drejtohen nga Prefekti 270 , institucion qendror
në nivel vendor.
Njësitë e qeverisjes vendore, në mbrojtje të mjedisit kanë për detyrë 271 :
1. të përcaktojnë vendet e grumbullimit e të përpunimit të mbeturinave
prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e
zhvillimit;
2. të organizojnë depozitimin e mbetjeve dhe të lëndëve të rrezikshme dhe
ruajtjen e zonave të gjelbra në qendrat qytetëse dhe rreth tyre;
3. të administrojnë mbeturinat qytetëse, impiantet e trajtimit të ujërave të
ndotura dhe të mbeturinave të ngurta”.
Ligji i ri Nr.10463, datë 22.9.2011 ”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” ka për
qëllim të mbrojë mjedisin e shëndetin e njeriut dhe të sigurojë menaxhimin e duhur
mjedisor të mbetjeve nëpërmjet:
a) parandalimit e minimizimit të mbetjeve ose pakësimit të ndikimeve negative nga
krijimi dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve;
b) përmirësimit të efiçencës së përdorimit të tyre;
268
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c) pakësimit të ndikimeve negative të përgjithshme nga përdorimi i burimeve.
Më tej ky ligj përcakton strukturat vendore si Këshilli i Qarkut si njësi e dytë e
qeverisjes vendore e cila ka për detyrë të hartojë planet rajonale të menaxhimit të
integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion.Çdo NJQV duhet të
miratojë planet vendore të cilat ia dërgon për miratim Këshillit të Qarkut.
2.6 Pёrgjegjshmёria
Përgjegjshmëria ështënjë kërkesë kyçee qeverisjes së mirëlokale.Jo vetëminstitucionet
lokale por edhe sektori privatdhe organizatat eshoqërisë civileduhet tëjenë tё
përgjegjshëmpër publikun dhepëraktorëte tjerёinstitucionale.Kush ështëpërgjegjës
apo ndaj kujt ndryshon në varësitë faktit nësevendimetose veprimete marra janëtë
brendshme osetë jashtme përnjë organizatëapo institucion. Në përgjithësinjë
organizatë osenjë institucionështë përgjegjëspër ata qëdo të prekennga vendimetapo
veprimete tij. Përgjegjshmёrianuk mund të zbatohetpa transparencëdhe sundimin
eligjit.
3.Kuadri ligjor i njёsive tё qeverisjes vendore nё Shqipёri.
Reformat pёr qeverisjen lokale fillojnё nё Shqipёri me nёnshkrimin e Kartës
Evropiane për Vetëqeverisjen Vendore 272 dhe parimet e saj themelore janë përfshirë
në Kushtetutë 273 . Miratimi i “Strategjisë Kombëtare për Decentralizimin dhe
Qeverisjen Vendore”
është
strategjia e parë në fushën e decentralizimit.
Karta Evropiane e Vetëqeverisjes Vendore u ratifikua në vitin 1999, Parlamenti votoi
standardet evropiane dhe parimet e qeverisjes vendore, të cilat janë në përputhje me
dispozitat e Kartës në nenin 2 të Kushtetutës – nё tё cilin citohet: “Parimi i
vetëqeverisjes vendore duhet të njihet në legjislacionin e brendshëm, dhe aty ku
është e praktikueshme në kushtetutë.”
3.1 Kushtetuta
Kushtetuta e Republikёs sё Shqipërisë e trajton qeverisjen vendore në nenin 13, Kreun
VI nenet 108 ‐ 115, 131 dhe 163 274 . Ligji themeltar përcakton kuadrin e qeverisjes
vendore duke u mbështetur në parimet e decentralizimit të pushtetit dhe kujdeset që
NJQV të veprojnë sipas parimit të autonomisë vendore.
Neni 113 i Kushtetutës përcakton se organet kolegjiale si njёsitё e para tё qeverisjes
vendore dhe njёsitё e dyta tё qeverisjes vendore kanё kompetenca si mё poshtё vijon:
1. Këshillat komunalë, bashkiakë dhe të qarkut:
a) rregullojnë dhe administrojnë në mënyrë të pavarur çështjet vendore brenda
juridiksionit të tyre;
b) ushtrojnë të drejtat e pronës, administrojnë në mënyrë të pavarur të ardhurat
e krijuara, si dhe kanë të drejtë të ushtrojnë veprimtari ekonomike;
c) kanë të drejtë të mbledhin dhe të shpenzojnë të ardhurat që janë të
domosdoshme për ushtrimin e funksioneve të tyre;
ç) kanë të drejtë të vendosin, në përputhje me ligjin, taksa vendore, si dhe
nivelin e tyre;
d) caktojnë rregullat për organizimin dhe funksionimin e tyre në pajtim me
ligjin;
272
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dh) krijojnë simbolet e qeverisjes vendore, si dhe titujt vendorë të nderit;
e) ndërmarrin nisma për çështje vendore përpara organeve të caktuara me ligj.
Organet e njësive të qeverisjes vendore kanё tё drejtё tё nxjerrin akte administrative
si urdhëresa, vendime dhe urdhra.
Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore.
Ligji nr. 8652/2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore" është
shtylla kryesore për reformat e decentralizimit të pushtetit lokal.
Nё nenin 4 tё këtij ligji specifikohen disa parime themelore për funksionimin e
njësive të qeverisjes vendore (NJQV):
a)
b)

Organet e njësive të qeverisjes vendore veprojnë në bazë të parimit të
autonomisë vendore.
Marrëdhëniet ndërmjet organeve të njësive të qeverisjes vendore dhe
marrëdhëniet e tyre me organet e pushtetit qendror bazohen në parimin e
subsidiaritetit dhe të bashkëpunimit për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta

Bashkitë dhe komunat ushtrojnë këto funksione 275 :
 Funksionet ekskluzive janë funksionet e dhëna me ligj njësisë, për
realizimin e të cilave ajo është përgjegjëse dhe ka autoritetin të
marrë vendime e të përdorë mjete për realizimin e tyre, brenda
normave, kritereve dhe standardeve të pranuara përgjithësisht me
ligj. NJQV do të ushtrojë autoritet të plotë administrativ, shërbimi,
investimi dhe rregullatore mbi këto funksione.
 Funksionet e përbashkëta janë funksione për të cilat njësia vendore
ka pjesën e saj të përgjegjësisë, që dallohet nga pjesa e përgjegjësisë
së dhënë pushtetit qendror. Këto funksione janë të shoqëruara
përpjesëtimisht me kompetenca, të cilat ushtrohen në mënyrë të
pavarur.
 Funksionet e deleguara janë funksione të pushtetit qendror që me
ligj ose me një marrëveshje kontraktuale në mes të qeverisë qendrore
dhe NJQV i caktohen një njësie vendore.
4.Rast konkret nga qyteti i Shkodrёs, best practice. Qyteti i Shkodrёs ёshtё
furnizuar me energji elektrike non stop nё 2002.
Ёshtё interesante te theksohet bashkёpunimi privat public(PPP). Njё inovacion i
fundit, i pёrdorur gjerёsisht nё United Kingdom, nё Australi dhe Kanada 276 . Ky ёshtё
njё lloj bashkёpunimi i cili sjell pёrfitim pёr qyterarёt dhe nё tё njёjtёn kohe njё
lehtёsim pёr qeverisjen vendore sidomos nё fushёn e infrastrukturёs.
Hera e parё qё u aplikua nё qytetin e Shkodrёs ishte zona industruale e qytetit, zonё
nё tё cilёn ishin tё fokusura bizneset vendase dhe tё huaja. Kjo zone kishte
domosdoshmёri furnizimin me energji 24 orё. Objektivi i projektit pёr bashkёpunim
mes bashkisё Shkodёr me KESH si dhe me biznesmenet u bё i mundur. Kjo ishte njё
punё e cili filloi pёr njё linjё tё re 20kё me njё gjatёsi prej 4.5 km. Qёllimi i projektit
ishte ndihma qё duhej ti jepej bizneseve tё ngritura nё zonёn industriale. Projekti u
instalua pasi bashkia vuri 15 million lek, KESH siguroi 13 million lek, ndёrsa biznesi
275

Shih nw vazhdim nenet 8, 10, 11, 12 tw ligjitnr. 8652/2000 "Për organizimin dhe funksionimin e
qeverisë vendore"
276
A Charter of Rights for Urban Citizens City of Montreal 2006

446

pagoi 45 million lek. E gjithё kjo sipёrmarrje ndodhi nё 2002 dhe ishte e
sukseshme 277 . Njё rast tjetёr ёshtё krijimi i landfill nё komunё Bushat, njё investim i
qeverisё Shqiptare i ndёrtuar nё pronёn publike nё komunёn Bushat pёr njё periudhё
20 vjeçare. Ky ёshtё njё rast me njё rezultat jo efektiv, pasi nuk ёshtё arritur
konsensusi pёr ndarjen dhe delegimin e kompetencave, koston e shёrbimit edhe pse
ekziston njё memorandum mirёkuptimi.
Konkluzione
Ёshtё e qartё qё qeverisja e mirёёshtё njё ideal i vёshtirё pёr tu arritur. Shumё pak
vende dhe shoqёri kanё arritur tё kenё njё qeverisje tё mirё. Sidoqoftё pёr tё siguruar
njё zhvillim njerёzor tё qёndrueshёm, mbrojtje tё drejtave tё njeriut brenda
juridiksionit tё njё njёsie tё qeverisjes lokale, duhet tё merren veprime “SMART” nё
kohen e duhur duke e bёrё njё realitet. Qeverisja e mirёёshtё njё pikё kyçe nё
strategjitё lokale qё do tё implementohen nga NJQV. Kjo ёshtё njё betejё pёr tu
fituar nё vazhdim. Janё vlerat qё i bashkojnё njerёzit dhe nё qoftё se janё kёto vlera
njerёzit mund tё arrijnё tё fokusohen mbi gjёrat mё esenciale si‐ tё drejtat e njeriut,
respekti pёr vetvehten, natyrёn, parqet, aktivitetet kulturore etj.
Është qëllimidentifikimi i"të drejtave themelore të banorëve tëqytetitdhe
parimetthemelore qëduhet tëqeverisinjetën e qytetit,në mënyrë qëtë drejtate njeriut
tё respektohendhe inkurajohen." Atëherë do tё njihemi
njё ditё si njerëz
qëkanërespekt përdinjitetinnjerëzor.
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Investimet e huaja direkte dhe industria turistike në komunën e
Ulqinit dhe vendet e tjera të rajonit
Abstrakt :
Investimet e huaja direkte (IHD) janë burimi më i madh i financimeve të huaja në
shumë vende ,dhe kanë rëndësi të veçantë për ekonomitë në zhvillim dhe në
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tranzicion. IHD‐të kanë potencialet për të krijuar punësim, rritje të prodhueshmërisë,
si dhe transferim të aftësive dhe teknologjive; duke qenë pozitive për eksportin,
kontribuon gjithashtu në zhvillimin afatgjatë ekonomik. Politikat e shëndosha
investuese, të hartuara enkas për të tërhequr IHD‐të, nxisin investimet hyrëse dhe
zhvillojnë sektorin e NVM‐ve dhe turizmin duke përbërë një themel të fortë për një
rritje ekonomike të qëndrueshme të vendeve qoftë të zhvilluara apo vendeve që ende
janë në tranzicion,prandaj gjithë punimi është i fokusuar pikërisht në rëndësinë e
investimeve të huaja direkte dhe në industrinë turistike në Komunën e Ulqinit.
Fjalët kyçe: pontencial për rritje te punësimit , terheqja e investitoreve , zhvillim
afatgjatë ekonomik , nxitja e investimeve hyrese , zhvillim i turizmit dhe NVM‐ve
Jel kualifikimi : O16, P33
Hyrje
Investimeve të huaja direkte kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e biznesit
,turizmit të një vendi duke vënë në dukje që Shtetet të cilat kanë ritmin më të shpejtë
të zhvillimit të klimës së biznesit, janë njëkohësisht shtetet me nivelet më të larta të
rritjes së investimeve direkte dhe bruto produktit të brendshem .Theksi vihet në rolin
e IHD‐ve në zhvillimin ekonomik, ashtu edhe tek mundësitë për IHD‐të në
ekonomitë në zhvillim.
Në vitet e fundit, zakonisht vendet te cilat deshirojnë të kenë rritje të investimeve të
drejtperdrejta ,të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik duhet të kenë liberalizim
tregtar ,sistem tatimor të thjeshtë dhe të drejtë ,marreveshje në mes të sektorit privat
dhe publik,zhvillim të infrastrukturës ,të gjitha objektivat e vendeve të rajonit ,rast
specifik Komuna e Ulqinit duhet të jenë të qarta për investitoret e jashtëm,në ketë
menyrë kontribuojnë në zhvillimin e turizmit , ekonomisë në përgjithësi .
Roli qeverisë nuk është që të menaxhojë ekonominë apo të ndërhyjë në dinamikën e
tregut, por të sigurojë një kuadër të nevojshëm për ndërmarrjet, që ato të lulëzojnë
nëpërmjet një klime të fuqishme biznesi.Ky aspekt është veçanërisht vendimtar për
shtetet të cilave u mungojnë këto burime .278
Përmirësimi i klimës së biznesit dhe investimeve është alternativa më e mirë dhe,
nëse qeveria ka vullnet politik, ky përmirësim është i arritshëm.
Investimet e huaja direkte në Mal të Zi
Duke u nisur nga ajo që çdo shtet e sidomos ato të tranzicionit për ti arritur qëllimet
dhe objektivat e veta zhvillimore kërkojnë investitor,pra investimet e huaja janë një
mekanizem i madhë i zhvillimit të vendit. Investimet e huaja direkte janë formë e
investimeve që fiton interes një ndermarrje ,e cila funksionon jashtë territorit të
vendit të investitorit.
Shumë biznese dhe njerëz shpenzojnë të holla sot me shpresë që të fitojnë më shumë
nesër. Pra rrezikojnë kapitalin dhe kursimet e tyrë që ti investojnë në projekte që
mendojnë që do të jenë fitimprurëse. Dihet që parashikimi i te ardhmës është i pa
mundur për këtë edhe investitoret kur investojnë në një investim përballen me risk
pasi investimi që po e ndermarrin mund të dështoj, por ata gjithënjë këtë dozë të
riskut e bazojnë në ligjet dhe sigurinë që ju ofron vendi ku investojnë.Ka raste kur
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investitoret nuk priten shumë mirë nga vendasit pasi nisen nga ajo që ata kanë ardhë
ti korrin fitimet dhe të ikin.
Siç kanë vërtetuar Bruce Greenwald dhe Joseph Stigliz, ky i fundit laureat i çmimit
Nobel për Ekonomi me 2001, investitorët e jashtëm, nëse duan të investojnë në një
vend për të cilin nuk kanë informacionin e njëjtë sikur vendoret, ballafaqohen me
problemin e asimetrisë së informatave.Pra investitorët e huaj janë në disavantazh
sepse tregu i informatave është i ndryshëm nga çdo lloj tjetër tregu dhe për shkak të
informacionit imperfekt këto tregje ka mundësi se nuk gjenerojnë optimumin eficient
të Paretos, që është i pranishëm si ekuilibër ne tregjet tjera.Investitorët e jashtëm të
interesuar të investojnë në vendet në zhvillim në fakt janë të hendikepuar edhe nga
fakti se statistikat në këto ekonomi shpesh janë rudimentare dhe informatat të
paorganizuara. Duke përhapur dhe propaganduar informacionin për potencialet dhe
mundësitë ekonomike të tij një vend ka mundësi të rregullojë këtë anomali të tregut,
tërheqë investitorët e jashtëm dhe lejojë alokimin eficient të kapitalit. 279
Duke qenë Mali i Zi pjesë e ish RFJS‐së e cila në vitin 1965 u bë vendi i parë socialist
që lejoj investimet e huaja edhe pse në praktikë ishin paraqitur shumë pengesa për
implementimin e invstimeve të huaja për këtë investimet ishin kufizuara . Ato
realizoheshin vetëm në bashkpunim të ndonjë subjekti ligjor vendas.
Pas krizës ekonomike të viteve të tetëdhjeta u vu në pah që për zhvillimin ekonomik
të vendit, duhet që vendi të hapet ndaj investimeve të huaja direkte.
Mali i Zi u bë i pavaruar në vitin 2006 dhe në mars të vitit 2007 nënshkroi
marrëveshjën e stabilitetit me BE.Që nga kjo kohë Mali i Zi i ka hedhur me sukses
themelet për një treg të bazuar në ekonomi, ka formuar institucionet demokratike
dhe ngadalë ka ndërtuar administratën publike e cila ka ndihmuar që të përballën
transformimet politike dhe ekonomike.
Duke qenë një Shtet i cili ka nevojë për thithje të investimeve të huaja, në vitin 2000
Mali i Zi e ndryshoj ligjin për investime të huaja direkte duke ju mundësuar disa
lehtësira.Në përgjithesi Mali i Zi është shumë liberal në aspekt të investimeve të
huaja.
Sipas ndryshime që janë bërë në ligjin për investime të jashtme thotë që :
Kompani e huaj njihet ajo kompani që ka mbi 25% pjesëmarrjë të kapitalit të huaj.
Është bërë zgjerimi i aktiviteteve ku investitori i huaj mund të investojë, për dallim në
ligjin e vjetër ka pas disa kufizime. E vetmja fushë në të cilen kanë mbet kufizime për
investim është ajo e fabrikimit të armëve.
Qështja e koncesionit do të përcaktohet me një ligj të veçantë i cili nuk është
miratuar ende.
Të drejtat e investitorit janë nënvizuar ( trajtim kombëtar , tatime jo më pak të
favorshme se sa firmat vendëse, siguri juridike, mbrojtje e pronës së investitorit të
huaj) dhe Ligji është shkurtuar në krahasim më ligjin e vjetër është më transparent
dhe më i kuptushëm nga investitori i huaj.280
Siq po shihet investoret e huaj kanë disa benificione dhe mbrojtje ligjore nga shtetit i
Malit të Zi. Edhe vet qytetaret e Malit të Zi mund të konsiderohen investitor të huaj
nëse kanë jetuar jashtë vendit së paku një vitë para investimit. Përfitimi tjetër që
mund të marrin investitoret janë që prona e tyre nuk mundë të shpronësohet edhe
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nëse ndodhë kjo atëherë ato kompnezohen në vlerë sa është vlera e pronës. Me
ndryshimin e ligjit përparësi tjera të investitoreve është që nëse kanë investuar sa ka
qenë ligji i vjeter ata kanë të drejtë të bëjnë zgjidhje se cili ligj ju përshtatet më shumë
me përkrah atë ligj. Në anën tjetër është përketësuar bilanci i investimeve të huaja
direkte e cila është mjaftë e rëndësishmë për financimin e deficitit buxhetor.Sa i
përket Malit të Zi gjatë vitit 2007 u karakterizua me rritje më të lartë të investimeve të
huaja si pasojë e privatizimit, për ketë këto investime në vitet në vazhdim kanë
pësuar rënje të raportit në mes investimeve të huaja direkte dhe produktit të
brendshëm bruto.
Stabiliteti ekonomik
Pikë referuese për investime është stabiliteti ekonomik i një vendi. E sidomos tani
pas krizes globale që ka prekur çdo sektor dhe çdo nivel ekonomik.Krizes financiare
nuk mund ti shpëtoj as ekonomija e Malit të Zi e cila u ngarkua me borxhe pasi
përdori një strategji duke rritur shpenzimet në krahasim me të hyrat buxhetore që
reflektoj me përkeqësimin të bilancit buxhetor. “Fakti se borxhi kombëtar, i cili më
2006 ishte rreth 700 milionë euro, u rrit më shumë se dyfishi në pesë vjet, tregon se
ekziston një politikë [në veprim],e cila mund ta shtyjë Malin e Zi drejtë skllavërisë së
borxhit.Ekziston një shqetësim i ligjshëm se po hyjmë në zonën e rrezikut të
falimentimit shtetëror, tha Damjanoviçi për SETimes.”281
Që nga pjesa e parë e viti 2012 vendet e Evropes Juglindore pësuan një rrënje të
Produktit të Brendshem Bruto (PBB), rrethë 1.2 % përkundër që FMN‐ja ka
parashikur që gjatë vitit 2012 dhe 2013 do të ketë rritje.Mali I Zi pësoj rreth 1.1% rrënje
të PBB, si pasojë pasi si Mali i Zi edhe vendet e tjera të evropës Juglindore janë vende
që janë të lidhura me zhvillimin.

Fig.1 Norma e PBB
282
Kjo përqindjet e rrënjes së PBB së Malit të Zi lidhen me numrin e madhë të bankave
të huaja në tregun financiar , m’varja nga investimet e huaja direkte dhe dërgesat e
emigrantëve të cilat janë ulur siq dihet për afërsisht qdo i treti shqipëtar jeton jashtë
Malit të Zi.Rritja e numrit të emigrantëve lidhet me rritjen e numrit të papunësisë e
cila është një fenomen në rritje në krahasim me vitin 2011 Mali i Zi ka pas një rritje të
papunësisë diku rrethë 1.3%.
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Ku kjo u përcjell më një rrënje edhe në sektorin e kredive ku Mali i Zi raportoi rënie
prej 5.2% të kredive ne krahasim me vendetë e tjera të Evropes Juglindore të cilat
patën rritje.E kjo u përcjell edhe me rritjen e numrit të kredive joprofitabile që është
17.1 %.Edhe depozitat në krahasim me vitin 2011 gjatë vitit 2012 kanë pësuar rritje të
ngadaltë.

Tab.1. Rritja mesatare vjetore e kredive dhe depozitave283
Rreziku i investimeve
Vendet e vogla, zakonisht nuk arrijnë të thithin fondet të mëdha të kompanive
multinacionale dhe të industrive që prodhojnë për tregjet e eksportit në shkallë të
gjerë. Ndërsa ky aspekt kufizon shkallën deri ku Mali i Zi mund të konkurrojë me
vende më të mëdha (dhe ngjashëm me kosto të ulët) në thithjen e Investimeve të
Huaja Direkte të orientuara nga eksportet nga një numër burimesh, ajo me krahun e
saj të lirë dhe të motivuar të punës ka një potencial të mirë për t’u shndërruar në një
qendër prodhimi dhe shërbimesh për eksportet drejt vendeve te rajonit dhe Evropës
në përgjithesi. 284
Turizmi në funksion të zhvillimit ekonomik në Mal të Zi
Turizmi konsiderohet kudo si një nga veprimitaritë me zhvillim dinamik,pasi në
përgjithësi për të ka një treg me kërkesa mjaft të larta gjithmonë në rritje, duke
përbërë njëherit edhe një burim të ardhurash dhe punësimi.
Zonat më të pëlqyeshme nga turistët zakonisht janë vendet bregdetare, pranë maleve
ose qytetet me një histori të veçantë.Si rezultat i potencialeve të shumta natyrore dhe
kushteve të favorshme klimatike, i pranisë së një vije bregdetare të mrekullueshme
me plazhe të gjata dhe me kualitet të mirë të rërës,një ndër vendet më të preferuara
të turistëve është edhe Ulqini i cili u bë destinacioni kryesor i qarkullimeve turistike
në bregdetin e Malit të Zi.Kështu, pas viteve ´60‐ta e deri ne vitin 1989 zhvillimi i
turizmit ka njohur nivelin e tij më të lartë.
Ndërsa pas viteve ´90‐ta si rezultat i ndryshimeve politike dhe socio‐ekonomike që u
zhvilluan në Ballkan dhe në hapësirën e ish –Jugosllavisë zhvillimi i turizmit në
qytetin e Ulqinit u ballafaqua me një metamorfozë të re,si në ndryshimin e numrit
dhe strukturës së turistëve, në ndryshimin e hapësirës mjedisore në këtë qytet etj.
Industria Turistike e Ulqinit deri në vitin 1990 ka realizuar rreth 80‐90 % të produktit
shoqëror vendor, varësisht nga fakti për cilin vit është fjala dhe a janë marrë parasysh
të gjithë faktorët e drejtpërdrejtë (industria hoteliere, gastronomia) ose faktorët e
tërthortë (bujqësia, ndërtimtaria, etj.).
Nga viti 2008 politikat e zhvillimit të turizmit në qytetin e Ulqinit të bazuara edhe në
STRATEGJINË E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË MAL TË ZI DERI NË VITIN 2020 do
të orientohet në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe elitar duke u bazuar edhe
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në MASTER PLANIN E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË QYTETIN E ULQINIT si dhe
në shfrytëzimin sa me efikas të potencialeve turistike.
Mirëpo një nder problemet kryesore që verehët të turizmi në Ulqin është fatkeqësisht
zgjatja e shkurtër e sezonit turistik.Tregu kosovar (turistet nga Kosova) por edhe ai i
vendeve fqinje për disa vite do të mbeten tregjet kryesore në turizmin e Ulqinit, meqë
ende mbetet të bëhet shumë punë që të krijohen produkte cilësore për konkurim me
vendet me turizëm elitar.Turistet nga Rusia janë të shumtë në qytetin e Ulqinit, dhe
sipas të dhënave statistikore Ulqinin ne vitin 2012 e kane vizituar gjithsejt 6.341 turistë
nga Rusia të cilët kanë realizuar 42.249 fjetje.285
Roli i investimeve në zhvillimin e turizmit në Komunën e Ulqinit
Duhet përmendur se gjatë 3‐4 viteve të fundit potencialet turistike të lartpërmendura
të Ulqinit kanë qenë në qendër të vëmendjes së investitorëve si nga Rusija, Evropa
Perëndimore, nga Emiratet e Bashkuara Arabe etj.Si rezultat i klimës së favorshme të
investimeve të krijuara nga qeveria e sidomos pas pavarësisë, investimet ruse kanë
dominuar në turizmin e Malit të Zi.
Investimet ruse, por edhe të vendeve tjera më tepër kanë qenë të drejtuara në blerjen
e objekteve hoteliere si të hotelit Otrant në Ulqin etj, dhe në blerjën e pasurive të
patundshme si: troje, apartamente, shtëpi private, lokale etj.Pasi këto investime
konsiderohen si investime afatgjata dhe të sigurta.Pjesa më e madhe e apartamenteve
dhe shtëpive të blera nga këta investitorë në bregdetin e Ulqinit kryesisht
shfrytëzohen për t’u dhënë me qira gjatë 3 muajve të sezonit veror ndërsa pjesën më
të madhe të viti nuk shfrytëzohen.
Realizimi i Master Planit ku është paraparë ndërtimi i hoteleve me 4‐5 yje si dhe të
objekteve tjera përcjellëse me rreth 30.000 shtretër në Plazhin e Madh në ishullin Ada
në Gjirin e Valdanosit etj, do të hapte fronte të reja pune, ku sipas ekspertëve do të
duhej fuqi punëtore edhe nga jashtë Ulqinit.Investimet në turizmin e Ulqinit gjatë
viteve në vijim sipas eksperteve do të kapin shifra kolosale afërsisht 5‐15
mlrd.€.Investimet parashohin ndërtime të komplekseve turistike të destinuara për
turizmin e lartë.
Numri i turistëve në Mal të Zi krahasuar me Shqiperinë 2006‐2010
Shqipëri
Mal të Zi
Viti
Nr. i turistëve
Viti
Nr. i turistëve
2006
9.20656
2006
8.80000
2007
1.098.765
2007
1.780.000
2008
1.330.138
2008
1.200.000
2009
1.789.045
2009
1.210.000
2010
2.302.899
2010
1.260.000
Tab. 2.Burimi për Shqiperi Instat, për Malin e Zi Monstat286
Në bazë të tabelës vërejmë, se numri i turistëve në Shqiperi vazhdimisht ka shënuar
rritje,ndersa në Mal të Zi vërejmë se në vitin 2007 ka nje rritje permanente,ndersa në
tri vitet e fundit ,kemi një rritje graduale. Rritja e numrit të turistve në Shqipëri është
bazuar në çmime më të uleta krahasuar me Malin e Zi,si dhe nga ndërtimi i rrugës së
kombit që lidhë Kosovën me Shqiperinë.
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Mirëpo përveq turizmit bregdetar Shqiperia nuk ka të zhvilluar llojet tjera të
turizmit,ndersa në Mal të Zi, krahasuar me Shqiperinë ,si rezultat i zhvillimit te
infrastrukturës turistike,turizmi dimëror është me i zhvilluar. Kjo ndikon që edhe
gjatë periudhës dimërore zonat malore si : Kolashini dhe Zhablaku ,të frekunetohen
nga tursitë ,të cilët ndikojnë në përmirësimin e ekonomisë së këtyre qendrave.

Fig.2. Numri i turistëve në Shqipëri
Krahasimi i të ardhurave nga turizmi i Malit të Zi në krahasim vendet e rajonit( me
Shqipërinë) për vitet 2006‐2009287

Tab.3. Të ardhurat nga turizmi
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Fig.3. Krahasimi i të ardhurat nga turizmi
Siç mund të verehet ,nga të dhënat e tabelës dhe nga grafiku,që nga viti 2006 e në
vazhdim,të ardhurat nga turistet janë rritur,kjo rritje ndikon për shkak të numrit të
turistëve të huaj,e cila ndikon në zhvillimin e turizmit të një vendi dhe në rritjen e të
ardhurave.
Dy faktorët kryesorë që përcaktojnë efektet ekonomike të turizmit janë :
të ardhurat mesatare ditore të turistëve në ditë ,
numri i përgjithshëm i fjetjeve288
Rritja e numrit të turistëve ndikon drejtëperdrejtë në rritjën e të ardhurave289
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Fig.4. Numri i turistëve
Rritja e të ardhurave nga turizmi në Mal të Zi varet edhe nga disa faktorë:
Privatizmi i objekteve hoteliere dhe investimeve që u bënë në ketë sektor,
Përmirësimi i ofertës dhe kapaciteteve turistike,
Zgjatja e sezonit turistik,
Rritja e interesit të turistëve të huaj për ti vizituar zonat malore turistike

etj.290
Fig.5.Struktura e turistëve në Mal të Zi gjatë vitit 2010
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Duke iu referuar të dhënave statistikore të Ministirisë së Turizmit dhe të zhvillimit të
qendrueshëm të Malit të Zi,si dhe të dhënat e mëposhtme,konkludojmë se turistët
nga Kosova përveç bregdetit shqipëtar ,destinacion të tyre e kanë dhe bregdetin e
Ulqinit.Pastaj përveq turistëve nga Kosova e rajoni,bregdetin e Ulqinit e vizitojnë
mjaftë shumë edhe turistët Rusë dhe te vendeve tjera të zhvilluar.291
Konkluzione dhe Rekomandim
Për të qenë konkurrues, Mali i Zi, me vendet rajonit dhe Botën në përgjithesi ,duhet
të përmirësojë klimën e biznesit.Në ç’tjetër mënyrë mund të tërheqin investime
shtesë dhe të zhvillojnë ndërmarrjet vendëse? Thuajse të gjithë indekset që lidhen me
klimën tregojnë që vendet më të pasura dhe me të ardhura mesatare, kanë klimën e
biznesit më të fuqishme apo me përmirësim më të shpejtë, dhe vendet që kanë marrë
masa për përmirësimin e klimës së biznesit, janë shpërblyer me IHD më të madhe
dhe ecurinë ekonomike më të mirë.
Edhe pse ndërmarrjet private janë vetë përgjegjëse për suksesin e tyre,i takon
qeverive që të sigurojnë kuadrin më të mirë të mundshëm për këto ndërmarrje që të
veprojnë me sukses.
Në raportet zhvillim qyteti‐turizëm, në rastin e Ulqinit, turizmi do të vazhdojë të ketë
rol parësor në të ardhmen e tij.Shumë ecuri të zhvillimit demografik, urban dhe
infrastrukturor të qytetit do të varen direkt apo indirekt nga ecuria e zhvillimit të
turizmit.
Potencialet turistike mbeten të shumta dhe pjesërisht akoma të pashfrytëzuara për
një ndikim të tillë të turizmit në zhvillimin e ardhshëm të qytetit.
Disa nga rekomandime e mundshme :
‐Të bëhet i mundur investimi në fushen e turizmit në mënyrë që të ndikojnë në
tërheqjen e vizitoreve,
‐Të pasqyrohen atraksionet, në sa më shumë guida turistike, pse jo dhe në internet të
ketë të dhëna në menyrë që klientet të mund të njoftohen më lehtë me bukuritë e
Ulqinit.
‐Të bëhet negocimi me sherbimin e rendit publik për sigurinë e turistit.
‐Nevojitet të lidhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të shteteve të rajonit në
sektorin e turizmit.
‐ Ulqini ndjehet i kërcënuar prej konkurrencës së turizmit nga Shqipëria. I mësuar me
vizitorë të përvitshëm, në vitet e fundit Ulqinit i janë rralluar pushuesit(vizitoret) nga
Kosova, të cilët, duke përfituar nga tregu i ndërtimeve edhe të paligjshme në
bregdetet shqipetare, kanë blerë apartamente pushimi, njeherit dhe ç’mimeve më të
uleta dhe rrugës që lidhë Shqiperinë më Kosovën ,duke iu larguar me shumicë
bregdetit malazes.
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Vështrim mbi kuadrin rregullator kushtetues të legjislacionit
tregtar në Shqipëri. Marrëdhenia e vecantë me Kodin Civil
ABSTRACT
This paper will have as its main goal to identify constitutional and regulatory
framework relating to commercial law and what the Albanian Constitution garantees
on the free exercise and economic initiative activities. It will as well present the
special relationship between commercial law and the provisions of the Civil Code,
whereas the later expresses some of the key principles of commercial law.
The Constitution of the Republic of Albania, as the supreme law of the land, finds
itself in the highest position in the hierarchy of normative acts. In the constitution is
based all our country's legislation, which regulates relatiotionship between the state
and individuals, the relationship between different governmental entities and even
sets the ground rules for regulating relations between individuals, whether they have
a specific legal status or not.All legislation should not only rely on the Constitution,
but must also be compatible with it, since the Constitution it is the basis and
reference to other laws of the country.
Not only that, but the constitutional provisions provide a greater safety in the
implementation and protection of the rights set forth therein. In addition to the
constitutional rights and based firmly on them, we have specific laws, serving the will
and needs of the lawmaker. One special interest in this hierarchy of laws, is
represented by the Codes or summary of the laws that the continental law system
known as CODES. This work will present an overview of the guiding principles of
commercial law and the merchant both for individual enterprises as well as for the
commercial companies, as they are provided ,based and reflected in the Constitution
of the Republic of Albania as well as in the Albanian Civil
Tema : Vështrim mbi kuadrin rregullator kushtetues të legjislacionit tregtar në
Shqipëri. Marrëdhenia e vecantë me Kodin Civil
Kushtetuta si ligji më i lartë i vendit, gjendet në pozicionin më të lartë në
hierarkinë e akteve normative. Në kushtetutë e ka bazën i gjithë legjislacioni i vendit
tonë, i cili rregullon marrëdhëniet mes shtetit dhe personave, organeve shtetërore në
mes tyre dhe madje përcakton bazat për rregullimin e marrëdhënieve të personave
mes tyre, qofshin keto persona juridik apo persona fizik.
Gjithë legjislacioni jo vetëm që duhet të mbështetet tek Kushtetuta, por duhet edhe
të jetë në përputhje me të, duke qenë se ajo është një burim dhe referim për ligjet e
tjera të vendit.292
Sistemi ekonomik i Republikës së Shqipërisë bazohet në pronën private dhe
atë publike, në ekonominë e tregut dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike.293 Prona
private dhe publike mbrohen njëlloj me ligj, ashtu si veprimtaria ekonomike mund të
kufizohet vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme publike.Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë njeh pronën private dhe lirinë e iniciativës dhe veprimtarisë
ekonomike, duke parashtruar kështu një model të zhvillimit ekonomik të bazuar mbi
292
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ekonominë e tregut.Kjo pasqyrohet më së miri në Nenin 11 të Kushtetutës , në
paragrafin e tij të parë ku shprehet liria e veprimtarisë ekonomike, dhe në paragrafin
e tretë parashikon ndërhyrjen rregullatore të shtetit vetëm në funksion të interesave
publikë.Liria e iniciativës ekonomike përfshin në vetvete lirinë e subjekteve private
për t’u përkushtuar aktiviteteve sipërmarrëse, nëpërmjet prodhimit dhe shpërndarjes
të të mirave materiale , me qëllim për të përmbushur nevojat e shoqërisë.Gjithashtu
lirinë e konkurences ekonomike midis atyre që veprojne në treg duke u perpjekur për
të marrë sa më shumë konsumatorë dhe kështu për të arritur një fitim
maksimal.Nisur nga neni 3 i ligjit “Për tregtarët dhe për shoqëritë tregtare “ ,
shoqëritë tregtare janë persona fizikë apo juridikë që bien dakort për arritjen e
objektivave ekonomikë të përbashkët.
Nisur nga sa më lart mund të themi se veprimet ekonomike të themelimit dhe vënies
në punë të një organizate biznesi, si individ i thjeshtë apo si shoqëri tregtare, e gjejnë
garancinë kushtetuese në dispozitat e Nenit 11 të Kushtetutës së Republikës së
Shqipërisë. Veprimtaria tregtare është një veprimtari ekonomike shumë e gjerë, e cila
shtrihet në të gjitha fushat e jetës ekonomike, për rrjedhojë ajo i nënshtrohet
zbatimit të ligjeve dhe të akteve nënligjore të një sfere më të gjerë se të karakterit të
ngushtë tregtar.Veprimtaria tregtare është veprimtari bazë në zhvillimin ekonomik të
një vendi, nëpërmjet saj , shteti, me anë të mekanizmave të tij ekonomikë e fiskal e
kontrollon atë veprimtari, duke siguruar kështu një pjesë të të ardhurave
ekonomike, nëpërmjet vjeljes së tatimeve e taksave. Shteti brenda kompetencave
kushtetuese dhe mjeteve që disponon, në plotësim të nismës së lirë dhe të
përgjegjësisë private, nëpërmjet lirisë së iniciativës së lirë siguron dhe objektivat
sociale të parashikuar në dispozita të tjera Kushtetuese. Në Kreun V, Neni 59
thuhet se nisma dhe përgjegjësia private duhet të plotësohen me masat e shtetit për
të përmirësuar mjedisin social dhe natyror sikurse parashikohen në germat nga a deri
në j.294 Kjo dispozitë mund të lexohet edhe në kuptimin se Kushtetuta e Shqipërisë
njeh këtu një përgjegjësi sociale elementare të personave privatë (fizikë apo juridikë
qofshin), të cilët duhet të ndihmojnë shtetin në realizimin e objektivave socialë për
shkak të mundësive dhe lehtësivë që vetë shteti u krijon dhe për shkak të mundësive
që kanë këta persona privatë për t’u kujdesur në mënyrë të mjaftueshme për
“aspektet e komunitetit”.
Kushtetuta përcakton objektivat socialë, si punësimin në kushte të përshtatshme të të
gjithë personave të aftë për punë; plotësimin e nevojave të shtetasve për strehim;
standartin më të lartë shëndetësor, arsimimin dhe kualifikimin, etj295.... , objektiva
që më së miri i realizon edhe nëpërmjet liberalizimit të iniciativave private , duke
siguruar kështu hapje vende të reja pune, krijimin dhe lejimin e shoqërive të
sigurimit shëndetësor dhe më gjerë, liberalizimit të institucioneve arsimore dhe me
ane te cdo iniciative private me objekt të ligjshëm. Edhe pse njihet përgjegjësia
sociale private, këta objektiva socialë nuk mund të kërkohen drejtëpërdrejtë në
gjykatë, por me ligje të vecanta percaktohen kushtet dhe masa në të cilën mund të
kërkohet realizimi i këtyre objektivave.296.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Neni 49/1, përcakton se secili ka të drejtë të
fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë.
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Jeta ekonomike e tregtarëve dhe shoqërive tregtare është një ndërthurje mardhëniesh
biznesi midis këtyre subjekteve, dhe si një nderthurje mardhëniesh biznesi midis tyre
dhe subjekteve ekonomike shtetërore.
Në nenin 7 të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, përcaktohet që shoqëritë
tregtare mund të ushtrojnë cdo veprimtari, e cila nuk ndalohet me ligj. Dispozitat
ligjore në vetvete nuk parashikojnë kufizime në mardhëniet ekonomike midis këtyre
subjekteve, por janë pikërisht këto mardhënie të krijuara midis tyre që sjellin
zhvillimin ekonomik të një vendi e të një shoqërie të caktuar. Ligji i ri “Për tregtarët
dhe shoqëritë tregtare”, sigurisht, vendos kufizime për themelimin dhe aktivitetin e
shoqërive tregtare, mbi të gjitha në lidhje me shoqëritë aksionare.297 Mirëpo, këto
kufizime dhe detyra e përgjegjësi të parashikuara në ligjin e ri për drejtuesit e
shoqërisë kanë për synim një sistem ekonomik funksionues dhe të përgjegjshëm nga
ana sociale, dhe mund të mos konsiderohen si jo proporcionale në kuadër të
drejtpeshimit kushtetues të interesave të përmendur më lart.
Dispozitat kushtetuese nga Neni 49 deri 58, Kreu IV shkojnë përtej kushtetutave
“liberale klasike” dhe parashikojnë të drejtat për sigurimet shoqërore, shërbimet
shëndetësore, sigurimet shëndetësore dhe arsimin, krahas mbrojtjes së krahut të
punës, familjes, fëmijëve, të rinjve, grave shtatzëna dhe nënave. Këto të drejta sociale
fuqizohen në mënyrë retorike nga Preambula e Kushtetutës ku përmendet
“vendosmëria për të ngritur një shtet demokratik dhe social” dhe “zotimi për (...)
solidaritet social”. Neni 3 i Kushtetutës e rendit “drejtësinë sociale” mes “themeleve të
Shtetit dhe detyrave të tij për t’i respektuar dhe mbrojtur ato”.
Në vazhdim mund të kalojmë më tej në dispozitën 17(1), që kërkon që çdo kufizim i
të drejtave dhe lirive themelore (ekonomike dhe të tjera) të parashikuara me
Kushtetutë duhet të bëhet vetëm me ligj për interesin publik ose për mbrojtjen e të
drejtave të personave të tjerë dhe një kufizim i tillë duhet të jetë në një raport
proporcional midis kufizimeve dhe interesave të mbrojtur.
Ky kufizim nuk mund ta prekë asnjëherë thelbin e këtyre të drejtave dhe lirive dhe ai
duhet të përmbushë kërkesat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbi
Ndalimin e shpërdorimit të të drejtave .298
Po kështu, liria ekonomike dhe të drejtat e pronës mund të kufizohen vetëm për
“arsye publike të rëndësishme” ose “interesa publikë”299. Por, sigurisht, promovimi i
të drejtave dhe lirive të renditura në Kreun IV dhe V të Kushtetutës mund ta
plotësonin me lehtësi kriterin e këtyre arsyeve apo interesave.
Dhe së fundmi, Kushtetuta parashikon dhe një parim tjetër shumë të rëndësishëm të
së drejtës në përgjithësi, të drejtës civile dhe pse jo tregtare në vecanti.Askujt nuk
mund t’i hiqet liria për shkak se nuk është në gjëndje të përmbushë një detyrim
kontraktor300.Ky parim ka të bëjë me sanksionin pasuror që aplikohet ne rast te
mosrealizimit të objektivave dhe detyrimeve me karakter ekonomik pasuror duke
shmangur çdo lloj tjetër penaliteti sanksionues mbi personin qoftë fizik qoftë ky
person juridik.
Marrëdhënia e veçantë me Kodin Civil
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Marrëdhëniet shoqërore dhe tërësia e dispozitave juridike civile që rregullojne këto
marrëdhënie janë gjithëpërfshirëse dhe kanë karakter pasuror. E drejta tregtare ne
vetvete është një degë e vecantë e së drejtës civile, e cila rregullon marrëdhëniet
juridike civile ne tregti, pozitën juridike të tregtareve e të shoqerive tregtare,
procedurën e falimentimit dhe marrëdhëniet e tjera pasurore.Prandaj lidhja e së
drejtës tregtare me të drejtën civile në përgjithësi , dhe me dispozitat e Kodit Civil në
vecanti, duket se vjen natyrshëm dhe në mënyrë të pashmangshme për shkak të
marrëdhënieve shoqërore për të cilat këto dy degë të së drejtës kujdesen.
Në sistemet ligjore në të cilat aplikohet dhe zbatohet Kodi Civil i shkruar, dispozitat
e këtij kodi përfaqësojnë rregullat elementare për marrëdhëniet ligjore dhe kontratat
midis personave fizikë dhe subjekteve juridikë në sektorin e të drejtës civile dhe asaj
tregtare. Sigurisht, kjo përfshin ndër të tjera edhe marrëdhëniet me ligjin për
tregtarët dhe për shoqëritë tregtare.
Janë dispozitat e Kodit Civil të cilat i japin “jete” nocionit te personit fizik (tregtarit)
dhe të personit juridik (shoqërive tregtare).Është Kodi Civil që përcakton,
përmbajtjen e personit juridik301, zotësinë e personit juridik 302, përgjegjësinë e
peronit juridik 303, konceptet e mbarimit dhe të likuidimit të personit juridik.304
Ligji për tregtarët dhe shoqeritë tregtare përcakton se shoqëritë tregtare themelohen
nga dy ose më shumë persona fizikë ose juridikë, që bien dakort për arritjen e
objektivave ekonomikë të përbashkët, duke dhënë kontribute në shoqeri, sipas
përcaktimeve në statutin e saj.305 Statuti në vetvete nënkupton shprehjen e
vullnetin të ortakëve/aksionerëve në këto shoqëri, duke reflektuar më së miri
elementët e veprimit juridik të parashikuar në Kodin Civil , si shfaqje të ligjshme të
vullnetit që synon të krijojë, të ndryshojë ose të shuaj të drejta dhe detyrime
civile.306 Krijimi dhe themelimi i një shoqërie nënkupton një kontratë e cila
pasqyron vullnetin e themeluesve, vullnet i cili duhet të shprehet në format e
percaktuara jo vetëm nga dispozitat e K.Civil, por dhe nga legjislacioni tregtar. Ose,
nëse shikojmë pretendimet e ngritura nga palët e treta kundër tregtarëve dhe
shoqërive tregtare, shumica e rregullave lindin nga kontrata ose shkelja e saj.
Dispozitat më të rëndësishme të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë në lidhje me
themelimin dhe aktivitetin e shoqërive tregtare janë ato për personat juridik për
përfaqësimin 307, përfaqësim i cili rregullohet dhe nga dispozitat e ligjit për tregtarët
dhe për shoqëritë tregtare.308Dispozita te tjera të ndërlidhura me aktivitetin tregtar
dhe që domosdoshmerisht subjektet tregtare dhe palët e treta do i referohen gjatë
ekzistencës së marrdhënievë, janë ato për pronën309 , dispozitat për për detyrimet
përfshirë këtu dhe detyrimet e përbashkëta310, dispozitat mbi përgjegjësinë311 , për
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mospërmbushjen e detyrimeve dhe dëmshpërblimin312 apo dispozitat për kontratat
313 . Duke patur parasysh që kontratat kanë një rëndësi të vecantë për tregtarët dhe
shoqëritë tregtare, nuk mund të lë pa cituar seksionet për format specifike të
kontratave duke filluar nga kontratat e shitjes 314, kontrata e qirasë315 , kontrata e
sipërmarrjes316 , kontrata e transportit 317,kontrata e komisionit318, kontrata e
spedicionit319 , kontratat e agjencisë (N. 950 e në vijim), kontrata e depozitës (N. 982
e në vijim), kontratat bankare (N.1024 e në vijim),kontratat franchising (N. 1056 e në
vijim),kontratat e sigurimit (N. 1113 e në vijim) etj. Shumica e padive të ngritura nga
një shoqëri tregtare ose kundër një shoqërie tregtare, ka shumë të ngjarë, të
mbështeten në këto dispozita të përgjithshme të së drejtës civile dhe tregtare, pasi
dhe vetë objekti i aktivitetit të këtyre subjekteve mbulon më së shumti këto fusha.
Ajo c’farë vlen të ndalemi në këtë punim janë dhe dispozitat mbi shoqërinë e
thjeshtë të Kodit Civil (Nenet 1074 e në vijim), të cilat sigurisht, luajnë një rol
mbizotërues për dispozitat e ligjit të shoqërive tregtare kryesisht për shoqëritë
kolektive dhe komandite.Kjo për shkak të vete ngjashmërisë së shoqërisë së thjeshtë
me shoqëritë kolektive dhe komandite. Dispozitat e Kodit Civil mund të plotësojnë
dispozitat e Ligjit Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare në lidhje me këto dy forma
shoqërish tregtare. Në momentin kur flitet për shoqërine e thjeshtë, është e
nevojshme të behet dallimi i saj nga shoqëria e thjeshtë.Për të bëre dallimin mund të
nisemi nga këto elementë:
Numri i personave të nevojshëm për të themeluar një shoqëri të thjeshtë dhe shoqeri
tregtare.Shoqëria e thjeshte është një kontratë me të cilën dy ose më shumë persona
merrren vesh për të ushtruar një aktivitet ekonomik, me qëllim qe te ndajnë fitimet
qe rrjedhin prej tij.320Ndërkohë shoqëritë e kapitalit si shoqëria me përgjegjësi të
kufizuar dhe shoqëria aksionere krijohen dhe nga nje person i vetem.321
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Baza ligjore është një element shumë i mirë diferencues midis shoqërisë së thjeshtë
dhe shoqërive tregtare.Shoqëria e thjeshtë rregullohet nga dispozitat e Kodit Civil,
dhe shoqëritë tregtare nga “Ligji mbi tregtarët dhe shoqërite tregtare”.
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Jonida (Suma) Lesha
Dallimet në kënaqësinë në punë dhe në përkushtimin në punë mes
punonjësve të sektorit energjitik publik dhe privat
Abstracti
In the present study, job satisfaction and organizational commitment were
investigated. The data was gathered from a total of 142 working employees in the
public (N = 71) and private (N=71) electrical sector in North Albania and in Tirana. Of
them, 55.6% were male (N= 79) and 44.4% were females (N= 65). The sample age
varied from 19 to 64 years.
Results supported both hypotheses that were stated:
1) The first hypothesis: Private employees of the electrical sector are more satisfied
with their jobs as compared to their colleagues working in the public sector;
2) The second hypothesis: Public employees of the electrical sector are more
commited to their jobs as compared to their colleagues working in the private sector.
The results are discussed along with the limitations of the study and suggestions for
future research.
Keywords: Public – private sector differences, job satisfaction, organizational
commitment
Organizatat janë përbërës të rëndësishëm të shoqërisë tonë322, të cilat na rrethojnë
dhe na udhëheqin jetën tonë, më tepër seç mund të mendojë një njeri.
Organizatat si shumë gjëra të tjera janë në një proçes të vazhdueshëm evoluimi.
Bernard323 (1938) përcaktoi organizatat si “një sistem aktivitetesh të koordinuara në
mënyrë të ndërgjegjshme ose forcash të dy ose më shumë personash”.
Ndërsa studjuesit Etzioni 324(1964) theksonte se “…organizatat janë bashkime sociale
(ose grupime njerëzore) të ndërtuara dhe të rindërtuara për të kërkuar qëllime
specifike. Ndërsa Hall325 (2002) thekson se: ”Një organizatë është një kolektiv me një
kufi relativisht të identifikueshëm, me shkallë autoriteti, sisteme komunikimi, dhe
sisteme koordinuese anëtarësie (proçedura); ky kolektivitet ekziston në një bazë
relativisht të vazhdueshme në një mjedis, dhe angazhohet në aktivitete që zakonisht
lidhen me një set qëllimesh; aktivitetet kanë përfundime për anëtarët e organizatës,
për vet organizatën, dhe për shoqërinë”.
Corneo dhe Rob (2003) 326theksojnë se ndryshimet e tyre qëndrojnë në prioritetet e
tyre. Ndërkohë që firmat publike përpiqen të maksimizojnë mirëqënien, firmat
private kërkojnë të maksimizojnë përfitimet. Firmat publike në përgjithësi janë të
interesuara për komunitetin në përgjithësi dhe përpiqen të rrisin përfitimet dhe
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dobitë e punonjësve të tyre, ndërsa firmat private janë të shqetësuara në lidhje me
përfitimet e tyre dhe mirëqënien e tyre si firmë.
Sipas Kovack (1997), kënaqësia në punë është një komponent i përkushtimit
organizacional. Spector (1996)327 thekson se kënaqësia në punë “mund të
konsiderohet si ndjenjë globale rreth punës ose si një konstelacion qëndrimesh rreth
aspekteve të ndryshme ose tipareve të punës.”
Kërkimet (Strumpfer, Danana, Gouws & Viviers,1998) tregojnë një korrelacion
kompleks ndërmjet dispozicioneve pozitive dhe negative dhe komponenteve të
ndryshëm të kënaqësisë në punë. Kur kënaqësia matet në një nivel të gjerë, kërkimet
kanë treguar që ato organizata me më shumë punonjës të kënaqur janë më efektive
se sa ato me punonjës më pak të kënaqur (Robbins, 1998328).
TEORITË E KËNAQËSISË NË PUNË
Në mënyrë që të kuptojmë kënaqësinë në punë, është e rëndësishme të
kuptojmë çfarë motivon njerëzin në punë. Campbell, Lawler dhe Çeik (1970 e cituar
tek Smucker & Kent, 2004) kategorizojnë teoritë e kënaqësisë në punë në teori të
përmbajtjes dhe të proçesit. Teoritë e përmbajtjes janë të bazuara në faktorë të
ndryshëm të cilët ndikojnë kënaqësinë në punë. Teoritë e proçesit, në kontrast,
marrin në konsideratë proçesin nga i cili variablat të tilla si pritshmëritë, nevojat,
vlerat dhe krahasimet ndërveprojnë me punën për të prodhuar kënaqësi në punë. Në
kushtet e teoricienëve të përmbajtjes, ekziston një shprehje mbi tipin e qëllimeve
dhe të nxitësve që njerëzit përpiqen të arrijnë në mënyrë që të kënaqen dhe të kenë
sukses në punë. Menaxhimi shkencor besonte në fillim se paraja ishte i vetmi nxitës,
por më vonë nxitës të tjerë u bënë mbizotërues për shembull: kushtet e punës, siguria
dhe një stil më demokratik mbikqyrjeje.
Maslow, Herzberg, Alderfer dhe Mc Clleland u fokusuan në nevojat e punonjësve në
drejtim të kënaqësisë në punë dhe performancës (Luthans 1998; Robbins, Odendaal&
Roodt, 2003; Smith & Cronje, 1992)329.
DIMENSIONET E KËNAQËSISË NË PUNË
Idea e kënaqësisë në punë është shumë e komplikuar (McCormick dhe Ilgen,
1985)330. Locke (1976, e cituar në Sempane et la., 2002) prezantoi një përmbledhje të
dimensioneve të punës që janë përcaktuar që kontibuojnë në mënyrë sinjifikative në
kënaqësinë e punonjësve. Dimensionet e veçanta përfaqësojnë karakteristika të
lidhura me kënaqësinë në punë. Dimensionet janë vetë puna, paga, promovimet,
vlerësimi, kushtet e punës, benefitet, supervizimi dhe bashkëpunonjësit.
PËRKUSHTIMI ORGANIZACIONAL
Përkushtimi organizacional është ngritur si një konstrukt i rëndësishëm në
kërkimin organizacional falë marrëdhënies me kostruktet e lidhura me punën të tilla
327
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si mosmarrja pjesë, qëllimet për tu larguar nga puna, përfshirja në punë, dhe
marrëdhëniet lider‐vartës (Arnolds & Boshoff, 2004; Bagraim, 2003; Buck & Watson,
2002; Eby, et la., 1999; Farrell & Stamm, 1998; Lance, 1991; Mathieu & Zajac, 1990;
Michael& Spector, 1982; Tett & Meyer,1993; Wasti, 2003).
Sipas Mowday, Porter dhe Steers (1992)331, njerëzit të cilët janë të përkushtuar kanë
më shumë mundësi të qëndrojnë në një organizatë dhe të punojnë për qëllimet e
organizatës. Steers (1975)332 tregon se përkushtimi organizacional është një mjet i
nevojshëm për të matur efektivitetin organizacional. Sipas Morrow (1993 në Meyer
dhe Allen, 1997, fq.12) “ përkushtimi organizacional është një konstrukt
multidimensional i cili ka potencialin të parashikojë rezultate të tilla si performanca,
qëllimi për tu larguar nga puna, mos vajtja në punë, vonesa dhe qëllimet e
organizatës”.
TIPET E PËRKUSHTIMIT TË PUNONJËSIT
Bussing (2002)333 identifikon tre burime të përkushtimit: burimin
instrumental, emocional dhe normativ. Përkushtimi emocional thekson atashimin
ndaj organizatës; individët vendosin gjithë energjinë e tyre në punën e tyre, e cila nuk
pritet nga ato. Sipas Bussing (2002), përkushtimi instrumental fokusohet në idenë e
shkëmbimit dhe të vazhdimësisë. Përkushtimi normativ fokusohet në ndjenjat për
detyrim të një punonjësi për të qëndruar me një organizatë. Bagraim (2003)334
thekson se pavarësisht se ekzistojnë modele të ndryshme multidimensionale të
përkushtimit të organizatës, tre modelet që janë propozuar nga Allen dhe Meyer
(1997)335 janë pranuar gjerësisht në kërkimet organizacionale.
KËNAQËSIA NË PUNË DHE PËRKUSHTIMI ORGANIZACIONAL
Kërkimet e kaluara kanë gjetur një korrelacion pozitiv mes kënaqësisë në punë dhe
përkushtimit organizacional (Mathieu dhe Zajac, 1990)336. Williams dhe Hazer
(1986)337 gjetën një lidhje direkte mes kënaqësisë në punë dhe për kushtimit
organizacional, ku kënaqësia në punëështë një paraardhëse e përkushtimit
organizativ.
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Ky proçes mendimi konkludon që orientimi i një punonjësi ndaj një pune specifike
paraprin orientimin e saj/tij ndaj organizatës së tërë.
Kënaqësia në punë dhe përkushtimi organizativ është treguar që janë të lidhur
pozitivisht me performancën (Benkhoff, 1997; Klein & Ritti, 1984), dhe të lidhur
negativisht me qëllimet për largim nga puna (Lum, Kervin, Clark, Reid & Sirola, 1998)
dhe largimin nga puna (Clugston, 2000; Mathieu & Zajac, 1990). Shumica e studimeve
tregon një marrëdhënie pozitive mes kënaqësisë dhe përkushtimit (Aranya, Kushnir
& Valency, 1986; Boshoff & Mels, 1995;Harrison & Hubbard, 1998; Johnston et al.,
1990; Knoop, 1995; Kreitner & Kinicki,1992; Morrison, 1997; Norris & Niebuhr, 1984;
Ting, 1997) dhe marrëdhënia e tyre ka njëinfluencë në performancën dhe qëllimet për
tu larguar nga puna (Benkhoff, 1997; Clugston, 2000; Klein &Ritti, 1984; Lum, et al.,
1998; Mathieu & Zajac, 1990).
HIPOTEZAT DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Fokusi i këtij studimi është kënaqësia dhe përkushtimi në punë i punonjësve të
sektorit publik dhe privat Kesh dhe CEZ. Detyra shkencore e këtij studimi
përqëndrohet në dy drejtime kryesore:
Evidentimi i nivelit të kënaqësisë në punë dhe i përkushtimit të punonjësve në
sektorin energjitik
Të analizojë ndryshimet nëse ka në variablat e lartpërmendur për sektorin energjitik
publik dhe privat.
Objektivat e studimit janë:
‐Të përcaktohet niveli i kënaqësisë në punë dhe i përkushtimit në punë i punonjësve
të sektorit energjitik publik (KESH)
‐Të përcaktohet niveli i kënaqësisë në punë dhe i përkushtimit në punë i punonjësve
të sektorit energjitik privat (CEZ)
‐Të përcaktohen dallimet (nëse ka) në nivelet e kënaqësisë në punë dhe në
përkushtimin në punë mes punonjësve të sektorit shtetëror dhe atij privat
Hipotezat e studimit:
H1: Punonjësit e sektorit energjitik privat janë më të kënaqur nga puna e tyre sesa
punonjësit e sektorit publik.
H2:Punonjësit e sektorit energjitik publik janë më të përkushtuar në puna e tyre sesa
punonjësit e sektorit energjitik privat.
KAMPIONI
Popullata e këtij studimi janë punonjësit e administratave të dy kompanive më të
mëdha energjitike shqiptare publike KESH dhe private CEZ. Në studim janë përfshirë
142 pjesmarrës (N=142), kampion i cili ështe përfaqësues dhe janë ruajtur përqindjet
sipas diferencës gjinore që ekziston. Secili prej anëtarëve ka shanse të barabarta për të
marrë pjesë në studim. Nga pjesmarrësit 55.6% ishin meshkuj
(N = 79) dhe 44.4% ishin femra (N = 63). Mosha e tyre varionte nga 19 deri në 64 vjec.
INSTRUMENTËT MATËS
Për të realizuar studimin janë përdorur disa teknika dhe instrumente. Janë përdorur 2
anketa dhe 1 pyetësor.
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Anketa e kënaqësisë në punë
Për të matur kënaqësinë në punë, u përdor Anketa e Kënaqësisë në Punë (JSS;Spector,
1997). JSS ka 36 pyetje të cilat vlerësojnë 9 aspekte të kënaqësisë në punë,
përkatësisht: paga, promovimi, supervizimi, të ardhurat suplementare, shpërblime të
paparashikueshme, kushtet e operimit, bashkëpunonjësit, natyra e punës, dhe
përkushtimi.Opsionet e përgjigjeve varionin në një shkallë 7 pikëshe, nga totalisht
kundër në shumë dakort.Përgjigjet ishin të koduara të tilla që pikë të larta
reflektonin nivele të larta kënaqësie në punë.
Anketa e përkushtimit në punë
Është përdorur forma e rishikuar e shkallës së përkushtimit organizacional (Meyer
dhe Allen, 1993)338. Përgjigjet e tyre varionin nga 1‐totalisht kundër në 7‐shumë
dakort. Përgjigjet ndaj pyetjeve u koduan në mënyrë të tillë që pikët më të larta
reflektojnë përkushtim më të lartë ndaj organizatës.
REZULTATET NË BAZE TË HIPOTEZËS DHE TË QËLLIMEVE TË STUDIMIT
Objektiva e parë e vendosur në këtë studim ishte përcaktimi i nivelit të kënaqësisë
në punë dhe i përkushtimit organizacional i punonjësve të sektorit energjitik publik
(KESH). Nga gjetjet e studimit rezultoi se mesatarja e përkushtimit në punë për
punonjësit e sektorit energjitik publik është 96.38 ndërsa deviacioni standart është
13.309. Përsa i përket kënaqësisë në punë rezultoi një mesatare= 152.15 dhe deviacioni
standart = 26.970. Objektiva e dytë ishte të përcaktohet niveli i kënaqësisë në punë
dhe i përkushtimit në punë i punonjësve të sektorit energjitik privat (CEZ). Nga
gjetjet e studimit rezultoi se mesatarja e përkushtimit në punë për punonjësit e
sektorit energjitik publik është 84.73 dhe deviacioni standart është 13.358. Ndrësa në
lidhje me kënaqësinë në punë rezulton një mesatare prej 171.55 dhe një deviacion
standart prej 26.561. Objektiva e ishte është të përcaktohen dallimet (nëse ka) në
nivelet e kënaqësisë në punë dhe në përkushtimin në punë mes punonjësve të
sektorit shtetëror dhe atij privat. Në fakt rezultoi që ekzistonin dallime domethënëse
në lidhje me kënaqësinë në punë dhe përkushtimin në punë që shfaqin punonjësit e
sektorit energjitik publik në krahasim me kolegët e tyre në sektorin privat. Nga gjetjet
rezultoi që punonjësit e sektorit energjitik shtetëror paraqesin nivel më të lartë
përkushtimi sesa punonjësit e sektorit energjitik privat. Ndërsa përsa i përket nivelit
të kënaqësisë punonjësit e sektorit energjitik privat rezultojnë me nivel më të lartë të
kënaqësisë në punë sesa punonjësit e sektorit energjitik shtetëror.
Këto gjetje mbështeten edhe nga studime të mëparshme. Buchanan (1974)339 gjeti se
punonjësit e sektorit publik merrnin më pak pikë në kënaqësinë në punë. Rezultati i
një studimi tjetër i udhëhequr nga Bourantas dhe Papalexandris340 (1993) në Greqi
tregoi se kënaqësia e përgjithshme ishte në mënyrë domethënëse më e lartë në
organizatata e sektorit privat në krahasim me organizatat e sektorit publik. Një gjetje
338
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e ngjashme u raportua nga Ergin 341(1997) me studimin e kryer në Turqi. Ajo gjeti se
punonjësit e sektorit privat morën pikë më të larta në Job Descriptive Index
(instrumentin e kënaqësisë në punë) sesa punonjësit e sektorit publik.
Një nga variablat më të rëndësishëm mes sektorëve në këtë studim rezultoi kënaqësia
e pagës. Studimi tregoi se jo vetëm kënaqësia nga paga është e lidhur me nivele të
lartë të kënaqësisë në punë në përgjithësi por edhe (Bordia & Blau, 1998) 342çështje
të tjera që kishin të bënin me të ardhurat në përgjithësi të tilla si promovimi, të
ardhurat shtesë si dhe shpërblimet. Këto dimensione kontribuan në mënyrë
domethënëse në dallimin e sektorit energjitik publik dhe atij privat.
Në studimin aktual rezultoi se faktor tjetër me rëndësi që ndikonte në kënaqësinë në
punë janë edhe promovimet. Kjo më tepër për kontekstin shqiptar besohet se është e
lidhur thjesht më të ardhurat më larta që përfiton një punonjës zakonisht kur
promovohet. Në një studim nga Javaratne dhe Chess (1984 e cituar në Staudt,
1997)343, mundësia për promovim u gjet të jetë parashikuesi më i mirë dhe i
zakonshëm në mirëqënien e fëmijës, shëndetin mendor të komunitetit dhe agjensisë
së shërbimeve familjare. Disa nga kërkimet sugjerojnë se punonjësit e sektorit publik
janë më të përkushtuar në punë (Gerhart 1990)344. Në studimin aktual duke parë
gjetjet, fakti se punonjësit e sektorit energjitik publik rezultuan më të përkushtuar se
punonjësit e sektorit energjitik privat mund të thuhet se kjo ka lidhje fillimisht me
faktin se punonjësit e sektorit publik kanë një qëndrim më të gjatë në kompaninë
publike se punonjësit në kompaninë private. Së dyti, edhe pse punonjësit e sektorit
energjitik publik rezultojnë më pak të kënaqur se punonjësit e sektorit privat fakti që
ato shfaqin nivele më të larta të përkushtimit në punë mendohet të ketë lidhje me
teorinë e sociale të disonancës njohëse (Leon Festinger 1957)345. Pavarësisht
pakënaqësisë nga paga, promovimet, shpërblimet e të ardhurat shtesë punonjësit e
sektorit energjitik publik shfaqin nivele më të larta përkushtimi në punë, kjo besohet
se vjen si rrjellojë e disonancës që përjetojnë këto punonjës.
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Kastriot Blakaj
Projektimi i programit për menaxhim të dokumentacionit në
shkollat e mesme të Kosovës

Abstract
One of the main computer characteristics is the possibility to save large amount of
data and different information organized in the most appropriate form in order to
find data quick and easy. In the mediums for data saving it is possible that by using
appropriate commands the organized data can be placed and used in different ways,
depending on the needs of the user and the program. However, for the needs of
complicated unions data related, rules and methods have been developed, whereby
efficient utilization is enabled and maintenance of complex unions of data.
One of the basic concepts in development of nowadays solutions is the database,
without which it would be very difficult solve some problems where we have to do
with more data, or solutions that are completed in the management and organization
of those data. For this reason a database is defined as a self‐descriptive collection of
integrated rows. The description of data is known as database catalog (eng. systcm
catalog) or data dictionary (eng. data dictionary or meta‐data).
This description of Database, where the definition of the data is separate from
program application, is similar to description of the development of modern
software, where an internal definition of an object and a division of an external
definition are provided. The users of an object only see the external definition and
don’t know how the object is defined and how it works.
An advantage of this description is known as data abstraction (eng. data abstraction),
so we can change the internal definition of an object without touching the users of
the object, the security of the external definition remains the same.
On the same way the database is described too, the division of the data structure
from the applied program, as well as their saving within the database.
Inicimi i Projektit
Bazuar në nevojën e një programi për menaxhim të dokumentacionit, erdhi ideja për
projektin respektivisht menaxhimin e të dhënav përmes një baze të të dhënave.
Përgatitja e projektit kërkon në radhë të parë që të behet plani dhe ciklet bazë, nëpër
të cilat do te mblidhen dhe trajtohen çështjet që synon t’i zgjidhe projekti. Ne
literaturë me se shpeshti dhe me praktike është ndarja e mëposhtme e cikleve te
përgatitjes se projektit:
Analiza e nevojave
- Qëllimi kryesor dhe objektivat
- Strategjia dhe metodika
- Planifikimi i aktiviteteve dhe korniza kohore
- Zbatimi i aktiviteteve
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-

Monitorimi,vlerësimi dhe raportimi
Vazhdimësia apo qëndrueshmëria

Platforma e bazës së të dhënave
Baza e të dhënave në SHMM‐së do të organizohet në platformë moderne dhe të
avancuar. Sistemin operativ që do të shfrytëzohet për menaxhim me të dhëna do të
jetë Windows 2008 Server, Gjuha programuese në të cilën është ndërtuar kjo bazë e
të dhënave është SQL me front ACCESS 2007.
Zhvillimi i softuerit të bazës së të dhënave
Baza e të dhënave duhet të jetë në gjendje t’i përkrah numër të madh përdoruesish
Baza e të dhënave duhet të jetë mirë i organizuar dhe lehtë e përdorshme
Të ketë mundësinë e shtimit të moduleve apo integrimit të Baza e të dhënave
Baza e të dhënave duhet të sigurojë mos‐humbjen e të dhënave
Dokumentacioni për Bazen e të dhënave
Manuali i përdorimit të bazës së të dhënave
Manualin e detajeve teknike dhe administrimit
Materialin e trajnimit që e përdor për trajnim të stafit
Kodet përkatëse
Siguria
Baza e të dhënave duhet të ofrojë sigurinë e qasjes së të dhënave dhe të injorojë
mundësinë e çdo tentimi të paautorizuar për të manipuluar me shënime dhe
njëkohësisht të ruhen gjurmët e ndryshimeve në sistem, detaje lidhur me këtë aspekt
janë dhënë në kapitullin e më lartë.
Ndërtimi i skemës logjike të DB
Mbi bazën e ndërtimit organizativ të shkollave në Kosovë duhet të organizohen
aktivitete për skemën logjike se në çfarë mënyre do të organizohet informacioni dhe
mbi bazën e kësaj do të ndërtohet edhe baza e të dhënave përkatëse.
Definimi i kërkesave, ndërtimi i infrastrukturës fizike
SHMM duhet të realizon të gjitha ndërhyrjet strukturore në godinat e Shkollës si dhe
pajisjet e nevojshme të zyrave, shtrimin e rrjetit kompjuterik në përputhje me
specifikimet teknike që do të përcaktohen në projektin e tillë.
Rezultatet e pritshme të projektit
Baza e të dhënave e ndërtuar për menaxhimin e dokumentacionit dhe të dhënave
duhet të jetë e lidhur ngushtë dhe të integrohet komplet në bazën e te dhënave te
përgjithshme në kuadër të moduleve të ndryshme, si psh. moduli për menaxhimin e
notave nga ana e profesorëve, modulin e menaxhimit të dokumentacionit dhe po
ashtu me moduli e përdoruesve (të drejtat përkatëse). Mundësia e qasjes nga vende
të ndryshme si dhe ndërlidhja me bazën qendrore në nivel të Kosovës. Tabelat
kryesore janë bazike në projektimin e kësaj baze të të dhënave. Të gjitha këto tabela
janë të ndërlidhura mes veti, bazuar në funksionalitetin e menaxhimit sa më të mirë
shkollës. Tabela Profesorët duhet të përmbajë të gjitha të dhënat për profesorët siç
janë : ID shkollës, Numri në listën e pagave, Emri, Mbiemri, Gjinia, DataLindjes,
OrëtMësimit, Eksperieneca, DataFillimit, DataPërfundimit. Këto shënime janë
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fundamentale sa i përket mësimdhënësve, por nëse nevojitet diç më shumë atëherë
ka mundësi të shtohen ato fusha ose të krijohet një tabelë e re e cila do të jetë në
relacion me tabelën Profesorët. Tabelës do ti përshkruhen të gjitha fushat, me qëllim
që nëse nevojitet ndonjë ndryshim i mëvonshëm , pavarësisht ndryshimit të
administratorit, të kemi njohuri mbi përmbajtjen e fushës. Po ashtu secila fushës do
të ketë tiparet e veta përkatëse. Në tabelë do të vendoset çelësi primar dhe kodet për
lidhje me tabelat tjera koresponduese.
Modeli ERD (etnitet, atribut dhe relacion)
ERD është një model i të dhënave që e sheh botë reale si etnitet dhe relacion.
Komponentë kryesore e modelit është Diagrami Etnitet – Relacion, që përdoret ashtu
që të përfaqësojë në mënyrë vizuale objektet e të dhënave. ERD është model i të
dhënave që mundëson modelimin dhe ilustrimin e bazë së të dhënave. Dobia nga
modeli ERD është :
Tregon rrugën e qartë deri tek modeli relacionale.
Konstruktet e përdoruara tek modelet ER mund të transformohen lehtë në tabela
relacionale
Me një trajnim minimal kuptohet thjeshtë dhe lehtë
Si rrjedhojë nga dizajnuesi i data bazës mund të përdoret si plan dizajnues për të
implementuar një model të të dhënës në një softuer menaxhmenti të një baze
specifike të të dhënave.
Diagrami ER është një shembull popullor për paraqitjen e skemave të bazave të të
dhënave. Ekzistojnë shumë kuptime të tjera në literatura dhe në mjete të ndryshme
dizenjimi dhe modelimi t bazave të të dhënave. Diagrami e klasave UML (Unified
Modeling Language) 346 është paraqitje e një mënyre tjetër e shfaqjes se koncepteve
ER e cila përdoret në disa mjete të dizajnimit komercial.
Relacionet mes tabelave
Të gjitha tabelat kanë çelësin primar dhe vendosja e këtij çelësi primar luan një rol
mjaft të madh, në përcaktimin e fushës unike. Indeksimi i një fushe e shpejton punën
gjatë kërkimit dhe gjetjes së rekordeve sipas asaj fushe. Indeksimi është mirë të
përdoret sidomos, për tabelat me shumë rekorde gjë që e bën që kërkimet në bazën e
të dhënave të shpejton dukshëm. Në rastin tonë studimor tabelat kanë indekset
përkatëse.
Të gjitha lidhjet janë krijuar duke pas parasysh lehtësinë e përdorimit edhe për
personat të cilat kanë njohuri fillestare në këtë program të bazave të të dhënave, por
duke mos anashkaluar edhe funksionalitet e saj. Pra, në tërësi të gjitha relacionet
duken kështu.

346

UML - Gjuha e Unifikuar e Modelimit është një gjuhë modelimi e standardizuar me
qëllim të përgjithshëm në fushën e inxhinierisë softuerike të orientuar në objekte
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Figura 1. Relacionet e bazës së të dhënave
Implementimi i pyetsorëve
Duke u mbështetur në atë që kemi cekur me lartë se pyetësorët paraqesin objekt të
MS Access‐it, i cili nga tabelat paraqet një pjesë të të dhënave, pra, vetëm ato të
dhëna të cilat e plotësojnë kriterin e caktuar më parë. Në bazë të asaj në këtë
aplikacion janë implementuar disa lloje të pyetësorëve të cilët na është dukur më e
logjikshme.
Nga tabela arsimtarët janë zgjedhur tri fusha ID, Emri dhe Mbiemri. Pasi që në si
kriter është dhënë të paraqiten vetëm emrat e arsimtarëve që fillojnë me shkronjën
A.
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Figura 2 Kriteri Like “A*”
Nga kemi fituar këto të dhëna, pas ekzekutimit:
Kur jemi tek pyetësorët duhet veçojmë edhe
pyetësorin parametrik ku kriteri për zgjedhje
është i ndryshueshëm, d.m. th. është
parametër të cilin e jep shfrytëzuesi gjatë
secilit ekzekutim.
Ky pyetës parametrik krijohet në modin e
dizajnit sikurse edhe të

Figura 3 Ekzekutimi i kriteri Like ”A*”
Projektimi i tabelës komanduese
Kjo tabelë do të jetë përmbledhëse dhe me qëllim të përmban lidhjen e aktiviteteve të
përgjithëshme dhe për shfrytëzuesin të jetë më e lehtë të manipulojnë prej një
operacioni të caktuar në tjetrin. Këto lidhje duhen të jenë funksionale dhe përmbajtja
e tasteve komanduese të jetë në përputhshmëri me funksionin e tyre.
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Figura 4 Projektimi i tablës së sigurisë

Figura 5 Implementimi i sigurisë
Projektimi i bazës së të dhënave në programin aplikativ MS ‐ SQL‐server
Në implementimin e bazave të të dhënave përmes programit aplikativ MS SQL është
për qëllim që të arrihet një efektshmëri më e lartë duke përdor edhe gjuhën
programuese. Këtu në fillim është krijuar databaza, përmes Object Explorer‐it, në
seksionin e databazes në SQL Server managment Studio.
Do të projektohet e njëjta bazë e të dhënave që është projektuar edhe në programin
tjetër aplikativ MS Access. Qëllimi do të jetë i njëjtë. Projektimi i tabelave do të jetë
me përmbajtje të njëjtë, ndryshimet janë se pyetësorët do të projektohen me urdhërat
përkatës të MS SQL‐it duke përdorur sintaksa përkatëse. Po ashtu në fund të
projektohet edhe diagrami i kësaj baze të të dhënave.
Qëllimi i implementimit të këtyre tabelave është që të administrohet sa me lehtë me
të dhënat si të listave mbarë shkollore të nxënëseve, po ashtu edhe arsimtarët
kujdestarë ta kanë ë të lehtë evidentimin tyre në përgjithësi e të vijueshmërisë në
veçanti. Po ashtu lehtë mund të bëhet edhe radhitja e nxënëseve nëse është e
nevojshme qoftë në bazë të datave të lindje apo emrit, apo ndonjë kërkese tjetër në
veçanti. Seleksionimi i është një tjetër lehtësi për përdoruesit e bazës së shumë
shpejtë mund të vijnë tek shënimet e kërkuar edhe atë në mënyrë mjaftë të thjeshtë.
Pra mund të bëhet edhe regjistrimi elektronik i nxënësve dhe vendosja automatike e
tyre nëpër paralele, duke respektuar kriteret e nevojshme.
Projektimi i pamjeve përmes pyetësorëve
Përmes pamjeve ne mund të prezantojmë shënime të cilat ekzistojnë në tabelën ose
nëtabelat përkatëse brenda bazës së të dhënave. Gjatë punës me dokumentacione
shkollore hasim në tabela të ngarkuara me shënime (kuptohet brenda unazës sonë),
duke pasur parasysh se nuk na nevojitet prezantimi i atyre të gjithave në të njëjtën
kohë , por ndarja e tyre në grupe apo bashkësi atëherë ne krijojmë pasqyrën prej disa
tabela, pa problem se mos humbim ndonjë të dhënë pasi ato janë të ruajtura në
tabelat e mëhershme ekzistuese.
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Shembull nga implementimi i tabelave Kualifikimet dhe Profesoret janë marr kolonat
si : ShkollaID, Emri, DataLindjes, Mbiemri (tblArsimtarët) dhe Përshkrimi
(tblKualifikimet), është bërë sortimi i tyre në rendin ngritës,në mënyrë automatike
më poshtë paraqitur i gjithë procesi i kryer së bashku me lidhjen INNER JOIN dhe
pas ekzekutimit është paraqitur rezultati i kërkuar.
Paraqitja e diagrameve
Përmes diagrameve mund të prezantohet procesi i lidhjes së tabelave të ndryshme,
ku nga figura e mëposhtme mund të shihet lidhja e tri tabelave Profesoret,
Kualifikimet, Paralelet, nga vërehet lehtë se të gjitha tabelat kanë çelësa të
brendshëm dhe të jashtëm për sigurimin e të dhënave.

Figura 6 Diagrami për tri tabela
Rreziqet
Në zhvillimin e sistemeve informative efektive ka një numër sfidash, ose ndoshta për
shkak të zhvillimi të shpejtë të teknologjisë kompjuterike nuk ka asgjë të lehtë ose
mekanike për ndërtimin e sistemeve të informacionit të realizueshëm. "Ndërtimet
operative, dhe sistemet e ruajtjes së informacioneve janë të vështira për një varg
arsyesh." Për shembull, disa informata nuk mund të merren dhe të vihet në një
sistem. Kompjuteri shpesh nuk mund të programohet për të marrë në konsideratë të
gjitha përgjigjet. Përveç kësaj, vlera e informacionit me kalimin e kohës, dhe
ndryshimet e shpejta në teknologji mund të vjetërsohet. Gjithashtu siguria e rrjeteve
është shumë e vështirë dhe kërkon një armatë të terë në menaxhimin e mirëfilltë të
tyre, nëse kihet parasysh thënia se Informacioni dhe Informatat janë gjerat më të
shtrenjta atëherë edhe për shkollat tona, menaxhimi i të dhënave duke shfrytezuar
sistemet informative paraqesin një kërcënim dhe rrezik permanent. Rrezik tjetër që
paraqet menaxhimine me të dhëna për shkollat tona është se ky sistem ka kushtuar
relativisht shumë dhe se zhvillimi i hovshëm i teknologjisë informative mund ta
dobësoi ne masë të madhe këtë sistem duke ofruar teknologji tjera me të përsosura
dhe me të avancuara.
Pavarësisht nga sfidat e natyrshme në zhvillimin e sistemeve, sistemet për menaxhim
me baza të të dhënave iu ofrojn shfrytezuesve një numër të konsiderueshëm
përparësive. Përderisa, "Sot, kompani kryesore dhe organizata me emër janë duke
përdorur teknologjinë e informacionit si një mjet konkurrues për të zhvilluar
produkte dhe shërbime të reja, marrëdhënie të reja me furnizuesit, dhe ndryshojnë
rrënjësisht operacionet e tyre të brendshme dhe të organizatave
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Sistemet për menaxhim me baza me të dhënat luan një rol të pazëvendësueshëm në
menaxhimin e informacionit, informatizimit dhe automatizimit të dhënave nëpër
shkolla. shkëmbimi i saktë i të dhënave, të duhur në vendin e duhur dhe kohën e
duhur, rritja e transparencës dhe përmirësimit të nivelit të shërbimeve dhe rritjes se
efektivitetit në rezultate dhe manipulim me të dhëna janë të domosdoshme për
kohën në të cilën jetojmë.
Aspekti i menaxhimit të programit nga administrata në shkollë
Baza e të dhënave mbështetë: themelimin, konsultimin dhe mirëmbajtjen e plotë të
shënimeve mbi personelin si dhe konsultimin dhe mirëmbajtjen e historisë së të
dhënave dhe shënimeve individuale për nxënësit; konsultimin, ruajtjen dhe
bashkëngjitjen e dokumenteve sa i përket anëtareve të shkollës dhe nuk lejohet as
nga vete administratori heqjen e shënimeve të rëndësisë së veçantë siç janë
certifikata, diplomat, masat ndëshkuese masat simulative e tjera. Baza e të dhënave
mbështetë ruajtjen dhe qasjen në dokumente të selektuara siç është nxënësi sa i
përket rregulloreve dhe politikave dhe siguron raporte statistikore në data bazën e
nxënësve e në veçanti për personelin mësimdhënës duke mundësuar nxjerrjen e
raporteve konform sjelljeve, orëve të mbajtura, njësive përkatëse (programeve të
punës) e tjera.
Baza e të dhënave ka një kontroll strikt të qasjes në të dhënat personale, në veçanti
shënimet individuale të nxënësve dhe dokumentet menaxhuese te përformancës
duke u procesuar si personel shumë të besueshëm. Mekanizmi i kontrollit të qasjes
bazohet në rregullat e punës të përcaktuara lidhur me ndarjen e orëve që ligjërojnë.
Fshirja e të dhënave individuale për profesoret dhe shpallja e informatave individuale
duhet të parandalohet. Baza e të dhënave mbështetë: integrimin e të dhënave të
personelit me të gjitha modulet e tjera; krijimin dhe mirëmbajtjen e përshkrimit të
pozitës dhe nuk lejon në asnjë mënyrë ndryshime në datën e fillimit, datën e
përfundimit, pozitën në organizatë,pozitën në vijën menaxhuese, përformancën apo
notën e vlerësimit si dhe rezultatet mjekësore. Baza e të dhënave perkrahe në
vazhdimësi, menaxhimin e pozitave individuale (numrin e klasave, ndryshimin,
numrin e orëve, drejtimet, etj) në bazë të rregullave të përcaktuara si dhe gjenerimin
e shpalljeve për punë në formatin në të cilin ato do të publikohen në websit‐in e
bazës së të dhënave dhe qasje në bazën e të dhënave qendror. Baza e të dhënave
menaxhohet me mungesat e personelit në shkolla si dhe te ekzistojë mundësia e
nxjerrjeve të raporteve ditore, mujore dhe vjetore për nxënës dhe mësimdhënës dhe
staf tjetër adninistrativ, në mënyrë që të ekzistojë mundësia e raportimit tek organet
kompetente përmes formave direkte apo interne te cilat janë të rregulluara përmes
bazës së të dhënave të cilën e kemi dizajnuar dhe i kemi parapare në fillim. Baza e të
dhënave të cilin e projektojmë mbështet/mirëmban kërkesat individuale të
mësimdhënësve duke mos u lejuar personave të ndryshëm të ndërhyjnë në kërkesat
të cilat duhet bërë. Baza e të dhënave prodhon njoftime automatike tek përdoruesit
përkatëse për kontratat para skadimit ose për ato kontrata që kërkojnë vazhdim në
bazë të rregullave të
përcaktuara. Baza e të dhënave mbështet krijimin
e korrespondencës zyrtare në lidhje me pagën (p.sh rritjen e hapit, ndryshimin e
emrit të nëpunësit, ndryshimin e xhirollogarisë bankare bazuar në shabllonet
standarde dhe në rregullat e përcaktuara të punës. Baza e të dhënave
mbështetë automatikisht procedurën standarde të përpunimit për përfundimin e
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punës më plane përfshirë udhëzimet dhe dokumentet të cilat kërkojnë vlefshmëri
dhe nënshkrim bazuar në rregullat e përcaktuara të punës. Baza e të dhënave
sigurojë njoftime të automatizuar të shërbimeve për të interesuarit për transferimin
e punës nga një drejtim në një tjetër në kuadër të shkollave në tërë territorin e
Kosovës.
PËRFUNDIME
Baza e të dhënave në MASHT duhet të zgjerohet në masë të madhe sa i përket
konceptit për të përfshirë sistemet e informacionit që ofrojnë vendimmarrje, mjete
dhe të dhëna për personat që duhet ti qasen në të gjitha nivelet, duke grumbulluar
këto informacione nga nënsistemet te cilat janë në dispozicion për të gjitha shkollat
në vend. Ofrimi i këtyre informacioneve për kohë shumë të shpejt në mënyrë të
dukshme përmirëson dukshëm proceset e kontrollimit dhe të vendimmarrjes në
MASH.
Bazat e të dhënave multiuser paraqesin probleme të vështira për organizatat
që krijojnë dhe i përdorin ato, dhe shumica e organizatave kanë krijuar një zyrë të
administratës për baza së të dhënave për të siguruar që probleme të tilla të mund të
zgjidhen me lehtë. Në këtë punim diplome, termi Administrator i databazaes i
referohet personit apo zyrës që ka të bëjëme një bazë të dhënash të vetme. Termi
është përdorur dhënave administratori për të përshkruar një funksion të menaxhimit
që ka të bëjë me politika te të dhënave të shkollave. Funksionet kryesore të
administratorit të bazës së të dhënave janë të shënuara në pjesën e mësipërme të
punimit. Administratori i bazë sse të dhënave (DBA) merr pjesë në zhvillimin e bazës
së të dhënave fillestare të strukturave dhe në ofrimin e konfigurimit të kontrollit, kur
kërkesat për ndryshime të ndryshme mund të paraqiten. Mbajtja e dokumentacionit
të saktë të strukturës dhe ndryshimet në të është një funksion i rëndësishëm DBA.
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Alba Kruja Epoka Universitety Tirane
Sustainable Economic Development, a Necessity of the 21st Century.
Abstract
Sustainability is mostly perceived as the combination of environmental, social and
economic performance; while still remain difficulties in defining sustainable
economic development. Even though economics mostly studies how to allocate
resources to meet human needs, economists mostly disagree with each other about
how to achieve the most optimal use of scarce resources. Today, the human needs of
many people are not met, and by the same time the ability of future generations to
meet their needs is being compromised. It is because this that sustainable
development has raised as a concept, affected by the need to offer people a kind of
development which can meet the needs of the present without compromising the
capacity of future generations to meet theirs. The concept of sustainable
development has become a widely recognized goal for human society of the 21st
century.
Keywords: economics, sustainable development, human welfare, distribution
Introduction
There was a time when by the "new economics" was meant the
Keynesian economics, which was notable as a response to the
depression of the 1930s. The new economics that is struggling to
grow today is something very different. It constitutes our response
to a new set of problems which was only dimly perceived earlier,
but has steadily grown in urgency over the last quarter of this
century. It attempts to put forward new ideas about how to
organize the foundations of a sustainable economy at this juncture
in history when there are clear signs that the global economy
cannot move much further along the accustomed paths of
industrial growth without ending up in total disaster. For the true
welfare economist the horizons of enquiry are shifting again in a
new direction.... The study of wealth and welfare stands at a new
crossroads. (Datta, A., 1997)
The concept of sustainable development has become a widely recognized goal for
human society of the 21st century. The idea of sustainable development came into
light in 1987 with the publication of Our Common Future, which firmly established
sustainable development as a critical component of international development
(Sneddon et al., 2006). As the anomalies were increasing inequalities within and
among the nations, increasing poverty, especially in developing countries; depletion
of the ozone layer; global warming; depletion of natural resources, some species of
animals and plants, water and air pollution, etc., sustainable development came as an
effort to change the way of thinking towards the planet. Behind this lies the reason
why nowadays the concept of development is preferred instead of growth. Growth is
believed to reflect only a quantitative aspect of countries without taking into account
some other qualitative items such as education, health and equality. Daly (1990, p.1)
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argues that “growth is quantitative increase in physical scale while development is
qualitative improvement or unfolding of potentialities”.
In this research it is analyzed the why and how has emerged the concept of
sustainable development; how should it really be conceptualized and what should be
done in order to achieve it. After the introduction part, chapter two deals with a
comparison between growth and sustainable development concepts. In chapter three
a discussion about income and wealth distribution among people and regions takes
place. Chapter four is related to the evolution of the sustainable development
concept. Chapter five explains the system of sustainable development while in
chapter six take part the conclusions of the research.
Economic Growth Versus Sustainable Development
Beginning from the XXI century, the increase of GDP is not anymore considered a
main macroeconomic indicator and economic growth is not the main goal of the
economy. The basic concepts of the UN specify sustainable development to be
considered as the main goal of the economy from the modern point of view.
Economic growth measured by the increase of GDP, shows the increase of economic
activities and is in correlation with the welfare. A rapid economic growth hardly ever
is sustainable. There are countries, mainly developing countries, where there exists
high discrepancy between the level of economic activities and the welfare of people –
high growth with low development. Development is a broader process than economic
growth, as well as welfare cannot be measured only in monetary terms. Economic
growth is an external notion, whereas development is a broader internal one by
including the raise in standards of living and poverty reduction. Economic growth
may result in an improvement in the standard of living related to a small proportion
of the population whilst the majority of the population remains poor. It is how the
economic growth is distributed amongst the population that determines the level of
development. Economic growth is measured by the increase of GDP, whereas
economic development is a more complex process which needs more than one
indicator.
The analysis of economic process in many countries shows that the rapid economic
growth has caused serious problems from the point of view of sustainable
development such as social and regional inequality dramatic loss of infrastructure
and rural environment, lack of national capital etc. Sustainable development is an
instant increase of welfare for all inhabitants, not compromising the welfare in the
nearest and further future. Economic growth is a necessary, but not sufficient
condition for the development.
1. Income and Wealth Distribution
Income distribution is one of the main economical and social problems societies face
today. The facts show that a small proportion of the population earn a high
percentage of the income and it is not evenly spread as Fig. 1, part (a) shows world
income distribution by percentile. The uneven income distribution is expended also
between regions, as Fig. 1, part (b) shows, a large majority of people in the top 20% of
the global income distribution live in the reach countries while most of those in the
bottom 60% live in Sub‐Saharan Africa and Asia.
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Figure 1: Income Distribution

(a)
(b)
Source: United Nations Development Program, Human Development Report, 2005,
p.37
The issue of distribution adopts an “impersonal approach”, by separating workers`
share through a market‐determined wage. The residual goes as a matter of principle
to the owners of the capital, as profit by including also interest. If the market‐
determined wages could be shown to be “just” on the contribution basis, the division
would obviously be just. However, no such demonstration has so far been convincing
and conclusive.
Economics is defined as the science of allocation of scarce resources to meet the
unlimited needs and desires of the individual members of a given society. Ekins (1997,
p.96) explains the need about new directions for economic policy if sustainable
development is to be achieved.
“They will be taken in turn under the following heading:
(1) Differentiation between North and South
(2) Justice in the global economy, and participatory development”
2. The Evolution of Sustainable Development Concept
The concept of sustainable development appears to have emerged by one of its
earliest efforts in the global arena with the Stockholm Conference held in 1972. Many
publications followed the conference with the central focus on man`s over‐
exploitation of the environment and the links between environment and
development. Intergovernmental organizations, non‐governmental organizations,
nations, international organizations, the private sector and civil society were the
actors taking part in these efforts.
The first real attempt from the World Conservation Strategy (IUCN/WWF/UNEP,
1980) to define sustainable development is as follows:
“For development to be sustainable, it must take account of social
and ecological factors, as well as economic ones; of the living and
non‐living resource base; and of the long‐term as well as the short‐
term advantages and disadvantages of alternative action.”
Barbier (1987) differentiates two ways of debate at the time about economic
development:

focusing on basic needs with
emphasis on helping the poor;
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stressing that real development was
impossible without consideration of the environment and without taking
into account local social and cultural values and enabling stakeholder
participation.
But the most commonly cited definition of sustainable development is that produced
in 1987 by the World Commission on Environment and Development (WCED, 1987,
p.43) that stresses the economic aspects and defines sustainable development as:
“Sustainable development is development that meets the needs of
the present without compromising the ability of future generations
to meet their own needs. It contains within it two key concepts:
 the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the
world’s poor, to which overriding priority should be given;
and
 the idea of limitations imposed by the state of technology
and social organization on the environment’s ability to
meet present and future needs.
Thus the goals of economic and social development must be defined
in terms of sustainability in all countries ‐ developed or developing,
market‐orientated or centrally planned. Interpretations will vary, but
must share certain general features and must flow from a consensus
on the basic concept of sustainable development and on a broad
strategic framework for achieving it”
This formulation seems imprecise and vague since it does not clarify what is meant
with the term ‘needs’. Dalal‐Clyton and Bass (2000, p.8) explain the meanings of
‘needs’ according to them:



“meeting the needs of the present” means: satisfying the economic needs;
social, cultural and health needs; and political needs;
meeting such needs “without compromising the ability of future generations
to meet their own needs” means: minimizing use or waste of non‐renewable
resources; sustainable use of renewable resources; keeping within the
absorptive capacity of local and global sinks for wastes.


Although the World Commission on Environment and Development (WCED) was
focused on the socio‐cultural and economic impacts of development, the main
concern was the implication of global development on the environment. At the Earth
Summit, the widening gap of access to the economical opportunities and the
disparity among those countries with fewer resources was formally recognized
(Sneddon et al., 2006).
Only by the year 2002, World Summit on Sustainable Development in Johannesburg
expanded the standard definition of sustainable development by including more
importance on the three dimensions: economic, social, and environmental. The
Johannesburg Declaration (2002) formally acknowledged the three dimensions of
sustainable development as being interdependent in that they can be both mutually
reinforcing or in competition.
Despite the many efforts to achieve and maintain sustainable development such as
treaties and establishment of rules, laws and regulations the fulfillment of the aim is
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yet to happen. There are many reasons behind this like: actors taking part in these
efforts are quite diverse, such as intergovernmental organizations, non‐governmental
organizations, nations, international organizations, the private sector and civil
society.
Dalal‐Clyton and Bass (2000, p.9) groups the roots of the decline such as:
“…market failures, where economic transactions fail to take account
of social or environmental costs, and policy failures, where
governments inadvertently encourage environmental degradation or
social problem. The issue is thus not on whether governments should
intervene to steer development toward sustainability, but how.”
Mitlin (1992) argues that, in general, definitions involve two components:
 the meaning of development (i.e. what are the main goals of development:
economic growth, basic needs, rights, etc.);
 the conditions necessary for sustainability.
3.

The System of Sustainable Development
“It is now widely agreed (at least amongst those promoting and
studying the concept) that there are three pillars to sustainable
development:




Economy:
The creation of wealth and livelihoods;
Society: The elimination of poverty and improvement of
quality of life;
Environment: The enhancement of natural resources for
future generations.” (Dalal‐Clyton and Bass, 2000, p.9)

There exists a relationship between these three pillars of sustainable development
which is shown by the intersection areas (Figure 1). In the past societies have had
economic, social or environmental objectives, but each of them has been dealt
separate from each other as unrelated parts. The economic growth considered needs
of mankind alone by ignoring the interdependent social and ecosystems. As the
sustainable concept was developed, these objectives are being integrated when
possible by making negotiations of trade‐offs between objectives in cases when the
full integration is not possible. Sustainable development of human society has
environmental, material, ecological, social, economic, legal, cultural, political and
psychological dimensions that require attention: some forms of sustainable
development can be expected to be much more acceptable to humans and, therefore,
much further away from eventual collapse than others (Bossel, 1999, p.2).

483

Figure 2: Sustainable Development System

Source: Dalal‐Clayton et al., 1994
4. Conclusions
Sustainable development concept was firstly thought to be a solution to ecological
crisis caused by intense industrial exploitation of resources and deterioration of the
environment and the primarily focus was to preserve environmental quality. Today
the concept has expanded by including quality of life in its complexity, economically
and socially.
The analysis of economic process in many countries has shown that the rapid
economic growth caused serious problems from the point of view of sustainable
development such as social, economical and environmental (regional inequality,
dramatic loss of infrastructure and rural environment, lack of national capital etc.).
Economics is defined as the science of allocation of scarce resources to meet the
unlimited needs and desires of the individual members of a given society so there
exist the need about new directions for economic policy if sustainable development is
to be achieved such as : (i) differentiation between North and South and (ii) justice
in the global economy, and participatory development”.
Sustainable development is an instant increase of welfare for all inhabitants, not
compromising the welfare of others in the nearest and further future.
So, in order to satisfy the concept of sustainable development, it should be studied
the best possible use of all available economic resources for the production of
maximum possible output of goods and services that are needed for the community
now and in the future and the just distribution of this output.
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Tipi i lidershipit në trevën Ballkanike
Abstrakt
Në historinë e njerëzimit kanë bërë emër dhe janë lëvduar në këngë, janë përjetësuar në
vepra të ndryshe artistike dhe në botime të shumta shkencore, historike e politike, liderë
të tillë si Aleksandri i madh, Hanibali, Jul Qesari, Frederiku i Madh, Skënderbeu etj.
Edhe sot në jetën e përditshme në fusha të ndryshme veprimtarie dëgjon të thuren
lëvdata, të thuhet për shembull për një grup studentësh të rinj të talentuar se “këta do të
jenë liderët e së ardhmes”, të thuhet për një sërë ushtarakësh të sprovuar në misione të
vështira se “ata janë liderët e ardhshëm të forcave të armatosura”. Kjo ndodh edhe në
sektorë të tjerë të jetës, në ekonomi, në shkencë, në art etj.
Pyetja që shtrohet është: a përputhen pritshmëritë e publikut të sotëm për një lidership
që kërkon zhvillimi shoqëror i shekullit të 21‐të me tiparet tradicionale të liderëve
politiko‐ushtarakë të së shkuarës? Dhe fill pasa saj, pyetja e dytë, a ka disa elementë
themelorë që janë të pranishëm te lidershipi në të gjitha periudhat historike, pavarësisht
se shfaqja e tyre në secilën periudhë bart modifikimet e kohës? Domethënë, a mund të
shpjegohet dukuria e lidershipit vetëm brenda diadës weberiane prijës‐dishepull, apo
lidershipi është një dukuri shoqërore, përmbajtja e të cilit është rezultante e veprimit të
shumë faktorëve e forcave shoqërore, historike, se çdo epokë historike pjell heronjtë,
apo liderët e vet, dhe kur ata mungojnë, ajo i krijon apo i trillon ata përmes të të
ashtuquajturit proces të socializimit?
Studimet sociologjike theksojnë para së gjithash se dukuria shoqërore e lidershipit është
një dukuri komplekse. Në përbërje të asaj dukurie duhet të dallojmë (a) procesin e
udhëheqjes e të drejtimit, (b) personin e liderit apo të drejtuesit, si edhe (c) funksionin
apo rolin e drejtimit. Siç theksohet me të drejtë, lidershipi është një kombinim delikat i
procesit, i teknikave të drejtimit, me aftësitë talentet specifike e cilësitë e shquara të
personalitetit të liderit, si edhe me kërkesat e përgjithshme shoqërore për realizimin e
atij funksioni. 347 Nga ky këndvështrim kuptohet se koncepti i lidershipit mundet dhe
duhet dalluar nga gjykimet tona subjektive se ç’është lidershipi dhe kush është ai në një
moment të dhënë, ndonëse fenomeni i lidershipit studiohet më mirë në lidhje të ngushtë
me realizimin në kohën e dhënë të detyrave e të funksionit të drejtimit prej personave të
veçantë.
Në këtë artikull tentohet të studiohet dukuria e lidershipit pavarësisht nga fushat e
ndryshme të veprimtarisë ku ai drejton, duke u fokusuar te tipi shoqëror i liderit, te
tiparet më të qenësishme që ai duhet të mishërojë për të plotësuar e arritur pritshmëritë
që ka shoqëria aktuale shqiptare e ballkanike për rolin e arritjet e tij.
1. Mbi elementët themelorë shoqërorë të pranishëm te lidershipi.
Lidershipi, si tip shoqëror dhe dukuri, ka tërhequr vazhdimisht vëmendjen e
studiuesve, dhe janë të shumta studimet sociologjike në këtë fushë. Prandaj mund të
thuhet se, për sqarimin më të thellë të problemit të lidershipit çështjen nuk e
347

Al Gini, Moral Leadership: An Overview, Journal of Business Ethics, Vol. 16, No. 3
(Feb., 1997), f. 323-330 (323).
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vështirëson mungesa e kërkimeve dhe e studimeve në këtë fushë, por më tepër
mungesa e aprovimit të përgjithshëm për elementët themelorë të qenësishëm që
duhet të jenë të pranishëm te secili lider, se cilët janë funksionet bazë më thelbësore
të drejtimit etj. Megjithatë, në studimet sociologjike mbi lidershipin në fushat më të
ndryshme të veprimtarisë njerëzore mund të dallohen disa elementë shoqërorë që i
ndesh te të gjithë liderët e në të gjithë kohët e historisë moderne, në marrëdhëniet e
tyre me masat e njerëzve të tjerë.
Në kuadrin e marrëdhënieve të liderit me masat që e ndjekin atë, liderët i klasifikojnë
në katër tipe: së pari, janë liderët që i shtyjnë masat për veprim; së dyti janë ata që
cilësohen eksponentë në gjirin e masave, të cilët me influencën e tyre dhe me
simpatinë që gëzojnë për ta masat, personifikojnë dhe kristalizojnë përjetimet,
dëshirat, ambiciet e synimet e tyre për një periudhë të caktuar kohore; së treti, janë të
ashtuquajturit përfaqësuesit e masave, të zgjedhur prej tyre me metoda ligjore si
përfaqësues të një grupi të caktuar shoqëror; dhe së fundi, janë liderët që e ndërtojnë
vetë masën, liderët konstruktivë, që i grupojnë, organizojnë, frymëzojnë dhe i prijnë
ndjekësit e tyre për realizimin e objektivave të caktuara shoqërore. 348
Ne mendojmë se tipi i katërt i liderit plotëson më së miri tiparet që duhet të
mishërojë për shoqërinë aktuale shqiptare lidershipi i sotëm në fusha të ndryshme të
veprimtarisë shoqërore, politike, në fushën e shkencës dhe të biznesit, si dhe të
menaxhimit të proceseve e të organizatave civile dhe të atyre ushtarake. Ky lloj lideri,
paraqitet si një produkt shoqëror, i vetëdijshëm se nuk është një entitet me qendër
vetveten, apo i caktuar nga vetvetja për atë rol, por me tepër ai është një mohim i
egos së tij. Për të është e huaj ideja e autoritetit autokratik e të centralizuar.
Në ditët tona dhe për shoqëritë tona demokratike, shfaqja e një lideri që ndërton
personalitetin e vet jo vetëm në fushën politike, por edhe në ato të tjera, përmes
teknikave të shtypjes e të detyrimit, të imponimit të mendimit e të vullnetit të vet
jolegjitim, ka efekte traumatike. Hedhja në qarkullim në terrenin shqiptar të
vlerësimeve të tilla si “lider karizmatik”, apo “prijës i të gjithë kombit” etj., ‐ tipike për
shoqëritë tradicionale të një të shkuare të largët, ‐ janë reminishenca primitive e
autoritariste, të papajtueshme me frymën e procesit të pandalshëm të racionalizimit
të shoqërisë bashkëkohore kapitaliste, thelbin e të cilave e ka shtjelluar gjerësisht që
në vitet 20‐të të shekullit të kaluar sociologu gjerman Maks Weber. Ndërsa quante
tipike për shoqërinë bashkëkohore kapitaliste llojin racional të legjitimitetit të çdo
lloj autoriteti, ai i konsideronte shprehje të shoqërive të prapambetura patriarkale e
tradicionale llojet e legjitimitetit tradicional e karizmatik, përligjja e të cilëve bëhet
nga nënshtrimi i verbër ndaj zakoneve e traditave të vjetra, apo ndaj cilësive të
pandehura të jashtëzakonshme e pothuaj mistike të një lideri autokrat. Në termat e
përgjithshme weberiane, racionalizimi substancial në shoqërinë bashkëkohore
kapitaliste zhvillohet në kuadrin e zhvillimit e të përsosjes së vazhdueshme të vlerave
dhe konceptimeve mbi drejtësinë, shoqërinë, komunitetin e shtetin ligjor, ndërsa
racionalizimi formal mbështetet si proces në rregullat dhe në procedurat e
përgjithshme. Nisur nga ky kategorizim weberian, në fushën politike racionalizimi
substancial ravijëzon dallimin midis autokracisë dhe demokracisë, sepse e para
mbështetet më prezumimin e pranisë së vullnetin hyjnor të mishëruar te një
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sundimtar, ndërsa e dyta në shprehjen e vullnetit popullor të kombit. Në nivelin e
racionalizimit formal, autokracia dhe demokracia dallohen midis tyre respektivisht,
nga fakti se e para mbështetet në karizmën e liderit, e dyta në ligjshmërinë, në
procedurat demokratike të legjitimitetit të zgjedhjeve, si në fushën politike, edhe në
fusha të tjera të veprimtarisë shoqërore. 349
Lideri karizmatik i së shkuarës jodemokratike gjallonte në një mjedis shoqëror që nuk
i impononte atij asnjë lloj ndjenje përgjegjshmërie ndaj pasuesve të vet apo ndaj
shoqërisë në përgjithësi. Ai lloj lideri nuk i drejtohej kryesisht arsyes së turmës që e
ndjek pas, por instinkteve dhe pasioneve përgjithësisht të verbuar të tyre nga efekti i
karizmës së tij. Në shoqërinë e sotme demokratike një tipar i qenësishëm i liderit dhe
lidershipit konstruktiv është përgjegjësia, e kuptuar kjo si përgjegjshmëri përballë
pasuesve për drejtimin e ndershëm të tyre për mbrojtjen e interesave të tyre dhe
realizimin e objektivave madhore të komunitetit e të shoqërisë, por edhe si
përgjegjësi përballë detyrave të kohës, kërkesave të saj, që shkojnë përtej interesave të
komuniteteve të veçantë. Dështimet e njëpasnjëshme të lidershipit politik shqiptar
për të realizuar reformat e kërkuara për integrimin e vendit në Bashkimin Europian,
refuzimi i tretë nga ana e institucioneve përgjegjëse europiane për t’i dhënë brenda
vitit 2012 Shqipërisë statusin e vendit kandidat për anëtar në BE, 350 hedhin dritë për
mungesën e një aspekti shumë të rëndësishëm në veprimtarinë e lidershipit shqiptar
dhe në konstitucionin e brendshëm të tij, ‐ në aspektin e përgjegjësisë. Të gjitha
studimet e anketimet sociologjike në këto dy dekadat e fundit kanë vërtetuar se
shumica dërrmuese e popullsisë së Shqipërisë, pavarësisht nga orientimi politik dhe
përkatësia politike, kanë kërkuar anëtarësimin e vendit në strukturat euroatlantike
dhe në BE. Nga kjo pikëpamje, duket se përgjegjësia e lidershipit shqiptar për të
realizuar në një kohë sa më të shpejtë përmes kryerjes së reformave të kërkuara këtë
objektiv madhor dhe dëshirë të popullit shqiptar, duhet të ishte shumë më e madhe.
Duket sikur ndodhemi në një situatë paradoksale, ‐ kuajt duhet të tërheqin përpara
karrocën, apo karroca duhet t’i shtyjë përpara kuajt?!
Mungesa e kësaj përgjegjësie te lidershipi shqiptar në nivelet që e ndjen faktikisht atë
njeriu i thjeshtë shqiptar, meriton të studiohet më thellë. Por a nuk duhet
konsideruar vetë kjo mungesë edhe si deficit lidershmërie racionale në shoqërinë
shqiptare? Sepse lideri i vërtetë dhe konstruktiv politik nuk përgjigjet vetëm përballë
grupit të ngushtë të besnikëve të vet, të cilët nuk i ngjajnë pasuesve të liderit
karizmatik autokrat, të pushtuar nga ethet e pasioneve të verbër, nga urrejtja për
kundërshtarin politik, dhe nga lakmia e përfitimit të drejtpërdrejt me metodat e
korrupsionit, të nepotizmit dhe klientelizmit. Kur flitet për liderin konstruktiv e
racional, lidershipi nuk duhet ngatërruar me praktikën e ndërtimit dhe të
shfrytëzimit të klientelizmit. Lideri politik konstruktiv përgjigjet jo thjesht përpara
pasuesve të tij rrethit më të ngushtë politik, por ai duhet të përgjigjet përballë kombit
për realizimin apo mosrealizimin e objektivave që koha që jeton i ka vënë përballë
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kombit të tij. Në këtë kuptim lideri politik nuk duhet të vlerësojë si pasues të vet
vetëm fraksione të veçantë në gjirin e masave të popullit, por brenda mandatit të
dhënë kohor të fituar në mënyrë demokratike, ai duhet të drejtojë tërë masat e
kombit, duhet të shprehë dhe të mbrojë interesat e tyre themelore, aspiratat dhe
pritshmëritë themelore të tyre. Lideri i sotëm konstruktiv i shoqërisë demokratike
nuk është i imunizuar nga infeksionet e mundshme të shfaqjes së asaj që Alexis de
Tocqueville e quante “tirania e shumicës”, që manifestohen nëpërmjet përpjekjeve të
bëra nga liderë apo forca të caktuara politike “për të rritur në mënyrë artificiale
forcën natyrore të shumicës”. 351 Në ditët tona, siç tregon përvoja politike e mjaft
vendeve të rajonit tonë, klientelizmi dhe nepotizmi në drejtimin politik e
administrativ janë dy instrumente të rritjes artificiale të fuqisë së shumicave politike
të dalë nga zgjedhje të kontestuara. Dëshmi e kësaj shqetësimi i shprehur në Progres‐
raportin e Komisionit Europian të tetorit 2012 mbi Shqipërinë, ku evidentohen
dukuritë e mos implementimit të plotë të ligjeve e vendimeve të Këshillit të
Ministrave mbi strukturën e organizimin institucioneve të administratës publike,
dukuritë e refuzimit nga institucionet qendrore qeveritare të kërkesave të
Departamentit të administratës publike, rastet e shumtë të punësimit në këto
institucione të militantëve partiakë më kontrata të përkohshme pune, në
kundërshtim me ligjet e kriteret profesionale të punësimit, apo edhe dukuria e
përçarjes politiko‐partiake të shoqatës së autoriteteve lokale, e shoqëruar kjo edhe me
mungesën e transparencës dhe të praktikës së konsultimeve të organeve të pushtetit
lokal me shoqërinë civile dhe grupe të tjerë të rëndësishëm të interesit (stakeholders)
etj. 352
Përgjegjshmëria e lidershipit ndaj pasuesve të tyre është një aspekt i rëndësishëm
moral i ndershmërisë së tij në realizimin e funksionit të vet drejtues. Studimet
tregojnë se ky tipar është i pranishëm në të gjitha organizimet shoqërore, politike,
ekonomike etj. Studiuesit argumentojnë se lidershipi konstruktiv dhe i përgjegjshëm
kontribuon në ndërtimin e shtimin e kapitalit shoqëror, 353 se në fushëm e biznesit
kontributi i tij i shërben të mirës së përbashkët jo vetëm të të ashtuquajturve
“shareholder” (siç quhen ata që zotërojnë një pjesë të pasurisë së një kompanie
biznesi në formën e aksioneve), por edhe të ashtuquajturve stakeholder (personat që
nuk zotërojnë një pjesë të kapitalit të asaj kompanie, por janë të interesuar për
suksesin e saj). Në se në mënyrë figurative pasuesit e rrethit më të ngushtë e
klientelist të liderit autoritarist do t’i quanim “shareholder” të biznesit të tij politik,
vështrimi i tij prej autokrati e pengon të shohë e të mbrojë edhe interesat e shtresave
e grupeve të tjerë të interesit në mbarë shoqërinë, që do t’i quanim grupet
“stakeholder” në kuadrin e realizimit të objektivave strategjike të politikës
kombëtare.
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Nisur nga trajtimi i lidershipit si dukuri shoqërore, teoricienët e menaxhimit të
biznesit në kushtet e krizës aktuale globale të kapitalizmit, janë orientuar për njohjen
më të mirë të rrugëve, mjeteve e të metodave të ndikimit shoqëror për rritjen e
përgjegjësisë së lidershipit në një shoqëri globale pluraliste, që e quajnë edhe “shoqëri
e grupeve të interesuar për mbarëvajtjen e suksesin e saj”, ose ndryshe, ‐ “global
stakeholder society”. Kjo lloj shoqërie u bën thirrje të gjitha palëve të interesuara për
një angazhim proaktiv në mbarëvajtjen e saj, u kërkon liderëve që të edukojnë
angazhimin gjithëpërfshirës dhe dialogun, që ata të lehtësojnë e zhvillojnë debatin
legjitimues dhe të ndihmojnë në arritjen e balancës midis interesave të ndryshme në
procesin e marrjes së vendimeve të shëndoshë nga pikëpamja morale. 354 Prej këtej
kuptohet se organizimet shoqërore të çdo lloji, si edhe liderët e tyre, përballen me
sfidën e krijimit të një rrjeti marrëdhëniesh të qëndrueshme e komplekse, dhe duke
vepruar në gjirin e tyre, tërheqin në veprimtarinë krijuese tërësinë e grupeve të
interesuar, pra stakeholder, në një dialog që krijon rezonancë, besim dhe në fund të
fundit, kapital shoqëror bashkëpunues.
Sigurisht, edhe në kushtet e shoqërisë demokratike të përparuar, kur flitet për
lidershipin nënkuptohen tërësia e marrëdhënieve midis liderit dhe ndjekësve të tij në
nivele të ndryshme të organizimeve shoqërore. Por në këto kushte, kur lideri i
organizon pasuesit e tij, ai duhet të mbajë parasysh interesat, angazhimet dhe
pritshmëritë edhe të grupeve të tjera të organizuara shoqërore, që në një shoqëri pak
a shumë demokratike nuk konsiderohen grupe armiqësore e që duhen shtypur e
asgjësuar. Një lider me formim demokratik zgjon në radhë të parë në grupin e
udhëhequr prej tij dëshirën e secilit për shprehjen vetë të vullnetit dhe opinionit të
tij, dhe nuk ushtron forcë apo manipulim për shtypjen e prirjeve individuale të
pasuesve të tij. Fjala e tij është e larmishme dhe stimulon shprehjen e elementeve të
ndryshme impulsivë dhe instiktivë në natyrën origjinale të pasuesve të tij, në interesa
të arritjes së objektivave të rëndësishme shoqërore të komunitetit që ai drejton.
Pasuria e jetës së komunitetit dhe uniteti i veprimit të tij mund të rrjedhin kështu
përmes përforcimit të tendencave impulsive për ndryshim të secilit individ. Nën këtë
lloj udhëheqjeje, pasuesit e nxitur në impulset drejt ndërtimit të jetës komunitare, si
shprehje e pjesëmarrjes në ndërtimin e grupit, ka të ngjarë të gëzojnë stimulimin e
kënaqësinë edhe të disa tendencave të tjera, ndikimin e grupeve konkurruese, në
rrugën e vetafirmimit të idealeve dhe interesave të komunitetit. Me pak fjalë,
ngacmimi reciprok i tendencave impulsive të individëve brenda grupit, por edhe të
atyre midis grupeve konkurruese, merr drejtimin e kërkuar dhe fiton vetëdijen për
ndryshim. Në këtë rast thuhet se anëtarët e grupit lejohen "të mësojnë duke bërë",
dhe për këtë arsye gjykimi i shëndoshë i tyre mëson edhe nga gabimet, të cilat një
lider vizionar shoqëror i vë në dukje, i shpjegon dhe i udhëheq pasuesit e tij për t’i
shmangur ato në të ardhmen. Një lider i tillë, së dyti, organizon emocionet e
vullnetin e pasuesve të tij rreth planit ose programit të lëvizjes që ai drejton, dhe jo
rreth dëshirave e interesave të veta të ngushta egoiste subjektive. Ai është i bindur se
besnikëria ndaj çështjes ka vlerë më të madhe se thjesht besnikëria ndaj personit të
tij. Rezultat i natyrshëm të këtij lloji lidershipi është se anëtarët e grupit provojnë
pasurimin e ndjenjës së grupit dhe vetëdijen e përkatësisë në të për shkak të
identifikimit të tyre me programin që shpalos lideri, ku secili anëtar i komunitetit qe
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ai drejton ka dhëne një lloj të caktuar kontributi dhe jo thjesht me tiparet e
personalitetit të tij. Vetëvlerësimi, respekti për veten kontrollohet e disiplinohet nga
vetëvlerësimi e respekti i grupit për vetveten dhe ngrihet kështu në nivelin më të lartë
të vetë‐respektit, si individual dhe kolektiv. Nëse këtë e bëjnë të gjithë liderët e
organizimeve e të grupeve të ndryshme konkurruese në një shoqëri demokratike,
atëherë do të kemi si rezultat shtimin e kapitalit shoqëror bashkëpunues, i cili është
kusht për arritjen e objektivave strategjike politike, ekonomike, kulturore e të tjera, të
përbashkëta për të gjitha grupet konkurruese në shoqërinë demokratike. Deficiti i
lidershipit në shoqërinë aktuale shqiptare ka sjellë mungesën e një bashkëpunimi e
dialogu konstruktiv mes të gjitha forcave konkurruese politiko‐shoqërore. Dëshmi të
këtij deficiti lidershipi i gjejmë të pasqyruar në gjithë progres‐raportet e Komisionit
Europian për Shqipërinë në periudhën 2006‐2012: “Periudhat e bllokimit politik në
pranverën e verën e vitit 2006 penguan përpjekjet e parlamentit për t’u marrë vesh
për çështje të rëndësishme të reformave, veçanërisht ato që kërkonin konsensus të
gjerë politik” 355 ; “Kultura e dialogut midis partive kryesore politike u përkeqësua
përpara zgjedhjeve; ... në tërësi, dialogu politik, një prioritet kyç i Partneritetit
Europian, duhet të rivihet në binarë” 356 ; “Posti i kryetares së Parlamentit është
keqpërdorur...; pavarësisht nga dispozitat kushtetuese, dëshmohet mungesë e
mbikëqyrjes parlamentare mbi ekzekutivin (qeverinë) dhe parlamenti nuk
funksionon si një institucion i pavarur...Puna parlamentare si për miratimin e ligjeve
edhe për funksionet e mbikëqyrjes mban vulën e fuqishme të dialogut politik të
vështirë dhe shpesh jo konstruktiv. Që nga qershori i vitit 2009, puna parlamentare
është eklipsuar dhe penguar nga ngërçi politik” 357 ; “Incidentet e dhunshme të 21
janarit 2011 që çuan në vrasjen e katër demonstruesve, e shtuan me tej klimën e
mosbesimit jo vetëm midis forcave politike, por edhe midis institucioneve
shtetërore...; Gjithë kjo situatë largoi vëmendjen nga reformat e shumëkërkuara
politike të integrimit në Bashkimin Europian” 358 .
2. Lideri modern, ekspertiza dhe struktura drejtuese.
Çdo lloj organizimi, qoftë ai ekonomik, politik, shkencor, administrativ, etj. ka
strukturën e vet. Në krye të çdo strukture, edhe të hallkave të saj përbërëse,
normalisht sheh persona të caktuar. Por nuk është e thënë që personi i caktuar në
krye të këtyre strukturave të ketë cilësitë e një lideri që kërkohet sot. Siç thotë me të
drejtë John Gardner, “lidershipi nuk duhet të ngatërrohet kurrë me statusin,
pushtetin, pozitën, rangun apo titullin. Madje në korporatat e mëdha dhe agjencitë
qeveritare personi e rangut më të lartë mund të jenë thjesht burokrati numër një”. 359
Shtrohet pyetja: lideri shfaqet spontanisht dhe e merr si person i izoluar drejtimin e
një organizimi të dhënë apo në formim e sipër, apo lideri mbruhet, kalitet e
formohet, si një dukuri shoqërore? Lidhur me sqarimin e kësaj pyetje ka dy qasje, jo
deterministe dhe ajo indeterministe. Nëse sipas qasjes indeterministe, shfaqja e
liderit është krejtësisht spontane, sipas asaj deterministe, në një moment të dhënë të
zhvillimit shoqëror, kur përpara një shoqërie apo një organizate qëndrojnë sfida të
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mëdha për t’u përballuar, kur ajo shoqëri apo organizatë janë ngritur e rrëzuar disa
herë në përpjekjet e luftën për t’i kapërcyer pengesat që kanë përpara, kur gradualisht
janë krijuar kushtet dhe mjetet për atë kapërcim, atëherë shfaqen edhe liderët që
prijnë masat e pasuesve të tyre në një shoqëri apo organizatë të dhënë për arritjen e
suksesit dhe plotësimin e objektivave strategjike të tyre.
Por ata nuk shfaqen të plotë në një çast të dhënë, ata përgatiten e rriten gradualisht.
Kjo rritje nënkupton jo thjesht grumbullimin e përvojës e të aftësive drejtuese, por
edhe të ekspertizës në fusha të ndryshme veprimtarie. Lideri i organizimeve të
përmasave të mëdha duhet të shquhet e të behët më parë publik, në organizime më
të vogla. Janë këto që e mbrujnë liderin e ardhshëm të organizimeve të mëdha.
Lidershipi në këto organizata profesionale, ekonomike, ushtarake etj., është më
shumë i lidhur me ekspertizën në fushat kryesore të veprimit të atyre organizatave.
Por, ekspertiza është njëra anë e medaljes, ajo duhet të plotësohet pa tjetër me disa
cilësi të qenësishme të liderit. Në ushtri, për shembull, lidershipi kërkon krahas
ekspertizës, edhe besnikërinë ndaj profesionit, vizionin, integritetin dhe respektin për
kolegët e vartësit, karakterin, aftësinë për të marrë vendime nën stres dhe kushte të
vështira, ashtu si për profesionin e juristit, brenda organizimeve të të cilëve janë
vendimtare ndershmëria skrupuloze, ‐ qetësia e drejtpeshimi në marrjen e
vendimeve, bashkëpunimi me kolegët e njerëzit e tjerë. Juristët e dinë se që të jenë
liderë në profesionin ligjor, ata duhet të jenë profesionalisht juristë të mirë,të aftë, të
ndershëm dhe të pavarur në mendime e vendime. Ekspertiza e duhur e bën liderin e
një organizate profesionale të evidentojë e të verë në lëvizje energjitë e aftësitë më të
mira të vartësve të tij. Kjo është një nga përgjegjësitë e rëndësishme të liderit. Ai
duhet të bazohet te kjo njohje për të ndërtuar prioritetet e shfrytëzimit me efektivitet
të atyre energjive, sidomos në kushtet kur burimet e tyre janë të kufizuara. Lidershipi
manifestohet si aftësi për të ofruar drejtimin dhe shembullin se “çfarë duhet bërë”,
ndërsa administrimi apo menaxhimi më shumë shfaqet si aftësi për të dëshmuar se “si
duhet ta bësh atë”. Kombinimi i ekspertizës, i vizionit dhe aftësive menaxhuese janë
jetike për një lidership të ditëve tona, jo vetëm në struktura të vogla, të pjesshme,
profesionale, por edhe në kuadrin e partive politike dhe në mbarë shoqërinë. Nëse
nuk bëhet kjo, nëse ky kombinim çalon, atëherë shfaqen deficite në lidership. Rasti i
zhvillimeve politike shoqërore të Shqipërisë në vitet e fundit e dëshmon këtë.
Lidershipi në jetën politiko‐shoqërore nuk është një dukuri individualiste e izoluar.
Siç thekson me të drejtë Brian J. Cook, megjithëse lidershipi është teorikisht një gjë
që ushtrohet vetëm nga individët, nuk duhet lejuar që orientimi individualist apo i
një aktori të vetëm të dominojë tërësisht gjithë vizionin tonë shpjegues mbi këtë
dukuri. Sepse ndërtimi i një regjimi të caktuar shoqëror “është në fund të fundit një
proces kolektiv... institucionet dhe organizatat e mëdha formale ushtrojnë ndikimin e
tyre të drejtpërdrejtë mbi karakterin e regjimit. Ato përbëjnë një masë të madhe të
vetë substancës së atij regjimi shoqëror”. 360
Udhëheqësi apo lideri i një shoqërie demokratike nuk personalizon organizatën në
fushat më të ndryshme të veprimtarive shoqërore, nuk i jep “fytyrën” e vet secilit
anëtar të saj, por përpiqet ta institucionalizojë atë duke i inkurajuar ndjekësit e tij për
të shprehur veten brenda saj. Ai i hap rrugën shpirtit krijues e novator të secilit
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anëtar të thjeshtë të saj për të dhënë kontributet e tyre në jetën e komunitetit, që ata
të shohin sesi idetë e tyre përfshihen në ndërtimin e jetën e organizatës.
Përgjithësisht, forma më e përshtatshme e drejtimit është krijimi i organeve
drejtuese, ‐ si i një komiteti ekzekutiv apo i një bordi drejtues, i njw asambleje apo
komiteti drejtues etj., si shembuj të këtij lloji organizimi, të përbërë nga individë të
cilët përfaqësojnë interesat e elementare ose funksionale e pjesëve të ndryshme të një
grupi më të gjerë shoqëror. Në këtë mënyrë mund të përfaqësohen lokaliteti i
origjinës, profesionet, bindjet fetare, përkatësia gjinore etj., duke u dhënë mundësi të
tërë elementëve të ndryshëm të grupit të madh përfshirës për të dhënë kontributin e
tyre përkatës në favor të tij.
Lideri apo drejtuesi i sotëm përshtat strukturat apo makinerinë e vjetër organizative
me nevojat e reja, dhe përpiqet të shmangë krijimin e strukturave të reja si përgjigje
ndaj lindjes së çdo nevoje të re. Kjo teknikë e organizimit ka vlerë të madhe sepse të
lejon të shfrytëzosh në mënyrën më të plotë vlerat shoqërore dhe forcat motivuese
lëvizëse, të qenësishme në format ekzistuese dhe shprehitë e punës ekipore. Lideri
apo drejtuesi modern nuk sheh andej‐këndej që të shpikë projekte të reja
organizative që do t’i përshtateshin ndjenjave, shijeve e kënaqësive të tij, apo të
dizajnuara për të krijuar vende pune për miqtë dhe për të ndërtuar rreth vetes një
klientelë mbështetëse. Ai përshtat format e strukturat organizative e agjencitë
ekzistuese ndaj problemeve të reja. Pjesa më e madhe e atij padurimi dhe nxitimi për
të krijuar struktura të reja duket se buron nga reagimi i atyre që kërkojnë largimin
nga nevoja e përballimit me realitetin dhe nga angazhimi i ndershëm për t’u përballur
me çështjet më themelore. Ky është motivi i fshehtë që shpesh qëndron në themel të
aktivitetit organizativ të të ashtuquajturve liderë. Rendja pas strukturave të reja,
retorika demagogjike e zhurmuese rreth dobisë dhe efektivitetit të tyre, tërheq
vëmendjen nga nevojat më themelore që shpesh kërkojnë zgjidhje drastike dhe mund
të kenë pasoja të pakëndshme, nëse jo pasoja katastrofike për miqtë. Kështu energjitë
për progresin real të organizatës apo komunitetit shmangen e orientohen drejt
kryerjes së akteve e reformave sipërfaqësore. Mirëpo, siç vënë në dukje studiuesit,
“lidershipi është një nga ato cilësi që më mirë shihet, sesa dëgjohet. Ata që drejtojnë
nuk flasin shumë, ndërsa ata që flasin më shumë, drejtojnë më pak. Siç shkruante
Shekspiri, “Anija pa mall, bën zhurmën më të madhe”. Shqiptarët janë ngopur me
deklarimet zyrtare se vendi i tyre po kthehet në një “superfuqi rajonale” në atë apo
këtë sektor, se kontrata e filan partie me elektoratin është plotësuar e tejkaluar disa
herë, ndërsa në realitet Shqipëria vazhdon të mbetet vendi më i varfër i rajonit, vendi
i fundit në proceset e integrimit në Bashkimin Europian, vendi në nivelet më të ulëta
të hierarkisë evropiane të prestigjit, vendi ndër më të papëlqyerit për t’iu bashkuar
familjes europiane prej atyre që i përgjigjen pyetjeve te Eurobarometrit! Tollumbacet
e nacionalizmit dhe retorika e “shqiptarofobisë” nga ana e të ashtuquajturit lidership
politik shqiptar në vitet e fundit nuk e kanë ndryshuar dot këtë realitet.
Shembuj të fundit nga vendi e rajoni ynë dëshmojnë se shpesh janë shfaqur e shfaqen
në fusha të ndryshme veprimtarie liderë që nxitojnë të shpikin struktura të reja
organizative për të shmangur riorganizimin e jetës së tyre të brendshme, zakonet e
tyre të mendimit dhe përvojat e tyre sentimentale zakonore, duke i zëvendësuar me
organizimin e jashtëm të strukturave të reja. Persona të tillë që pandehin se janë
“liderë” thjesht nga fakti se janë ngjitur fort pas karriges së pushtetit dhe të
strukturave drejtuese partiake, janë kthyer në forcën më konservatore e penguese për

493

progresin e forcës së tyre politike e të mbarë shoqërisë. Nëse kjo analizë është e saktë,
të tillë individë arrijnë të mashtrojnë veten dhe ta përcjellin këtë ide mashtruese edhe
te pasuesit e tij. Edhe kur pasuesit e tyre reagojnë, ata e mbysin me mjete e metoda
antidemokratike zërin kundërshtar.
“Ka një arsye për çdo gjë”, predikonte mbreti Solomon, Ka një kohë që duhet të
drejtosh, ka edhe një kohë që duhet të ndjekësh pas një tjetër. Kjo ka vlerë si për
drejtuesin e një organizate, edhe të një biznesi, të një partie, të një qeverie etj. Kur
arrihet suksesi, fuqia e lavdia janë si të tij, por edhe të të gjthë organizatës në tërësi.
“Ka gjithashtu edhe një kohë kur duhet përdorur shprehja që injorohet më shpesh,
pra të thuhet “nuk e di”. 361 Në Shqipëri njihet vetëm një rast, rasti Nano në verën e
vitit 2005, kur një lider partie, pas humbjes së zgjedhjeve, ngriti supet e tha se “nuk di
si të vazhdoj më tej” dhe me dinjitet dha dorëheqjen, duke u larguar nga drejtimi i
partisë së tij. Që atëherë, pa llogaritur katastrofën më të madhe kombëtare të vendit
në vitin 1997, kanë qenë të shumta dështimet në të dy krahët e spektrit politik, kanë
qenë të shpeshta dështimet politike në rrugën e integrimit evropian, por deficiti i
lidershipit i pengon shefat e disa strukturave drejtuese të tregojnë përgjegjshmëri e
integritet moral e politik që të japin dorëheqjen e të largohen nga jeta politike.
Trajtimi i përmbajtjes së lidershipit si dukuri shoqërore është i pandarë nga parimi i
nxitjes së edukimit të pasuesve besnikë dhe inteligjentë për pozicionet që realizojnë
në përgjithësi atë funksion. Për këtë arsye, lidershipi modern duhet të përdorë një
teknikë të tillë që, bazohet në politikën e trajnimit e të edukimit të vartësve e të
pasuesve. Parimet themelore të veprimtarisë organizuese të liderit të sotëm duhet të
përfshijnë realizmin e vetëshprehjes së pasuesve të tij, organizimin e emocioneve të
anëtarëve të grupit rreth planit apo kauzës në një rast të dhënë, në interes të
zhvillimit të ndjenjës së besnikërisë, institucionalizimin e organizimit sesa
personalizimin e tij, përdorimin e metodave inteligjente edukative të krijimit të
kapaciteteve njerëzore, si konferenca, workshope e forma të tjera të punës edukative
në grup. Aktivitetet e organizuara në grup mund të shkaktojnë më lehtë shtrirjen dhe
rritjen në madhësi të grupit. Në këto kushte, mjaft organizata bëhen joefektive. Në
çdo rast, këtu kemi të bëjmë me rritje të konsiderueshme të rolit të pjesëve brenda
këtyre grupeve apo strukturave të mëdha. Drejtimi efektiv i grupit të madh nuk mund
të mbështetet në kontaktin personal të liderit me secilin anëtar të tij. Lideri i aftë e
modern e quan të domosdoshme, në faza të ndryshme të zhvillimit të aktiviteteve të
grupit, të delegojë kompetenca drejtuese te vartësit e tij. Është domosdoshmëri që
lideri të mbështetet në mendimet e specialistëve dhe në vartësit përgjegjës para tij.
Parimi më i vlefshëm këtu është respektimi i mendimit të specialistit, i cili nga ana
tjetër nuk duhet të besuar e mbivlerësuar jashtë fushës së specialitetit të tij. Përtej
perimetrit të dijes së tij të veçantë profesionale, mendimi i tij rrallë është më i
besueshëm se ai i çdo personi tjetër painformuar, sepse është i paorganizuar. Nevoja e
madhe sot në vendet demokratike të rajonit tonë është zhvillimi i lidershipit në të
gjitha fushat e jetës, ‐ dhe jo i një lidershipi i përqendruar në pak njerëz, por i një
udhëheqje shpërndarë dhe spontane midis masave të gjera popujve tanë.
Në literaturën shkencore mbi dukurinë e lidershipit bëhet dallimi midis lidershipit
formal dhe atij informal. Me lidership formal kuptohet veprimtaria e drejtuese e
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personave të veshur me pushtet, me autoritet zyrtar, ndërsa me lidership informal
kuptohet fuqia e akumuluar e ndikimit dhe e aftësive bindëse‐frymëzuese të
individëve të ndryshëm në gjirin e komuniteteve shoqërore. 362 Njohja dhe evidentimi
i këtyre individëve nuk është thjesht çështje e karrierës së tyre personale, por një
nevojë shoqërore e kultivimit të lidershipit vizionar. Nevojat e zhvillimit shoqëror në
periudha kthesash të mëdha historike, siç ka përjetuar rajoni ynë në këto dy tre
dekadat e fundit, nxitin shfaqjen e liderëve që drejtojnë masat në plotësimin e tyre.
Këta janë liderët vizionarë, që kur mungojnë, duhet të krijohen nga forcat që
mbështesin zhvillimet demokratike në shoqëritë në tranzicion. Rekomandimet për
krijimin e edukimin e liderëve të tillë vizionarë, të aftë pastaj për të mobilizuar e
drejtuar masat e popullsisë për të marrë pjesë në proceset demokratike, duke nxitur
te to frymëzimin e kërkuar për ndryshim, janë të vlefshme sidomos për shoqëri si ato
të Ballkanit perëndimor, i cili ka njohur dhe ende po përjeton periudha krize të
lidershipit vizionar. Presioni dhe asistenca e vazhdueshme e faktorëve
ndërkombëtarë si BE dhe SHBA mbi drejtuesit e shteteve dhe të shoqërive të këtij
rajoni i kanë shërbyer dhe i shërbejnë këtij qëllimi, ndërtimit dhe kultivimit të
liderëve vizionarë. Në ditët tona shumica e vendeve duhet të angazhohen në
veprimtaritë e përpjekjet për ndërtimin e kultivimin e liderëve të tillë, që i kërkon
tejkalimi i situatave që ka krijuar dhe ka rënduar në mjaft drejtime si ekonomike e
politike, kriza e përgjithshme e kapitalizmit. Aq më shumë kur është e domosdoshme
kjo në kushtet e konkurrencës midis shoqërive demokratike dhe formave të
ndryshme të regjimeve hibride e jodemokratike. Këto të fundit përcjellin mesazhe që
përmbajnë rrezikun potencial të deformimit të demokracisë, për shkak të mungesës
së vullnetit dhe të autoritetit që duhet të manifestojnë liderët e vërtetë vizionarë.
Prandaj, siç vërejnë studiues të ndryshëm, rekomandimi për kultivimin e forcimin e
lidershipit shoqëror e politik vizionar është mjaft i rëndësishëm aktualisht. 363
3. Disa përfundime:
Së pari, në shoqëritë tona demokratike në ndryshim, nevoja për kultivimin e
lidershipit shoqëror vizionar është e pranishme në të gjitha fushat e jetës. Këto nevoja
bëhen më urgjente në kushtet e krizës së kapitalizmit, që duket se do të vazhdojë
gjatë dhe vështirëson procesin e ndryshimeve demokratike që po zhvillohen në
shoqëritë e rajonit tonë.
Së dyti, shoqëritë tona po kalojnë nga faza e kultivimit paraprak të lidershipit
strategjik, në atë të ndërtimit të liderëve në të gjitha fushat e veprimtarisë shoqërore,
ekonomike, politike, administrative, të biznesit, të shkencës etj., për të garantuar
pakthyeshmërinë e procesit demokratik dhe përshpejtuar ritmet e ndryshimit në
procesin e integrimit të vendeve tona në familjen europiane, në Bashkimin Europian
dhe në NATO. Kjo do të thotë se është e domosdoshme shtimi i kapitalit shoqëror të
drejtimit, institucionalizimi i procesit të rotacionit në drejtim në organizata e
struktura që ndikojnë në fatet e njerëzve e të vendit. Pra, kapërcimi i deficitit në
lidership e bën të domosdoshme që të ndërtohen mekanizmat që garantojnë
qarkullimin e lirë, pa tensione, pra qarkullimin demokratik të elitave në pushtet,
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duke garantuar edhe qëndrueshmërinë e sistemit shoqëror politik si dhe kultivimin e
promovimin e elitave profesionale të pavarura në të gjitha fushat e jetës ekonomike,
administrative, shkencore, ushtarake etj.
Së treti, zhvillimi i qytetërimit, shtimi i pafund i vëllimit të dijes dhe ekspertizës dhe
demokratizimi i procesit të edukimit, kërkojnë vizione të reja në fushën e lidershipit
konstruktiv e racional në planin politiko‐shoqëror. Sepse institucionet politike janë të
vecantë. Ato janë instrumente të ndërtimit të regjimit, por edhe pjesë përbërëse e tij.
Ato janë mjeti kryesor, me anë të të cilëve një komunitet shoqëror mund të arrijë të
plotësojë qëllimet e përbashkëta. Për arsye të përbërjes së tyre, të strukturës dhe të
funksionimit të tyre, të qëllimeve që zgjedhin dhe të ligjeve që miratojnë në emër të
shoqërisë (në kuadrin e institucioneve përfaqësuese), ato kanë një ndikim të
përhershëm mbi vetë karakterin e shoqërisë e të shtetit, mbi mënyrën se si ato do të
zhvillohen edhe në të ardhmen. (shiko
Politics, Political Leadership, and Public ManagementAuthor(s): Brian J.
CookReviewed work(s):Source: Public Administration Review, Vol. 58, No. 3 (May ‐
Jun., 1998), pp. 225‐230Published)
Në balancën e fuqisë midis liderit vizionar dhe masave që shkojnë pas tij nw njw
shoqëri demokratikevërehen herë pas here ndërrimi i vendeve, të cilat e bëjnë edhe
një herë të ditës shtrimin e pyetjes “kuajt tërheqin përpara karrocën, apo karroca
duhet t’i shtyjë përpara kuajt?” Lidershipi vizionar nënkupton drejtimin që përcakton
qartë rolin e secilit nga dy faktorët e lartpërmendur në zhvillimin e shoqërisë.
Mbivlerësimi i rolit të liderit dhe vënia në dyshim e rolit të masave që shkojnë pas tij,
që janë rezervuari i përgatitjes së liderëve të rinj, mund të vlerësohen si dështim i
përcaktimit të misionit të lidershipit dhe shprehje e deficitit të tij.
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Abstract
Deal signing the Stabilization and Association Agreement (SAA), obliges
Albania change legislation in all aspects and to align with European legislation.
Legislation in the field of economics is an important part of changes in legislation. The
object of this paper will be the evolution of our country's legislation in some areas of the
economy and the adoption of european legislation. The paper will address not only the
approximation of economic laws in some areas of the economy with European
legislation, but also the impact of harmonization of these laws in the country's
development towards integration with the European Union. First, the paper addresses
the constitutional changes that established the fundamentals of the new economic that
ensure and guarantee our place in a free market economy, laws that guarantee secure
economy based on private property, laws that ensure and guarantee free competition;
laws to ensure and guarantee the protection of intellectual property. Second, the paper
will be subject to the influence exerted direct economic laws, tax laws, the laws of
tourism, laws banks and micro‐credit laws and other laws that have indirect impact on
the economy. In the end will highlight some modest conclusions and necessary changes
to legislation economy, finance, taxation, banking, tourism and real.
1. Constitutional changes.
The basis of the organization of the state and thus the basis for the regulation
of the economy in Albania until 1990 was socialist legislation. At the foundation of
political and economic organization of the country was the constitution of 1976. 364 In
1990 our country entered the stage of radical political and economic changes. The
country went into a new phase of development. Albania established a new political
system. Emergency request was to change the legal foundations of the old and the
establishment of a new legal basis and economic for the country, that would create
the foundations for a new political system and economy. Normative legal obstacles
first, which was removed, was the socialist constitution. This Constitution impede the
establishment of the new democratic order and the new economic system based on
private ownership and free enterprise. The basis of the economic system according to
the constitution socialist was the socialist state property. 365 Overthrow the socialist
system brought about consistency cancellation / immediate abrogation of the 1976
socialist constitution. 366 This opened the way new legal arrangements that would be
the legal basis of the new economic system in our country. Parliament elected in
1991 367 abrogated socialist Constitution 368 that was in force until then and the
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impossibility of drafting the adoption of a new constitution, approved an interim
basic law / transistor that would serve as the foundation of the new political order
and economic. This law was therefore renamed "The main constitutional
Provisions". 369 This constitution partial and temporary set on the basis of the new
system rule of law and democracy, the protection of the dignity of the individual, his
rights and freedoms, the free development of the individual personality,
constitutional order, equality before the law, social justice and pluralism 370 of social
support, separation and independence of the legislative, executive and judicial. 371
The Basic Law stipulates that all citizens are equal before the law 372 and the country's
economy is based on diversity of ownership, free initiative of all economic entities
and the regulatory role of the state. 373
The first laws, which were adopted in our country, to install a new legal order
and economic, have to do with allowing political pluralism and the right to form
political parties different. 374 Albanian political parties are part of a free and
democratic system of government in place. Creating and their activity is free and
guaranteed by the Constitution 375 and by law. 376 New social order, set in Albania, will
be based on free elections and democratic. For consistency, it was necessary, first of
all, to change the law on general elections, 377 on the basis of which the elections were
held in 1991. Consequently, the first, emergency, to establish social order, is the law of
the early parliamentary elections of 1992, which created the possibility of a free vote
and the possibility of choosing a new representative body, which were represented all
the main political groups created after the declaration of political pluralism. 378
Development of the 1992 elections were as important to the country consistently
approval of the agreement with the European Community on trade relations and
cooperation. 379 Until 1996, in our country, was adopted and applied a series of new
laws that lay the foundations of a new social and economic order: the law on property
restitution and compensation 380 and the law on the rights of the individual in
addition to the basic constitutional law. 381 Law "On the main constitutional
provisions" laid the foundations of the new economic order in the country, by setting
private property as a form to own property may; a big step was the law sharing
provision in agricultural land use in 1991 382 and the law on property restitution and
368
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compensation in 1993. 383 These laws created the possibility and the main basis of the
development of the private economy as the basis of a new political order and
represent an approximation with Europe. But our country faced major difficulties in
aligning with European countries. Albania, in early 1997, due to the collapse of
pyramid schemes, came into serious political crisis and economically bankrupt. The
events of 1997 made void the 1992 Agreement Albania had explicitly linked at
Community European.
After 1997, our country took important steps in the process of change in
legislation and approximation our legislation with the EU. The most important legal
act that established and ultimately determined that the transition to the new
economic order and political and consolidated it, was the drafting of the Constitution
in 1998. 384 With the entry into force of the Constitution, new laws were passed that
regulated the representation in the political system and adjusted to the new
economic system and management system of the country. A year later in 1999, our
country benefited from the program of autonomous trade preferences with the EU.
This was the first step in the direction of Albania decided in cooperation with the
European Union. However, our country had a period long and significant to stabilize
the political order and institutions, which can negotiate with the EU to approach it.
Attempts to adapt Albania at EU were bilaterally. In this aspect the Europe attempts
to include Albania in programs and projects that have primary objective of our
approach to the European Union. Following this policy of inclusion of Albania and its
rapprochement with Europe, in June 2000, the European Council states that all
countries will be involved in the stabilization and association process, will be
"potential candidates" for EU membership. In this context, the meeting held in
Zagreb, the European Council launches the Stabilisation and Association Process
(SAP) for five countries of South‐Eastern Europe, including Albania. Albania is,
therefore, a step, a very important and crucial in the way of getting closer to the
EU. 385 A year later, in 2001, Albania was included in the program (CARDS) program of
Community Assistance for Reconstruction Development and Stabilisation, created
specifically for countries at Stabilisation and Association Process. This year, the
Commission recommends undertaking negotiations with Albania for SAA
(Stabilisation and Association Agreement). Gothenburg European Council invites the
Commission to present draft negotiating directives for the SAA negotiations. In
addition, the Commission, in October 2002, adopts negotiating directives for the SAA
negotiations with Albania. 386 In January 2003, President of the European
Commission, officially begins negotiations for a SAA between the EU and Albania. 387
The European Council meeting in Thessaloniki in June 2003, confirms that the
countries involved in the Stabilisation and Association Process (SAP) can become
part of the EU accession countries and may become members of the EU, once they
have met the conditions and when have reached the standards of member
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countries. 388 These are key steps that set the basis of approximation with the EU and
Albania who made this irreversible process alignment and integration, which
however faced many difficulties in its development. In March 2002, the European
Commission decided to publish annual reports on the progress made by each country
of the Western Balkans, in their individual progress towards European integration.
2. Approach the legislation after the signing of the SAA.
he document, which ultimately determines the accession of Albania in
Europe, is the Stabilisation and Association The agreement, signed in June 2006. 389
This agreement obliges Albania for all significant changes in its legislation and its
harmonization with the Laws of the EU, therefore our govern its own forces to adopt
the acquis communautaire. Stabilisation and Association Agreement provides for the
adoption of the acquis communautaire (the totality of rules and norms of the EU) in
the domestic legal system of Albania. The approximation of legislation is the
establishment of a legal and institutional framework that will allow Albania to
integrate into the European Union. The approximation of legislation is expected to
take place in two stages by a 5‐year detailed program, which is updated taking into
account the implementation of the objectives as well as changes in Community law.
Albania, in view of the adoption of the acquis communautaire, is implementing the
National Plan for the Implementation of the Stabilisation and Association
Agreement, adopted in September 2007. The plan includes improvements to all
existing legjislacinin, which was in force before signing up and implies changes in
legislation, harmonization with EU laws and passage of legislation in line with EU law
‐ the. The objective of the National Plan for the Implementation of the Stabilisation
and Association Agreement is the direct adoption of the acquis communautaire.
3. Harmonization of tax legislation
Economic and political transformation that took place in 1990 in
Albania,made emergency deployment of a new tax system and tax. From this point,
start an activity in our country, voluminous and continuous, to create a new
legislation in the field of taxation, that was similar to uropiane laws in this area.
Although, during the first period, which may extend from 1990 to 1998, were
approved many laws in this area, it should be noted that most of the changes in the
fiscal system in Albania, are realized after 1998. Basics of the new tax system and the
tax on Albania was cast by law no. 8560 dated 22.12.199 "On tax procedures in the
Republic of Albania" and the new package of tax laws, the law on value added tax,
excise ligjim on the law on small business tax, the profit tax law and the law of
income tax. Because of the rapid changes in the economy, tax legislation and tax has
changed permanently. The goals of this change permanent fskal legislation have been
two: the creation of new legislation to suit the rapid economic changes, and
approximation of tax systems and tax and tax laws with those of the EU.
Change in tax legislation can be divided into three stages: First stage:
includes a variety of dynamic changes in fiscal legislation in our country immediately
after 1990, which had a significant influence in changing economy. The characteristic
is a frequent change of fiscal legislation to be 'adapting features that take the
economy. It should be noted that fiscal legislation, in the first period, it was not
388
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complete and there are weaknesses. It should be noted that fiscal legislation, in the
first period, it was not complete and was deficient. Coexist two economies, formal
economy, subject to the legal regime of fiscal and informal economy, which occupied
a considerable part of the economic system of our country, which developed out of
this system. This negatively influenced by not allowing the state to was sufficient
fiscal resources, to carry out its functions. Tax rates and tax it was quite low. The
second stage begins at the end nineties. This stage is characterized by stability and
perfection of the tax system. Stability and perfection of the fiscal system influenced
the formalization of economy and increase tax revenues that make up 44% of of
budget income. 390 The third stage begins with the signing of the Stabilization and
Association agreement and was characterized by the approximation of the fiscal
system and fiscal legislation of Albania with system. and european fiscal legislation.
Today's fiscal system of our country is regulated by international agreements involved
in the field of economy and taxes that Albania has ratified and fiscal laws in force in
Albania. 391
4. Reformation of tourism legislation.
Law based on tourism, which is aligned with European law is the law "On
Tourism", 392 which was developed based on European legislation and is the first
economic laws, which were adopted in our country after the approval of the SAA. The
Tourism Law regulated development principles and institutional structures of
tourism, the rights and obligations of the subjects to develop tourist activities, set
standards of tourism, tourism development areas, etc. The law on the subject has to
regulate disputes between customers and tour operators; between the customer and
the travel agent and tour violations in the field of business and tourism ventures,
mainly administrative offenses. The law provides for the administrative and judicial
appeal, judicial‐legal deadlines for an appeal body that tour operators to examines the
the appeal. 393
5. Reformation of the banking legislation
The banking system is organized in two levels: the first level of the Bank of
Albania, whose status is determined by a special law, the second level of other banks.
In our country, the banking division at two levels was the first step towards
modernization and fundamental change in the banking system. Before 1992 there was
only one bank level state‐owned, stemming from a centrally planned economy. In
1992, for the first time, the law ended the banking organization with only one level.
Thusthe Bank of Albania was defined as the first level bank and the central bank of
the country (Article 161 of the Constitution), while the second level includes all other
banks and branches of foreign banks. Activity, organization and operation (status) of
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the Bank of Albania are regulated by a special law, 394 while the organization,
functioning and exercising banking activity regulated by this law. 395
A very positive development was the establishment and functioning of
microcredit institutions, by non‐bank institutions and savings ‐ credit. Non‐bank
financial institutions perform one or more activities together, which is characteristic
of the activities permitted to banks, but in contrast, non‐bank entities prohibited
from receiving and collecting cash from the public in any form. Societies the savings ‐
credit, by law, take deposits, make loans and conduct transactions with third parties.
Their activity brings continuous strengthening of the financial situation in general
terms consolidates and maintains the financial stability of the system, because it sets
the basis of market discipline. It was created and there are all legal opportunities for
enhanced growth of these institutions in all areas of the country and these
institutions can serve as a basis for future banks. 396 In the economic development of
a country micro credit is one of the very significant financial resources. He generally
well secured the funding from two main sources: from banks and non‐banking
institutions. However, specific role in the financing micro businesses,namely the
financing of micro credits, play non‐banking institutions. One form of promotion and
acceleration to the economic development is microcredit. Financing of the economy
through micro credits credits individuals and small businesses not covered by the
banking sector and serves to compensate for the lack of commercial banks in rural
and urban areas. Non‐bank institutions are presented as useful and effective
institutions to finance development. However, microfinance / microcredit, has the
function to support the poor strata of and support the strengthening of certain
segments of the population in social and economic aspect. In this aspect, non‐bank
institutions in the country were created with the emergence of new economic system
of free market.
Institutions of microcredit, financing small businesses and very small, have
impact in three important aspects: a ‐ develop the economy, b ‐ contribute to
employment, c‐influence the improvement of living standards. Referring to INSTAT,
businesses small and very small, in our country, occupied 90 percent of total
enterprises 397 and considered the engine of the economy. Mostly, microbusinesses, at
the most part, are focused in services and trade. The number of non‐bank institutions
in our country at the end of 2010 was 17. 398 It is necessary, in addition to the banking
sector, to develop faster part of the nonbank financial system, to enable inclusion and
greater access to financial services entities, can not benefit sufficiently from banking
services. Financial activity and lending activity showed a good performance. 399
Legislation of the microcredit sector in Albania allows these institutions to
receive licenses for the provision of credit only if they have a license for non‐bank
financial institutions. Their activity is regulated by the Law "On Banks in the
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Republic of the Albania". 400 Licensing regulations for non‐bank financial entities 401
have separate this activity from other activities and has enabled more lenient
treatment of initial capital requirements. Regulation has enabled increased demand
licensing of non‐bank institutions that offer micro‐credit. Has undergone a positive
development oversight process. Supervision is based on licensing requirements,
dealing with the capital adequacy, credit risk, liquidity and foreign currency position.
In the end of 2010, the microfinance market outside the banking system, resulting in
a surplus of gross loans 15 967 million, spread over about 84,000 active clients. 402 The
performance of this portfolio is elevated, but at reduced rates during 2009‐2010. The
level of problem loans appear with the slight increase in time, excluding 2010, 2011
and 2012, when there is a significant deterioration. Increasing the level of non‐
performing loans during 2009 ‐ 2012 has put pressure on financial results.
Conclusions
The research conducted for the realization of the present paper, can
highlight some characteristics that have accompanied the development and
amendment of laws in certain areas of the economy. First, there is a tendency of
permanent improvement in the economy laws, in order to open the way sustained
economic development in all aspects. For consistency, the Albanian legislature, in the
twenty‐year period, has adopted a series of laws in this area. These laws constitute
one of the pillars of the new legislation of Albania towards alignment with EU
legislation. Second, the pace of adoption of new laws in this area, following the
approval of the SAA, is accelerated. Because of this is the fulfillment at the time
prescribed the obligations established by agreement. The main aim of the agreement
is the approximation of the laws of economics with the laws of the United Europe.
Third, improving rapidly and approximation of legislation with European legislation
shows significantly improved legislative capacity of parliament and the high level of
technical capacity to work in this field. A new stage in the approximation of
legislation, would start with obtaining the status of candidate country in the
European Union.
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Kallanxhi Veronika
Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në nivel vendor.Studim
në bashkinë e Sarandës.

i realizuar

Abstract
Despite the emphasis that has been in recent year’s decentralization and community
development in Albania, even at the local level there is a transparency, accountability
and limited public participation in decision‐making processes. Local authorities have
taken into consideration only the minimum standards required by the law in this
regard. Public information and consultation processes are generally limited and there
is a low participation in the discussion of basic issues of local government, such as:
establishing priorities, formulation of policies and strategies, the services provided by
the municipality, etc.
Keywords Local services,
Hyrje
Megjithë theksin e veçantë që I është vënë vitet e fundit decentralizimit dhe
zhvillimit te komunitetit ne Shqipëri, akoma në nivel vendor ekziston një
transparencë, përgjegjshmëri dhe pjesëmarrje e kufizuar e publikut në proceset
vendim‐marrëse.Autoritetet vendore kanë marrë në konsideratë vetëm standartet
minimale të kërkuara nga legjislacioni ne këtë dtejtim.Informimi i publikut dhe
proceset e konsultimit janë përgjithësisht të limituara dhe ekziston një pjesëmarrje e
ulët në diskutimin e çështjeve bazë të qeverisjes vendore, siç është: vendosja e
prioriteteve, formulimi i politikave dhe strategjive, shërbimeve të ofruara nga
bashkia, etj.
Objektivat e studimit
Qëllimi I këtij studimi është vlerësimi I performancës së shërbimeve të ofruara nga
bashkia e Sarandës për qytetarët . Studimi synoi gjithashtu të identifikojë problemet
reale në fushën e shërbimeve bazë në njësinë e pushtetit vendor, si dhe të ndihmojë
të zgjedhurit vendor dhe punonjësit e bashkisë për të përcaktuar drejt prioritetet në
mënyrë që të planifikojë dhe zbatojë projekte dhe investime për përmirësimin e
shërbimeve, bazuar në opinionet e qytetarëve.
Studimi në mënyrë konkrete synoi:
Të vrojtojë nivelin e shërbimeve ofruar nga bashkia, siç janë: infrastruktura rrugore,
kanalizimet, pastrimi i qytetit, furnizimi me ujë të pijshëm, gjendja e sipërfaqeve të
gjelbërta, ndriçimi i qytetit, etj, bazuar në perceptimin e përfituesve, qytetarëve.
Të tërheq mendimin e qytetarëve për përmirësimin e këtyre shërbimeve.
Të identifikojë prioritetet e qytetarëve në fushën e shërbimeve.
Të krijojë një bazë të dhënash mbi cilësinë e shërbimeve, bazuar në mendimin e
qytetarëve.
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Të jap disa rekomandime ku mund të përqëndrohet puna e pushtetit vendor në të
ardhmen.
Metodologjia
Ky studim bazohet në intervista të drejtpërdrejta, të cilat janë realizuar përmes
pyetsorëve. Kampioni i studimit përbëhet nga 200 pyetsor që janë realizuar në qytetin
e Sarandës. Përzgjedhja e të intervistuarve është bërë në mënyrë të
rastësishme.Mbledhja e të dhënave u realizua përmes intervistave, të cilat u realizuan
gjatë muajit Korrik ‐ Gusht 2012 në qytetin e Sarandës. Hedhja e të dhënave u
realizua në një database të dizenjuar në programin spss, me një përqindje gabimi +_5.
Karakteristikat kryesore të grupit të vrojtuar
Personat e intervistuar sipas gjinise
Grafiku 1‐ Gjinia

Raporti i përfaqësimit të dy gjinive në këtë vrojtim paraqitet si në grafik.Në këtë
përfaqësim ka ndikuar deri diku metoda e rastësishme e përzgjedhjes.
Grupmoshat e personave te intervistuar
Grafiku 2‐ Mosha
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Në vrojtimet e kryera në bashkinë e Sarandës është synuar marrja e opinionit tek të
gjitha grupmoshat, por ne studim rezulton se pjesa më e madhe e të intervistuarve
është e intervalit 35‐ 49 vjeç që është grupmosha më afër veprimtarisë së njësisë së
pushtetit vendor.
Grafiku 3 Përberja familjare

Grafiku 4 Arsimimi

Nga grafikët 3 dhe 4 vërejmë se pjesa më e madhe e të intervistuarve i përket
familjeve me nga 2 deri në 6 pjesëtarë, ndërsa në masë të konsiderueshme niveli
arsimor i grupit të intervistuar është i mesëm dhe i lartë.
Grafiku 5‐ Të ardhurat mujore

506

Megjithatë në mënyrë të rastësishme, në studim janëpërfshirë grupe të ndryshme
shoqërore, siç e tregon edhe grafiku I mësipërm mbi nivelin e të ardhurave të grupit
të intervistuar.
I.
Pastërtia e qytetit
Grafiku 6‐ Gjendja mjedisore

Grafiku 7‐ Format kryesore të ndotjes
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Në përgjithësi vlerësimi mbi gjendjen mjedisore në qytetin e Sarandës është negative,
duke evidentuar si forma kryesore të ndotjes: ndotjen akustike, mbetjet inerte dhe
ndotjen e ujit në sezonin e verës.
Grafiku 8‐ Cilësia e pastrimit të rrugëve

Grafiku 9‐ Gadishmeria e qytetarëve për të paguar tarifa më të larta për pastrimin e
qytetit
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Pjesa më e madhe e të intërvistuarve e vlerësojne cilësinë e pastrimit të rrugëve si deri
diku të mirë.Nisur nga ky opinion ata nuk e vlerësojnë të nevojshme dhe nuk janë të
gatshëm të paguajnë më shumë se tarifa aktuale për pastrimin e qytetit të tyre.
Rekomandime
Vlerësimi negative i qytetarëve mbi gjendjen e mjedisit në qytetin e Sarandës duhet të
tërheqë vëmendjen e sektorit përgjegjës, por njëkohësisht dhe të Agjencisë Rajonale
të Mjedisit që ushtron veprintarinë e vet në qarkun e Vlorës në të cilin përfshihet
edhe bashkia e Sarandës.
Situata mjedisore në bashkinë e Saranës shfaq problem të cilat kërkojnë ndërhyrje të
menjëhershme dhe afatgjatë për të ndryshuar gjendjen. Bashkia duhet të adaptojë
planin e ndërhyrjes në mjëdis dhe duhet të reflektojë në buxhetin e saj aktivitete
konkrete që do të iniciojnë dhe mbeshtesin më shumë projekte që do të ndihmonin
në përmirësimin e situatës mjedisore në qytet.Përveç burimeve lokale bashkia mund
të shfrytëzojë më mirë burimet e qeverisë qëndrore dhe të tjera për të përmirësuar
cilësinë e mjedisit (donator, komunitetin e biznesit etj).
Në mënyrë që shërbimi i pastrimit të qytetit të përmirësohët duhet të shihen
standartet e shërbimit dhe të zbatohen ato nga ndërmarrjet që realizojnë pastrimin e
qytetit. Gjithashtu duhet më shumë punë për të ndërgjëgjësuar qytetarët që cilësia e
pastrimit të rrugëve mund të ngrihet nëse ata do të paguanin tarifat e vendosura nga
bashkia për këtë shërbim. Sektoret e shërbimit në bashkinë e Sarandës mund të
përcaktojnë standarte të reja, plotësimi i të cilave do të kërkonte vendosjen e tarifave
më të larta, si edhe te organizonte fushata ndërgjegjësuese me komunitetin për këtë
qëllim.
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Infrastruktura e Qytetit
Grafiku 10‐ Gjendja e rrugëve kryesore dhe bulevardeve

Në bashkinë e Sarandës , pjesa më e madhe e të intervistuarve e vleresojnë pozitivisht
situatën e infrastrukturës rrugore në arteriet kryesore të qytetit.
Grafiku 11‐ Gjendja e rrugëve dytësore

Opinioni i tyre ndryshon në lidhje me situatën në rrugët dytësorë në qytetin e
Sarandës, ku një përqindje e madhe e të intervistuarve e vlerësojnë gjendjen si të keqe
apo deri diku e mire dhe një pjesë si shumë të keqe.
Rezultatet e mësipërme reflektojnë punën që ka bërë bashkia për përmirësimin e
infrastrukturës në rrugët dhe bulevardet kryesore të qytetit, por evidenton edhe
problematikën reale në lagjet e qytetit dhe sidomos në pjesën periferike të qytetit.
Grafiku 12‐ A përbën problemtrafiku për qytetarët
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Grafiku 13‐ Shkaqet kryesore të trafikut

Nga studimi rezulton se trafiku përbën një nga problem të madh për qytetarët.
Ky përfundim mund të jëtë ndikuar edhe nga fakti se periudha në të cilën u krye
studimi ishte shumë e ngarkuar me turistë në qytetin e Sarandës. Ndër shkaqet
kryesore të përmendura nga qytetarët për trafikun e rënduar janë: numri i lartë i
automjeteve në sezonim e verës ,mungesa e sinjalistikës rrugore, mungesa e
parkimeve publike etj.
Grafiku 14‐ Gjendja e kanalizimeve

511

Me probleme të vogla sporadike paraqitet situate e kanalizimeve në qytet, e vlerësuar
nga një përqindje shumë e lartë e qytetarëve si deri diku mirë. Kanalizimet e
amortizuara sjellin pasoja për rrugët dhje mjedisin rreth apartamenteve të banimit,
por edhe per ndotjen e detit.
Grafiku 15‐ Situata e ndriçimit public

Qytetarët në qytetin e Sarandës e vlerësojnë shërbimin e ndriçimit si deri diku mirë
dhe të mirë. Kjo tregon që pushteti vendor në këtë qytet ka investuar për
përmirësimin e këtij shërbimi.
Rekomandime
Ne bashkinë e Sarandës duhet të planifikohet rregullimi, sistemimi dhe asfaltimi i
rrugëve dytesore.Duhet të investohet më shumë në brendësi të blloqeve të banimit.
Bashkia duhet të planifikojë investime për sinjalistikën, përmirësimin e rrugëve dhe
trotuareve dhe vend parkimeve në mënyrë që të minimizojë burimet kryesore të
trafikut në qytet.
Në lidhje me kanalizimet nevojitet ndërhyrje të cilat duhet të bazohen në
problematikën që ekziston në lagje dhe rajone të ndryshme të qytetit duke përfshirë
në planin e investimeve fillimisht ato zona që mund të konsiderohen si pika të nxehta
dhe burim infeksionesh për qytetarët.
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Dr.Sander Beci
ABUZIMI ME POZITEN DOMINUESE NE TE DREJTEN E
KONKURRENCES NE BE SISTEMI KOMUNITAR I KONKURRENCËS
Një prej instrumenteve më të rëndësishëm për të realizuar objektivat e synuara në n.
2 të Traktatit Themelues të Komunitetit Europian perfaqesohet pa dyshim nga
veprimi i Komunitetit me qëllim krijimin e “një sistemi i cili të sigurojë që
konkurrenca të mos shtrembërohet”(n.3 /g I Traktatit). Konkurrenca e ndershme
përbënte një prej objektivave primare të Komunitetit e te Bashkimit te sotem
Europian dhe në të njëjtën kohë një prej mjeteve më të përshtatshëm e të
rëndësishëm për të ruajtur e konsoliduar aspektin unitar te tregut.
Është synuar në këtë kuadër të theksohet që konkurrenca e ndershme e
parashikuar në n.3 nënkupton ekzistencën në treg të një konkurrence efikase , pra të
një aktiviteti konkurrencial që respekton qëllimet kryesore të synuara në Traktat, e ,
në vecanti, krijimin e një tregu unik që ofron kushte analoge me ato të një tregu të
brendshëm( 403 ).
Idetë mbi të cilat mbështetet i gjithë sistemi komunitar janë ato liberale,të
ekonomisë së tregut, në mbështetje të të cilave tregu unitar duhet t’i lejojë
sipërmarrësit të konkurrojnë mes tyre mbështetur vetëm në mundësitë e aftësitë
sipërmarrëse, përballë një konsumatori që identifikon produktet apo shërbimet që
kapërcejnë provën e konkurrencës, pra që janë më të leverdisshëm për të.
Regjimi i konkurrencës i parashikuar në Traktat në nenet 3, 81‐82 dhe 86‐89,
funksionon me objektivin e unifikimit të tregjeve kombëtare të ndryshme në një treg
unik më karakteristika të ngjashme me ato të brendshëm të vendeve anëtare. Kjo bën
që politika e mbrojtjes së konkurrencës nuk mbetet e veçuar nga vlerat e tjera të
shprehura në Traktat në kuadrin e kontekstit komunitar, me lidhje të ngushtë me ta
si në rastin e politikave të kohezionit ekonomik dhe shoqëror, të kërkimit dhe
zhvillimit si dhe të atyre ambjentale. Nga ana tjetër, disa norma të lirisë së
konkurrencës të shprehura në Traktat, mund të kufizohen në fushën e aplikimit të
tyre me synim arritjen e objektivave të tjerë të Traktatit. Kështu krijohet mundësia
për t’i atribuar Komisionit ushtrimin e kompetencave në vendimmarrjen për
shmangjen nga normat e konkurrencës (n.81 pg.3), kur këto kontribuojnë në
zhvillimin harmonik të aktiviteteve ekonomike në kuadër të Komunitetit (në respekt
të n. 2 te Traktatit). Aspekte analoge verifikohen dhe në lidhje me ndihmat e shteteve
(n.87 e 88 te Traktatit), ku Komisionit i njihet roli i përcaktimit të politikave
ekonomike dhe industriale të shteteve anëtare.
Në këtë fushë veprimi i Komunitetit është zhvilluar në shumë drejtime,duke përdorur
mjete direkte dhe indirekte. Disa prej tyre kanë të bëjnë me sjelljen e sipërmarrjeve ,
dhe synojnë që të evitojnë strategjitë e konkorduara që zhvleresojnë pasojat e
qarkullimit të lirë të mallrave e të shërbimeve dhe impaktit në treg mbështetur vetëm
në aftesitë e mundësitë sipërmarrëse dhe pozitën e natyrshme në treg të çdo
sipërmarrjeje. Në një drejtim tjetër synohet të evitohet që nga përqendrimi i pushtetit
403
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ekonomik dhe tregtar të rrjedhin pasoja të ngjashme. Tjetër, synohet që të evitohet
që sipermarrjet e një shteti të caktuar anëtar të gjenden në një situate të privilegjuar
kostoje faktorësh prodhimi për shkak të një politike të ndihmës publike që, duke
favorizuar sipërmarrje apo prodhime të ndryshme, prodhon në një kuadër më të gjërë
efekte antikonkurrenciale (n.87 (1) ).
Në një perspektivë të tillë inkuadrohen dispozitat e Traktatit , qoftë kur i
drejtohen sipërmarrjeve të veçanta, qoftë kur i drejtohen shteteve anëtare. Këta të
fundit janë të detyruar që, në përputhje me parimin e bashkepunimit të parashikuar
në n.10 të Traktatit të mos mbajnë apo marrin masa legjislative që synojnë të
eliminojnë pasojat e dobishme të normave mbi konkurrencën të aplikuar ndaj
sipërmarrjeve( 404 ). Së dyti , siç përmbahet në n.86, shtetet anëtare përkundrejt
sipërmarrjeve publike të cilave u japin të drejta të posacme ose ekskluzive, nuk
adoptojnë asnjë mase në kundërshtim me normat e Traktatit, në veçanti me ato mbi
konkurrencën. Së treti, normativën direkte mbi konkurrencën , e plotësojnë normat
mbi ndihmën e shteteve, të përmbajtura në nenet 87‐89 të Traktatit.
Duke përmbledhur, rastet bazë mbi të cilat ndërhyjnë normat e se drejtes
europiane mbi konkurrencën janë katër: a) marreveshjet, vendimet e
shoqërizimit dhe praktikat e përqëndruara ndërmjet sipërmarrjeve që pengojne
konkurrencën; b) shfrytëzimi abuziv i pozites dominuese në treg; c) ndihmat
shtetërore për sipërmarrjet;d) përqëndrimet mes sipërmarrjeve.
Dispozitat themelore të Traktatit janë tre: n. 81 që trajton marrëveshjet dhe
praktikat e përqendruara ndërmjet sipërmarrjeve; n. 82 që trajton shfrytëzimin e
pozicionit dominues në treg; n. 87 që synon të pengoje ndihma të caktuara dhe
subvencionime të shteteve anëtare për sipërmarrjet e veta.
Përveç këtyre kemi në Traktat dhe të tjera me karakter procedurial ose
tranzitor dhe plotësuese lidhur me tre kryesoret; bëhet fjalë për n. 83, 84 e 85 në
fushën e marrëveshjeve dhe abuzimit me pozitën dominuese; për n. 86 lidhur me
sipërmarrjet e ngarkuara me administrimin e shërbimeve publike apo sipërmarrjeve me
karakter monopoli fiskal, dhe n. 88 e 89 në fushën e ndihmës së shteteve.
Përsa i përket normave të tjera të ndryshme nga Traktati, të rëndësishme
janë rregulloret të nxjerra nga Keshilli ose Komisioni mes të cilave: rregullorja
4064/89 me të cilën rregullohen rastet e përqendrimit të sipërmarrjeve dhe
rregullorja 17/62 që përbën burimin kryesor në fushën e procedimit e të aplikimit të
normave të konkurrencës.
Në këtë drejtim të trefishtë –norma të destinuara për sipërmarrjet, norma të lidhura
me sipërmarrjet publike e norma mbi ndihmat e shteteve – gjen aplikim normativa
komunitare e konkurrencës.
2. SEKTORËT QË I NËSHTROHEN RREGULLAVE TË KONKURRENCËS.
Sfera e aplikimit material të normave komunitare mbi konkurrencën shtrihet
mbi të gjitha aktivitetet ekonomike që nuk janë përjashtuar shprehimisht. I
nënshtrohen një disipline të tillë jo vetëm aktivitetet e prodhimit të të mirave, por
dhe ato të ofrimit të shërbimeve, përfshirë aktivitetet e sektorit bankar dhe atij të
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sigurimeve, si dhe sektori i transporteve( 405 ). Ndërsa sektori karbosiderurgjik është
subjekt i normave të konkurrencës të Traktatit të KEQC.
Mund të shmangen nga aplikimi i rregullave mbi konkurrencën, aktivitetet e
lidhura me prodhimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore , objekt derogimi
shprehur në n. 36 të Traktatit( 406 ). Në bazë të kësaj dispozite , rregullat e
konkurrencës aplikohen për prodhimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore vetëm
në masën e përcaktuar nga Keshilli. Me rregulloren 26/62, Këshilli ka deklaruar të
paaplikueshëm n.81 të Traktatit për marrëveshjet, vendimet apo praktikat që përbëjnë
pjesë integrale të një organizimi kombëtar të tregut ose që janë të nevojshme për
arritjen e objektivave të n. 33, duke i atribuar më pas Komisionit kompetencën
ekskluzive për të përcaktuar marrëveshjet, vendimet dhe praktikat për të cilat mund
të shmanget aplikimi i normave të konkurrencës ( 407 ).
Aplikueshmëria e rregullave europiane të konkurrencës ndesh limite për
produktet bujqësore për të respektuar arritjen e objektivave të politikës së përbashkët
bujqësore. Por mosaplikimi i n.81 ka pasoja tashmë shumë të kufizuar për shkak se
produktet kanë tashmë prejardhje kryesisht nga organizimet e përbashkëta të tregut
në vend të atyre në nivel kombëtar,si dhe sepse, pas kalimit të periudhës tranzitore,
organizimet kombëtare të tregut do veprojnë konform dispozitave të Traktatit të
lidhura me qarkullimin e lirë të mallrave( 408 ). Aq më tepër që, bazuar në
interpretimin e Gjykatës së shkallës së parë, nuk është e mjaftueshme që një
marrëveshje të synojë realizimin e objektivave të n. 33, por duhet që ajo të paraqesë
mjetin më të mirë dhe të vetëm për një synim të tillë( 409 ).
Një shmangie relative nga rregullat e konkurrencës në favor të disa
organizimeve të përbashkëta të tregut, ndeshim në rastin e marreveshjeve
ndërprofesionale. Por këto konsiderohen në kundërshtim me n. 81 nëse çojnë në
ndarjen e tregjeve ose përcaktimin e çmimeve, ose që eliminojnë konkurrencën
përkundrejt një përqindje të konsiderueshme të produkteve në fjalë. Kurse përsa i
përket marrëveshjeve mes operatorëve të vecantë, të lidhura këto mes një
sipërmarrjeje bujqësore apo bashkim prodhuesish nga njëra anë, dhe një shpërndarësi
të produkteve nga ana tjetër, ato marrin një karakter antitrust meqë kufizojnë hyrjen
në treg dhe konkurrencën mes operatorëve. Po kështu, marrëveshjet partnership mes
prodhuesve dhe shpërndaresve, në qoftë se nga njëra anë mund të përbëjnë
instrumente të fuqishme për rritjen e efektshmërisë së sektorit bujqësor, meqë
orientojnë prodhimin drejt kërkesave të konsumatorit dhe i japin stabilitet impaktit
të produktit me tregun, mund të kufizojnë konkurrencën nëse shndërrohen në
marreveshje tregtare përjashtuese për produkte të caktuara.
Së fundi, nga aplikimi i normave të konkurrencës përjashtohet sektori i
mbrojtjes dhe i sigurisë kombëtare. Neni 296 i lejon shtetet anëtare të mos japin
informacione përkundër kërkesave themelore të sigurimit dhe të marrin masat e
405

Zuechner, ceshtja 172/80, vendimi 14 korrik 1981, Permbl. Fq 2021. Centro Servizi Spediporto,
ceshtja C-96/94 vendimi 5 tetor 1995 Permbl. Fq I-2900.
406
Gjermania kunder Keshillit, ceshtja C-280/93, vendimi 5 tetor 1994, Permbl. Fq. I-4973.
407
Rregullorja 26/62 nuk shmang nderkohe nga aplikimi n. 82 te Traktatit, ku abuzimi me pozicionin
dominues eshte I ndaluar dhe I goditshem per sektorin bujqesor si ne te gjithe sektoret e tjere te
ekonomise.
408
Komisioni kunder Frances , ceshtja 232/78 vendimi 25 shtator 1979, Permbl. Fq. 208.
409
Florimex, ceshtja T-70-71/92 vendimi 14 maj 1997 Permbl. Fq. II-693, Drijkstra, ceshtja C-319/93,
e C-40 e224/94 vendimi vendimi 12 dhjetor 1995, Permbl. I-4471.

515

nevojshme për mbrojtjen e interesave të prodhimit dhe të tregtimit të materialeve
ushtarake. Shteti anëtar i interesuar dhe Komisioni mund të përcaktojnë së bashku
masat që me pak shmangin konkurrencën, ndërsa Gjykata e drejtësisë mund të vihet
në lëvizje direkt nga shtetet anëtare dhe Komisioni në rast shkelje të rregullave të
sektorit në fjalë (n. 298).
3. ABUZIMI ME POZITEN DOMINUESE.
3.1 Fusha e aplikimit te nenit 82.
Neni 82 i Traktatit sanksionon papajtueshmerine me tregun e perbashket dhe
ndalimin per sipermarrjet te shfrytezimit abuziv te pozicionit dominues ne
410
tregun e perbashket ose ne nje pjese thelbesore te tij( ), per aq sa mund te cenoje
tregtine ndermjet shteteve anetare. Sikurse dhe ne nenin 81, qellimi I normes, duke
synuar dhe objektivin e pergjithshem te permbajtur ne nenin 3 te Traktatit, eshte qe
konkurrenca ne tregun e perbashket te mos shtremberohet .
Ne paragrafin e dyte percaktohen shembuj te praktikave te konsideruara
abusive, qe konsistojne pikerisht ne :
a) caktimin ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte, te cmimeve te
blerjes ose te shitjes ose te kushteve te tjera te shkembimeve , te cilat nuk jane te
drejta;
b) kufizimin ose kontrollin e prodhimit, te tregjeve , te zhvillimit teknik ose
te investimeve ne dem te konsumatoreve;
c) zbatimin ndaj partnereve tregtare te kushteve te pabarabarta per
sherbime te njejta, duke I vendosur keshtu ne nje disavantazh ne konkurrence;
d) kushtezimin e lidhjes se kontratave me pranimin nga ana e pales tjeter te
detyrimeve shtese, te cilat sipas natyres se tyre dhe sipas zakoneve tregatre, nuk kane
lidhje me objektin e ketyre kontratave.
Kjo norme drejtohet kunder abuzimit me pushtetin e ushtruar nga ana e
monopoleve( 411 ) apo oligopoleve . Se bashku me n. 81 ajo aplikohet ne kushte te
njejta, pra kur verifikohet cenimi I tregtise ndermjet shteteve anetare. Komisioni eshte
I lire te vendose me cilen norme te kundershtoje abuzimin ne treg. Keshtu ne rastin e
ngjyruesve( 412 ), Komisioni ka aplikuar nenin 81 pa qartesuar nese , sipermarrjet e
perfshira, duke ngritur cmimet ne te njejten menyre kishin shfrytezuar ne menyre
abusive pozicionin e tyre dominuesne treg. Elementet kryesore te dallimit mes dy
normave jane:
1. ne n. 82 mund te kundershtohet sjellja e nje sipermarrjeje te vetme, ndersa per
aplikimin e n. 81 nevojiten se paku dy subjekte;
410

I rendesishem per te vleresuar aplikimin e n. 82 eshte ceshtja “Chiquita” (United Brands):
Komisioni procedoi per shkelje te n.82 te Traktatit United Brands Company (U.B.C), me qender ne
Nju Jork dhe nje filial ne Roterdam.U.B.C lider boteror ne sektorin e bananeve, ze 40% te tregut te
bananeve ne BE. Komisioni e akuzonte sipermarrjen se:1)kishte ndaluar shperndaresit te shitnin
banane jeshile; 2)kishte zbatuar perkundrejt klienteve te ndryshem ne shtete te ndryshme anetare
politika te ndryshme cmimesh te pajustifikuara; 3)kishte praktikuar ne porte te ndryshme cmime te
ndryshme qe ndryshonin deri ne 100%; 4) kishte refuzuar per dy vjet te furnizonte me banane nje
sipermarrje daneze.Gjukata e Drejtesise ka konfirmuar ne kete rast poziten e Komisionit (duke
ndryshuar vetem masen gjobes).
411
Shembull monopoli; GEMA, vendim I Komisionitne G.U.C.E L.134/1971, fq.15, konfirmuar nga
Gjykata e Drejtesise ne ceshtjen 7/82 GVL kunder Komisionit, permbl. 1983, fq. 483.
412
Imperial Chemical Industries Ltd, kunder Komisionit te KE, Permbl 1972 619, fq. 655.

516

2. n. 82 kerkon qe sipermarrja apo sipermarrjet e interesuara te mbajne nje pozicion
dominues ne treg, ndersa per n. 81 eshte e mjaftueshme qe te kete nje efekt te
ndjeshem mbi konkurrencen;
3.abuzimi me pozicionin dominues nuk mund te gezoje institutin e perjashtimit,
ndersa marreveshjet ose praktikat qe hyjne ne sferen e aplikimit te n. 81, mund ta
perfitojne ate ne respekt te n. 81(3)( 413 ).
3.2 Ekzistenca e nje pozicioni dominues.
Ekzistenca e nje pozicioni dominues, ne vetvete, nuk ndalohet nga e drejta e
konkurrences se BE‐se, mjafton qe ai te jete fituar nepermjet sjelljeve normale
ekonomike ne treg. Ndalohet nje shfrytezim abuziv I tij, veprim qe cenon aftesite
konkurruese te sipermarresve te tjere, operatore ne treg, duke ruajtur ne menyre
artificiale pozicionin dominues, apo, realizim I politikave te tregut qe synojne
perfitimin nisur nga mungesa e konkurrences apo kufizimi I saj, ne dem te
konsumatoreve.
Neni 82 I Traktatit nuk percakton kriterin qe individualizon rastin e pozicionit
dominues. Pozicioni dominues eshte nje koncept ekonomik, qe identifikohet me
pozicionin e nje fuqie ekonomikeqe I lejon sipermarrjes te pengoje, per nje periudhe
te konsiderueshme kohe, ekzistencen e nje konkurrence efektive ne tregun e marre
ne konsiderate, dhe te gezoje nje shkalle te larte pavaresie ne percaktimin e
strategjive te veta ne treg dhe te sjelljes se vet te pakushtezuar nga sjelljet e
mundshme te koinkurrenteve, aq me pak te klienteve dhe te konsumatoreve( 414 ).
Ky percaktim lejon qe te shtrihet koncepti i pozicionit dominues pertej kufijve te
monopolit. Ne dallim me te ai nuk perjashton ekzistencen e nje fare konkurrence.
Mund te konsiderohet ne pozicion dominues dhe nje sipermarrje qe ze nje kuote
minorance ne kuptimin absolut te tregut, por qe gezon nje pushtet ndaj
konkurrenteve mjaft te larte, qe I jep asaj mundesine te influencoje ne menyre te
ndjeshme kushtet dhe zhvillimin e konkurrences dhe te gezoje nje shkalle te larte
pavaresie( 415 ).
Pozicioni dominues dallon dhe nga oligopoli, sepse ne kete hipoteze te fundit
sjelljet e sipermarrjeve ne treg influencohen reciprokisht, ndersa ne rastin e
pozicionit dominues sjellja e sipermarrjes percaktohet nga vete ajo( 416 ).
Pozicioni dominues verifikohet kryesisht kur një sipërmarrje, në sajë të kuotës së
tregut që ajo disponon në raport me kuotat respektive të sipërmarrjeve konkurruese
më të rëndësishme, mundësisë për të përdorur avantazhin teknologjik përkundrejt
konkurrentëve, lëndë të para ose kapitale, një rrjet efikas shpërndarjeje, mund të
përcaktojë çmimet e një pjese të konsiderueshme të produkteve ose të kontrollojë
prodhimin apo shitjen e tyre.
Është e qartë që të dhëna të veçanta mund të mos mjaftojnë për të vlerësuar
situatën e cila duhet të përmbajë tërësinë ë elementëve faktikë dhe të së drejtës.
Krijohet bindja që një kuotë tregu shumë e lartë mund të jetë në vetvete një provë e
mjaftueshme e ekzistencës së pozicionit dominues( 417 ), ashtu sikurse një kuotë e
413
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konsiderueshme për një periudhë të gjatë kohe është një e dhënë mjaft treguese për
këtë( 418 ). Nga ana tjetër një kuotë tregu mjaft e reduktuar është tregues i mungesës së
një pozicioni dominues( 419 ).
Sipërmarrja në pozicion dominues ka një përgjegjësi të veçantë përkundrejt
aspektit konkurrencial të tregut lidhur me faktin se megjithëse në vetvete qënia e saj
nuk përbën një koncept juridik të ndaluar, në të vërtetë kufizon shkallën e
konkurrencës. Më konkretisht kjo do të thotë që e njëjta sjellje e realizuar nga një
sipërmarrje në pozicion jo dominues dhe si e tillë e ligjshme, mund të cilësohet si jo
legjitime në qoftë se lidhet me një pozicion dominues në treg dhe krijon dyshimin e
një hipoteze abuzimi( 420 ). Në këto raste nuk është e rëndësishme që pozicioni
dominues të jetë absolut, por është e mjaftueshme që sipërmarrja të jetë në gjendje
që të pengojë konkurrencën e lirë në treg( 421 ). Neni 81 aplikohet edhe në rastin në të
cilin pozicioni dominues nuk lidhet me aktivitetin e sipërmarrjes, por me situatën e
monopolit që i njeh ligji( 422 ), apo në rastin kur dispozitat ligjore kanë eliminuar të
gjithë apo në një masë të madhe mundësinë e konkurrencës( 423 ).
3.3

Pozicioni dominues kolektiv.
Neni 82 ndalon jo vetëm abuzimet me pozicionin dominues të një sipërmarrjeje
të vetme, por edhe të shumë sipërmarrjeve që veprojnë së bashku. Pozicioni
dominues pra, mund të vendoset nga shumë sipërmarrje të cilat mund të abuzojnë
me të duke vepruar në mënyrë të koordinuar eventualisht në lidhje me detyrime
kontraktore. Kështu pozicioni dominues mbahet kolektivisht nga shumë sipërmarrje,
megjithëse pozicioni në treg i secilës prej tyre, të konsideruar më vehte nuk do të
ishte i tillë( 424 ). Megjithëse formulimi i nenit 82 nuk lë vend për dyshime, vendimet
që kanë trajtuar një aspekt të tillë janë të pakta dhe organet gjygjësore akoma nuk
janë shprehur lidhur me to. Në vitet e fundit Komisioni ka filluar të përdorë më
shpesh konceptin e pozicionit dominues kolektiv( 425 ).
Kështu në cështjen Alsatel 426 Komisioni ka kërkuar që të bindë gjykatën e
drejtësisë që të aplikojë konceptin e pozicionit dominues kolektiv përkundrejt disa
shoqërive të cilave i ishte dhënë e drejta ekskluzive e instalimit të materialeve
telefonike dhe që kishin ndjekur politika të ngjashme çmimesh dhe kushtesh
tregtare. Megjithëse gjykata nuk kishte dashur të shprehej mbi një çështje të tillë, kjo
çështje ka një interes të madh sepse ekspozon idenë e Komisionit, sipas së cilës,
mund të ndeshemi me një pozicion dominues edhe vetëm në bazë të sjelljes paralele
të sipërmarrjeve të pavarura( 427 ).
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Te Vetro piano 428 Komisioni ka arritur në konkluzionin që tre shoqëri italiane
mbanin një pozicion dominues kolektiv në tregun italian të xhamit; sipërmarrjet në
fjalë paraqiteshin në treg si një njësi unike dhe jo si sipërmarrje individuake meqë
mbanin marrëdhënie të veçanta së bashku me një grup shitësish me shumicë dhe në
marrjen e vendimeve tregtare tregonin një shkallë të lartë ndërvarësie dhe kishin
vendosur lidhje strukturore të lidhura me prodhimin, në sajë të shkëmbimit
sistematik të produkteve. Në apel gjykata e shkallës së parë ka konfirmuar se në
parim , një grup sipërmarrjesh mund të mbajë një pozicion dominues kolektiv në një
treg edhe pse Komisioni nuk kishte provuar ekzistencën e një pozicioni dominues
kolektiv, sepse nuk kishte arritur të tregonte që sipërmarrjet kishin vepruar si një ent
unik në vend të të vepruarit si sipërmarrje të veçanta. Megjithëse gjykata nuk kishte
treguar të dhëna mbi llojet e provave të nevojshme për të përcaktuar ekzistencën ë
një pozicioni dominues kolektiv, ka nënvizuar që nuk është e mjaftueshme thjesht
riciklimi i fakteve në bazë të shkeljes së nenit 81 .
3.4

Tregu përkatës (Relevant market).
Pozicioni dominues i sipërmarrjes është natyrisht një e dhënë relative përderisa
matet përkundrejt kufijve të caktuar të tregut, të ashtuquajturin treg përkatës, që
përcaktohet qoftë në kuptimin gjeografik, qoftë përkundrejt produktit. Përcaktimi i
tregut përkatës konsiston në izolimin e tregut të cilit i drejtohet sipërmarrja, dhe ka
një rëndësi meqë ka një peshë përcaktuese në vlerësimin e ekzistencës së një
pozicioni dominues( 429 ).
Në fakt një pozicion dominues në një treg të përcaktuar zvogëlohet deri në
humbje në qoftë se merret parasysh një treg më i gjerë: p.sh. një sipërmarrje mund të
mbajë një pozicion dominues në tregun e bananeve në qoftë se merret si treg në
vetvete; ndërsa nuk do të kishte një pozicion dominues në qoftë se do të merrej në
konsideratë tregu i frutave; një pozicion dominues mbi një treg kombëtar mund të
humbasë një karakteristikë të tillë në qoftë se si referim do të merret tregu i
përbashkët, e kështu me rradhë.
Metoda e përcaktimit të tregut përkatës tregohet në mënyrë të detajuar në një
komunikim të fundit të Komisionit ( 430 ). Në këtë komunikim bëhet dallimi ndërmjet
tregut gjeografik dhe tregut të produktit.
Tregu përkatës në aspektin e tregut gjeografik përfshin territorin në të cilin
ndihen pasojat e produkteve të konsideruara, pra do të jetë i gjithë territori
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komunitar apo një pjesë e tij në varësi të mobilitetit të produktit apo faktorëve të
tjerë tregtarë apo administrativë (si pengesat e ndryshme për qarkullimin apo norma
të sigurimit); një treg i tërë kombëtar mund te përbëjë një pjesë thelbësore të tregut
të përbashkët( 431 ). Në të njëjtën mënyrë janë cilësuar zona edhe më të ngushta (si
psh. porti i Gjenovas( 432 ) ), apo zona më të shtrira, gjer në tërë territorin
komunitar( 433 ).
Në vendimin Suiker Unie( 434 ) Gjykata ka deklaruar që “ me qëllim që të
përcaktohet nëse një territor i caktuar është mjaft i shtrirë për t’i korresponduar një
pjese thelbësore të tregut të përbashkët në kuptimin e nenit 82 të Traktatit, është e
nevojshme të merret në konsideratë, mes të tjerash, struktura dhe volumi i prodhimit
dhe konsumit të produktit në fjalë, ashtu sikurse dhe zakonet dhe aftësitë ekonomike
të shitësve dhe të blerësve”.
Për të njëjtat arsye, tregu belgo ‐ luksemburgez dhe jugu i Gjermanisë janë
konsideruar si një pjesë thelbësore e tregut të përbashkët. Në shumicën e rasteve të
vlerësuara në bazë të nenit 82, tregu rilevant ka përfshirë së paku territorin e një
shteti anëtar, gjë që përmbush automatikisht kërkesat e tregut përkatës.( 435 )
Pra tregu përkatës përfshin zonën në të cilën sipërmarrjet e interesuara ofrojnë
apo blejnë produkte apo shërbime, në të cilën kushtet e konkurrencës janë
homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të tillë sa të dallojë nga zonat gjeografike
të ngjitura me të, në të cilat kushtet e konkurrencës janë thelbësisht të ndryshme
( 436 ).
Përsa i përket tregut të produktit, tregu i spikatur përfshin të gjitha produktet
ose shërbimet që përmbushin kërkesa konstante dhe që nuk janë lehtësisht të
zëvëndësueshëm me produkte apo shërbime të tjera, pra përfshin të gjithë produktet
e pajisura me njëfarë shkalle zëvëndësueshmërie, nga ana e konsumatorit, të lidhur
me karakteristikat e tyre, me përdorimin për të cilin janë destinuar dhe me çmimin.
Zëvëndësueshmëria tregon elasticitetin e kërkesës në lidhje me ndryshime të
vogla të çmimit . Sipas Gjykatës , në cështjen Continental Can , produkte
kufizueshmërisht të shkëmbyeshëm me të tjerët, nuk bëjnë pjesë në të njëjtin
treg( 437 ).Për shembull, nëse në lidhje me një rritje çmimi të një produkti
konsumatorët kanë një tendencë për të zhvendosur preferencën e tyre mbi një
produkt tjetër të dy produktet kanë një shkallë të lartë të shkëmbyeshmërisë mes tyre
dhe mund të konsiderohen si pjesëtarë të të njëjtit treg. Një treg produktesh mundet
nga ana tjetër të jetë autonom vetëm për disa kategori konsumatorësh ose për të
përmbushur kërkesa të veçanta sociale siç mund të jenë për shembull produktet të
destinuara për të përmbushur kërkesat e fëmijëve.
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Duke përmbledhur, identifikimi i tregut relevant , pra i asaj pjese thelbësore të
tregut të përbashkët përkundrejt së cilës matet pozicioni dominues i sipërmarrjes,
është rezultat i një analize ekonomike dhe juridike thelbësore për verifikimin e
pajtueshmërisë së sjelljes së sipërmarrjes me nenin 82 të traktatit.
3.5 Kuota e tregut.
Kriteri thelbësor për të përcaktuar nëse një sipërmarrje mban një pozicion
dominues është ai i kuotës së tregut( 438 ).
Kuotat e tregut veçanërisht të larta përbëjnë në vetvete një provë të ekzistencës
së një pozicioni dominues. Kështu, në çështjen Hoffmann‐ La Roche Gjykata ka
theksuar se kuota tregu prej rreth 93%, 84%, 75%, 65% përbënin në vetvete një provë
të ekzistencës së pozicionit dominues( 439 ).
Në mënyrë të ngjashme tëk çështja Michelin një kuotë tregu që varionte
ndërmjet 57% e 65% është konsideruar e mjaftueshme për të përcaktuar ekzistencën
ë një pozicioni dominues( 440 ). Në të kundërtën në çështjen United Brands, një kuotë
40%‐45% nuk u konsiderua në vetvete e mjaftueshme për të vënë në pozicion
dominues United Brands( 441 ). Kjo sepse, shpesh , kuota e tregut të sipërmarrjes
dominuese krahasohet me kuotat e tregut të mbajtura nga konkurrentët. Kur ka një
diferencë të rëndësishme ndërmjet kuotës së sipërmarrjes dominuese dhe kuotave të
konkurrentëve të saj, një diferencë ë tillë është konsideruar si një konfirmim i
ekzistencës së pozicionit dominues( 442 ). Ndërsa kur konkurrentët kanë dhe ato kuota
tregu të konsiderueshme, një kuotë e lartë tregu e sipërmarrjes në fjalë nuk është
domosdoshmërisht treguese e një pozicioni dominues( 443 ).
Nga ana tjetër kuota tregu veçanërisht të ulëta përjashtojnë në vetvete një
pozicion dominues. Për shembull në cështjen Mecaniver‐PPG , Komisioni ka pranuar
që një marrëveshje në bazë të së cilës një sipërmarrje shtonte kuotën e saj të tregut
nga 4% në 11% nuk mund të quhej arritje e një pozicioni dominues( 444 ).Nisur nga
vendimet e Komisionit ,mund të themi që përveç rrethanave të jashtëzakonshme, një
sipërmarrje me një kuotë tregu më të vogël se 10% me vështirësi konsiderohet me
pozicion dominues. Megjithatë Komisioni është shprehur se një pozicion dominues
nuk mund të përjashtohet në rastin e kuotave të tregut që përfshijn 20% e 40% të
tij( 445 ).
3.6 Shfrytëzimi abuziv i pozicionit dominues.
Një abuzim në kuptimin e nenit 82 nuk përbën një praktikë moralisht të
dënueshme, por më tepër një fakt të mosaprovuar nga sistemi komunitar
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konkurrencës( 446 ). Neni 82 i traktatit nuk trajton pra një rast krimi dhe aplikohet
pavarësisht nga një situatë faji.
Abuzimi i referohet asaj sipërmarrjeje në pozicion dominues që duke përdorur
sisteme të ndryshme nga ato të një politike normale konkurrenciale të bazuar në
meritën dhe në cilësinë e prestimeve, vepron mbi strukturën e tregut dhe redukton
nivelin e konkurrencialitetit në favor të vet.( 447 ) Abuzimi mund të konsistojë pra
qoftë në një sjellje që synon të përjashtojë nga tregu apo të kufizojë një sipërmarrje
konkurrente ( 448 ), qoftë në një politikë tregtare që direkt apo indirekt cënon lirinë e
konsumatorëve në treg( 449 ).
Neni 82 siç është trajtuar liston në mënyrë të përcaktuar disa raste shfrytëzimi
abuziv të pozicioni dominues. Vend të veçantë ka në praktikë hipoteza e abuzimit që
ka të bëjë me politikën e çmimeve. Për shembull është konsideruar abuziv praktikimi
i çmimeve të larta dhe “të pambështetur nga një marrëdhënie e arsyeshme me vlerën
ekonomike të prestimit të ofruar”, marrëdhënie që vlerësohet në veçanti në bazë të
kostos së prodhimit dhe fitimit që rrjedh nga kjo, ( 450 ) duke konsideruar dhe çmimet
e praktikuara në shtetet e tjera anëtare dhe nga konkurrentët. Kriteri i pranuar nga
jurisprudenca është që çmimi të jetë jo proporcional përkundrejt vlerës ekonomike
dhe kostos dhe përveç kësaj, të jetë i lartë në vetvete apo kundrejt produkteve
konkurruese .( 451 )
Jurisprudenca ka theksuar se janë prova të abuzimit çmimet më të ulëta sesa
mesatarja e kostove të ndryshueshme. Me çmime të tilla, në fakt, të mbajtura vetëm
për një interes tregtar, sipërmarrja synon ekskluzivisht të eliminojë konkurrentët.( 452 )
Tjetër shembull i abuzimit është ai i furnizimit ekskluziv që sipërmarrja dominuese i
imponon klientëve të saj. Refuzimi i furnizimit me të mira apo shërbime mund të
ngrejnë hipotezën e abuzimit kur nuk janë objektivisht të justifikueshme. Përbëjnë
abuzim përveç kësaj praktikat e kufizimit të prodhimit apo të zhvillimit teknik.
Një tjetër koncept që ka zënë vend në detyrimet ndaj subjektit në pozicion
dominues, është lejimi i përdorimit të essential facilities për të gjithë
konkurrentët.( 453 ) Essential facilities janë infrastruktura thelbësore për ushtrimin e
aktiviteteve të caktuara për të cilat një dyzim do të ishte antiekonomik apo fizikisht i
pamundshëm. Bëhet fjalë për shembull për rrjetet e telekomunikimit, hekurudhore
apo elektrike të zotëruara nga një subjekt të cilat duhet të përdoren nga të gjithë
subjektet që kanë qëllim të ofrojnë shërbime lidhur me to. Atëherë imponohet nga
njëra anë kërkesa për t’i lejuar përdorimin sipërmarrjeve konkurruese; nga ana tjetër
kërkesa për të siguruar një shpërblim i drejtë për sipërmarrjen që përballon
shpenzimet e administrimit. Një rast specifik i abuzimit është ai i “kontratës lidhëse”
apo tying, pra i refuzimit për të furnizuar një produkt në qoftë se nuk shoqërohet me
446
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një tjetër ( 454 ); ndodhemi sërish në shfrytëzimin e pozicionit dominues kur kemi
refuzim të furnizimit të pjesëve në mënyrë të ndarë nga produkti i tërë ( 455 ).
Është konsideruar si shfrytëzim abuziv i pozicionit dominues, përveç këtyre
edhe rasti i një sipërmarrjeje që në një periudhë pakësimi të ofertës ka privilegjuar në
furnizim klientë që furnizohen ekskluzivisht pranë saj përkundrejt klientëve që
furnizohen dhe nga sipërmarrje konkurrente( 456 ).
3.7 Pasojat e abuzimit
Abuzimi me një pozicion dominues siç thamë duhet të ndjehet në tregun e
përbashkët apo në një pjesë thelbësore të tij dhe të cënoje tregtinë me shtetet anëtare
( 457 ). Pra shohim që parakushtet për vërtetimin e shkeljes së rregullave të
konkurrencës, pavarësisht se të formuluara në mënyra të ndryshme, janë të njëjtë në
nenin 81 (1) dhe 82. Në qoftë se ka abuzim, legjislacioni kombëtar parashikon pasojat
që rrjedhin nga zbatimi i së drejtës private, ndërsa legjislacioni komunitar zbaton
rregullat e së drejtës administrative. Theksojmë edhe një herë që marrëveshja,
vendimi dhe praktika e përqendruar parashikuar në nenin 81(1), ashtu si dhe abuzimi
i pozicionit dominues në nenin 82, janë të ndaluar dhe janë drejtpërdrejtë të
pavlefshëm, “pa u nevojitur marrja e një vendimi në një kuptim të tillë”. Ky është
përcaktimi i nenit 1 të rregullores 17. Kjo, natyrisht, nuk do të thotë që një vendim i
administratës komunitare, që mund të ndërhyjë me nismën e vet apo me kërkesën e
palëve të marrëveshjes dhe të personave të tretë të interesuar, nuk është i nevojshëm,
por që një vendim i tillë ka pasoja vetëm deklaruese të pavlefshmërisë Duke
përmbledhur themi se:
a.Neni 82 i Traktatit të KE nuk parashikon në mënyrë të theksuar anullimin e
kontratave ashtu sikurse neni 81 (2) parashikon ndaj marrëveshjeve.
b.Nga neni 1 i rregullores 17/62 të Komisionit del se neni 82, ashtu sikurse
edhe neni 81, vendos një ndalim direkt efikas, dhe kështu vendimi i Komisionit ka
vetëm një vlerë deklarative.
Në rast shkeljeje të nenit 82 me qëllim apo nga pakujdesia, Komisioni mund
të vendosë dhe gjoba (neni 15 i rreg. Nr.17)( 458 ), dhe mund të detyrojë sipërmarrjet e
interesuara ,nëpërmjet vendimit, t’i japë fund shkeljes së konstatuar (neni 2 i rreg. Nr.
17). Në këto raste mund të vendoset një afat për përmbushjen (p.sh. për të bërë
ndryshimet e nevojshme në kushtet e përgjithshme të kontratës ( 459 ). Së fundi,
Komisioni mund t’i vendosë sipërmarrjeve detyrime për të bërë, p.sh.:
1. për të furnizuar sasi të caktuara sipërmarrjes së bojkotuar në çmimin më të lartë
të praktikuar ( 460 ).
454
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2. të paraqesë propozime për shpërqendrimin e sipërmarrjeve të blera ( 461 ).
Ada Alijaj Hoti Universiteti “ Aleksander Moisiu” Durres
Dr.Ilir HotiUniversiteti “ Aleksander Moisiu” Durres
Ekzaminimi i Cilësisë së Aktiveve të Institucioneve Financiare
‐Impakti në Rrezikun e Likuiditeteve të Depozituesve
Abstracti
Position and progress of financial institutions depends on their assets quality
that form and increase along business. In this paper we discern the trend of financial
difficulty risk (default risk) with the trend of the risk of bankruptcy (Bankruptcy risk)
towards the realization of a model of Bank Rating. On the other hand most savings of
all society goes through our banking and financial system. The study analyzes the
institutional behavior of Banks and Financial Organizations pretensing a rating
method. Information asymmetry reflects the asymmetry of institutional behavior
diverging Central Bank Fiscal authorities. The paper refers to the processing and
creation of models according to the environment in developing countries
1‐Paraqitje Paraprake
Dëmtimi i Aktiveve Financiare është rrethana kur vlera në kontabilitet
(Bilanc) është më e lartë se vlera e përfitimeve të realizueshme në para prej tyre. Për
shembull një kredi, një instrument borxhi, një titull financiar, etj., ofron të ardhura
deri në maturim për më pak se sa pasqyrohet në kontabilitet. Kjo d.t.th., se e mira ne
fjale është e ‘fryre’ në vlerën kontabël, sepse në fakt arketohet për më pak ose aspak,
që d.t.th., se pala debitore ka falimentuar, është në vështirësi financiare apo edhe
sepse paratë në llogaritë e mjeteve monetare dhe në të arkëtueshme kanë humbur
fuqi blerëse nga inflacioni apo nga goditjet e tregut. I njejti skenar ndodh edhe për
zotërime lendore. Kompleksiteti i skenarit të mësipërm trajtohet nga Standardi IAS
36 “Zhvlerësimi i Aktiveve”, aplikimi i të cilit është sfidues për objektivitetin, maturinë
dhe transparencën informuese që duhet të kenë bizneset kur ka shenja të dëmtimit të
zotërimeve. Nëse do të thellohemi në të gjitha IAS dhe IFRS që trajtojnë format e
aktiveve –p.sh., para, instrumenta financiarë, të arkëtueshme, inventare për shitje,
etj., gjejmë të njejtën logjikë. IAS 36 aplikohet tek të gjitha zotërimet, perveç rasteve
vijuese, kur këto trajtohen nga standarde të dedikuara dhe që paraqiten në tabelën
përmbledhëse:
Aktivet
IAS/IFRS
Aktive Financiare
IAS 39
Inventaret
IAS 2
Aktive nga
IAS 11
kontratat e
ndërtimit
Aktive nga Taksa
IAS 12
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të Shtyra
Aktive Bujqësore
IAS 41
Prona për
IAS 40
Investim
Aktive për Shijte
IAS 5
Ndërkohë që IAS 36 aplikohet për aktive të tilla si –p.sh., Toke, Ndërtesa,
Makineri dhe pajisje, Prona për investim të mbajtura me kosto, Aktive Jo lëndore
(Emri i mire, Investime në filial, ortakeri dhe joint ventures). Në këtë punim
fokusohemi në disa koncepte të rëndësishme sikurse janë:
Dëmtimi apo vlerërënia e një aktivi, e cila ndodh kur vlera e tij e mbartur e
tejkalon vlerën e tij të rekuperueshme.
Vlera e mbartur [carrying value ‐cV] është shuma me të cilën një aktiv
regjistrohet në bilancin kontabël pas zbritjes së zhvlerësimit/amortizimit të
akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi.
Vlera e rekuperueshme [recoverable value ‐rV] është Çmimi Neto i Shitjes
apo vlera më e lartë midis vlerës së drejtë të një aktivi pas zbritjes së kostove të shitjes
dhe vlera e tij e përdorimit:
Vlera e drejtë [fair values] që është vlera e cila përfitohet nga shitja e një
aktivi në një transaksion shitblerje midis paleve të vullnetshme dhe të
mireinformuara.
Vlera në përdorim [usage value] e cila është vlera aktuale e zbritur e
rrjedhjeve monetare të ardhshme të vlerësuar që pritet të rrjedhin nga (a) përdorimi i
vazhdueshëm i një aktivi, (b) disponimi i tij në fund të jetes së përdorimit dhe nga,
(c) identifikimi i një aktivi i cili mund të zhvlerësohet.
Zhvlerësimi duhet të identifikohet në çdo date të ndërtimit të bilancit
Kontabël duke përcaktuar treguesit që cojne në zhvlerësimin e një aktivi: vlera e tij e
mbartur mund të tejkaloje me të madhen midis çmimit neto të shitjes dhe vlerës së tij
në përdorim
cV>rV ose cV>NSP 462
IAS 36 permban një liste të treguesve të brendshem dhe të jashtem të
dëmtimit të një zotërimi/aktivi. Nëse haset një shenjë që një zotërim është dëmtuar,
atehere për aktivin në fjalë duhet të llogaritet vlera e rekuperueshme (IAS 36.9). Nga
ana tjetër në parim, vlerat e rekuperueshme duhet të maten për çdo aktiv çdo vit
edhe pse nuk ka ndonjë tregues që ato mund të dëmtohen. Llogaritja më e detajuar e
vlerës së rekuperueshme që është bërë në një periudhë paraardhëse, mund të
përdoret edhe në periudhen aktuale të kryerjes së testit të dëmtimit. (IAS 36.10). Në
tabelën vijuese grupohen treguesit e dëmtimit të një zotërimi/aktivi sipas IAS 36 :
Klasa e Dëmtimit të
Zotërimeve/Aktiveve
1‐Dëmtime të Zotërimeve nga Burime
të Jashtme

462

Treguesit e Dëmtimit të
Zotërimeve/Aktiveve
a) Rëniet e vlerës së tregut
b) Ndryshimet negative në teknologji,
tregje, ekonomi, ose ligje,
c) Rritjet në normat e interesit të tregut
d) Çmimi i aksioneve të kompanise është

NSP=çmimi neto i shitjes (net selling price -NSP)
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1‐Dëmtime të Zotërimeve nga Burime
të Brendshme

nen vlerën kontabel
a) Vjeterim Teknologjik
b) Eshte për tu hequr/për likujdim –p.sh.
ristrukturohet biznesi
c) Performance e dobet

Nje humbje nga dëmtimi i një aktivi duhet të njhet kur do që vlera e
rikuperueshme është nën vlerën kontabël (IAS 36.59). Në pasqyren e të ardhurave dhe
të shpenzimeve, humbja nga dëmtimi është shpenzim ( perderisa lidhet me një aktiv të
rivlerësuar ku ndryshimet e vlerës njihen direkt në kapital) (IAS 36.60). Dëmtimi
korigjohet për periudhat e ardhshme (IAS 36.63).
Dëmtimi i Aktiveve Financiare mbulohet nga IAS 39. Në përputhje me
Standardin IAS 39, një institucion financiar, në çdo date të bilancit, duhet të
vlerësoje nëse ka shenja që një aktiv të jetë dëmtuar. Nëse po, atëherë, për të
përcaktuar vlerën e çdo humbjeje nga dëmtimi, institucioni financiar do të aplikoje
IAS 39.63 ( për aktive financiare të mbajtura në kontabilitet me koston e amortizuar),
IAS 39.66 ( për aktivet financiare të mbajtura në kontabilitet me koston) dhe/ose IAS
39.67 (per aktive financiare të disponibël për shitje).
Nje aktiv financiar ose një grup aktivesh financiare quhet se dëmtohet kur
humbjet nga dëmtimi shkaktohen nese dhe vetem nese, ka prova objektive të
dëmtimit si rezultat i një ose me shume ngjarjeve humbje sjellëse që kanë ndodhur
pas njohjes fillestare të aktivit dhe, që ngjarja (ose ngjarjet) e humbjes kanë një
ndikim në rrjedhjet monetare të ardhshme nga aktivi grupi i aktiveve financiare të
vlerësuara në mënyrë të sigurt për këtë.
Prova objektive që një aktiv financiar ose një grup aktivesh financiare të jetë
dëmtuar përfshin të dhëna të vëzhgueshme që zënë vend në vemendjen e mbajtesit të
aktivit dhe që lidhen me ngjarjet e mëposhtme:
1. Vështirësi financiare domethenëse të emetuesit të instrumentit apo të palës
me detyrim (huamarrëse)
2. Thyerje e kontrates si p.sh., mosplotësim i zotimit ose shkelje të interesave
ose pagesave të principalit;
3. Kur huadhenesi, për arsye ekonomike apo ligjore në përgjigje të vështirësive
financiare të huamarresit, i ofron atij një koncension që perndryshe,
huadhenesi nuk do t’ia ofronte.
4. Ka shume gjasa që huamarresi shkon drejt falimentimit ose pëson
riorganizime të tjera financiare;
5. Zhdukja e një tregu aktiv për atë zotërim/aktiv financiar për shkak të
vështiresive fiananciare; ose
6. Te dhëna të vëzhgueshme që tregojnë se ka një pakësim të matshëm në
rrjedhjet monetare të ardhshme të vlerësuara nga një grup aktivesh
financiare që nga njohja fillestare të ketyre aktiveve.
Ndryshime të pafavorshme në aftësinë paguese të huamarresit në grup (p.sh.,
rritje të pagesave të vonuara ose rritje të huamarresve të cilët kanë arritur limitin e
tyre të kreditit ose overdraftit dhe shlyejnë vetëm për shumen minimale mujore); ose
Kushte ekonomike kombetare ose lokale që korrelojnë me mosshlyerjen e detyrimeve që
lidhen me zotërimet e grupit (p.sh., rritje e normës së papunesisë në zonen gjeografike
të huamarresit, ulje në çmimet e të paluajtshmeve disponibël për hipoteka (në zonen
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e huamarresit), ulje në çmimin e karburantit për huate e dhëna ndaj tregtuesve të
karburantit, ose ndryshime të pavaforshme në kushtet e industrise që ndikon për
huamarresit në grup).
Në Shqipëri nuk ka treg aktiv për një instrument financiar. Prandaj
institucioni financiar e përcakton vlerën e drejtë duke përdorur një teknikë
vlerësimi. Teknika e vlerësimit bazohet në vlerën e realizuar në transaksionet më
të fundit midis palëve të gatshëme e të vullnetshme për shkëmbim, ose duke ju
referuar vlerës së drejtë aktuale të një instrumenti tjetër që është në thelb i
njëjtë. Këtu mund të përdoren metodat e analizës së skontimit të rrjedhjes në të
holla dhe modelet e vlerësimit të opsioneve.
Çështja themelore që shtrohet është nëse një aktiv financiar duhet të
njihet si i dëmtuar (a) kur ndodh apo (b) kur pritet të ndodhë apo kur (c)
raportohet.
Përgjigjet ndaj problemit të mësipërm formojnë hipotezat e asimetrisë
informuese. Nga studimi rezulton se përgjithësisht Bankat madje edhe organizata të
tjera jo‐Bankare e krijojnë një hendek kohor ndërmjet implikimit faktik në humbje
dhe raportimit të saj. Pikërisht këtu formohen dy kritere ndarëse, të konceptit të
humbjes (si ngjarje e ndodhur) dhe të rrezikut për humbje (si ngjarje të mundëshme).
Në punim ne depistojmë aktivet financiare të Bankave (kreditë) në dy kënde:
1‐Kredi që në fakt janë të dëmtuara por që nuk raportohen si të tilla. Kjo
njihet si rrethanë e rrezikut ‘të ndodhura por të pa‐raportuara’ (incurred but not
reported ‐IBNR) dhe mbulohet nga IFRS 9.
2‐Kredi që kanë pritshmëri për të dëmtuara por që nuk raportohen si të tilla.
Kjo njihet si rrethanë e rrezikut ‘të pritshme por të pa‐raportuara’ (expected but not
reported ‐EBNR) dhe mbulohet nga Basel II/III dhe IAS 39.
Ndërmjet alternativave të mësipërme kemi edhe një praktikë problemore që
ndeshet në Banka, kur p.sh., një kredi ka pritshmëri të lartë që të mos arkëtohet sepse
huamarrësi ka pësuar një goditje tregu, ka vështirësi financiare, ndëshkohet për
pagesa ndaj autoritetit fiskal sepse zbulohet se ka evasion fiskal dhe nuk i teprojnë
likuiditete për të shlyer kredinë, etj., por vetëm se nuk kanë kaluar ditët nuk
deklasifikohet për klasën më me rrezik –p.sh., nga kredi standard në kredi të dështuar
(default).
Nga ana tjetër, asimetria informacionit për të raportuar për më pak fitimet i
stis Bankat që të mbajnë rezerva të tepërta deri edhe të fshehta për humbje nga
kreditë. Kjo sepse Bankat me këtë nivel provizionimi, rrisin shpenzimet nga ku
ekspozohet më pak fitim për tu tatuar.
Për sa më sipër duhet mbajtur në konsiderate, konvergjenca ndërmjet IFRS
dhe Basel III kur pohohet se humbjet e faktike si rezultat i ngjarjeve të shkuara duhet
të njihen, ndërsa humbjet e pritshme si rezultat i ngjarjeve të ardhshme, pa marrë
parasysh sa gjasa ka që ato të ndodhin, nuk njihen. Përfundimisht humbjet nga
dëmtimi duhet të njihet vetëm nëse ato kanë ndodhur (IAS 39.19). Tendencat e
mundshme ose të pritshme që në të ardhmen të ndodhë një humbje (p.sh., një pritje
për rritje të papunësisë, për rënie ekonomike, etj.), për kontabilitetin nuk
konsiderohet dëshmi objektive për dëmtim të kredive.
2‐Korniza Provizionuese e Kredive (IFRS)
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Një aktiv ose grup aktivesh financiare (përfshi edhe kreditë) është
dëmtuar dhe ka humbje nga dëmtimi, nëse dhe vetëm nëse, ka dëshmi objektive
të dëmtimit si rezultat i një ose më shumë ngjarjeve (humbje sjellëse) që kanë
ndodhur pas njohjes fillestare të aktivit dhe kjo ngjarje humbje (ose ngjarje) ka
ndikim në rrjedhjet e ardhshme në të holla të aktivit financiar ose të grupit të
aktiveve financiare të dëmtuara dhe që mund të maten me besueshmëri. Baza për
përcaktimin e humbjeve nga huatë dhe nga paradhëniet si dhe për heqjen nga
portofoli të huave dhe të paradhënieve të paarkëtueshme, përshkruhet në çështjet e
mëposhtme.
Për përputhjen kategorive të ndryshme të provizioneve për humbje nga
kreditë brenda një kornize unike në krejt strukturën e një banke, si dhe për aplikimin
e përputhur të metodologjive me standardet, janë të nevojshme që të jepen shpjegime
të hollësishme. Evidenca objektive që një aktiv financiar ose grup aktivesh është i
dëmtuar, përfshin të dhëna të dukshme që vijnë në vëmendjen e mbajtësit të
zotërimit/aktivit në lidhje me ngjarjet humbëse të mëposhtme:
a. Vështirësi të konsiderueshme financiare të debitorit / Huamarrësit;
b. Thyerje të kontratës, të tilla si dështim ose shkelje në pagesa të interesit
apo edhe të principalit;
c. Sjellja e huadhënësit, që për arsye ekonomike ose ligjore të lidhura me
vështirësi financiare të huamarrësit, i bën lëshime apo koncesione të tilla që
përndryshe huadhënësi nuk do t’i konsideronte;
d. Mundësia që huamarrësi të falimentojë ose të bëjë riorganizime të tjera
financiare;
e. Zhdukja e një tregu aktiv për një zotërim financiar për shkak të
vështirësive financiare, ose
f. Të dhënat e dukshme që tregojnë se ka një rënie të matshme në rrjedhjet
monetare të ardhshme nga një grup aktivesh financiare në krahasim me
rrjedhjen në të holla që ka qenë më parë nga njohja fillestare e atyre mjeteve.
Shuma kontabël e një aktivi do të pakësohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose
nëpërmjet përdorimit të një llogarie rezerve për humbjet (IAS 39,63). Procedura e
zakonshme llogaritjes për shkak të IAS 39,63 mbetet e pandryshuar dhe është si vijon:
+(a) Ekspozimi i Plotë me Vlerë Kontabël i Aktivit = Të gjitha shumat e
maturuara [themelor, interes, skonto]
Minus
−(b) Vlerën e tanishme të rrjedhjeve të pritshme në të holla [të skontuara me normën
efektiv të interesit sipas kontratës origjinale] = Shumën e rikuperueshme të
vlerësuar = Vlerën e tregut (në rast të kuotimit të çmimit në një Treg Dytësor)
Minus
−(c) Vlerën e drejtë të Kolateralit (nëse ka). Kujdes për diferencën si vlerë e drejtë
minus koston për përftimin e kolateralit –p.sh., shpenzimet noteriale, te veprimeve
me hipotekën, etj.
Baraz
= (d) Kërkesën e korigjimit të vlerësimit (Nëse>0)
Matja e aktivit financiar të dëmtuar pasqyron vlerën e drejtë të kolateralit, të
marrë në konsideratë kur vlerësimi korigjohet e llogaritet për pasqyrat financiare
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sipas IFRS. Për shembull, në biznesin e shitjes me pakicë të kredive, për matjen e
aktiveve të dëmtuar mund të përdoren vetëm në llojin e mëposhtme e kolateralit:
(a) Peng në të Patundshme, (b) Para e Barazvlerës, (c) Investime Afat Shkurter, (d)
Letra tregtare
Në disa raste Bankat e “qetesojnë” veten duke u nisur nga fakti se edhe po
nuk u arkëtua kredia kanë kolateralin. Mirëpo duhet theksuar se kolaterali nuk e
përmbush kriterin e njohjes deri në momentin kur transferohet tek huadhënësi.
Prandaj, kolaterali nuk njihet në Bilanc si një aktiv i veçantë nga aktivi financiar
përpara sekuestrimit nga dëmtimi i kredisë për të cilën funksionon si kolateral.
Por gjithashtu duhet kuptuar se portofoli i kredive te bankes duhet të ketë në
strukturën e tij sa më shumë nënportofole të kredive që varen me kolateral. Nga
aspekti i rrezikut të kredive ne propozojmë që shkalla e rrezikut të kredive nuk duhet
fokusuar vetëm tek rreziku i huamarrësit sikurse është sot por edhe tek rreziku i
kolateralit. Për këtë arësye rreziku i kredisë parashtrohet sipas funksionit vijues:

Rreziku i Portofolit të Bankës (Brprtf)
Rreziku i Portofolit të Kredive (L rprtf ) + Rreziku i Portofolit të Kolateralit
(Clt rprtf )
Rreziku: Biznesit, Financiar, Puro/I
Rreziku i Tregut (↓çmimit e
Sigurueshem
Kolateralit),
Rreziku Ligjor, Rreziku Operacional
Rreziku Ligjor (Titull jo i paster),
Rreziku i Mashtrimit
Raporti Kredi/Kolateral < 1
Raporti Kolateral/Kredi > 1
Sipas standardeve të kreditimit që kërkohet në Banka, një kredi do të
konsiderohet si e siguruar në mënyrë të pranueshme, nëse:
1‐Kolaterali/garancia e përdorur për të siguruar këtë kredi, është e
mjaftueshme për të mbrojtur institucionin nga humbja e principalit dhe/ose e
interesit;
2‐Garancia lëshohet nga një entitet që është ligjërisht dhe financiarisht në
gjendje të ndjekë e respektojë kushtet e garancisë, megjithë vështirësitë financiare që
mund të ketë huamarrësi.
3‐Në varësi të llojit të kredisë dhe të rrezikut që lidhet me të, Banka miraton
dhe zbaton politikat e brendshme. Institucioni vepron ndaj kolateralit dhe/ose ndaj
garancisë duke u orientuar nga raporti minimal i kolateralit apo i garancise më vlerën
e kredisë (duke përfshirë shumën themelore të interesat). Rregulloret e brendshme e
përshkruajnë kur një kredi mund të jepet pa kolateral/garanci
4‐Për të garantuar kredinë, Banka duhet të kërkojë që të sigurohet për
vendosjen e kolateralit dhe/ose të garantohet sipas një raporti të synuar të mbulimit
të kredisë me kolateral.
Në rast se është e nevojshme dhe vendoset kolaterali/garancia, institucioni
merr të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur sa më mirë vlerën e
kolateralit/garancisë gjatë gjithë jetës së kredisë. Me mjaftueshmëri në këtë rast, do të
thotë se garancia apo kolaterali duhet të shoqërohen me dokumentacionin ligjor që e
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siguron institucionin për çdo pretendim të tij ligjor, dhe se duhet bërë një vlerësim që
tregon se kolaterali/garancia është e mjaftueshme për të mbuluar shumën themelore
dhe interesin e kredisë, si dhe koston e disponimit e kolateralit/garancisë.
Provizionet për humbje nga kreditë kategorizohen si vijon:
1‐Provizionet individuale për humbje nga kreditë (korigjimet e vlerave
individuale) për pretendime në Bilanc (IAS 39.63) dhe për zëra jashtë Bilancit.
2‐Provizionet e bazuar në portofol për humbje nga kreditë për grupe të
aktiveve financiare me karakteristika të ngjashme rreziku (IAS 39.64).
3‐Provizionet për detyrimet kontingjente dhe angazhimet huadhënëse të
cilat ndahen në 2 nënkategori: (a) provizionet individuale për humbje nga kreditë për
detyrimet dhe angazhimet huadhënëse kontingjente; (b) provizionet e bazuara në
portofol për humbje nga kreditë, për detyrimet kontingjente dhe për angazhimet
huadhënëse
Për shembull, aktivet në Banka mund të grupohen në bazë të një ose më
shumë nga karakteristikave të mëposhtme:
(a) Vlerësimi i probabilitetit të dështimit (PD) ose në normat e rrezikut të
kredisë (dmth., vlerësimi i klientit);
(b) Tipi/Lloji (për shembull, kredi hipotekare ose kredi karte krediti);
(c) Vendndodhja gjeografike (p.sh., degët);
(d) Lloji Garancisë dhe i Kolateralit;
(e) Tipi i kundërpalës (për shembull, konsumator, tregtar, ent shtetëror);
(f) Statusi i kalimit të afatit; dhe Maturimi.
Modelet më të sofistikuara të rrezikut të kredisë apo metodologjitë për
vlerësimin e rrjedhjeve të ardhshme monetare mund të kombinojnë disa faktorë, për
shembull, vlerësimin e rrezikut të kredisë ose klasifikimin e procesit që merr në
konsideratë llojin e aktiveve, industrinë, vendndodhjen gjeografike, llojin e
kolateralit, të kaluarën në marrëdhënie borxhi, statusin, si dhe karakteristika të tjera
të rëndësishme së bashku me të dhëna korresponduese për humbje.
IAS 39 identifikon si kritike për një proces të përshtatshëm elementet e
mëposhtme:
1‐Përvoja historike e humbjeve duhet të ofrojë bazën për vlerësimin e
rrjedhjeve të ardhshme monetare për një grup aktivesh financiare që analizohen për
prani dëmtimi.
2‐Degët që nga eksperienca e tyre nuk kanë ose e kanë të pamjaftueshme
përvojën e humbjeve duhet të përdorin përvojën e humbjeve që Banka ka për grupe
të krahasueshme të aktiveve financiare.
3‐Përvoja historike e humbjeve për të pasqyruar efektet e kushteve aktuale
duhet të korigjohet në bazë të të dhënave të vëzhgueshme, që nuk ndikojnë në
periudhën në të cilën bazohet përvoja historike e humbjeve si dhe për të hequr
efektet e kushteve historike që aktualisht nuk ekzistojnë.
4‐Ndryshimet në vlerësimet e rrjedhjeve monetare të ardhshme duhen
përputhur me ndryshimet e vrojtuara.
5‐Metodat korigjuese të vlerësimit për të ulur dallimet ndërmjet rrjedhjeve të
ardhshme dhe faktike monetare.
Sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, shkalla e normimit në
rrezik përbëhet nga 10 nivele 0,5‐5,0. Nivelet përkufizohen si në tabelën e
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mëposhtme. Përveç kësaj edhe zëri ‘i panormuar’ paraqet një nga kategori për të cilat
duhet të përcaktohen provizionet për humbje nga kreditë si portofol:

Norma e Rrezikut
Pershkrimi
0,5
Rrezik Minimal i Kredise
1,0
Nivel i shkelqyer ndaj rrezikut të kredise
1,5
Nivel i shume i mire ndaj rrezikut të kredise
2,0
Nivel i mire ndaj rrezikut të kredise
2,5
Nivel i mesëm ndaj rrezikut të kredise
3
Nivel mediokre ndaj rrezikut të kredise
3,5
Nivel i dobët ndaj rrezikut të kredise
4
Nivel shumë i dobët ndaj rrezikut të kredise
4,5
Probabilitet i Lartë për dështim
Panormuar
Kredi të panormuara
5
Kredi të Dështuara
Normat e rrezikut që përdor Banka e Shqipërisë janë gjithashtu të
aplikueshme dhe grupohen në këto zëra:
I‐ Standard +
II‐ Në
III‐Nën‐
IV‐ Dyshimta
V‐ Dështuara
Past Due
Ndjekje
standard
≥50%
(Humbje)
1%
5%
≥20%
≥100%
↑Provizione Fikse↑
↑Provizione Variabël↑
Bankat aplikojnë provizione vetëm fikse për min.: 1%│2%│20%│50%│100%│
Kujdes: Provizionet për kreditë e mësipërme janë të llogaritura në vlerë e
përbashkët të principalit dhe interesit dhe konsiderohen provizione që mbulojnë
rrezikun statistikor.
Provizionet për kreditë me probleme konsiderohen si provizione për
mbulimin e rrezikut të amortizimit të kredisë. Banka, duke analizuar të gjitha llojet e
rrezikut, bën klasifikimin e kredisë (ose pjesën e kolateralit në para) duke e përfshirë
në atë kategori, ku ka më shumë besim se vlera e kolateralit dhe/ose e garancisë (ose
pjesa e kolateralit në para të gatshme), së bashku me vlerën e vendosur të
provizioneve e mbulon në mënyrë të mjaftueshme vlerën e shumës themelore
(principalit) dhe të interesit të kredisë.
3‐Rishikim Zhvillues i Modeleve Provizionuese të Kredive
Provizionet për Humbje nga Kreditë të Bazuara si Portofol llogariten
kundrejt historikut të humbjeve të mëparshme të aktiveve me karakteristika të
ngjashme rreziku (tipi i produktit, tipi i aktivit, tipi i klientit, tipi i kolateralit, tipi i
kanalit të shitjes, statusi past due etj.) si dhe duke marrë në konsideratë
performancën ushtrimore të portofolit.
Kushtet shtrenguese të IFRS për modelet provizionuese përmblidhen:
1‐Matje reale të aktiveve financiare (të Kredive)
2‐Duke evituar vlerësimin për ‘mbi’ nga sa arkëtohen në fakt aktivet financiare
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(kreditë)
3‐Mos mbajtja e rezervave të fshehura (për provizionim të Kredive)
4‐Njohja në kohë e humbjes dhe e rrezikut për provizionim
5‐Provizionimi i Humbjeve nga Huatë duhet të jetë kundër‐ciklik
6‐Një aktiv financiar (një kredi) nuk testohet dhe as njihet për dëmtim që në ditën e
parë
7‐Humbja nga dëmtimi i kredive duhet të raportohet (pasqyra e të
ardhurave)
8‐IFRS provizionon humbje IBNR duke përfshirë në formulë Periudhën e
Identifikimit të Humbjes (loss Identification Period ‐LIP)
9‐Basel II/III provizionon humbje EBNR duke përfshirë gjithashtu LIP (Loss
Identification Period)
10‐Formula për humbjen e pritshme është e njejtë:
EL= (CA─Collateral)*PD*LIP │Ku: EL = Humbja e pritshme, CA=vlera kontabël e
kredisë, PD=probabiliteti i dështimit
Kritika:
─Humbjet njihen vonë│─Të Ardhurat nga Interesat janë të fryra│─Ndikim
Ciklik
Pikërisht për kritikën e mësipërme Samiti i Londrës shtroi detyra për
rishikimin e provizionimit të kredive duke përmirësuar standardet e kontabilitetit
(IAS 39), duke rritur informimin për kreditë, duke rritur provizionimin e rezervave
mbrojtëse (buffer) kur bankat janë në cikle të favorshme biznesi që sjell ulje të kostos
për aplikim më të ulët rezervash në cikle të pafavorshme biznesi. Kjo d.t.th., që
bankat duhet të aplikojnë provizionim rezervash përkundër cikleve të biznesit.
3/1‐Modeli i Normës së Rrjedhjes (Flow Rate Model)
Ky model i përdor të dhënat historike për të vlerësuar mundësinë, nëse një
llogari do të ndryshojë gjëndjen financiare në një muaj. Modeli bazohet në
supozimin se një llogari që paguhet, dhe nuk përfshin faktin se llogaria e përmirëson
statusin e shkallës së shqetësimit ose dhe as nuk e ruan në të njëjtin nivel këtë status.
Avantazhi i madh i këtij modeli është thjeshtësia.
Struktura Metodike 1‐Zakonisht llogariten mesatare 12 ose 6 mujore. Kjo për
të zbutur luhatjet sezonale dhe variacionet e përkohshme. Për produktet e reja mund të
përdoret mesatarja 3 mujore.
Struktura Metodike 2‐Probabiliteti (i quajtur edhe faktor humbjeje) që rrjedh
nga gjendja e tanishme në humbje, përcaktohet si produkt i të gjitha normave të
rrjedhës ndërmjet shportës (ku gjendet aktualisht llogaria) për tek ‘Gjendja absorbuese’
me mosshlyerje (180 + ditë)
Për të llogaritur provizionet bruto, probabilitetet e secilës gjendje
shumëzohen me tepricat përkatëse, të cilat japin shumat bruto të provizioneeve për
secilin status/gjendje. Modeli bazohet në këto hapa:
1‐Përgatitja e të dhënave historike 13 mujore për shumat e papaguara, të
ndara në ditët e tejkaluara për çdo shportë, ku për llogaritë e reja është 180 + dhe
kumulativet 180 +.
2‐Nga shporta ushtrimore përjashtohen të gjitha llogaritë të cilave, pagesa e
parë maturohet në të ardhmen (hua pa pagesë) dhe këto shfaqen ndarazi.
3‐Llogari të hapura pa datën e parë të past due.
1%
5%
Proviz.→
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Ditet e
1‐30
31‐60 61‐90 91‐
120‐
151‐
>180
Tejkaluara
dpd
dpd
dpd
120
150
180
dpd
(days past
dpd
dpd
dpd
due ‐dpd)
180+acc
Diferenca midis "Llogarive të hapura pa datën e parë të past due' dhe
shportës aktuale mund të shpjegohet si për shembull:
Një llogari është hapur në maj, por pagesa e parë maturohet në gusht, dhe
ndërmjet Majit dhe Gushtit kjo llogari nuk është në shportën ushtrimore, por ajo duhet
të përfshihet në shportë si "Llogari e hapur pa datën e parë të past due'.
Sikurse u theksua për "Llogari të hapura pa datën e parë të past due' nuk
llogariten provizione si portofol. Kjo mund të shpjegohet me faktin se për 7 muajt e
ardhshëm këto llogari nuk mund të migrojnë në statusin 180 +.
4‐Llogariten normat 12 mujore të rrjedhjes në shportën e muajit aktual në
krahasim me gjendjen e shportës në muajin e kaluar, p.sh., 1 ‐30 dpd në prill / tani mars,
30_60 dpd në prill / 30/01 dpd mars, etj), duke vendosur një nivel maksimal prej 100%
për çdo normë rrjedhjeje individuale.
5‐Llogaritet mesatarja e thjeshtë aritmetike për normat 12 mujore të
rrjedhjes, për të parë nëse ka prirje të rëndësishme që mund të përdoren mesataret 3 apo
6 mujore.
6‐Llogaritet Probabiliteti i Dështimit (PD) që qarkullon nga shporta aktuale
për në shportën që mban kreditë e këqija me 180 + ditë apo kreditë me ‘statusin
absorbues’. Këto dhe shumëzohen me mesataret respektive të normës së rrjedhjes
7‐Llogariten provizionet neto të bazuar në normat e rikuperimit
3/2‐Modeli sipas Humbjeve të Ndodhura (Incurred Loss Model)
Modeli sipas humbjeve të pritshme ka në thelb ‘modelin e rrjedhjes së
pritshme në të holla’ (expected cash flow model ‐ECF) ose ‘modelin e humbjeve të
pritëshme’ (expected loss model). Aplikimi i këtij modeli parashihet këtë vit (2013)
dhe ka këto karakteristika sfiduese:
1‐Të ardhurat nga interesat njihen vetëm në bazë të arkëtimeve të pritshme,
të pastruara nga njohja fillestare e humbjeve të pritshme nga kreditë.
2‐Njohja e dëmtimit të kredive kur ka ndryshime në skenarin e humbjeve të
pritshme nga kreditë.
3‐Ripërtëritja e kredive të dëmtuara kur një gjë e tillë vërehet si e favorshme
në kohë.
4‐Rivlerësimi dinamik i arkëtimeve të pritshme nga kreditë.
Kjo njihet edhe si provizionim dinamik dhe synon (a) provizionimin e
humbjeve nga kreditë kundrejt nivelit të pritshëm duke ofruar edhe mekanizmin
kontabël, (b) të ardhurat nga interesat të mos fryhen duke aplikuar njohjen si shlyerje
ndaj kostos së kredisë, (c) aplikimin ndaj të gjitha aktiveve financiare që evidentohen
me koston e amortizimit shlyerës.
Modeli i provizionimit dinamik kërkon përcaktimin e humbjeve të pritshme
nga kreditë që kur përftohet aktivi financiar. Interesat e kontraktuara njihen si të
ardhura pasiqë zbriten humbjet e pritshme nga kreditë, përgjatë gjithë jetës së
instrumentit. Provizionet rikorigjohen dhe caktohen për krejt jetën e mbetur të
instrumentit, duke korigjuar e riparë periodikisht humbjet e pritshme nga kreditë
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dhe duke i njohur këto korigjime në humbjet e pritshme nga kreditë për periudhat
vijuese.
Kostoja e amortizimit shlyerës është vlera e tanishme e arkëtimeve të
ardhëshme të mbetura nga kredia që skontohen me normën efektive të interesit
(effective interest rate ‐EIR).

Lidhja Funksionale Bazë e Modelit
(a) Të Ardhurat Bruto nga Interesat = Të Ardhurat e Kontraktuara nga
Interesat
Minus
(b) Humbjet e pritshme nga kreditë (për pjesën që i takon periudhës)
Baraz
(c) Të Ardhurat Neto nga Interesat = Të Ardhurat Ekonomike nga Interesat
Kujdes!
1‐Nga ndryshimi i humbjeve të pritshme që bëhen herëpashere do të rezultojë një
nivel për plus (fitim) apo minus (humbje) i të ardhurave neto.
2‐IFRS përfshin si horizont kohor llogaritës krejt jetën e instrumentit, ndërsa Basel III
e segmenton për çdo vit.
3‐Përkufizimi i dështimit të një kredie tek IFRS bazohet sipas IAS 39.59 tek ngjarjet
bartëse, ndërsa sipas Basel III dështimi i referohet një huamarrësi që për mbi 90 ditë
nuk shlyen kredinë (themelor plus interesa).
4‐Teknika llogaritese sipas: a) IFRS është metoda e kostos amortizimit; b) Basel III
sipas lidhjes EL=EAD*LGD*PD
Modeli i mësipërm ka shumë përpjekje dhe ndërkohë nuk është ezauruar,
sidomos për bankat në vendet në zhvillim. Pikërisht të motivuar nga kjo ofrojmë
bazën teorike të një modeli provizionimi.
4‐Gabimet më të Dendura në Zgjedhjen dhe Formimin e një Modeli
Provizionimi
Çdo model provizionimi në thelb është model rreziku dhe për këtë arësye
sfida për një model sa më të arrirë kërkon (a) Njohje dhe kulture në identifikim,
matje dhe kontroll rreziku, si dhe (b) Një kornizë amvisuese të rrezikut. Duke ju
referuar bashkësisë së industrisë bankare në vendet e zhvilluara [Shqipëri, Maqedoni,
Bosnje, Kosovë], si dhe duke analizuar dy nënbashkësi, atë të bankave me
mbarëvajtjen më të lartë gjatë periudhës 2008‐2012 dhe bashkësinë e bankave me
mbarëvajtjen më të ulët gjatë së njejtës periudhe vërehen disa dukuri spikatëse të
ngjashme por me intensitet të ndryshëm. Dukuritë në fjalë qe perfshihen ne modelin
provizionues lidhen me veshtrimin e rrezikut nga pikëpamja e struktures kapitale e te
burimeve drejtuese të vetë bankave dhe që përmbledhin:
1‐Sistemi bankar është me prani të shkallës më të lartë të investitorëve të
huaj [jo vendor] të ndodhur shumë më shpejt dhe po ashtu shumë më herët se sa (a)
zhvillimi i sistemit ligjor, (b) zhvillimi i institucioneve ligjore (p.sh., i gjykatave), (c)
zhvillimi i sistemit fiskal, (d) zhvillimi i praktikave dhe rregullave tregtare, (e)
zhvillimi i industrive bazë, (f) zhvillimi i burimeve njerëzore të specializuara, (g)
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zhvillimi i i qendrueshmerise politike. Kjo d.t.th., se bankat që u futën në këto vende
janë implikuar me rrezik shumë të lartë si dhe me fitimshmëri të lartë.
2‐Industria bankare ka ndërruar shumë strukturën e saj. Konkretisht banka
nisiatore fillestare si p.sh., Banka e Kursimeve, Banka Popullore, Banka Amerikane
rezultuan (a) me një cikël jetësor jo më shumë se 5 vjet, (b) me strukture kapitale me
peshë më të lartë të aksionarëve vendor >60%. Ndërkohë që në vijim shumë nga këto
banka <5 vjet nuk ekzistojnë më as si emër dhe as si strukture kapitale, sepse sot janë
që të gjitha në pronësi të huaj për >95%.
Jane
Bankat Nismetare
(Ishin)
Banka e
Raiffeisen
Kursimeve
100% Kap. Huaj
100% Kap.
Vendor
Banka
Societe
Popullore
Generale
60% Kap.
100% Kap. Huaj
Vendor
Banka
Bank Intesa
Amerikane
100% Kap. Huaj
30% Kap.
Vendor
Dardania Bank
Bis Banca
100% Kap.
80% Kap. Huaj
Vendor
Bis Banca
Banca Veneto
20% Kap.
100% Kap. Huaj
Vendor
BKT
BKT
100% Kap.
100% Kap. Huaj
Vendor
FEFAD
Procredit
40% Kap.
100% Kap. Huaj
Vendor
3‐Niveli i larte i shnderrimit të përkatësisë kapitale të bankave shoqërohet
me përkohësi të lartë të vetë jetës së bankave dhe brenda tyre edhe të drejtuesve.
Konkretisht Raiffeisen ka nderruar deri më sot 4 Drejtues kulmor, Intesa 3 drejtues,
Banca Veneto 3 drejtues, Tirana Bank 4 drejtues etj. Kjo ka ekspozuar sistemin bankar
në rrezikun e drejtimit (management risk).
4‐Industria bankare është shumë ciklike dhe e padiversifikuar, me normë të
kredive jo të mbara mbi 30% dhe 70% e këtyre priren të humbin (20% humbjet nga
kreditë). ER pare në krahasim me vitin 2005‐2006 këto tregues janë mbi 4 herë më të
lartë.
+11,7%
+13%
+2,7%
Kredite +30% 2012/2008
886 MLRD
│ 990 MLRD │1120 MLRD │1150
MLRD
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↓Cash credit = Kredi te Humbura= 4,5% 2008
│20% 2012 (pritshem)

│10,5% 2009

│18% 2011

Humbje nga Kredite +4,4 here 2012/2008
+230% 09/08
+71,4% 11/09
+11,7% 12/11
5‐Dukuritë e mësipërme kanë cënuar mjaftueshmërinë financiare, sa që
aktualisht Bankat në Shqipëri financohen 10‐12%% Equity dhe 88‐90% Dep
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Considering sustainable development
Abstract
This paper is an attempt to argue the need for a new methodological approach on
measuring progress, especially for the present Albania ant other Balkan countries as
well. In the words of UN Secretary‐General, Ban Ki‐moon: “sustainable development
is the imperative of the twenty‐first century.” At this point in the evolution of
civilizations and societies, such statements have become de riguer for statesmen and
social scientists alike; however, more often than not the discourse of “sustainable
development” does not translate to concrete deeds. And in the case of Albania, even
the discourse of sustainable development is lacking. In fact, progress in Albania is
measured almost exclusively through measures of GDP. However, using solely
economic indicators, such as growth in GPD, to measure societal progress have been
disputed since at least mid‐twentieth century and continued to be disputed because
such measures do not take into account “welfare indicators,” such as the happiness
and well‐being of people within a society (see, e.g., Kennedy, 1968; Cameron, 2010). In
this paper, I present a new methodological approach to measuring sustainable
development based on the happiness indices of Marks (2011) and Veenhoven (1991,
1995) and the measurement of the ecological footprint (Rees, 1992) of development
projects. I argue that this approach to measuring progress within societies is superior
to merely economic approaches because it takes into account quality of life,
environmental sustainability, and economic development. I further aver that such an
integrative approach to measuring societal progress is particularly vital to sustainable
development in Albania.
Keywords: measuring progress; social well‐being; sustainable development;
ecological footprint;
Considering sustainable development
Let’s begin with an example. On the day of the Tirana‐Durres highway
inauguration, two researchers – a sociologist and an economist – traveled from Tirana
to Durres counting gas stations that were built on the old road and roughly
calculated their costs. The result was astounding: on a road of 38 km there were 42
gas stations, some of which cost over one hundred thousand euro to build. They
wrote an article with the significant title "Money for nothing!" (See, Sokoli & Malaj,
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2012). This phenomenon of entrepreneurial ventures overlap (according to the
economic rule that "business limits the business") can be found everywhere.
This is a clear example of unsustainable development in that construction of
a new highway between Tirana and Durres was inevitable and once the new highway
became the primary mode of travel between the two cities, few, if any, of the gas
stations on the old road would survive as viable investments. However, all of these
“money for nothing” ventures were counted in Albania’s GDP for the respective years
they were in operation.
This example serves as a stunning illustration of why using economic
measures of progress are inadequate and why attention to sustainable development
and ‘sustainability’ must be taken into account to understand both the current
conditions in a society and that society’s prospects for progress in the future. In other
words, 'sustainability' and ‘sustainable development should be the main effort of all of
today's generation, not merely because solely economic measured of progress may
present a false picture of progress with a society, but perhaps more importantly
because as sustainable development is inextricably linked to a free society.
If our approach to the financial, natural or social world is not based on the
values of sustainability, future generations will not be able to live in freedom. Lack of
stability limits us in all things, limits our potential to solve social problems.
According to Jon Derbach – the author of the book, An agent for a sustainable
America ‐ sustainable development is one of the most important ideas to emerge
during the twentieth century, along with the "promotion of democracy", "human
rights protection", "free markets”, "collective security" and the need to "fight poverty
on a global scale." In addition, in referring to the new century, Ban Ki‐moon, UN
General Secretary, has said: “sustainable development is the imperative of the twenty‐
first century.”
But, what is sustainability and sustainable development? When we talk about
environmental or ecological sustainability, the definition is quite clear, says Derbach
(cit. Friedman, 2010: 58‐59):
Something is environmentally or ecologically sustainable when [it] defends, restores
or regenerates the environment, rather than degrades it. We can say the same for the
world of finance: a market is financially sustainable when it encourages and adopts
practices, instruments and innovations that promote long‐term development of the
economy, companies and jobs, instead of short‐term thinking, which can reject all of
these in one night.
Concomitantly, how are problems deemed to be “social problems”? One
formal definition is as follows:
A social problem is a condition affecting a significant number of people, in ways
considered undesirable, about which it is felt something can be done, though
collective social action (Horton, Leslie & Larson. 1997: 2‐3).
This definition has four distinctive ideas: (1) a condition affecting a
significant number of people; (2) in ways considered undesirable; (3) about which it is
felt something can be done; (4) though collective social action. Based on this
perspective the social problems of Albania are investigated through a national survey
(n=1364) and a certain hierarchy of social problems is fixed – regarding the public
concern about certain issues (Sokoli & Tershana 2009: 45‐48). This research suggests,
for example, that the social problems of present Albania go beyond the capacities of
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the society to resolve them (Sokoli, 2009). Two main conclusions can be derived from
this perspective: the sustainable treatment of social problems (1) and certain
priorities strictly based on the hierarchy of social problems (2).
We have suggested above what environmental or ecological sustainable
development is. In principle, we can say the same principles for addressing
sustainable development apply to addressing social problems: both require certain
attitudes of societal members as well as a decision‐making process that encourages
movement, engages social forces, and encourages the practices, instruments and
innovations that promote long‐term solutions. But the treatment of social problems
is integrated with attention to problems of economics, finance, ecology, politics, etc.
They are affected as in a system of communicating vessels, operating on each other
with an "invisible hand."
So, sustainable treatment of social problems is not only analogous to
sustainable economic development; each complements and bolsters the other. In
each case, sustainability cannot be measured only in size, but also in regard to the
actions of institutions and individuals and what kind of relationships are built and
maintained:. A significant difference exists between economic and social
development built as a house of cards ‐ with superficial relationships ‐ and an
enterprise built "brick by brick" with stable relationships with all stakeholders. So
sustainability should be seen as a value. Being such, it is the opposite of thinking 'on
the spot'. Instead, considered as a value, sustainability means to behave as if it would
always be there, to give explanations, and to hold stakeholders responsible for
whatever happens.
Acting under steady values cannot be reduced to a list of things to do.
Sustainability has to do with mood, mindsets and behaviors that shape and
perpetuate relationships, including those with family, friends, customers, investors,
employees, lenders, fellow citizens, the community, the environment and nature.
This means thinking and behaving in a way that the microcosm around you becomes
stable (Friedman G., 2009).
Sustainability requires the establishment of a fair ratio between laws and
values. Laws and rules show what you can do, and values show what you need to do.
There is a difference between doing what you are doing right and doing what is right
to do, in the long term.
Considering GDP on measuring progress
At this point in the evolution of civilizations and societies, proclamations
about the importance of sustainable development have become de riguer for
statesmen and social scientists alike; however, more often than not the discourse of
“sustainable development” does not translate to concrete deeds. And in the case of
Albania, even the discourse of sustainable development is lacking. In fact, progress in
Albania is measured almost exclusively through measures of GDP.
While Albania’s GDP has indeed grown continuously, at during the last
decade, GDP is not the Alfa and Omega of progress. For one thing, the GDP of
Albania is still very modest. For another, economists have estimated that even if
Albania’s GDP conitinues to grow at the current rate, the country it will take 50 years
for the country to reach the average GPD of EU countries; and that assumes no
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growth whatsoever in the EU countries (see, e.g., Pellumbi, 2010). What’s more, GDP
growth is not an indicator of social progress, as the following formula shows:
Y = C + I + G + (X – M)
Where:
Y – GDP per year
C – Private consumption;
I – gross investment;
G – Government spending;
X – Export;
M – Import.
Gross domestic product (GDP) refers to the market value of all officially
recognized final goods and services produced within a country in a given period
(normally in one year). GDP per capita is often considered an indicator of a country's
standard of living.
But, the GDP framework cannot tell us whether final goods and services that
were produced during a particular period of time are a reflection of real wealth
expansion, or a reflection of capital consumption. For instance, if a government
embarks on the building of a pyramid, which adds absolutely nothing to the well‐
being of individuals, the GDP framework will regard this as economic growth. In
reality, however, the building of the pyramid will divert real funding from wealth‐
generating activities, thereby stifling the production of wealth.
John Perkins, in his book “Confessions of an economic hit man” (2006: 19),
writes:
The growth of GDP may result even when it profits only one person, such as an
individual who owns a utility company, and even if the majority of the population is
burdened with debt. The rich get richer and the poor get poorer. Yet, from a
statistician standpoint, this is recorded as economic progress.
As indicated by the formula and quote above, a strong argument can be
made for the claim that GDP is a poor measure of social progress. GDP is not the
indicator of the standard of living, is not the indicator of the well‐being, so is not the
indicator of sustainable development. Moreover, environmentalists for decades have
argued that GDP is a poor measure of social progress, because it does not take into
account harm to the environment.
The criticism of GDP assumption on measuring progress is not new.
Economist Simon Kuznets was one of the architects of the US national account
system, and one of the early proponents of the GDP/GNP, as a measuring system.
However, in his report presented in 1934, he categorically stated: “The welfare of a
nation can scarcely be inferred from a measurement on national income” (Cit, Marks,
2011).
More than three decades later, one politician started to question where this
path of forever focusing on economic growth was leading us. In probably the most
eloquent deconstruction of this measuring system, Robert Kennedy gave an
impassioned speech at Kansas University in March 1968 at the beginning of his
presidential campaign. He said:
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Even if we act to erase material poverty, there is another greater task; it is to confront
the poverty of satisfaction – purpose and dignity – that afflicts us all.
And after referring to a very high US GDP he continued:
… But the Gross National Product counts air pollution and cigarette advertising, the
ambulance to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and
the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and
the loss of our natural wonder in chaotic sprawl… Yet the Gross National Production
does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy
of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our
marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials.
It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning,
neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in
short, except that which makes life worthwhile.
Kennedy’s words still ring true. GDP simply does not measure what matters
to everyday people struggling to live ordinary lives . GPD as the sole measure of
progress has many shortcomings, perhaps the most important of which is that it is
not an indicator of sustainable development.
Beyond GDP as a Measure of Sustainable Development
There are signs that things are starting to change. In January 2008, then
French president, Nicolas Sarkozy, recruited three top economists of our time, Nobel
Prize‐winning economists Joseph Stiglitz and Amartya Sen, and the French
economist Jean‐Paul Fitoussi, to form together a special commission on the
measurement of economic performance and social progress. This was considered the
first call for new ways to measure progress (Marks, 2011: 138).
In February 2010, David Cameron, the British politician who has since
become prime minister, quoted Robert Kennedy extensively and shared his vision of
how Britain should start to measure GWB – General Well‐Being. Cameron has
announced plans that he is going to invest £2million in creating the first national
well‐being indicators.
In the US, there has been a long tradition of social indicators work. In late
2010, the Rockefeller Foundation launched a new website called “The State of the
USA.” Its aim is to create a national dataset of key indicators of sustainable
development, i.e. of key social, environmental and economic data. Recently there
have also been calls to create national well‐being indicators that go beyond GDP.
These efforts have been led by three leading psychologists, Ed Diener and Martin
Seligman (the authors of the influential paper – Beyond Money: Towards an economy
of well‐being”) and Daniel Kahneman, who although a psychologist, is a Nobel Prize
winner in economics.
The European Commission has held a series of conferences on “Beyond GDP”
and its statistics agency, Eurostat, has started to work on developing well‐being
indicators for the European Union.
In addition, the OECD (Organization for Economic Co‐operation and
Development – effectively a group of wealthiest nations), has had a whole stream of
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high‐level engagement work on “Measuring the Progress of Societies”, i.e. on
“Measuring Sustainable Well‐being”.
So the road of challenging the dominance of GDP to measure sustainable
development is opened. The principle conclusion is that “…well‐being needs to be put
in the context of sustainability”. However, it is also accepted that the measurement of
well‐being or happiness alone is complex, and coupling the measurement of
sustainability with the measurement of well‐being or happiness can be a dauntingly
complex task. One way of tackling a more complex way of measuring the progress of
nations that includes measuring the well‐being or happiness in the context of
sustainability, is the Happy Planet Index (HPI), launched for the first time in 2006, by
NEF (New Economic Foundation, London). The HDI measures two things: the well‐
being of nations and the sustainability of nations.
The formula of HPI is:
HPI = Hly : Efp
Where:
Hly ‐ Happy life years
Efp – Ecological Footprint
So, HPI is the ratio of two components: “Happy life years” and “Ecological
Footprint”.
‘Happy life years’ was first development by Dutch sociologist Ruut
Veenhoven. Its measuring combines subjective life satisfaction data with objective life
expectancy data. The measurement has a powerful logic to it. It recognizes that a
satisfactory life is not ideal if it is short; and that a long life is not ideal if it is
miserable (Shah and Marks, 2004; Thompson et al., 2009; Michael et al. 2009).
The second element of HPI is measuring our impact on the planet. One of
the best available approaches is considered the ‘ecological footprint’, developed by
two ecologists, Mathis Wackernagel and William Rees.
The instrument of measuring the ecological footprint is a quiz of 26
questions. The Ecological Footprint Quiz (EFQ) estimates the area of land and ocean
required to support our consumption of food, goods, services, housing, and energy
including our wastes. The ecological footprint is expressed in "global hectares" (gha)
or "global acres" (ga), which are standardized units that take into account the
differences in biological productivity of various ecosystems impacted by consumption
activities. The footprint is broken down into four consumption categories, which are:
(1) carbon footprint (the area needed to absorb carbon emissions generated by your
home energy use and transportation); (2) food footprint (includes the area needed to
grow crops, fish, and graze animals and absorb carbon emissions from food
processing); (3) housing footprint (which includes the area occupied by your home
and the area needed to supply resources used in construction and household
maintenance and transport) and (4) goods and services footprint. It is also broken
down into four ecosystem types or biomes: cropland, pastureland, forestland, and
marine fisheries.
Ecological footprint data can be easily obtained through various measures
readily available (see, e.g., CSE, 2012) and the objective data needed for happy life
years (HLY) calculations should be readily available through national statistics. While
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the subjective data needed for the HLY calculations may be more difficult to obtain, it
is not impossible to obtain if government agencies, NGOs, and academic institutions
collaborate to collect it. Moreover, as more nations start to monitor well‐being
progress, comparing happy nations and unhappy nations, or sustainable nations and
non sustainable nations becomes a fairly easy task.
IN this paper, we have argued for the need to see beyond GDP as the sole
measure of progress for a nations, and argued for the adoption of a measurement of
sustainable development based on a well‐ being Index. The time to change the
direction in our everyday life, even in Albanian reality has come…
References
Blewitt, John. 2008. Understanding Sustainable Development, London [etc.]:
Earthscan.
Center for Sustainable Economy (CSE). 2012. “Ecological Footprint”, available
http://myfootprint.org/en/about_the_quiz/what_it_measures/ (10 September
2012);
Horton, Leslie & Larson. 1997. The Socioology of social problems, New Jersey:
Prentice‐Hall Ltd.
Friedman, George. 2009. The next 100 years; a Forecast for the 21st Century, New York:
Anchor Books.
Friedman, Tomas L. 2010. E nxehtë, e rrafshët dhe e mbipopulluar; Si është bota sot, si
mund ta ndryshojmë atë?, Tiranë: Botimet IDK.
Huppert F, Baylis N and Kaverne B (eds). 2005. The Science of Well‐being. Oxford:
Oxford University Press.
Marks, Nic. 2011. The Happiness Manifesto; How Nations and People can nature Well‐
being, London: New Economic Foundations (NEF).
Michael J, Abdullah S, Steuer N, Thompson S and Marks, N. 2009. National Account
of Well‐being: bringing real wealth onto the balance sheet. London: NEF
New Economic Foundation (NEF). 2009. Happy Planet Index, available
www.happyplanetindex.org; (21 September 2012);
Perkins, John. 2006. Confessions of an Economic Hit Man, London [etc.]: Plume
Publishing.
Pëllumbi, Servet. 2010. “Komunitarizmi dhe zëri i moralit”/Comunitarism and the
voice of moral”, Studime Sociale/Spcial Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 15‐25.
Shah, H. And Marks, N. 2004. A well‐being manifesto for a Flourishing Society,
London: NEF
2012. “What
is
up
with
the
GDP?”,
available:
Shostak,
Frank.
http://mises.org/daily/770/ (11 September).
Sokoli, Lekë & Nora Malaj. 2012. Probleme sociale bashkëkohorre (Contemporaty
Social Problems),Tiranë: Botimet Morava.
Sokoli, Lekë & Elma Tershana. Varfëria dhe fëmijët në Shqipëri/ Poverty and Children
in Albania, Tirana: Albanian Institute of Sociology & ‘Children Today’ Center
Sokoli, Lekë. 2009. Some Present Social Problems of Albania, Tirana: Albanian
Institute of Sociology.

543

MF Olta Çiço Universiteti ”Vitrina“ Tiranë
Pashko Bardhi Universiteti ”Kristal“ Tiranë
STANDARDI NDËRKOMBËTAR I KONTABILITETIT 18, TË ARDHURAT
Abstrakti
Në Kuadrin për Përgatitjen dhe Paraqitjen e Pasqyrave Financiare të ardhurat
përcaktohen si rritje të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës kontabël në formën e
hyrjeve ose shtimeve të aktiveve, ose pakësimeve të detyrimeve që sjellin rritje të
kapitalit neto, të ndryshme nga ato të lidhura me kontributet nga pjesëmarrësit në
kapitalin neto. Të ardhurat përfshijnë si të ardhurat ashtu edhe fitimet. Të ardhurat
janë hyrje që vijnë nga veprimtaria e zakonshme e një njësie ekonomike dhe të cilave
u referohemi me lloje të ndryshme emrash që përfshijnë shitjet, tarifat, interesat,
dividentët dhe të drejtat e përdorimit. Objektivi këtij Standardi është të përshkruajë
trajtimin kontabël të të ardhurave që vijnë nga disa tipe të caktuara transaksionesh
dhe ngjarjesh.
Çështja kryesore e kontabilitetit për të ardhurat është përcaktimi i momentit të
njohjes së të ardhurave. Të ardhurat njihen kur përfitime të ardhshme ekonomike
është e mundur që të hyjnë në njësinë ekonomike dhe këto përfitime të mund të
maten në mënyrë të besueshme. Ky Standard përcakton rrethanat kur plotësohet ky
kriter pra tregon dhe kur do të njihen të ardhurat. Standardi shërben gjithashtu si
udhëzues për zbatimin e këtij kriteri.
OBJEKTIVI
Ky Standard duhet të përdoret për kontabilizimin e të ardhurave që vijnë nga
transaksionet dhe ngjarjet vijuese:
(a) shitja e mallrave dhe produkteve;
(b) kryerja e shërbimeve; dhe
(c) përdorimi nga të tretët i aktiveve të njësisë ekonomike që sjellin interes, të drejta
përdorimi dhe dividendë.
,përfshijnë mallra dhe produkte të prodhuara nga njësia ekonomike me qëllim shitjen
e tyre si dhe mallra dhe produkte të blera për rishitje, të tilla si mallrat e blera nga një
shitës me pakicë ose tokë dhe pasuri të tjera të mbajtura për rishitje.
Zakonisht dhënia e shërbimeve përfshin kryerjen nga njësia ekonomike të një detyre
të pranuar nëpërmjet një kontrate gjatë një periudhe kohore të pranuar. Ky shërbim
mund të kryhet brenda një periudhe të vetme ose gjatë disa periudhave. Disa
kontrata për kryerje shërbimesh janë të lidhura drejtpërsëdrejti me kontratat e
ndërtimit, për shembull, ato për shërbimet e drejtuesve të projekteve dhe për
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arkitektët. Të ardhurat që vijnë nga këto kontrata nuk janë objekt i këtij 5 Përdorimi
nga të tretët i aktiveve të njësisë ekonomike krijon të ardhura në formën e:
(a) interesit—çmimi për përdorimin e mjeteve monetare ose ekuivalentëve të mjeteve
monetare ose shumave që i detyrohen njësisë ekonomike;
(b) të drejtat e përdorimit—çmimi i përdorimit i aktiveve afatgjata të njësisë
ekonomike, për shembull patentat, markat tregtare, e drejta e autorit dhe softwaret e
kompjuterave; dhe
(c) Dividendët—shpërndarja e fitimeve mes mbatjtësve të investimeve në kapitalin
neto në përputhje me kuotat përkatëse të kategorive te caktuara të kapitalit.
Ky Standard nuk trajton të ardhurat që vijnë nga:
(a) marrëveshjet e Qirave (SNK 17 Qirate);
(b) dividendët që vijnë nga investimet të cilat trajtohen sipas metodës së kapitalit
neto (SNK 28
Investime në Pjesëmarrje);
(c) kontratat e sigurimit që janë objekt i SNRF 4 Kontrata Sigurimi;
(d) ndryshimet në vlerën e drejtë të aktiveve financiare ose detyrimeve financiare ose
ne vlerën e shitjes së tyre (SNK 39 Instrumentat Financiarë: Njohja dhe Matja); Njohje
and Matje;
(e) ndryshimet në vlerën e aktiveve afatshkurtër;
(f) njohja fillestare dhe ndryshimet në vlerën e drejtë të aktiveve biologjike të lidhura
me veprimtarinë bujqësore (SNK 41 Bujqësia);
(g) njohja fillestare e prodhimit bujqësor (SNK 41); dhe
(h) nxjerrja e mineraleve.
Përkufizime
Më poshtë jepen përkufizimet e disa termave kryesore që përdoren në këtë standard:
Të ardhurat janë hyrje bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës, të cilat vijnë
nga veprimtaria e zakonshme e një njësie ekonomike kur këto hyrje sjellin rritje në
kapitalin neto, përveç rritjeve që lidhen me kontributet nga pjesëmarrësit në kapital.
Vlera e drejtë është shuma me të cilën mund të shkëmbehej një aktiv, ose mund të
shlyhej një pasiv, midis palëve të vullnetëshme të mirëinformuara dhe të palidhura
me njëra‐tjetrën
Të ardhurat përfshijnë vetëm hyrjet bruto të përfitimeve ekonomike të marra dhe ato
që janë për t’u marrë nga njësia ekonomike për llogari të vet. Shumat e mbledhura
për llogari të palëve të treta si taksat e shitjes, taksat e mallrave, produkteve dhe
shërbimeve, si dhe tatimi i vlerës së shtuar nuk janë përfitime ekonomike që hyjnë në
njësinë ekonomike dhe nuk sjellin rritje të kapitalit neto. Për këtë arsye ato nuk
përfshihen në të ardhurat. Në mënyrë të ngjashme, në rastin e një biznesi agjencie
(një marrëdhënie ndërmjetësie), hyrjet bruto të përfitimeve ekonomike përfshijnë
shuma të mbledhura për llogari të shoqërisë kryesore dhe nuk sjellin rritje në
kapitalin neto të njësisë ekonomike. Shumat e mbledhura për llogari të shoqërisë
kryesore nuk janë të ardhura tek agjensia, përkundrazi, e ardhur është vetëm
komisioni.
MATJA E TË ARDHURAVE
Të ardhurat duhet të maten me vlerën e drejtë të shumës së marrë ose që është për
t’u marrë.
Zakonisht shuma e të ardhurave që vijnë nga një transaksion përcaktohet nga
marrëveshja mes njësisë ekonomike dhe blerësit ose përdoruesit të aktivit. Ajo matet
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me vlerën e drejtë të shumës së marrë ose për t’u marrë duke marrë parasysh shumat
e uljeve dhe zbritjeve tregtare të përfituara nga njësia ekonomike.
Në shumicën e rasteve shuma e konsideruar është në formën e mjeteve monetare ose
ekuivalentëve të mjeteve monetare dhe shuma e të ardhurave është shuma e mjeteve
monetare ose ekuivalentëve të mjeteve monetare të marra ose për t’u marrë.
Megjithatë, kur hyrja e mjeteve monetare ose ekuivalentëve të mjeteve monetare
shtyhet në kohë, vlera e drejtë e konsideratës mund të jetë më e vogël se shuma
nominale e mjeteve monetare të marra ose për t’u marrë. Per shembull, një njësi
ekonomike mund t’i ofrojë një kredi tregtare pa interes blerësit ose të pranojë nga
blerësi një letër tregtare me interes më të ulët se tregu, si shumë e konsideruar për
shitjen e mallrave dhe produkteve. Kur marrëveshja efektivisht perfaqëson me të
vërtetë një transaksion financimi, vlera e drejtë e shumës së konsiderates përcaktohet
nga skontimi i të gjithë shumave të ardhshme me një normë interesi të përcaktuar..
Norma e interesit e percaktuar eshte norma qe percaktohet ne mes:
(a) normës aktuale të një instrumenti të ngjashëm të një emetuesi me një klasifikim
të ngjashëm kredie; ose
(b) një norme interesi që skonton shumën nominale të instrumentit në vlerën aktuale
të çmimit të shitjes në mjete monetare të mallrave dhe produkteve ose shërbimeve.
Diferenca mes vlerës së drejtë dhe vlerës nominale të shumës së konsideruar do të
njihet si e ardhur nga interesi.
Kur mallrat dhe produktet ose shërbimet këmbehen ose jepen për mallra dhe
produkte ose shërbime të ngjashme në natyrë dhe vlerë, këmbimi nuk konsiderohet
si një transaksion i cili sjell të ardhura. Kjo ndodh shpesh me mallra dhe produkte si
nafta ose qumështi, ku furnizuesit këmbejnë ose japin inventarë gjendje në zona të
ndryshme me qëllim që të plotësojnë në kohë kërkesën në një zonë të caktuar. Kur
shiten mallra ose kryhen shërbime në këmbim të mallrave dhe produkteve ose
shërbimeve jo‐të ngjashme, këmbimi konsiderohet si një transaksion i cili sjell të
ardhura. Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të mallrave dhe produkteve ose
shërbimeve të marra, të korrigjuara për ndonjë shumë mjetesh monetare ose
ekuivalente të tyre të transferuar.
Kur vlera e drejtë e mallrave dhe produkteve ose shërbimeve të marra nuk mund të
matet në mënyrë të besueshme, të ardhurat do të maten me vlerën e drejtë të
mallrave dhe produkteve ose shërbimeve të dhëna në këmbim të korrigjuara, me çdo
shumë mjetesh monetare ose ekuivalente të tyre të transferuar.
IDENTIFIKIMI I TRANSAKSIONEVE
Në këtë Standard kriteret e njohjes zakonisht aplikohen veçmas për çdo transaksion.
Megjithatë në disa raste është e nevojshme që kriteret e njohjes të aplikohen veçmas
për çdo përbërës të identifikueshëm të një transaksioni në mënyrë që të reflektohet
thelbi i transaksionit. Për shembul kur çmimi i shitjes së një produkti përfshin një
shumë të identifikueshme për shërbimin pasues, kjo shumë duhet të zbritet dhe të
njihet si e ardhur gjatë periudhës së kryerjes së shërbimit. Anasjelltas, kriteret e
njohjes aplikohen njëkohësisht ndaj dy ose më shumë transaksioneve, kur këta janë
të lidhur në mënyrë të tillë që efekti tregtar nuk mund të kuptohet pa iu referuar
grupit të transaksioneve si një i vetëm. Për shembull, një njësi ekonomike mund të
shesë mallra dhe produkte dhe në të njëjtën kohë të hyjë në një marrëveshje të
veçantë për riblerjen e tyre në një date të mëvonshme, duke mohuar efektin e
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pavaruar të transaksionit; në një situatë të tillë, dy transaksionet do të trajtohen së
bashku.
Shitja e mallrave dhe produkteve
Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe produkteve do të njihen kur të plotësohen
njëkohësisht të gjitha kushtet vijuese:
(a) njësia ekonomike ka transferuar tek blerësi risqet dhe përfitimet kryesore lidhur
me pronësinë e mallrave dhe produkteve;
(b) njësia ekonomike nuk është e përfshirë më në manaxhimin e mallrave dhe
produkteve të shitura në nivelin që zakonisht sjell pronësia dhe as nuk ka kontrollin
efektiv të tyre
(c) shuma e të ardhurave mund të matet në mënyrë të besueshme;
(d) është e mundshme që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do të
hyjnë në njësinë ekonomike; dhe
(e) kostot që kanë ndodhur ose që do të ndodhin lidhur me transaksionin mund të
maten në mënyrë të besueshme
Vlerësimi nëse një njësi ekonomike ka transferuar risqet dhe përfitimet kryesore
lidhur me pronësinë tek blerësi, kërkon një analizë të rrethanave të transaksionit. Në
shumicën e rasteve, transferimi i risqeve dhe përfitimeve lidhur me pronësinë përkon
me transferimin e titullit ligjor ose kalimin në zotërim të blerësit. Kjo është situata që
ndeshet më shpesh në shitjet me pakicë. Në rastet e tjera, transferimi i risqeve dhe
përfitimeve lidhur me pronësinë ndodh në një moment të ndryshëm nga transferimi i
titullit ligjor ose kalimi në zotërim.
Nëse një njësi ekonomike mban risqe të rëndësishme lidhur me pronësinë,
transaksioni nuk konsiderohet si shitje dhe të ardhurat nuk njihen. Një njësi
ekonomike mund të mbajë një risk të rëndësishëm lidhur me pronësinë në mënyra të
ndryshme. Shembuj situatash në të cilat njësia ekonomike mban risqe dhe përfitime
të rëndësishme lidhur me pronësinë jepen në vijim:
(a) kur njësia ekonomike mban një detyrim për rezultate jo‐të kënaqshme, që nuk
mbulohet nga provizione normale garancie;
(b) kur marrja e të ardhurave nga një shitje e caktuar varet në një masë të caktuar nga
të ardhurat e realizuara nga vetë blerësi i pronës kur ai shet mallrat dhe produktet;;
(c) kur mallrat dhe produktet janë dërguar dhe duhet të instalohen dhe instalimi zë
një pjesë të rëndësishme të kontratës e cila nuk është përfunduar ende nga njësia
ekonomike; dhe
(d) kur blerësi ka të drejtë të anullojë blerjen për një arsye të specifikuar në kontratën
e shitjes dhe njësia ekonomike është e pasigurt për mundësinë e kthimit.
Nëse njësia ekonomike mban një risk jo‐të rëndësishëm lidhur me pronësinë,
transaksioni është një shitje dhe duhet të njihen të ardhurat. Për shembull, një shitës
mund të mbajë titullin ligjor të mallrave dhe produkteve vetëm për të siguruar
arkëtimin e shumave që i detyrohen. Në një rast të tillë, nëse njësia ekonomike ka
transferuar risqet dhe përfitimet kryesore lidhur me pronësinë, transaksioni është
shitje dhe të ardhurat duhet të njihen. Një tjetër shembull kur njësia ekonomike
mban vetëm një risk të parëndësishëm lidhur me pronësinë, mund të jetë një shitje
me pakicë që ofron kompensim për blerësin nëse ky i fundit është i pakënaqur. Në
një rast të tillë të ardhurat do të njihen në momentin e shitjes në qoftë se shitësi
mund të vlerësojë në mënyrë të besueshme kthimet e ardhshme dhe njeh nje detyrim
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lidhur me kthimet mbeshtetur ne eksperiencen e meparshme dhe faktore te tjere te
rendesishem.
Të ardhurat njihen vetëm kur është e mundur që përfitimet ekonomike të lidhura me
transaksionin do të hyjnë në njësinë ekonomike. Në disa raste kjo nuk mund të jetë e
mundur derisa të merret shuma e konsideruar ose derisa të eleminohet pasiguria. Për
shembull, mund të jetë e pasigurt që një autoritet qeveritar i huaj të jape lejen për
faljen e shumave nga nje shitje në një vend të huaj. Kur merret leja, pasiguria është
eleminuar dhe të ardhurat duhet të njihen. Megjithatë kur shfaqet një pasiguri lidhur
me arkëtimin e një shume tashmë të përfshirë në të ardhurat, shuma e
pambledhshme ose shuma për të cilën nuk është më e mundur mbledhja, do të njihet
si një shpenzim dhe jo si një korrigjim i shumës së të ardhurës të njohur më parë.
Të ardhurat dhe shpenzimet e lidhura me të njëjtin transaksion ose ngjarje tjetër
njihen njëkohësisht; zakonisht ky proces quhet përqasja e të ardhurave me
shpenzimet. Zakonisht shpenzimet, përfshirë garancitë dhe kostot e tjera që priten të
ndodhin pas lëvrimit të mallrave dhe produkteve, mund të maten në mënyrë të
besueshme kur plotësohen kushtet e tjera për njohjen e të ardhurave. Megjithatë, të
ardhurat nuk mund të njihen nëse shpenzimet nuk mund të maten në mënyrë të
besueshme; në rrethana të tilla, çdo shumë e konsideruar tashmë e marrë për shitjen
e mallrave dhe produkteve do të njihet si detyrim.
SIGURIMI I SHËRBIMEVE
Kur rezultati i një transaksioni që përfshin sigurimin e një shërbimi mund të matet në
mënyrë të besueshme, të ardhurat e lidhura me transaksionin duhet të njihen në
përputhje me fazën e realizimit të transaksionit në datën e ndërtimit të pasqyrave
financiare. Rezultati i një ransaksioni mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme
kur plotësohen njëkohësisht të gjithë kushtet e mëposhtëme:
(a) shuma e të ardhurave mund të matet në mënyrë të besueshme
(b) është e mundur që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin mund të
hyjnë në njësinë ekonomike;
(c) faza e realizimit të transaksionit në datën e ndërtimit të pasqyrave financiare
mund të matet në mënyrë të besueshme; dhe
(d)|kostot e ndodhura per transaksionin dhe kostot për të perfunduar transaksionin
mund të maten në mënyrë të besueshme.
Njohja e të ardhurave në përputhje me fazën e realizimit të një transaksioni shpesh
quhet metoda e përqindjes së realizimit. Sipas kësaj metode të ardhurat do të njihen
në ato periudha kontabile kur shërbimet janë kryer. Njohja e të ardhurave mbi këtë
bazë siguron informacion të dobishëm lidhur me shtrirjen e aktivitetit të shërbimit
dhe rezultatit gjatë periudhës. SNK 11 gjithashtu kërkon njohjen e të ardhurave mbi
këtë bazë. |Zakonisht kriteret e këtij Standardi janë të aplikueshme për njohjen e të
ardhurave dhe shpenzimeve të lidhura me to për një transaksion që përfshin
sigurimin e shërbimeve.
Të ardhurat njihen vetëm kur është e mundur që përfitimet ekonomike të lidhura me
transaksionin do të hyjnë në njësinë ekonomike. Megjithatë, kur shfaqet pasiguri
lidhur me mbledhshmërinë e një shume tashmë të përfshirë në të ardhurat, shuma e
pambledhshme ose shuma për të cilën nuk është më e mundur mbledhja, do të njihet
si një shpenzim dhe jo si një korrigjim i shumës së të ardhurës së njohur më parë.
Zakonisht një njësi ekonomike mund të bëjë një vlerësim të besueshëm pasi të ketë
rënë dakord me palët e tjera të transaksionit lidhur me sa vijon:
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(a) të drejtat detyruese të çdo pale lidhur me shërbimin për t’u siguruar dhe marrë
nga palët;
(b) shumen e konsideruar për t’u këmbyer; dhe
(c) mënyrën dhe kushtet e marrëveshjes.
Zakonisht është e nevojshme që njësia ekonomike të ketë një sistem efektiv të
brendshëm të buxhetimit dhe raportimit financiar. Njësia ekonomike rishqyrton dhe,
kur është e nevojshme, modifikon ose ndryshon vlerësimet lidhur me të ardhurat
ndërsa realizon shërbimin. Nevoja për këto rishikime nuk do të thotë se rezultati i
këtij transaksioni nuk mund të matet në mënyrë të besueshme.
Faza e realizimit të një transaksioni mund të përcaktohet sipas disa metodave. Një
njësi ekonomike përdor atë metodë që mat në mënyrë të besueshme shërbimin e
realizuar. Në varësi të natyrës së transaksionit, metodat mund të jenë si vijon:
(a) mbikëqyrja e punës së kryer;
(b) shërbimi i kryer deri tani si përqindje ndaj gjithë shërbimit për t’u kryer; ose
(c) pjesa e kostove të ndodhura deri tani ndaj kostove totale të vlerësuara të
transaksionit. Vetëm kostot që reflektojnë shërbimet e realizuara deri tani do të
përfshihen në kostot e ndodhura. Vetëm kostot që reflektojnë shërbimet e kryera ose
për tu kryer do të përfshihen në kostot totale të vlerësuara të transaksionit.
Shpesh pagesat progresive dhe paradhëniet e marra nga klientët nuk reflektojnë
shërbimet e kryera.
Për qëllime praktike, kur shërbimet realizohen përmes një numri të pacaktuar
veprimesh gjatë një periudhe kohore të caktuar, të ardhurat do të njihen në mënyrë
lineare përgjatë periudhës së caktuar me përjashtim të rastit kur ekziston mundësia e
zbatimit të një metode tjetër që e përfaqson më mirë fazën e realizimit. Kur një
veprim I caktuar është shumë më i rëndësishëm se veprimet e tjera, njohja e të
ardhurave do të shtyhet deri në ndodhjen e veprimit të rëndësishëm.
Nëse rezultati i një transaksioni që përfshin sigurimin e shërbimeve nuk mund të
vlerësohet në mënyrë të besueshme, të ardhurat do të njihen vetëm në masën e
shpenzimeve të njohura si të rikuperueshme.
Shpesh në fazat e para të një transaksioni mund të ndodhë që rezultati i transaksionit
të mos matet në mënyrë të besueshme. Megjithatë, është e mundshme që njësia
ekonomike të rikuperojë kostot e ndodhura të transaksionit.
Prandaj të ardhurat do të njihen deri në nivelin e kostove të ndodhura që pritet të
jenë të rikuperueshme. Duke qenë se nuk mund të përcaktohet në mënyrë të
besueshme rezultati i transaksionit, nuk njihet fitimi.
Nëse rezultati i një transaksioni nuk mund të matet në mënyrë të besueshme dhe nuk
ka mundësi që kostot e ndodhura të jenë të rikuperueshme, të ardhurat nuk do të
njihen dhe kostot e ndodhura do të njihen si një shpenzim. Kur pasiguria, e cila
pengoi vlerësimin e besueshëm të rezultatit të kontratës, nuk ekziston më.
Interesat, të drejtat nga dhënia ne përdorim dhe dividentët
KONKLUZIONE PER SNK 18
Shpesh herë kompanitë mundohet të manaxhojnë të ardhurat qoftë ligjërisht dhe jo
ligjërisht. Mënyra më e përdorur është ajo e nxitjes së klientelës për të blerë në një
moment të caktuar pavarësisht kostove të mallrave. Mënyrë jo ligjore është që në një
moment të caktuar drejtuesit të raportojne fitime fiktive, megjithese në dukje e
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pamundur duhet të kuptojmë që drejtuesit shpesh herë bëjnë gjithca për të mbajtur
pozicionin edhe duke shkelur ligjin.
Manaxhimi i fitimit është përdorur rëndomtë nga kompanite në mbarë botën. Por
mënyrat se si janë përdorur janë të shumë llojshme, që nga zvogelimi i shpenzimeve
operative e deri te krijimi i titujve financiar joreal (mashtrues). Por koha po tregon
dita‐ditës që në situata që ekonomia botërore është e pa qëndrueshme mundësia që
të kapet mashtrimi mbi këto tituj financiare është shumë e madhe. Kompani të
mëdha falimentuan si pasojë e emetimit të titujve financiarë të rremë por dhe të tjera
falimentuan për shkak të dëmit që sollën kolegët e tyre.
Bizneset po synojnë gjithnjë e më shumë ti shmangen humbjeve ose
rënies së fitimit, por aq më shumë institucionet që janë përgjegjëse për
evidentimin e këtyre manovrimeve duhet ti zbulojnë këto devijanca dhe ti
riparojnë në kohë përpara se të shkaktojnë kriza të ardhshme me një dëm
ekonomik mjaft të madh.
Standarte të tjera në të cilat drejtuesit e kompanive kanë tendence të manovrojnë
mund të përmendim:
 Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 36, Zhvlerësimi i aktiveve
 Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 38, Aktivet Jo‐materiale
 Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 33, Fitimet për Aksion
 Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 32, Instrumentet Financiarë
Paraqitja etj.
Roli i drejtuesve është të zbatojnë këto standarte, por situatat në të cilat gjenden
drejtuesit mund ti bëjnë që të devijojnë nga këto standarte. Detyra e grupeve të
interest është të kapin mashtimet dhe të marrin një veprim sa më të drejtë për
kapitalet e tyre.
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Duke përfunduar këtë analizë të shkurtër të procesit të menaxhimit të fitimeve do të
theksoja që karakteristikat thelbesore te pasqyrave financiare mund te
cënohen gjatë procesit të menaxhimit të fitimeve. Përcaktimi se cilës prej
karakteristikave apo dhe supozimeve të ndërtimit të raportimit Financiar preken nga
ky proces varet nga faktorë të brëndshëm dhe të jashtëm të ambjetit në të cilin
kryhen veprimtarinë njësia.
Faktorët brënda njësisë janë të lidhur me sjelljen dhe qëllimin e drejtimit në
procesin e ndërtimit të raportimit financiar, ndërkaq që faktorët e jashtëm janë
shtysat/presioni që ushtrojnë aktorët e tregut dhe ndaj të cilit vihet përpara
drejtimi.
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Dr. Donila Pipa Shkolla e Lartë Private”Vitrina”Tiranë
TOURISM AND THAT OF THE QUALITY OF SERVICES IN THE TOURISTIC
VILLAGE OF DARDHA. IMPORTANT FACTOR IN REGIONAL DEVELOPMENT

Abstract
This thesis aims to analyze and reveal the advantage of tourism and that of the
quality of services in the touristic village Dardha district of Korca.
The study is divided in two parts, where the first part treats the history and
development of this village before and during communism.
While the second part treats tourism, by making and analysis of the hotels and the
services they provide as a means of regional and familiar development.
The area of Korca has a favorable geographical position and many touristic places to
be considered as possibilities by the municipality, the commune and the government
worth revealing the geographical and cultural values, as well as the hospitality of this
area for a sustainable tourism.
1. HISTORIA DHE ZHVILLIMI I FSHATIT DARDHË.
18 km larg Korçës, në pjesën juglindore të saj, në një lartësi prej 1350 metrash, përmbi
vargun e Moravës, gjendet katundi Dardhë. Mes për mes fshatin e përshkrojnë
rëketë( përrenjtë) dhe në çdo largësi të vogël të dalin përpara.
Ky fshat është vendosur në një grope ndërmjet kodrave të Shën Pjetrit, shkëmbit të
Vjeshtës po dhe disa kodrave përballë tyre. Pra në njërën anë të katundit në pjesën
jugore, si shalë vigane kali, ngrihet me 1400 metro kodra e Shën Pjetrit dhe nga ana
tjetër, në pjesën veriore, tamam si tufë vigane lulesh ngrihet në lartësinë 1416 metra,
Guri i Vjeshtës, kurse nga poshtë, të remben me tmerr thellësia e këtyre dy
lartësirave, nga lindja kufizohet nga maja e malit të Rusit dhe nga perëndimi me
majën më të lartë të zones Suaret, me 1750 metra mbi nivelin e detit. Kur të gjendesh
në majën te këtyre ndihesh sikur ke hipur në krahë shpendi; poshtë ke katundin në
thellësirat e burimit Devoll, kurse larg, përpara teje shquan Liqenin e Kosturit. Fshati
shtrihet në faqen lindore të kodrës së Shën Thanasit, të rrethuar me male të veshur
me pyje të dendura ahu, pishe, bredhi dhe lajthie.
Dardha, u krijuar rreth vitit 1624 nga banorët të cilët kalonin tranzit nëpër të.Aty
ishte një stan dhe njerëzit ndalonin aty dhe pushonin nën një pemë, një dardhë dhe
prej andej niseshin për në Greqi si punëtorë, sharrëzhinj me sëpatën në dorë dhe
qymyrxhinj. Këto ishin dy profesionet e tyre. Pra emrin Dardhë, fshati i cili sapo
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krijoheshe e morri nga pema, “Ku qëndrove ti?‐ nën Dardhë”. Më vonë kalovi ne
fjalën Ndardhë dhe më vonë morri emrin që ka edhe tani, Fshati Dardha.
Dardha u krijua nga banorët e fshatrave përreth, të cilët ju larguan konvertimit ne
fenë myslimane dhe u vendosën në këtë zonë të thellë malore të rrethuar nga të katër
anët me male. Banorët vinin nga fshatërat përreth, atyre të Devollit, Arrza, Nikolicë,
por edhe nga fshtarat si Suli, në Greqi, nga zona e Fushë‐ Krujë etj.
Në fshat u zhvillua zejtaria me profesionet nga më të ndryshmet: marangoz, këpucar,
rrobaqepës. Fshati kishte 6 mullinj dhe disa kisha.
Dardharët janë të njojtur për emigrimin e tyre, të cilët duke qënë se fshati nuk ju
siguronte të ardhura të mjaftueshme, në fillim kanë emigruar në Greqi, Rumani, Misir
dhe Bullgari dhe nga viti 1900 filloi emigrimi në masë nga fshati për në Amerikë.
Kurbeti u siguronte të ardhura të mëdhaja dhe sidomos nga Amerika ku dardharët
dërgonin shuma me para për të krijuar një infrastrukturë të fshatit të tyre.
Kështu u sigurua ujësjellsi, duke marrë ujë nga maja e malit, në perëndim të fshatit
dhe për çdo lagje ose grup familjesh, u sigurua nga një cezmë, ishin 24 cezma në çdo
lagje dhe në çdo kryqëzim nga një krua. Kroi kishte një emër, psh në qëndër të fshatit
ishte Kroi i Kodrës, Kroi i Nokes‐ në pjësën lindore të fshatit, i ndërtuar në vitin 1930,
Kroi i Kollovanos, Kroi I Ballit, Kroi i Çoçit dhe aty nën dardhë‐ Kroi i Joros, etj.
Përveç tyre ka pasur dhe kroje për çdo rrugë lidhëse me fshatrat e tjerë si: dy cezma
në rrugën Dardhë‐ Korçë, dy cezma në rrugën Dardhë‐ Sinicë, çezma në rrugën
këmbësore Dardhë –Korçë, etj.
Emigrimi i Dardharëve në Evropë dhe Amerikë, solli dhe ndryshimin e mentalitetit
tek ata , si në mënyrën e jetesës, në komunikim, në ngritjen e infrastrukturës së
fshatit, në hapjen e shkollës, të klubeve të ndryshme, etj.
Në Amerikë u krijua shoqëria “Vatra”, me kryetar Vasil Pani, e cila herë pas here
dërgonte dollarë për ngritjen e ekonomisë, të infrastrukturës, shkollave, të kishave,
etj.
Ujësiellsi u morr nga burimet 2 km larg fshatit, në lartësinë mbi 1500 m mbi nivelin e
detit, me tuba prej balti, që i prodhonte fshati Bratvicë. Në vitin 1951, tubat prej balti
u zevëndësuan nga Shoqëria dardhare “Shpresa”, dhe u sollën tuba xingato nga
Çekosllovakia, me shumën 15 mijë dollarë, nga fondi i emigrantëve nga Amerika.
Një fshat mund të lulezojë dhe jeta të shkojë përpara vetëm duke ngritur një
infrastrukturë të mirë. Kështu më 1929, u ndërtua rruga automobilistike Dardhë‐
Korçë, e cila i dha gjallëri jetës turistike në fshat, sepse fshat turistik Dardha u shpall
që në vitin 1927, por statusi fshat‐klimaterik me vlera turistike‐kulturore u shpall në
guidën e fshatit, e botur në vitin 1928, në Bukureshti. Kjo e bëri shumë të njohur
Dardhën, si vend çlodhës për pushuesit dhe me vlera kuruese për njerëzit; si
sëmundje nervore, depresioni, athritet, problemet me veshkat, por jo për njerëzit me
mushkëri të sëmura.
Në vitin 1946, në fshatin Dardhë u hap “Kampi i Artizanatit”, për të sëmurët
“turbekularë”, “njerëzit që vuanin nga mushkëritë”, por klima e ashpër dhe e egër e
fshatit Dardhë, që është e rrethuar nga të gjitha anët me pyje të gjelbërta, bëntë që
pushuesit në vend që të kuroheshin u hapejt gaverna( njolla në mushkëri), u rritej
menjëherë temparatura, oreks për të ngrënë nuk kishin dhe përkeqësoheshin më
shumë, dhe kështu qeveria vendosi që për këta të sëmurë të hapej kampi në
Voskopojë, ku klima është më e butë.
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Për shkallën e lartë të zhvillimit dhe të emancipimit të këtij fshati, ai kishte makina
Forde‐ taksi, të cilat shërbenin për të sjellë pasanikët e Korçës,për pushime në
Dardhë, por dhe makina Fordet taksi‐ shërbenin që edhe vetë dardharët ti çonin në
qytete të ndryshme të Shqipërisë.Në fshat kishte 5‐6, dyqane ushqimore të
shumëllojshme, të cilat furnizoheshin nga Korça dhe qyteti Kostur në Greqi.
Kampi i Pushimit në Dardhë filloi të funksionojë si i tillë, ku pushuesit vendoseshin
në shtëpitë private, ku qiraja pagueshe nga shteti.por nga viti 1960‐1970, kampi i
pushimit umbyll me urdhër të qeverisë sepse duke qënë në zonë kufitare, mundën të
arratiseshin për në Greqi, 3 çifte nga Fieri.
Në vitin 1970, Kampi i rihap dhe përkëtë u shtetëzuan 7 shtëpi, të banorëve dardharë
që jetonin në qytete Korçë apo Tiranë, shkolla e fshatit për mungesë nxënësish të
mjaftueshëm u kthye në shtëpi pushimi dhe Kisha e Shën Gjergjit, në qëndër të
fshatit, u përdor kati i parë si mencë dhe kati i dytë u përshtat për dhoma fjetjeje për
pushuesit.Ish klubi i rënuar sot, më poshtë se shkolla, ka qënë Vatër kulture dhe më
pas Klub.
Jeta ekonomike‐kulturore dhe turistike u zhillua për së tepërmi në Dardhë sepse ai
ishte një fshat klimaterik të mirë, prandaj këtu vinin familjet e pasura nga Korça dhe
qytetet e tjera të Shqipërisë.
Në fshat ruheshin traditat, festat fetare bëheshin në çdo familje, jo vetëm fshati por
edhe gratë ishin të emancipuara, ato që në vitin 1930, organizonin mbrëmje vallëzimi,
valle,piknike, duke e gjallëruar kështu fshatin Dardhë.Kostumi i bukur Dardhar, e
bëri shumë të njohur atë në gjithë Shqipërinë.
2. TURIZMI NË FSHATIN DARDHË
Dardha është një fshat klimaterik shumë i përshtatshëm për pushuesit dhe për të
gjithë njerëzit që duan të pushojnë dhe të qetësohen.
Pyjet e Dardhës me bimësine e tyre të shumtë me dru ahu sidomos me pisha e
bredha, e pasurojnë ajrin akoma më shumë me oksigjen, duke e bërë atë tepër të
përshtatshëm për shëndetin e atyre që shkojnë të kalojnë pushimet në këtë fshat
malor kaq të bukur.Është kjo arsyeja që në Dardhë , vijnë njerëzit nga zona të
ndryshme të Shqipërise.
Në fillimm të shek të 20‐të , Dardha paraqitej me një fizionomi urbanistike dhe
arkitektonike të formuar dhe të përparuar për kohën. Të gjitha rrugët, brenda fshatit,
ishin të kalldrëmuara, fshati furnizohej me ujë të pastër dhe të ftohtë si kristali nga
burimet 2 km larg fshatit dhe në kryqëzimet e rrugëve ishin ngritur 24 kroje të
ndërtuar nga banorët sipas zonës ku jetonin.
Kështu u sigurua ujësjellsi, duke marrë ujë nga maja e malit, në perëndim të fshatit
dhe për çdo lagje ose grup familjesh, u sigurua nga një cezmë, ishin 24 cezma në çdo
lagje dhe në çdo kryqëzim nga një krua. Kroi kishte një emër, psh në qëndër të fshatit
ishte Kroi i Kodrës, Kroi i Nokes‐ në pjësën lindore të fshatit, i ndërtuar në vitin 1930,
Kroi i Kollovanos, Kroi I Ballit, Kroi i Çoçit dhe aty nën dardhë‐ Kroi i Joros, Kroi i
Zengos etj.
Përveç tyre ka pasur dhe kroje për çdo rrugë lidhëse me fshatrat e tjerë si: dy cezma
në rrugën Dardhë‐ Korçë, dy cezma në rrugën Dardhë‐ Sinicë, çezma në rrugën
këmbësore Dardhë –Korçë, etj.
Përveç vlerave klimaterike që kishte fshati Dardhë, infrastruktura e brendshme duhet
të armonizohej dhe me infrastrukturën jashtë fshatit. Kështu në vitet 1927‐1929, me
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kontributin e fshatarëve të Dardhës u ndërtua rruga automobilistike Dardhë‐ Korçë,
gjë që bëri të mundur të vinin për pushime në Dardhë me makina familje të
ndryshme nga Korça dhe qytete të tjera të Shqipërisë. U ndërtua rruga Dardhë‐
Sinicë‐ qytezë‐ Boxhigrad. Me kontributin e Dardharëve u hap rruga Dardhë‐ Shën
Pjetër, ku në sheshet e saja të bukura organizoheshin piknike, dëfrenin dhe
çlodheshin familjet e ndryshme.
Rreth viteve 1930, grupe fshatarësh që kishin punuar dhe siguruar të ardhura të mira
në Amerikë, u kthyhen në fshatin e lindjes duke investuar në aktivitete të ndryshme.
Në vitin 1932, Zoti Jani Batelli i ardhur nga Amerika, në një lëndinë të bukur ngriti në
fillim një (kioskë‐ kafene), e cila tërhoqi shume familje të pasura korçare dhe në vitin
1934, ai ndërtoi Hotel‐ Restorant Batelli. Kjo inisiativë e tij, përbën pionierit e parë të
turizmit në Dardhë dhe në shkallë kombëtare. Ky shesh quhej edhe Ballkoni I
Dardhës sepse prej andej soditej i gjithë fshati.
Por për vlerat e saja klimaterike dhe kurative Dardha duhet të bëhej e njohur edhe
jashtë kufijve të vendit. Kështu , Shoqata “ Bashkimi “ me qëndër në Bukureshti, dhe
Shoqata “ Shpresa” në ke të njohur Dardhën,, jo vetëm vend çlodhës për
pushuesit,por dhe me vlera kurative për njerëzit me sëmundje nervore, depresioni,
arthite, strese, veshkat , konstipacioni, anemikët etj.
Jehonë më të madhe Dardhës për vlerat e saja të shumta pozitive, është “Guida”, e
krijuar më 9 maj të vitit 1938, nën patronazhin e Entit Kombëtar të Turizmit me
kryetaren Princeshën Maxhide Zogu, e cila thekson “se kjo inisiativë duhet të bëhet
shembull për të gjitha mbretëritë e ndryshme të mbretnisë, të cilat vetëm duke
krijuar një levizje turistike të brendshme mund të pasurohen dhe të zhvillohen
industritë e ndryshme , të cilat influencojnë dhe në ardhjen e turistëve të huaj në
vendin tonë”.
Kampi i Pushimit në Dardhë filloi të funksionojë si i tillë, ku pushuesit vendoseshin
në shtëpitë private, ku qiraja pagueshe nga shteti.por nga viti 1960‐1970, kampi i
pushimit umbyll me urdhër të qeverisë sepse duke qënë në zonë kufitare, mundën të
arratiseshin për në Greqi, 3 çifte nga Fieri.
Në vitin 1970, Kampi i rihap dhe përkëtë u shtetëzuan 7 shtëpi, të banorëve dardharë
që jetonin në qytete Korçë apo Tiranë, shkolla e fshatit për mungesë nxënësish të
mjaftueshëm u kthye në shtëpi pushimi dhe Kisha e Shën Gjergjit, në qëndër të
fshatit, u përdor kati i parë si mencë dhe kati i dytë u përshtat për dhoma fjetjeje për
pushuesit.
Jeta ekonomike‐kulturore dhe turistike u zhillua për së tepërmi në Dardhë sepse ai
ishte një fshat klimaterik të mirë, prandaj këtu vinin familjet e pasura nga Korça dhe
qytetet e tjera të Shqipërisë.
Në fshat ruheshin traditat, festat fetare bëheshin në çdo familje, jo vetëm fshati por
edhe gratë ishin të emancipuara, ato që në vitin 1930, organizonin mbrëmje vallëzimi,
valle,piknike, duke e gjallëruar kështu fshatin Dardhë.Kostumi i bukur Dardhar, e
bëri shumë të njohur atë në gjithë Shqipërinë.
Sot në Dardhë ka hotele dhe shtëpi pritje që bëjnë të mundur akomodimin e
turistëve për të kaluar sipas mundësive disa ditë në mikpritjen dardhare.
3. HOTELET DHE RESTORANTET NË DARDHË
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1.

Hotel Restorant Batelli

I quajtur ndryshe Ballkoni i Dardhes, ku mund të shikoje që atje gjithë Dardhën.
Në vitin 1941, gjatë pushtimit fashist të fshatit, hoteli u dogj aksidentalisht, por
komanda italiane pagoi dëmshpërblimin dhe në vitin 1946 ky hotel u ndërtua në
gjendjen që ishte sot.
Fshati dardhë sot ka disa hotele dhe shtëpi pritjeje.
2.Një ndër to është hotel‐restaurant dhe bar bufe Mihallari

Në vitin 1982 ndërtesave të kampit të Pushimit në Dardhë ju shtua edhe ky hotel me 3
kate, dhe 18 dhoma dyshe.
Dhe sot ky hotel është privatizuar dhe pronari i saj është Zoti Thoma Mihallari, i cili
ka ngritur guzhinën dhe restaurantin pranë saj.

3. Hotel Iliri
Hoteli u ndërtua në vitin 2008 dhe sot ka dy apartamente, dhomë e guzhinë, banjë
Brenda, ballkon e verandë I pajisur me tërë komoditetin e nevojshëm( Tv, Frigorifer),
et.j Në dimer ngrohja funksionon me sobë me dru.
Çmimi I një apartamenti dhomë e guzhinë është 4500 lekë për 6 persona.
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Në perspektivë pasi, ka hedhur soletin, do sigurojë dhe 8 dhoma dyshe dhe do të
shërbejë si hotel restorant.
Më shumë hoteli frekuentohet në dimër, vijnë shkollat, skiatorë, vijnë njerzit për
turizmin dimëror nga Tirana, Durrësië Elbasani etj.

4. Hotel Pushimi Plasa
Hoteli ka 4 apartamente, dhomë, guzhinë, banjë dhe verandë.
Çmimi është 1000 lekë për person dhe çdo familje, mund të gatuajë dhe vetë duke
pasur të siguruar të gjithë pajisjet e guzhinës.
Korrik‐gusht është muaji më i frekuentuar dhe pjesa më e madhe preferojne
turizmin ditor dhe më pak javor në këtë periudhë.
Për Krishlindje dhe Vitin e Ri, vijnë pushues nga qytete të ndryshme të Shqipërisë,
ndonse mjetet e ndermarrjes “Rruga”, rrugën e hapin nga dëbora deri në sheshin e
valleve, gje që dëmton frekuentimin më të madh të turistëve në këto hotele.

5. Shtëpia e Gjuetarëve
Është ndërtuar në një vend shumë piktoresk, e rrethuar nga dru ahu dhe pishe mbi
ujin e qelbur.
Ka 8 dhoma, 4 për çifte dhe 4 dhoma dy katëshe familjare.
Çmimi për çift ësht 4000 lekë, kurse për familjarët 5000 lekë.
Dimrit ky çmim rritet për çift 55000 dhe për familjarët 6000 lekë.
Dimrit Shtëpia e Gjuetarëve ngrohjen e siguron nëpërmjet kaldajës me dru.
Edhe ky hotel gjatë verës turizmi është më tepër ditor dhe më pak familjar, kurse
gjatë dimrit vendosen skiatorët e ndryshëm, sidomos kur zhvillohen garat e skive, në
pistën lart të skive.
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6. Dardha Hotel ****
Funksionon që në janar të vitit 2010, bar, restorant dhe kënd lojrash.
Ajo është ngritur në një vend të lartë nga ku mund të soditësh fshatin poshtë.
Arkitektura e këtij hoteli me pamje alpine, është një kombinim I hotelit “Moleka”, në
Manastir( Bitola) dhe Hoteleve të vendeve Alpine‐ Skandinave.
Përveç hoteleve dhe restoranteve në fshat funksionojnë dhe shtëpi pritjeje të cilat
janë të pajisura me komoditetin e nevojshëm që janë në numër 6 ( Urim Seferi‐
çmimi I dhomave 1000 lekë, dy dhoma me 4 shtretër, Mynyr Hysolli‐

Taverna Peshku
Është vendosur në pjesën jugore të fshatit, në një lëndinë të bukur poshtë kroit të
Kovaçit, nga I cili e merr dhe ujin.
Turistët vijnë këtu për ambjentin e bukur, të sheshtë dhe fëmijët janë më të lire për
të luajtur dhe zbavitur në natyrën e bukur dardhare.
Këtu janë ndërtuar disa vaska për peshkun Troftë. Gjatë verës vijnë edhe të rinj me
çadra. Ky vend frekuentohet nga muaji qershor deri në muajin tetor.

Shtëpitë e pushimit
Dardha ka pasur si traditë turizmin dhe sidomos atë familjar që ishte biznes dhe ju
sillte të ardhura dardharëve që jetonin në këtë fshat të thellë malor, port ë bukur
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Çdo familje dardhare lëshonte nga një dhomë pushuesve dhe ju siguronte në të
njëjtën kohë edhe ushqimin për tjua bërë pushimet më komode.
1.
Shtëpi Pushimi Mynyr Hysolli
2.
Shtëpi pritjeje Ramadan Kodra
3.
Shtëpi Pritjeje Ramiz Mekolli
4.
Shtëpi pritje Njazmi Rustemi
5.
Shtëpi pritjeje Urim Seferi
Përse duhet të preferojnë Turistët Dardhën?
Bukuritë e dardhës janë pronë e të gjithë shqiptarëve, sepse cdo turist ka ardhur
njëhere në Dardhë dhe pas një viti është rikthyer perseri
Vend klimatarik dhe turistik, ku mund të çlodhesh dhe relaksohesh në ajrin e pastër
me oksigjen, e rrethuar nga të 4 anët me pyje.Uji sulfurik( një dardhar kur ikte në Usa,
merrte me vete dhe uji nga Dardha,, kur bëri analizat, doli që gëzonte shëndet të plotë).

Turizmi dimëror
Tradita dhe kultura dardhare( më përpara në dardhë kalonin pushimet familjet më të
pasura korçare, ku sillinin fëmijët e tyre për të mësuar nga jetesa dhe kultura
dardhare)
Emigrimi faktor pozitiv se solli zhvillimin e dardhës, por është edhe negativ sepse
bëri ndryshim demografik në popullatë, fshati i braktisur nga pushtetarët në rradhe
të parë dhe nga familjet dardhare, ku dimrit jetojnë ne Tiranë, Korçë, greqi apo
Amerikë,, por beharit i kalojnë përsëri pushimet në vendlindjen e tyre.
Mikrpritja dhe kultura dardhare
Lakrori me dy petë të pjekur në saç dhe rakia e kumbullës
Nëqoftëse vjen në Dardhë nuk ke sesi të mos provosh lakrorin me dy petë të pjekur
në saç, që preferohet më shumë me ithka, por mund të hahet edhe i përzjerë me qepë
e domate, presh, gjizë, varet nga preferencat e turistëve
Gjithashtu kërminjtë dhe këmbët e xhabave janë të kërkuara në guzhinën dardhare.
Një drekë e mirë e pa shoqëruar dhe me një gotë raki kumbulle nuk e ka lezetin.
Kemi përmirësim dhe rritje hotelesh, shtëpive të pritjeve dhe ka raste dhe turistë që
vijnë me çadra që vendosen tek sheshi i Shën Pjetrit dhe afër Taverna peshku dhe tek
uji i Qelbur
DOBËSITE
Ritëm i ulët i proçesit të deçentralizimit
•Furnizimi me energji jo i rregullt
•Nuk ka aktualisht sistem kredidhënie për qeveritë lokale ?????
•Lehtësira të pakta për tregëtinë
•Nuk ka një autobus për të vajtur në Dardhë
Infrastruktura e kalldrëmeve e prishur
•Prerja e pyjeve pa kriter ( ka vetëm një polic)
•
Infrastruktura rrugore
•
Ka vetčm njč dyqan
•
Posta e mbyllur’ mungon shtypi, gazetat, informacioni
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•
Ka vetčm njč inferimiere,mungojnč doktorčt
•
Ulje e popullsisč,
•
Nuk ka rregjistčr nčpčr hotele
•
Komuna e Drenovčs e konsideron fshatin Dardhč si fčmijčn e njerkčs, shumč
herč fondet qč jepen shpčrdorohen ose ju kalojnč zonave tč tjera.
•
Nuk u aprovua nga shteti fondi pčr ngritjen e njč piste skije sipas standarde
evriopiane., vččnien e njč teleferiku dhe për të hapur pista për profesionistë.
KONKLUZIONET
Dardharët kanë qënë njerëz që kanë emigruar por edhe që e kanë dashur vendlindjen
dhe nuk e kanë harruar atë.
Edukata dhe mentaliteti modern për kohën duken nga rrugët, deri tek ballot dhe
piknikët dardharë.Të gjitha rrugët ishin të kalldremta, fshati ishte I pajisur me një
system të plotë ujësiellsi dhe me çezma në të gjithë fshatin që janë të ndërtuara në
kryqëzimet e rrugëve dhe gjatë rrugëve kryesore.
Fshati dallohej për një jetë të gjallë dhe numër të madh pushuesish, kurse sot Dardha
dalëngadalë po e merr vetveten.
Është një fshat malor që ka zhvilluar arizanatin dhe turizmin, pra turizmi është e
ardhmja e këtij vendi për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm/
Hotelet e ndryshme, dhe shumë here shprehja “sëpata e Dardharit”, ka kuptimin e
mirefilltë të një pune të mire, të pastër dhe të mirefilltë, e bën ketë fshat malor të
preferuar nga turistët , të cilët të kënaqur nga shërbimi, mikpritja dhe bukuria e
klimës së këtij fshati turistik, të rikthehen përsëri pas një viti.
Më të preferuara janë zona e dimrit, pista e skive,dëbora dhe mikpritja dardhare dhe
në të njëjtën kohë muajit e verës sidomos muaji gusht‐ 16 gushti që mbledh të gjithë
dardharët dhe turistë të ndryshëm për të shijuar bukurinë dardhare, pikniket e
bukura, vallen 25 gërsheta ushqimin dhe rakinë e kumbullës, që nëqoftëse I provon
njëherë e sigurt që do rikthehesh përsëri.
Shqiperia dhe zonat turistike kane nevoje per nje strategji dhe fonde, qe te zhvillohen
sipas kritereve evropiane.
Dardha nga ana gjeografike, kulturore dhe sociale i mbush të gjitha kushtet për të
pasur një turizëm të qëndrueshëm, nga peisazhet e mbrekullueshme apo burimet e
saja me veti kuruese, vetëm ka nevojë për një promovim të turizmit, të
infrastrukturës, institucioneve dhe pistës së skive, sepse ndër vite dardhari ka
emigruar dhe është marrë me turizëm.

REFERENCA
1.Koli Skënde, Historiku i fshatit Dardhë, 1950, Dardhë;
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5.Sesion shkencor, Lufta Nacional Çlirimtare dhe e sotmja e fshatit Dardhë, 16 shtator
1984, Korçë
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Bardha Prenga
Parimet kryesore të funksionimit dhe drejtimit të kompanive të
sigurimit
Hyrje
Në çdo kohë ekziston mundësia e ndodhjes së ngjarjeve, që mund të shkaktojnë
humbje të ndryshme financiare si në ekonomitë familjare ashtu edhe në bizneset e
ndryshme. Ngjarje të tilla janë vdekja ose sëmundja e kryefamiljarit, aksidenti ose
prishja e automjetit, fatkeqësi natyrore etj. Perveç krijimit te rezervave, nje mënyre
tjetër për tu mbrojtur nga këto humbje financiare, është sigurimi.
Sigurimi është një kontratë financiare, ndermjet siguruesit dhe të siguruarit. Sipas kësaj
kontrate siguruesi garanton përballimin e humbjeve financiare në rastet e ngjarjeve të
paracaktuara jo të favorshme për të siguruarin dhe i siguruari angazhohet që të
paguajë vazhdimisht nje çmim për sigurimin ose siç thuhet ndryshe të paguajë primin e
sigurimit.
Institucionet që ofrojnë këtë produkt janë institutet e sigurimit te jetës dhe
institucionet e sigurimit te pasurisë. Filimet e veta kompanitë e sigurimit i patën në
Philadelphia në vitin 1717 me kompaninë “The Fund for Pious Uses” e cila pak e
transformuar vepron edhe sot.
Këto lejohet që të funksionojnë vetëm si shoqëri tregtare anonime (shoqeri
aksionere) dhe për këtë arsye ato shpesh quhen shoqëri të sigurimit të jetës dhe
shoqëri të sigurimit të pasurisë.
Rregullimi i biznesit të sigurimeve në vendin tonë bazohet kryesisht në ligjin numër
7506, datë 31.07.1991 “Për Institutin e Sigurimeve”, në përmirësimet që i janë bërë këtij
ligji gjatë viteve të fundit si edhe në ligjin numër 8081, datë 7.03. 1996 “Për
veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” si dhe në aktet nënligjore në zbatim të
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tyre.kuadri ligjor ka për qëllim të krijojë bazën për një zhvillim të shpejtë të biznesit
të sigurimeve.
1. Sigurimi dhe institucionet siguruese
Ligji përcakton autoritetin e liçensimit dhe të mbikqyrjes emertuar Komisioni i
Mbikqyrjes se Sigurimeve i cili emërohet nga Këshilli i Ministrave si dhe kushtet për
të filluar një biznes të tillë. Sot ne Shqiperi veprojne ne tregun e sigurimeve :
 Instituti i Sigurimeve ‐INSIG sh.a. aksionet e të cilit zotërohen nga shteti 100%
themeluar më datë 31.07.1991 dhe ka një personel që përbëhet nga 623 punonjës
dhe 475 agjentë. INSIG ka 29 degë të shpërndara në të gjithë Shqipërinë si dhe
përfaqësohet me degë edhe në Kosovë.
 Siguria e Madhe –SIGMA sh.a. me pronësi private. Regjistruar në Gjykatën e
Rrethit Tiranë më 31.12.1998. Kjo shoqëri vepron me 8 degë nëpër rrethe, ka 33 të
punësuar dhe 103 agjentë.
 Siguracioni Shqiptar –SIGAL sh.a. regjistruar më 22.02.1999 më kapital tërësisht
privat dhe me 7 degë nëpër rrethe. Ka 31 të punësuar si dhe një numër agjentësh.
 Atlantik sh.a.
 Intersig sh.a.
Rritja e konkurencës në biznesin e sigurimeve dhe perfeksionimi i bazës ligjore po
krijojnë kushtet dhe mundësitë e operimit dhe të institucioneve të tjera privatë të
sigurimeve.
1.1. Qëllimi i studimit të kompanive të sigurimit
Disa nga qëllimet e studimit të kompanive të sigurimit janë si më poshtë:
1. Të njihen produktet dhe shërbimet që ato ofrojnë;
2. Rregullimi i tyre ligjor dhe mënyrat e funksionimit;
3. Ekspozimi i tyre ndaj riskut dhe rëndësia e manaxhimit (drejtimit) efikas të
tyre.
Institutet e sigurimit janë ndërmjetëse financiare sepse gjatë veprimtarisë së tyre
shndërrojnë aktivet e një lloji në aktyive të një lloji tjetër. Primet që ato arkëtojnë nga
klientët e tyre sipas kontratave të sigurimit i investojnë në tregun monetar dhe atë të
kapitaleve. Kjo do të thotë se kontrata e sigurimit që është një aktiv për mbajtësin e
saj (individin ose biznesin) shndërrohet në mjete financiare për institucionin e
sigurimit.
Institutet e sigurimit si çdo shoqëri tjetër tregtare kanë si objektiv kryesor
maksimizimin e vlerës së tregut të kapitalit aksioner kundrejt nje risku të rregulluar.
Ashtu si çdo institucion tjeter ai është i ekspozuar si ndaj riskut që përmbajnë aktivet
e tij, ashtu edhe ndaj riskut që përmban kontrata e sigurimit ose siç thuhet ndryshe
ndaj riskut të zgjedhjeve jo të favorshme. Gjithashtu, ai është ekspozuar edhe ndaj
rrezikut moral për shkak të informacionit jo të njëjtë që ka siguruesi dhe i siguruari
për këtë të fundit ose siç thuhet ndryshe për shkak të informacionit asimetrik të
siguruesit dhe të siguruarit.
1.2. Parimet kryesore të të kompanive të sigurimit:
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1) Përzgjedhja e klientit. Institucionet e sigurimit përpara se të nënshkruajnë një
kontratë sigurimi me klientin marrin informacionin e nevojshëm dhe kryejnë hetime
rreth tij. Psh, kur një klient kërkon të sigurojë jetën, institucioni i sigurimit kërkon
informacion për gjëndjen shëndetsore të tij, përdorimin e alkoolit, duhanit apo
drogës etj. Pra, ashtu si një bankë tregtare e cila llogarit dhe vlerëson një huamarrës
potencial, kompanitë e sigurimit marrin informacion dhe vlerësojnë kandidatët që
kërkojnë të sigurohen.
2) Primi i bazuar në risk. Përcaktimi i primeve bazohet në shkallën e riskut të
sigurimit përkatës. Psh, për sigurimin e jetës së dy personave me moshë të ndryshme,
primi është i ndryshëm. Personi më i vjetër në moshë do të duhet të paguaj nje prim
më të madh se një person i ri në moshë. Kjo sepse risku është më i madh per personin
në moshë të madhe.
3) Krijimi i rezervave. Mbajtja e rezervave është një instrument drejtimi për kufizimin
e rrezikut moral. Rezerva të tilla bëjnë kontratat e sigurimit me të pëlqyeshme për të
siguruarin. Psh, institutet e sigurimit të jetës krijojnë rezerva ndaj policave të shitura
të cilat garantojnë përfituesit e tyre se do të tërheqin shumat monetare.
4) Parandalimi i mashtrimit. Institutet e sigurimit ballafaqohen me rrezikun moral
sepse persona të ndryshëm mund të japin informacion jo të saktë me qëllim
përfitimin e mjeteve monetare nepërmjet mashtrimeve apo parashikimeve të
gabuara. Kjo është arsyeja e hetimit që duhet të bëjë instituti i sigurimit.
5) Anulimi i sigurimit. Institutet e sigurimit kane të drejtën të anullojnë sigurimin kur
personi i siguruar shkel kushtet e përcaktuara në kontratë. Anullimi i sigurimit sjell
mospërfitimin e mjeteve monetare nga i siguruari. Psh, kur një shofer bën aksident
për shkak të shpejtësisë së lartë mbi atë të lejuar ne rregulloren e qarkullimit rrugor,
ai nuk përfiton mjete financiare nga kompania për të përballuar dëmin që i është
shkaktuar.
6) Zbritshmëria, është një shumë fikse që i zbritet humbjes që pëson i siguruari kur
humbja përballohet nga instituti i sigurimit. Po qe se humbja financiare e një të
siguruari nga dëmtimi i automjetit është 100.000 lekë, instituti i sigurimit mund ta
kompensojë këtë humbje pjeserisht dhe jo në masë të plotë psh, 75.000 lekë.
Zbritshmëria është një instrument shtesë i drejtimit që ndihmon kompaninë të
kufizojë rrezikun moral.
7) Kufizime në shumën e sigurimit. Një parim i rëndësishëm i drejtimit të sigurimit
është kufizimi i shumës së sigurimit edhe në qoftë se klienti do të jetë i gatshëm të
paguajë për më shumë mbulesë. Psh, nje tregtar mallrash paguan primin e sigurimit
të transportit me anije për mallrat e importuara. Kompania e sigurimit i mbulon një
përqindje të caktuar të vlerës së mallit edhe pse tregtari është i gatshëm të paguaj më
shumë prim.
1.3..Kompanitë e sigurimit të jetës.
Një nga humbjet më të rënda financiare në një familje mund të shkaktohet nga
vdekja e parakohshme e një anëtari të saj, sidomos e atij me të ardhura personale më
të mëdha (zakonisht e kryefamiljarit). Sigurimi i jetës ka për qëllim të pakësojë
ndikimin financiar të një ngjarjeje të tillë duke siguruar burime shtesë të ardhurash
për përfituesit e përcaktuar nga zotëruesit e policës së sigurimit. Në këtë mënyrë
mund të ruhet standarti i jetesës së familjes deri sa të sigurohen burimet e tjera të të
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ardhurave. Mbrojtja financiare realizohet nga institucione të specializuara në këtë
fushë që janë institucionet e sigurimit te jetës.
1.4. Veprimtaria e institucioneve te sigurimit të jetës
Institutet e sigurimit të jetës sigurojnë klientët e tyre nga tre risqe kryesore:
 nga vdekja;
 nga mosha e thyer; dhe
 nga paaftësia shëndetësore.
Biznesi i sigurimit të jetës është themeluar mbi parimin e riskut pjesor. Asnjë nuk e di
në mënyrë të sigurtë se kur mund të ndodhë vdekja. E njëjta pasiguri ekziston në
rastin e paaftësisë shëndetsore ose në ngjarje të tjera. Institutet e sigurimit të jetës
ofrojnë një produkt financiar bazë që është polica e sigurimit. Polica e sigurimit është
një kontratë sigurimi, që nënshkruhet nga dy palë; i siguruari ose zotëruesi i policës
dhe siguruesi që është kompania e sigurimit të jetës. Për të zotëruar një policë
sigurimi, individi ose i siguruari paguan paraprakisht një shumë të caktuar parash që
në praktikë njihet si primi i sigurimit. Pra primi është çmimi i sigurimit.
Primi është i përcaktuar sipas llojit të sigurimit që kërkohet. Me blerjen e një police
sigurimi bëhet transferimi i riskut nga zoteruesi i saj te siguruesi. Një numër i madh
zotëruesish policash sigurimi grumbullojnë fondet e tyre në institutet e sigurimit të
jetës dhe secili ka pjesë në raport me humbjen që do të merret nga disa zotërues
polica sigurimi çdo vit.
Institutet e sigurimit të jetës nuk kanë mundësi të dinë se kush do të vdesë, apo do të
ketë paaftësi shëndetësore gjatë një periudhe të caktuar kohe (për shembull gjatë një
viti). Duke e ditur se kontrata financiare do të nënshkruhet nga zotëruesit e policave
të sigurimit ose përfituesit e tyre çdo vit kjo i lejon siguruesit të jetës të ketë një
vlerësim të saktë të rrjedhës së përvitshme të daljeve të fondeve të tyre. Kjo rrjedhë
bashkë me koston operacionale dhe me një fitim të arsyeshëm (që siguron dividentë
tregu për mbajtësit e aksioneve të shoqërive të sigurimit) duhet të mbulohet nga
primet e paguara nga zotëruesit e policave të sigurimit dhe të ardhurave nga aktivet
(investimet e qëndrueshme). Me fjalë të tjera, institutet e sigurimit dhe të ardhurave
nga aktivet (investimet e qëndrueshme). Me fjalë të tjera, institutet e sigurimit të
jetës duhet të sigurojnë hyrje neto fondesh çdo vit. Kur hyrjet e fondeve janë më të
mëdha se daljet e tyre teprica tregon fitimin neto të institucionit.
Për të treguar se si veprojnë institucionet e sigurimit të jetës, po marrim një
shembull. Ta zëmë se nje institucion deshiron të vendosë një prim konkurrues për një
grup prej 10.000 zotëruesish potencial policash, me moshë 50 vjeç. Përfitimi për një
polisë do të jetë 100.000 lekë. Tabelat e vdekshmërisë tregojne se për çdo 1.000
zotërues policash në moshën 50 vjeç çdo vit vdesin vetëm 7 zotërues policash. Ose
raporti i vdekshmërisë për këto mbajtës policash është 7%.
Kjo do të thote se gjatë një viti do të vdesin vetëm 70 persona (ose 10.000 x 7%) dhe si
pasojë madhësia e planifikuar e përfitimeve nga zotëruesit e policave do të jetë:
7.000.000 lekë (ose 70 persona x 1.000.000).
Sa duhet të caktohet primi i kërkuar për çdo policë sigurimi për të mbuluar
madhësinë e shpenzimeve operative dhe fitimin e institutit të sigurimeve? Po e
marrim që gjithë kontratat janë të një viti. Ndërkohë, instituti i sigurimit të jetës do
të investojë çdo pagesë primi nga zotëruesit e policave me normën e interesit të
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tregut le ta zëmë se kjo normë është 8.5%. Kjo do të thotë se vlera aktuale e
kontratave te përfitimit nga vdekja do të jetë:

VAkp 

MPzp
(1  i )n

ku: VA kp ‐ vlera aktuale e kontratave të përfitimit nga vdekja e të siguruarit
MR zp – madhësia e planifikuar e përfitimeve nga zotëruesi i policave
i – norma e interesit
n – numri i viteve
Po të zëvendësojmë të dhënat e shembullit do të llogarisnim:

VAkp 

7.000.000
 6.451.613.
(1  0.085)1

Në qoftë se të 10.000 zotëruesit potencialë të mundshëm të policave do të kërkojnë
sigurimin e jetës, atëherë primi neto i përvitshem për seicilin prej tyre do të
përcaktohet nga formula:

PN 

VAkp
nr

ku: nr ‐ numri i zotëruesve të policave të sigurimit
Nga llogaritja e të dhënave primi neto që duhet të paguhet është:

6.451 .613
 645 .16
10.000

PN 

Në qoftë se kompania e sigurimit të jetës planifikon të mbulojë një pjesë të
shpenzimeve operative me primet e paguara nga zoteruesit e policave, atëherë
përcaktimi i primit neto llogaritet me formulën:

PN 

VAkp  KO
nr

ku: KO – kostoja operacionale
Në qoftë se kostoja operacionale për shërbimin ndaj 10.000 zotëruesve të policave
është 175.000 lekë, atëherë primi neto do të jetë:

PN 

6.451.613  175.000
 662.66
10.000

1.5. Llojet e policave

564

Forma më e vjetër dhe tradicionale e sigurimit është polica e gjithë jetës që quhet si
sigurimi i përhershëm i jetës. Kjo policë e mbron individin gjatë gjithë jetës.
Perfituesit e kësaj police marrin vlerën nominale të kontratës së sigurimit të jetës.
Psh, një zotërues police sigurohet për 10.000.000 lekë. Në rast vdekjeje të zotëruesit
të policës perfitimi do të jetë për këtë shumë. Pavarësisht nga inflacioni ose zhvillime
të tjera ekonomike, instituti i sigurimit të jetës do të paguajë jo më shumë se
10.000.000 lekë. Zotëruesi i policës vazhdon të paguaj primet e përvitshme duke qenë
i sigurt për përfitimin e shumës në rast vdekjeje. Në këtë rast kjo lloj police përfshin
elementin e kursimit dhe të sigurimit.
Një tjetër formë shumë e njohur e sigurimit të jetës është dhe sigurimi me afat
nepërmjet policës më afat. Kjo policë siguron jetën për një periudhë të caktuar kohe.
Psh, një klient blen një policë sigurie me afat që i siguron përfitim vetëm nëse ai ose
ajo vdes brenda 10 viteve të ardhshme. Sigurimi me afat zakonisht është me pak i
kushtueshëm se sigurimi i përhershëm, sepse policat me afat janë instrumente të
mbrojtura nga risku (periudha është e përcaktuar). Kur periudha e sigurimit mbaron,
klienti ka të drejtën e rinovimit të kontratës së sigurimit për të njëjtën periudhë. Kjo
policë nuk e ka elementin e kursimit.
Në praktikë, një formë tjetër mjaft e përdorur e sigurimit që ka dhe elementin e
kursimit është edhe polica e përvitshme. Polica e përvitshme siguron përfitimet në
rast vdekjeje, ose nqs zotëruesi i policës është ende gjallë, pas një periudhe kohe të
caktuar ai ka përfitime në para. Qëllimi themelor i nje police të përvitshme është të
garantojë të ardhura për të ardhmen. Një formë e veçantë e polices së përvitshme
është edhe polica e pagueshme. Kjo policë kombinon elementin e sigurimit me afat
dhe elementin e kursimit. Zotëruesi i kësaj police mund të përcaktojë shumën e
parave që ai ose ajo duan të marrinpas kalimit të një numri të caktuar vitesh.
Kompania e sigurimit në këtë rast i tregon zotëruesit të policës primin e përvitshëm
që duhet të paguajë dhe normën e fitimit të përbërë të parashikuar që ajo parashikon
se do të arrijë për çdo prim të paguar.
Sigurimi i jetës në grup. Polica e sigurimit në grup mbulon një numër të madh
personash. Zakonisht, kjo lloj police siguron nëpunësit e shoqërive tregtare dhe të
organeve publike. Ekonomizimi i shpenzimeve është përparësia kryesore e sigurimit
në grup ndaj sigurimeve të tjera. Kjo shprehet në shpenzime më të ulëta për
vlerësimin e mbulimit mjeksor, kufizimin e shitjeve dhe koston e komisionit. Kjo lloj
policë ka një përdorim të gjërë gjatë viteve të fundit
Përdorim gjithnjë e më të madh po merr edhe sigurimi i jetës së kredimarresit.
Policat e sigurimit të kredisë e realizojnë këtë mbrojtje. Kredimarrësi paguan një prim
që bazohet në vlerën emërore, afatin dhe normën e interesit të huasë së marrë. Në
këtë rast huadhënësi është i garantuar për kthimin e huasë në rast se debitori i tij
vdes.
1.6. Veprimtaritë bazë për sigurimin e të hyrave të sigurimit të jetës
Burimet kryesore të hyrjes së fondeve për institutet e sigurimit te jetës jane:
 primet që paguajnë zotëruesit e policave të sigurimit;
 të ardhurat nga investimet në letra me vlerë dhe investimet e tjera.
Institutet e sigurimit të jetës shesin policat e sigurimit si produktin kryesortë tyre në
këmbim të primeve të paguara nga klientët. Në bazë të parashikimeve që bejnë
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administratoret e institutit te sigurimit të jetës për madhesinë e fondeve që do t’u
paguajnë përfituesve, bëhet e mundur që një pjesë e shumës së primeve të marra të
jetë gjithmonë gjëndje pranë tyre. Kjo shpjegohet me pamundësinë që të gjuthë
zotëruesit e policave të përfitojnë gjatë një viti.
Të ardhurat nga investimet shpesh kanë ritme më të larta se të hyrat nga primet e
paguara. Kjo është e lidhur me politikën agresive të investimeve që ndjekin sot
kompanitë e sigurimit të jetës. Për natyrën afatgjatë të detyrimeve të tyre, (kontrata e
lidhur me zotëruesin e policës së sigurimit është afatgjatë) dhe e nevojës për të
siguruar të ardhura nga elementet e kursimit të produktit të sigurimit të jetës, keto
institucione i përqëndrojnë investimet e mjeteve monetare të tyre në instrumentë me
afat të gjatë maturimi.
Deri vitet e fundit, strategjia e investimeve të industrisë së sigurimit të jetës ka qenë e
thjeshtë: blerja e letrave me vlerë afatgjata ne tregun e kapitalit (obligacione) ose letra
me vlerë të pronësisë (aksione) dhe mbajtja e tyre deri ne maturim. Investimi në këto
instrumenta e bën të paparashikueshëm hyrjen e fitimeve prej tyre që janë në formën
e interesit ose devidentit. Një përparësi e investimeve në këto instrumente është edhe
tregtueshmëria e tyre. Kjo u jep mundesi shoqërive të sigurimit të jetës që në rast
nevoje likuiditeti, t’i shesin ato me lehtësi në tregun e kapitaleve. Pra, përgjithësi kjo
strategji bazohet në blerje dhe mbajtje të instrumentave.
Vitet e fundit, strategjia e investimeve të shoqërive të sigurimit të jetës ka pësuar
ndryshime thelbësore nga rritja e konkurrencës në treg. Këto institucione nëpërmjet
drejtimit të riskut krijojnë një portofol investimesh të gjerë, të shumëllojshëm dhe
elastik. Gjerësia dhe shumëllojshmëria e profilit shprehet ne investimet e fondeve të
instrumenteve jo vetëm në tregjet e hapura por dhe me operacione jashtë tyre.
Transaksione të tilla njihen si vendosje private (private placements) ose të
drejpërdrejta. Nepërmjet vendosjeve private, institutet e sigurimit të jetës dhe
huamarresit i kryejnë veprimet drejtpërsëdrejti. Këto transaksione eleminojnë edhe
komisionet që duhet të paguhen në bursë për regjistrimin e letrave me vlerë të
emetuara si dhe nuk përmbajnë privilegjin e thirrjes.
Politika e investimeve te instituteve te sigurimit të jetës krahas investimit të letrave
me vlerë përfshin edhe dy drejtime të tjera:

investimet e drejpërdrejta në pasuri të qëndrueshme,

dhënia hua zotëruesve të policave të sigurimit
Institutet e sigurimit të jetës për të kufizuar ndikimet negative që jep inflacioni nga të
ardhurat e siguruara nga investimi i letrave me vlerë, një pjesë të fondeve të tyre e
investojnë në pasuri të qëndrueshme. Mjaft institute të tilla veprojnë si huadhënëse
ose bashkëpronare në zbatimin e projekteve tregtare te mëdha si, komplekse
apartamentesh, ndërtesa të mëdha zyrtare, qëndra tregtare etj. Në disa raste ato i
ndertojnë, i mbajnë në pronësi dhe operojnë me këto objekte, ndersa në raste të tjera
institutet e sigurimit të jetës i ndërtojnë dhe ia shesin një pronari të ri.
Huatë për zotëruesit e polacave të sigurimit ja në një formë tjetër e zhvillimit të
biznesit të sigurimit të jetës. Si garanci për huanë e dhënë mmerren policat e
sigurimit.
Aktivet dhe pasivet e sigurimit pasqyrohen nepërmjet zërave të bilancit tëmëposhtëm
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5

Mjete
kryesore
‐ makineri e pajisje
‐ ndërtesa
investime
‐ obligacione
‐ aksione të
zakonshme
‐ aksione të
parapëlqyera
‐ investime
afatshkurtra
‐ hua mbi policat

Rezerva
sigurimesh
‐ rezerva për prime
‐ rezerva dividentësh
Shpenzime, taksa
‐ paga të personelit
‐ sigurime shoqërore
‐ kreditorë të tjerë
‐ tatimi i vlerës së
shtuar
Detyrime të
tjera

Mjete monetare
‐ mjete monetare në
arkë
‐ mjete monetare në
bankë

kapitali
‐ kapitali aksioner
‐ rezerva të
paparashikuara
‐ rezerva të tjera

1.1.7.1
Debitorë të
tjerë
1.1.7.2
Mjete të
tjera
1.1.7.3
Shuma e
mjeteve

1.1.7.4
huma e
detyrimeve

S

Në grupin e aktivit “mjete kryesore” përfshihen elemente të pasurisë së patundshme
si: makineri e pajisje, ndërtesa, mjete transporti, trualli etj. Në grupin “investime”
përfshihen të gjita investimet që shoqëria e sigurimit të jetës realizon gjatë periudhës.
Në zërin “obligacione”, përfshihen obligacionet e emetuara nga koorparatat dhe lloje
të tjera obligacionesh me afat të gjatë maturimi. Investimet e sigurimit të jetës blejnë
në treg aksione të zakonshme dhe të parapëlqyera u duke u bërë aksionere të
shoqërive tregtare.
Në zërin e “investimeve afatshkurtra” përfshihen investimet që janë bërë në blerjen e
letrave me vlerë të tregut të parasë si bono thesari, marrëveshje riblerjeje etj. Një
pjesë të aktiveve institutet e sigurimit te jetës i mbajnë në formën e mjeteve monetare
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në arkën e tyre ose të depozituara në banka. Nga gjëndja e mjeteve monetare në arkë
përballohen përfitimet në para të gatshme që rrjedhin nga zbatimi i kontratave me të
siguruarit.
Pjesa më e madhe e mjeteve monetare mbahet në formën e llogarisë rrjedhëse në
banka, ose ne formën e depozitave në to. Nepërmjet llogarive likujduese në bankë,
institutet e sigurimit të jetës kryejnë transaksionet me të tretët, ndërsa nga vendosja e
depozitave në banka ato perfitojnë interesat.
Në pasiv, grupi “rezerva sigurimesh” shpreh detyrimet kryesore të institutit të
sigurimit të jetës. Këto rezerva përfaqësojnë detyrimet e institucioneve ndaj të tretëve
për primet ose dividentët. Ne grupin “shpenzime dhe taksa” përfshihen shpenzimet
operacionale të shoqërisë së sigurimit të jetës, detyrime ndaj kreditorëve ose
furnitorëve të saj, si dhe detyrime për pagimin e tatimeve. Në grupin e pasivit
“kapitali” përfshihet kapitali aksioner si dhe gjitha llojet e rezervave që instituti
parashikon në statusin e saj. Institutet e sigurimit të jetës janë shoqëri anonime dhe
për rrjedhim kapitali i tyre përfaqësohet nga një numër aksionesh të zotëruara nga
pronarët e institutit.

1.7. Institutet e sigurimit të pasurisë
Institutet e sigurimit të pasurisë sigurojnë mbrojtjen nga humbjet që vijnë nga
fatkeqësite natyrore, të tilla si zjarri, dëmtime dhe ngjarje të tjera që dëmtojne
pasurinë apo personat. Pra, biznesi i sigurimit të pronësisë kryesisht përqëndrohet në
kufizimin e riskut nga humbjet e pasurive të tilla si: aeroplanë, mjete transporti
tokësor, ujor, shtëpi, ndërtesa tregtare, qëndra biznesi, produkte bujqësore, paratë
dhe sende të tjera të çmuara. kompanitë e sigurimit të pasurisë, ashtu si dhe
institucionet e tjera janë ndërmjetës financiarë. Ato sigurojnë fondet nga primet e
marra dhe i investojnë ato kryesisht në letra me vlerë të tregut të kapitalit
(obligacione, aksione dhe pengje). Megjithëse ka karakteristika të përbashkëta me
institutet e sigurimit të jetës biznesi i sigurimit të pasurisë ka veçoritë e tij.
Shërbimet e mbrojtjes që shiten nga kompanitë e sigurimit të pasurisë mbulojnë një
masë shumë më të gjerë të humbjeve potenciale të llojeve të ndryshme të pasurive
personale dhe të bizneseve të cilat jane të shumëllojshme.
Një tjetër ndryshim thelbësor midis siguruesve të pronësisë dhe siguruesve të jetës
është edhe parashikueshmëria e kontratave që duhet të paguhen. Parashikimi i
kontratave të sigurimit të jetës është shumë i saktë se parashikimi i kontratave të
sigurimit të pronësisë. Në kontratat e sigurimit të pasurisë, parashikimi i ngjarjeve
është shumë më i vështirë dhe kontratat nuk janë në shuma fikse. Inflacioni këtu ka
një ndryshim më të madh për shkak të rritjes së kostos së riparimit të pasurisë.
Produkti kryesor që ofrojnë institutet e sigurimit të pronësisë janë policat e sigurimit.
Polica e sigurimit është kontratë me anë të së cilës siguruesi mbrohet në rast se pasuria
e tij dëmtohet. I siguruari paguan primin e sigurimit në këmbim të këtij produkti.
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Biznesi i sigurimit të pronësise i siguron burimet financiare nepërmjet shitjes së
policave kryesisht për:
1)

2)

3)

4)
5)
6)

sigurimin e mjeteve motorike. Pasi një pronar automjeti paguan pjesën e primit
të përvitshëm të kërkuar dhe nënshkruan kontratën e policës, ai është i mbrojtur
ndaj: (1) humbjeve që rrjedhin nga detyrimi ligjor për shkak të përdorimit të
automjetit dhe (2) humbjeve që rrjedhin për shkak të dëmtimit fizik të automjetit
(kur dëmi nuk ka ardhur nga përdorimi jo i mirë i të siguruarit). Në rastin e parë
sigurohen pasagjerët ose tregtarët, ndërsa në rastin e dytë sigurohen pronarët e
automjeteve. Në vendin tonë, me ligj bëhet sigurimi i detyrueshëm i mjeteve
motorike si dhe sigurimi i udhëtarëve;
sigurimi nga zjarri. Individët ose bizneset paguajnë çdo vit prime kundrejt
policave te sigurimit nga zjarri. Mbrojtja e pasurisë e cila mund të jetë shtëpi,
ndërtesë zyrtare, dyqan tregtar, magazinë ose çdo objekt tjetër, është e
përcaktuar vetëm për dëmtime që shkaktohen nga rënia e zjarrit e cila mund të
vije nga shkaqe të ndryshme (defekt elektrik, avari tjetër ose shkarkesë
atmosferike);
sigurimi i pronarëve të shtëpive. Të siguruarit e kësaj police kompensohet për
dëmet që i shkaktohen shtëpisë si dhe pasurisë personale. Këtu përfshihen:
orenditë dhe pajisjet e ndryshme shtëpiake etj. Në këtë rast disa institute
sigurimit të pasurisë i paguajnë zotëruesit të policës edhe shpenzimet e jetesës
kur ai detyrohet të banojë jashtë shtëpisë së dëmtuar. Sigurimi është edhe një
evoluim i shërbimit që ofrojnë sot institutet e sigurimit të pasurisë. Ky lloj
sigurimi njihet si sigurim nga rreziku i shumëfishtë i pronarit të shtëpisë që
realizohet nga blerja e policës së shumëfishtë të pronarit të shtëpisë. Policat e
shumëfishta mbulojnë sot edhe dëmtimet për shkak të krimeve, shqetësimeve
civile, rënien e objekteve mbi shtëpi (psh, rënie pemësh), probleme me
eksplozionet, keqfunksionimin e energjisë elektrike etj;
sigurimi i shpërblimit për punëtorët. Siç shihet edhe nga vetë emërtimi ky
sigurim mbron punonjesit në punë në varësi të aktiviteteve;
sigurimi i marinës. Ky lloj sigurimi mbulon dëmtimet e anijeve ose mallrave në
udhëtim;
sigurimi i bizneseve. Ky mbron bizneset ndaj humbjeve nga neglizhenca, vjedhje
ose mashtrimi nëpunësve, si dhe shpenzimet e dëmtimit të mjedisit (ndotja, shiu
acid, pasoja teknologjike etj);

Perfundimi
Për të gjitha këto lloje sigurimesh, institutet e sigurimit të pronësisë marrin primet që
përbejnë edhe burimin kryesor financiar të tyre. Ato mbajnë një pjesë te mjeteve
monetare të hyra në formën e likuideve për përballuar detyrimet ndaj të siguruarve
dhe gjithë pjesën tjetër e investojnë me qëllim që të nxjerrin fitime. Edhe institutet e
sigurimit të pronësisë investojnë kryesisht në vlerë me maturim afatgjatë si
obligacione të korparatave, obligacione të qeverisë, të hekurudhave, aksione të
zakonshme, aksione të parapëlqyera si dhe investime në huatë e të koletarizuara të
pengut etj.
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Një drejtim tjetër i investimit të fondeve të grumbulluara është edhe investimi në
pasuri të patundshme (ndërtime objektesh dhe shitje ose dhenia me qira e tyre).
Gjithashtu, institutet e sigurimit të pasurise japin hua kundrejt garancive me pasuri te
patundshme.
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Turizmi, Komunikimi dhe Identitetet Lokale

•
•
•

Skenari i pergjithshem dhe rendesia e komunikimit ne sektorin turistik
Turizmi si sistem (aktore, dinamika, grupet e interesuar)
Identitetet lokale si faktore suksesi

Ky punim hedh nje veshtrim mbi dy aspekte te rendesishem te zhvillimit turistik.
Komunikimi dhe rendesia e ruajtjes dhe vleresimit te karakteristikave dalluese te
identiteteve lokale. Per te arritur ne trajtimin e ketyre dy aspekteve, eshte menduar
qe perpara te realizohet nje permbledhje e skenarit te pergjithshem te turizmit dhe
permendur parashikimet per te ardhmen. Sektor i turizmit si pothuaj gjithe sektoret e
tjere ka njohur nje renie ne vitin 2009, megjithese trimestri i fundit ka treguar nje
rritje prej +2% si dhe ka treguar qe eshte nje sektor me shkalle te larte rezistence.
Lehtesia e qarkullimit te informacioneve, ulja e çmimeve te trasportit nga nje shtet ne
tjetrin perbejne nje mundesi te jashtzakonshme per vendet e Ballkanit perendimore;
vende te pasura me bukuri dhe resurse te medha kulturore. Promocioni dhe
komunikimi i ketyre vlerave turistike duhet te kaloje nepermjet nenvizimit te
specificitetit te territorit qe jane traditat dhe trashigimia kulturore. Komunikimi
eshte lidhet me aspektin i paprekshem te produktit turistik. Qe ky komunikim te jete
i besueshem duhet te kete harmoni ndermjet produktit turistik dhe komunikimit,
duke vendosur figuren e popullsise dhe identiteteve lokale ne radhe te pare, jo vetem
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ne fazen e komunikimit, por duke perfshire popullsine lokale ne realizmin e
produktit turistik. Vendet e Ballkanit jane zona qe historikisht kane komunikuar dhe
bashkvepruar njeri me tjetrin duke influencuar ne menyre reciproke kulturen,
traditen, urbanistiken, muziken. Ne kete kontekst roli dhe rendesia e perfshirjes te
popullsise lokale ze rol primar si ne fazen e ndertimit te produktit turistik si ne fazen
e komunikimit te ketij produkti. Identitetet dhe popullsia lokale jane deshmi e kesaj
veçantie dhe njekohesisht jane element i gjalle dhe vital i cili per te evolvuar ne kohe
ka nevoje te perfshihet ne procesin e ndertimit dhe pjesmarrjen ne shperndarjen e
pasurise te krijuar nga turizmi. Paketa turistike te cilat propozojne vizita ne dy anet e
kufirit jane nje mjet per paraqitjen e nje tablloje me te gjere rreth flukseve
ekonomike, njerezore, kulturore qe historikisht jane nderthurur si dhe jane nje mjet
per krijimin e nje platforme te perbashket dhe konkrete bashkveprimi ndermjet
vendeve te ndryshme.
Turizmi dhe komunikimi
Pavaresisht impaktit negativ qe fenomene si kriza globale, situata politike
nderkombetare, frika e udhetimeve ajrore lidhur me atentatet e 2001 ne New York,
elemente te cilet jane reflektuar ne renien prej 4% ne 2009 te numrit te turistave ne
mbare boten, trimestri i fundit te vitit 2009 ka njohur nje rritje prej +2% te numrit te
turistave.

Kjo renie e te ardhurave nga turizmi ne krahasimi me nje vit me pare eshte vene re
edhe ne te ardhurat nga turizmi ne Shqiperi te cilat, per periudhen Janar – Dhjetor
2009, njohen nje renie prej 5,6% (nga 1,17 miliard Euro ne 2008 ne 1,05 miliard Euro
ne 2009) 463 . Megjithate kjo nuk duhet interpretuar si nje humbje interesi ndaj
463

Agjensia Kombetare e Turizmit – Statistika.
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Shqiperise nga turistet, perkundrazi, numri i turisteve ne 2009 eshte rritur me 34%
me shume se ne 2009, duke kapur shifren 3.050.000 persona.

Ne nivel nderkombetar Organizata Boterore e Turizmit parashikon nje rritje mesatare
4,1% deri ne vitin 2020.

Europa dhe Amerika do te kene nje rritje me te ulet se mesatarja (3,1%), megjithese
do te vazhdojne te ruajne superioritetin ne kuota tregu; kuota tregu qe sidoqofte do
te reduktohen deri ne 2020.
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Rritja e turizmit i detyrohet kryesisht rritjes te mireqenies ekonomike, reduktimi i
kostos te udhetimeve, rritjes te informacionit gje qe reflektohet gjithashtu edhe ne
faktin qe udhetimet e gjata do te rriten me 5,4% kundrejt atyre nderajonale, me 3,8%.
Aspekti i informacionit ze nje vend shume te rendesishem dhe te veshtire per tu
administruar, per arsye te heterogjenitetit dhe numrit te madh te aktoreve te
ndryshem te perfshire ne sektorin e turizmit. Faktikisht eshte me e drejte qe per kete
faktor te perdoret termi infomarketing si aktivitet qe krahas komunikimit publik
integron funksionin e ndermjetesimit kulturor.
Per sa i perket produktit turistik jane dy dimensionet te cilat kontribuojne.
Dimensioni real i perbere nga elemente te prekshem dhe te matshem (faktoret
mjedisor, historik, kulturor, infrastruktura, sherbime) dhe dimensioni perceptues i
nenkuptuar si takimi mes realitetit dhe turistit. Komunikimi ka nje rol thelbesor tek
te dy, por ne rastin e dimensionit perceptues eshte me i veshtire te kontrollohet.
Impakti i dimensionit perceptues eshte i larte; endrra e çdo kujt qe merret me
marketing eshte qe produkti i tij te ngulitet ne imagjinaten kolektive. Historia, arti,
kultura, fushata reklamimi por edhe strumenta te tjere jo te zakonshem si nje film,
nje koncert jane faktore te rendesishem ne krijimin e idese qe publiku ka rreth nje
zone. Raporti mes turizmit dhe komunikimit eshte i forte dhe nuk ka nje linje
ndarese e sakte ku mbaron njera dhe fillon tjetra. Komunikimi mbi nje produkt
turistik mund te filloje qe ne fazen e ndertimit. Ndertesa me e larte ne bote, kulla
Burj ne Dubai ushtronte impaktin e vet pa mbaruar faza e ndertimit. Pritshmeria dhe
kurioziteti u krijua nepermjet komunikimit te zgjuar nga prodhuesit mbi
karakteristikat teknike te asaj qe kur te mbaronte, do te ishte ndertesa me e larte ne
bote.
Nese mund te perdorim nje krahasim per raportin mes turizmit dhe komunikimit do
te ishte ai mes hardware dhe software, ku njeri nuk mund te ekzistoje pa tjetrin; ana
fizike duhet te integrohet me anen virtuale.
Turizmi si sistem: aktore, dinamika, perspektiva.
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Njohja e karakteristikave dhe dinamikave te nje organizate eshte hap i pare drejt
ndertimit te aksioneve sinergjike me qellim mbeshtetjen dhe rritjen e turizmit lokal.
Per nga pikepamja e organizative, zhvillimi i sektorit turistik kalon neper tre faza, qe
mund ti quajme ne nivel “biznesi”, “rrjeti” dhe “sistemi”. Duke i vleresuar ne menyre
te veçante sipas faktoreve te ndryshem, do te kemi nje tabele:
Faza
III
–
Variabel
Faza I – Biznesi Faza II – Rrjeti
Sistemi
Marredheniet
Personale
Formalizuar
Bashkeveprues
Aktiviteti
Sipermarres
Drejtimi

Personeli
perfshire
Pikepamja
Kohore

i

nivel Biznesi

nivel Grupi

nivel Sistemi

Fokusimi
ne
njesi te veçante
biznesi

Fokusimi ne
aktivitetin
rrjetit

Formim kufizuar
ne
aspektin
teknik

Formim
ne
aspektin teknik,
bashkveprues.

Formim
ne
aspektin teknik,
bashkveprues,
nderkombetar.

E Shkurter

E Mesem

E Gjate

e

Fokusimi

Nga pikepamja e marredhenieve ne ambjent, ne fazen e pare raportet jane personale
dhe te drejteperdrejta. Agjensia e udhetimeve, agjensia e transportit, hoteli,
restoranti, istitucionet publike veprojne ne menyre te pavarur nga njeri‐tjetri. Ne
fazen e dyte, marredheniet jane ne nivel rrjeti, pra klienti, turisti njeh rrugen qe do te
ndjekin qe ne fillim si rezultat i komunikimit ndermjet organizatave te ndryshme.
Agjensia e udhetimet orienton klientin mbi hotelin, krijohen rrjetet e komunikimit,
marketingut, prenotimeve. Sidoqofte eshte vetem ne fazen e trete kur, pasi secili nga
aktoret e interesuar (agjensia e udhetimeve, agjensia e trasportit, hoteli, restoranti,
istitucionet publike etj) eshte ndergjegjesuar mbi rendesine e veprimit ne grup, kemi
ate qe mund ta quajme “produkti i perbashket”.
Aktiviteti sipermarres ndryshon ne tre fazat. Ne fazen e pare efiçenca kerkohet
manaxhimin e brendshem dhe drejtimin operacional te organizates. Ne fazat e
metejshme efiçenca kerkohet ne ne nje zinxhir vlerash te cilat i kalojne dimensionet e
biznesit te veçante. Krijohen keshtu integrimet vertikale mes strukturave te
ndryshme (prenotimi‐pritja‐largimi) si dhe integrime horizontale, me synim oferten e
produkteve/sherbimeve aksesore.
Horizonti kohor gjithashtu ndryshon me kalimin e kohes. Ne fazen e pare,
perqendrimi eshte ne maksimizimin e efiçences te cikleve te shkurta kohore.
Raportet me klientin jane te drejtperdrejte dhe kane karakteristike
kontratuale/konfliktuale. Ne fazen e dyte, ndertimi i marredhenive pak a shume te
qendrueshme mes organizatave te ndryshme krijon mundesine e perspektivave me te
gjata kohore. Ne kete rast eshte me lehte marrja e vendimeve nese duhen te
ndermerren apo jo investime afatgjata. Ne fazen e trete organizatat e ndryshme ne
kuadrin bashkevprimit me synim arritjen e objektivave te perbashketa, perspektiva
kohore eshte disavjeçare.
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Ne Shqiperi pa dyshim mund te thuhet qe zhvillimi turizmit gjendet akoma ne fazen
e pare. Sipermarrja nuk del jashte dimensioneve te biznesit, ai kufizohet ne drejtimin
operacional te njesise te veçante biznesi cilido qofte ky, hotel, restorant, dyqan,
transporti, sherbimet mjekesore. Marredheniet me klientin jane te tipit te
drejtperdrejte dhe te bazuar vetem ne reputacionin dhe opinionet e te afermeve. Se
fundmi ka raste kur dallohen shenja te vogla te krijimit te rrjeteve te bashkveprimit
agjensi turistike‐hotele‐transport nepermjet reklamimit te hoteleve apo strukturave
pritese nga agjensi te ndryshme turistike. Sidoqofte kjo eshte akoma teper larg
krijimit te nje rrjeti turistik. Interes paraqesin raste te veçanta agjensish turistike
shqiptare te Shkoder te cilat reklamojne struktura hotelerie (pushime verore apo dhe
dimerore). Nga ana shqiptare ofrohet sherbimi i prenotimit dhe transportit drejt
Malit te Zi. Nga ana tjeter paraqet interes iniciativa e nje aktiviteti turistik nga agjensi
te ndryshme malazese te cilet merren me shoqerimin e turisteve te ndryshem ne
struktura me interes historik, kulturor, muzeumental ne te dy anet e kufirit.
Rajoni i Shkodrës paraqet një potencial të madh për turizmin. Në zonën e Shkodrës
ekziston një gamë e gjerë e atraksioneve turistike, që nga malet e malësisë deri në
bregdetin mesdhetar të Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të madh në Ballkan tek
masivi shkëmbor i Kështjellës Rozafa, e cila qëndron madhështore mbi një qytet që
deri para 100 vitesh kishte një lum të lundrueshëm që sillte anije mallrash e
pasagjerësh deri në zemrën e tij 464 .
Qyteti i Shkodrës, me një histori 2400 vjeçare, ka ardhur deri në ditët e sotme me një
trashëgimi të ruajtur, të tille si kalaja, kishat dhe xhamitë, muzeu arkeologjik,
shtëpitë dhe rrugët e vjetra karakteristike, një arkiv të pasur e të rrallë fotografish,
këngë e zakone të përbashkëta.
Liqeni i Shkodrës përfaqëson një rajon me potenciale të mëdha për argëtim dhe
zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Zona ofron mundësi turistike natyrore dhe
kulturore me atraksione të shumta natyrore dhe kulturore 465 .
Ka një interes në rritje të vizitorëve lokalë dhe ndërkombëtarë që vizitojnë Alpet
Shqiptare, të pasura me tradita kulturore dhe bukuri natyrore, gjithmonë duke i
konsideruar si një synim për t’i zbuluar.
Vitet e fundit, edhe qarku i Shkodrës ka ndjekur trendin pozitiv që ka pasur Shqipëria
për sa i përket numrit të vizitorëve. Statistikat zyrtare për numrin e vizitorëve që
kalojnë në pikat kufitare të rajonit të Shkodrës tregojnë për një rritje pak a shumë
konstante prej 30% në vit për 4 vitet e fundit. Një pjesë të mirë të këtyre vizitorëve e
zënë turistë që vizitojnë Shkodrën si pjesë e paketave turistike të Kroacisë dhe Malit
të Zi. Në pjesën më të madhe janë vizitorë nga Europa Perëndimore por vihet re një
prani gjithnjë e më e madhe e vizitorëve edhe nga Europa Lindore e nga vende të
tjera. Ato kryesisht janë vizitorë që vizitojnë Shkodrën për një ditë dhe kthehen
përsëri në drejtim të Malit të Zi. Vetëm një pjesë e vogël e tyre vazhdojn udhëtimin
në qytete ose destinacione të tjera shqiptare. Zgjatja e kohëqëndrimit të tyre në
Shkodër, është një nga sfidat më të rëndësishme me të cilën përballet sot pushteti
lokal dhe bizneset e rajonit.
Ka një tendencë rritjeje e numrit të vizitorëve që vijnë në Shkodër me ture të
vetëorganizuara (me motorë, biçikleta, campers etj). Koha e qëndrimit të tyre është
464

Plani Strategjik i Veprimit për Liqenin e Shkodrës – Shqipëri & Mal i ZI, 2007, Projekt i BB
Projekti i Menaxhimit të Integruar të Ekosistemit të Liqenit të Shkodrës ‐ Studim i Bankës
Botërore.
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më e gjatë, për vetë natyrën e organizimit dhe të udhëtimit të tyre, por përmirësimi i
informacionit, i promocionit dhe i shërbimeve për to do të rriste me siguri kohën e
qëndrimit.
Një kontigjent shumë të rëndësishëm të vizitorëve në Shkodër e përbëjnë pushuesit
kosovarë nga Kosova dhe atyre të emigruar kryesisht në Europë. Ky kontigjent
preferojnë turizmin e rërës dhe detit pra zgjedhin të pushojnë në plazhin e Velipojës.
Këtë vjeshtë ka pasur rritje të numrit të vizitorëve kosovarë të organizuar (kryesisht
nxënës të shkollave) të cilët bëjnë tur në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ato janë të
orientuar kryesisht drejt turizmit kulturor dhe didaktik dhe këto vizita iu shërbejnë
kryesisht për ilustrimin e lëndëve të historisë dhe gjeografisë.
Vitet e fundit ka përmirësim të ndjeshëm të infrastrukturës dhe akses drejt rajonit të
Shkodrës. Kjo ka bërë që udhëtimi të bëhet më komod më i këndëshëm dhe c’është
më kryesorja më i shpejtë. Nga ajri, nëpërmjet aeroportit të Rinasit “Nënë Tereza”,
Tiranë (85 km, 75 minuta) dhe atij të Podgoricës, Mali i Zi (55 km, 60 minuta duke
kaluar nga Hani i Hotit). Nga porti i Tivarit, Mali i Zi (60 km, 80 minuta duke kaluar
nga pika e kalimit kufitar të Muriqanit).
Ka tri pika kalimi të kufirit me Malin e Zi (Muriqani 13 km nga Shkodra, Hani i Hotit
30 km nga Shkodra, si dhe një lidhje me traget me Virpazarin nëpërmjet liqenit, e
hapur kohët e fundit, por ende jo funksionale).
Sektori turistik paraqet rendesi shume te madhe ne zhvillimin socio‐ekonomik.
Dimensioni kulturor i cili ka trajta te perbashketa ne vende te ndryshme eshte i
lidhur ngushte me historine e popujve mesdhetar. Duhet thene se nuk jane
evidentuar programe apo strategji te perbashketa mes Shqiperise dhe Malit te Zi per
shfrytezimin ne me menyre te duhur te ketij resursi. Mesdheu, bregdeti malazes dhe
shqiptar, jane te pasur me qendra historike, kulturore me nje vitalitet te larte.
Turizmi kulturor nuk duhet lidhur ne menyre te ngushte vetem me pasurite artistike,
por edhe me kulturen popullore, produktet, traditat dhe festat lokale. Optimizimi i
ketyre resurseve duhet te vije nga bashkveprimi ndermjet sektorit privat – i perfshire
ne strukturat pritese si hotele, restorante, ‐ dhe sektori privat, ‐ administrues i
objekteve kulturore. Zhvillimi socio‐ekonomik i ketyre vendeve eshte karakterizuar si
nga nje fluks i vazhdueshem marredheniesh ekonomike dhe kulturore, te cilat
vazhdojne te ecin me intensitet, pavaresisht luhatjeve ne kohe si psh. nderprerja e
marredhenieve te lira Shqiperi‐Mal i Zi gjate periudhes se komunizmit. Ne kete
kontekst lind nevoja e theksimit te rolit te turizmit si faktor integrues. Perveç
avantazheve qe sjell si faktor stabiliteti dhe sigurie, turizmi hedh baza te shendosha
per zhvillim ekonomik dhe mireqenie te popullsise.
Identitetet Lokale
Me perjashtim te rasteve te rralla, nje zone nuk eshte nje produkt turistik ne vetvete,
por pothuajse çdo zone mund te aspirojne per tu shnderruar si e tille.

1. Ndjenja e perkatesise, nje sistem kompleks vlerash, sjelljesh, model kulturor i
cili quhet identitet lokal
2. Per identitet lokal pra quajme ate aftesi per ta lidhur kete ndjenje perkatesie
me nje territor te caktuar; nese territori ne fjale ka kete aftesi, atehere
ekzistojne mundesite per ta shnderruar ne produkt turistik.
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3. Ne vazhdim, mund te quajme identitet lokal nje rrjet elementesh te
prekshem dhe te paprekshem, te cilet te perceptohen nga popullata lokale si
pjese perberese e trashigimise dhe pasurise kolektive.
Krijimi i Produktit Turistik duke u nisur nga Identitetet Lokale
Pjesmarrje, kontributi i popullsise lokale ne
vleresimin i elementeve karakteristike
Ulet
Larte
Identifikimi

Min

funksional i
Percaktim i Thjeshte

Univers
kulturor

vlerash,

Produktit Turistik
me territorin
Max
Produkt turistik me
Produkte marke te
vlere te shtuar per
lidhur me territorin
kolektivitetin

Percaktim i Thjeshte: Identifikim i thjeshte si zone gjeografike, njesi administrative
Univers Vlerash, Kulturor: Pike referimi, por qe jo detyrimisht sjell mireqenie te
popullsia lokale
Produkte marke te lidhur me territorin: Avantazh konkurrues i sistemit turistik ne
pergjithesi, por popullsia lokale duke mos qene e perfshire ne mase nuk merr pjese ne
shperndarjen e pasurise qe krijohet.
Produkt turistik me vlere te shtuar per kolektivitetin: Produkti turistik identifikohet
ne menyre te menjehereshme me nje territor te caktuar si dhe pjesmarrja dhe
kontributi i popullsise lokale ne ndertimin e ben te dallueshem edhe nga produkte te
tjera turistike me te njejtat karakteristika.
Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve ne publikimin e Strategjise
Sektoriale te Turizmit 2007 – 2013, jep te dhena interesante mbi shperndarjen e
hoteleve ne zonat turistike shqiptare. Zona e Velipojes ze vendin e pare me me shume
se 100 hotele.
Shperndarja e Hoteleve ne Shqiperi, Qershor 2008
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Fragmentimi i titujve te pronesise te strukturave pritese, hoteleve, restorante si dhe
zhvillimi me prioritet i strukturave akomoduese me kapacitet mesatar 60‐70 dhoma
neqoftese nga njera ane ka krijuar mangesi per sa i perket krijimit te nje strategjie te
perbashket, nga ana tjeter i ka rezistuar, duke u bere nje barriere ndaj ketij
standartizimi.
Identitetet lokale i gjejme ne produktet apo sjelljet?
Proceset e modernizimit nuk zhduk kulturen popullore, por perfshin edhe themelet
ne te cilat kjo kulture bazohet.
Karakteristika dalluese e nje territori nuk qendron vetem te objektet apo simbolet.
Identiteti lokal nuk mund te kufizohet tek nje numer produktesh; keto produkte
marrin vlere ne vetvete vetem atehere kur ato marrin vlere apo domethenie ne
popullsine lokale ku prodhohen.
Tradita, ne kuptimin e riperseritjes sjelljeve, nuk eshte i vetmi burim i
karakteristikave dalluese e nje territori. Jeta e perditshme eshte gjithashtu nje burim i
rendesishem
Roli i popullsise lokale ne zhvillimin turistik.
1. Zhvillimi turistik sjell rritje te cilesise te jetes, rritje te mireqenies nese ne
radhe te pare jane te perfshire popullsia lokale. Perfshirja nenkupton,
a) Pershirje ne aktivitetin turitik. Popullsia lokale eshte shitesi. Ai
njeh, promovon cilesite e territorit te vet.
b) Perfshirje ne shperndarjen e pasurise te krijuar
2. Popullsia lokale ka trajta te veçanta te ruajtura ne kohe te cilat e dallojne
ate nga te tjeret.
Ajo eshte pjese perberese e identitetit lokal.
Ne kontekstin e siperpermendur ze rol integrimi i popullsise lokale ne zhvillimin e
territorit dhe rolin e komunikimit te vlerava turistike te nje territori te veçante.
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Komunikimi i vlerave te zonave turistike duhet te marre paraysh perfshirjen te
popullsise lokale me eksperiencen dhe trashegimine kulturore si element dallues i nje
territori.
Konkluzione dhe Rreziqet qe duhen shmangur.
Identiteti lokal nuk duhen komunikuar si nje perfaqesim melankonik i se shkuares.
Produktet e kultures popullore rrezikojne te mbesin te lidhur ne menyre te
pashmngshme me te kaluaren, pa pasur asnje mundesi per rinovim. Komunikimi
duhet te marre parasysh paraqitjen e elemteve te modernitetit, te cilet ne menyre te
paevitueshme behen pjese e realitetit.
Popullsia lokale duhet te te jete protagonist. Ekziston rreziku qe fokusimi ne menyre
ekskluzive tek “ figura e turistit” duke e vendosur ne plan te dyte popullsine lokale, te
sjelle si pasoje, qe brenda nje periudhe te shkurter kohore te konsumohen veçorite e
territorit si dhe popullsia lokale duke qene e perjashtur, nuk eshte ne gjendje te
rindertohet. Kjo lidhet me rrezikun e homogjenizimit e ofertes turistike si pasoje e
globalizimit. Rreziku i standartizimit, krijimit te nje oferte turistike per konsum te
menjehershem shkaterron aftesite rinovuese te realiteteve lokale dhe mbi te gjitha
eshte nje model i cili nuk mund te rezistojne kohes ne periudha afatgjata.
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MSC. Romina Radonshiqi
Human resources as an important condition in development of
organization
Abstract
This article is based on research as of the strategys and management of human
resource management to identify important factors among the strategies of the
company, its human resources and performance results. Identifying of globalization
countries and organization within themself are become multicultural.
This article represents an important challenge and an opportunity for the
management of human resources. The development of human resources is made an
essential component because any development process is directed by the human
factor. Many organizations have paid attention to the system of the performance
management as a tool to generate competitive avantages inimitable from other
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competitive companies. Improving the performance of employees is essential and at
the same time a challenge for each company. Finally the discussion reveals that the
development of human resources closely related with the factors such as:
Recruitment policies, patterns of labor market, age and staff experience. For this
reason the development policies of human resource must be reviewed during the
whole time to adapted with the change of the environment.
1.1Human Resource Management
Human resource management is an issue for an organization's human resource
management department and is also the responsibility of leaders and managers. The
company’s mission and goals are linked to the HRM planning process.
Human resource management covers the areas of labor and employment such as:
 Equal Opportunity
 Recruitment at work
 Career Development
 Rewards
 Motivation
 Employee relations
 Power and influence
The organization does not expect the HRM function to react to its requests, it expects
HRM function to proactively propose new solutions, new procedures and new
policies to keep the competitive advantage on the market. A company should first
become aware of the needs of its employees, and at a later stage, understand and
evaluate these needs in order to make its employees perceive their job as a part of
their personal life, and not as a routine obligation.
To that end, human resource management is very crucial for the whole function of an
organization because it assists the organization to create loyal employees, who are
ready to offer their best. Successful companies are those that consider their human
capital as their most important asset.
Strategic management can be viewed as an approximation of strategic human
resource management with the goals of the organization and the direction that it
wants to have in the future. This concept has to do with issues related to people for a
long period as well as macro issues to regarding the structures, quality, values and
inter communication resources for the future.
Strategic management can be defined as:
• All those activities that affect on the behavior of individuals in their efforts to
formulate and implement strategic business needs.
• The key to improved business performance.
1.2Strategic planification
Strategic planification is a process in which members of an organization predict the
future and draft necessary procedures and operations to achieve their goals. Another
aspect is the importance is planification of human resource needs.
The planification of human resource needs is an importance process at work because
every company should use efficentely their employees. Every company should plan
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how many employees it needs in all positions. Bad planificationof the staff needs a lot
to the company.
A good planification of human resource within a company could give a chance to the
employees to plan their opportunities for the personal development and also to plan
their career. The companies should predict systematically supply and demand of
workforce in future periods.
Companies also need to ensure a sufficient number of employees in the right position
so the formula right person in the right position, in order to achieve efficiency and
effectiveness at work.
Human resource management should be one of the key elements of strategic and
global planification for each company which must be predicted an integrated system
of human resources in the strategic development.
Integration can be achieved on two levels:
1. Strategic Level‐The strategy of Human recource management includes global
development strategy and other functional of the activities.
2. Operational Level‐ Action plans can schedule specfic operations that can that
can be obtained from the human resources in order to that integration
succesed
On the other side the manager of Human Resources, in collaboration with the leaders
do staff inventory, considering the strengths and weaknesses of the company. This
inventory should be in done according to the: age, level of quality at work, hopes for
the future of the business, and also needs of different categories of education,
knowledge, competencies, performance etc.
Effective human resource management enables employees to contribute effective and
productive manner to the overall direction of the company in order to achieve the
goals and objectives of the organization. Modern concepts of human resource
management means the management the competencies management, customer
satisfaction from service and from the responsibility of the employee.
HR executives are increasingly aware that without attracting, developing and skilled
employees, the company can not provide satisfaction of the client, so to make sure
continued development. In Albania, the function of human resource has often been
limited to some specific activities such as: employee salaries, vacations, absences, etc.
These activities are known as office of staff.
The modern concept of function of human resources includes the evaluation of
strategic needs of human resource needs assessment, identification of competencies
in order to realise the strategies and the organise vision the management,
recruitment management, integration of employees, training, promotions and its
evaluation management. We can say with certainty that in Albania the modern
concept of human resource management, conceived like in the west is far away from
the application in local compaies.
This analysis presents some factors that influence human resource practices in
Albanian companies.
The organization in Albania
The economy of Albania has undergone a transition. After collapse of economy in
Albania the system economic based in Small and Miedium Enterprises, but big
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companies are few in number. Changes in the patterns of employment in Albania, as
in most other countries in region, have been enormous. Like its neighbours, Albania
has found the transition from guaranteed full employment to a market‐based
employment model difficult, and job creation in the formal private sector has been
weak 466 .
The informal economy is an important contributor to employment and production in
Albania but is also characterised by tax evasion and avoidance of legal regulations,
which is why it is a hotly debated issue. Informal employment 467 is important both to
the economy and to the welfare of many households; however, it is also significantly
correlated with low earnings, poverty, and vulnerability.
Political and economic instability (difference of salaries in Albania is very high in
comparison withother European countries), that exists for a long times in Albania has
caused a major disadvantage which has a direct impact on human resources. The
major job losses that occurred during the early years of transition could not be
compensated for by jobs in newly emerging sectors 468 , such as manufacturing,
construction and services.
This disadvantages is emigration, which has brought a clime of uncertainly for
human recourse managers. The lack of skilled workers represents a major constraint
on further. However are made attempt to minimize the inequalities between men
and women.
In this way, conluded that human recsources are called by most Albanian
entrepreneurs as an addition cost that don’t generate profits in an investment with
long‐term prespective. As a result, an efficient management of career is not the
priority of Albanian owners. The lows and policies that related modern human
resource management and their development is do not exist in Albania. Another
important factor is even the social and cultural environment. Albanian society is a
society with moderately masculine trend,
According of statistic a large percentage of women are in importante position but the
most importante position are the men 469 .
Albania society culture in the majority of organization is “variable”. The employees
haven’t determined their specific duties, they cover many positions in the same time,
accept changes of duties, plans and programs can be modified. The organzations do
not make a description of position, they apply a horizontal specialization of work not
vertical as Anglo‐Saxon enterprises.
Selection of employees is another problem. In Albania in state and privat enterprises
hasn’t transpartent process in recruitment, because prioritize friend and the family.
Nepotism is the desease of Albania society.
There is a strong need to improve Business Planning, Management Systems and
Human Resource Management among Albanian enterprises. Furthermore, there
appears to be a lack of awareness about the importance of strategic and business
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planning, as key functions in the company. This is particularly true among the very
small enterprises, where management is often centred around the enterprise owner.
Moreover, the relationship between enterprise owner and the management/ workers
(often organised by work descriptions, incentive schemes and organisational
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schemes) needs strengthening.
The Albanian enterprise owners/managers regard verbal communication skills as
important and that these skills will be increasingly important to them in the future.
The most highly regarded verbal communication skills (now and for the future) were
Negotiation skills, Appraisal, Faceto‐ Face communication, Counselling,
Interpersonal skills, Disciplinary, Assertiveness skills and Coaching.
These should be an integrate part of training modules aimed at strengthening the
overall management capacity of Albanian SMEs. Furthermore, some communication
skills, such as Appraisal, Counselling and Disciplinary, are integrating parts of an
enterprise’s human resource management system. The expressed perceptions of
needs for improvement focused also on human resource management, namely in
relation to staff hiring and day‐to‐day management and orientation.
Motivation is closely related to organisational culture which is an essential aspect of
HRM.

Conclusions and Recommendations

583

-

The management of human resource study the nature and regulation of the
employment relationship.

-

Development of human resource is become an essential component, it’s
because of the development process are motivated by human factor.

-

In Albania the modern concepts of human resource management as in
western is far away in local company.

-

The availability of skilled and productive employees is a top priority for
businesses of any size and in any industry.

-

In Albania, the modern of human resource management of all the fuctions a
manager performs motivating employees is maybe more complex. This is
because that the motivate of staff changes constantly.

-

Managers should pay attention reward and stimulation scheme because only
this way the employees can be motivate and may be more efficient in their
work.

-

Establish clear objectives help employees to focus in better specific tasks and
company’s goals.

-

A structured system of evaluation can helps employees to feel that their work
will evaluate by manager.
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Menaxhimi dhe zhvillimi i produkteve të reja në Kosovë‐
prodhuesit vendor
Abstract
Managing new product, as well as their development is one of the main components
in an enterprise. It needs to go behind the existing products by exploring the
market in a due time and due place. A progressive enterprise has a new
production to take into account development as an essential element of its
producing policy. This thesis aims to display problems faced by the Kosovo
enterprises, to identify factors for their development, the manner of
behaviour of managers in Kosovo companies and to identify strategies that
provided results through the increase of work productivity.
A specific aim is to find out the key factors of development of new products in
Kosovo enterprises, but also to specify their importance in the country`s economic
development. The development conditions in Kosovo and the stage of a market
economy imposes to us orientation towards getting acquainted with new methods of
management of enterprises, management of products and marketing.
Key words: New products, managers, enterprises, development strategies..
1.Hyrje
Ndër faktorët kyçe të një ndërmarje është padyshim menaxhimi dhe zhvillimi i
produkteve të reja , me qëllim të ekzistimit të saj në treg ku konkurrenca është e ashpër
për marrje të tregjeve. Një firmë progresive ka prodhim të ri për t'u marrë parasysh
zhvillimin si një element thelbësor i politikës së saj të prodhimit dhe ekzistimin e saj në
treg.Inovacioni është thelbi i të gjitha rritjeve. Kjo është veçanërisht e vërtetë në
marketing.
Në një kohë të përparime teknologjike, ndryshimi është një përfundim i natyrshëm, çdo
ndërmarje duhet të ketë kujdesë nga ndryshimet që viejnë prej mjedisit që e rrethon,
njerëzit gjithnjë kërkojnë risi në treg lehtësime në produkte, me çmime të favorshme,
sipas modës më të re etj. Ekonomia e Kosovës ka resurse të mjaftueshme për
hulumtimin e tregut dhe zhvillimin e produkteve të reja tek NVM‐ prodhimin e
lëngjeve por, kërkohet një menaxhim i mirë i bazuar në planin e zhvillimit për secilin
produkt, ndërmarjet duhet të jenë sa më lojale ndaj konkurentëve dhe konsumatorëve,
hulumtimi i tregut të bëhet në kohën e duhur dhe në vendin e duhur.
Për zhvillimin e produkteve në Kosovë kërkohet edhe mbështetje nga institucionet e
vendit, të u jipet hapsirë e mjaftueshme ndërmarësve për zhvillimin e veprimtarisë së
tyre p.sh krijimin e një ambienti sa më të volitshëm për NVM‐të, rregullimin e
legjislacionit për eksportimin e produkteve të reja etj.
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Menaxhmenti kreativ kërkon gjithnjë ndryshime në aspektin e e kërkimit të shtigjeve
të reja të zhvilimit e sidomos në një mjedis dinamik.
Qëllimet e hulumtimit

‐

Sa e hulumtojnë tregun Nvm në Kosovë‐prodhuesit e lëngjeve për futjen në
treg të produkteve të reja.

‐

Si do të ndikojë menaxhimi i produkteve të reja tek NVM në Kosovë‐
prodhuesit e lëngjeve në veprimtarit e tjera.

‐

Cilët janë faktorët që ndikojnë në zhvillimin e produkteve Kosovare‐
prodhuesit e lëngjeve tek NVM në Kosovë.

Vështimi
Ekonomia e tregut të suksesshëm për vendin e vogël si është Kosova qëndron në
hapjen e ekonomisë së saj. Ajo prodhon produkte kualitative për plasimin në tregjet
e huaja, me qëllim të zhvillimit ekonomik si dhe në stabilitetin ekonomik dhe social i
cili bazohet në bashkëpunimin në mes të gjitha subjekteve relevante brenda shtetit,
në menyrë që të penetrohet në tregje të jashtme dhe të ketë orientim drejt eksportit
është e nevojshme aftësia e lart konkuruese e ndërmarjeve posaqërisht atyre
prodhuese. Me ketë theksohen disa elemente kryesore të politikës ekonomike të
mbrendshme dhe të jashtme.
Definimi i produktit të ri 470

Me produkt të ri nënkuptohet produkti ose shërbimi që përmban risi të plota të
panjohura për ndërmarjen, për tregun,ose për ndërmarjen dhe tregun.
471
Termi produkt i ri, tregon se në treg lansohet një produkt i cili deri në qastin e
lansimit nuk ka ekzistuar, produkti i ri dallon se ka trajta dhe forma të reja, se nuk
është fare i njohur për tregun dhe i cili është më i avancuar nga produktet
ekzistuese.Produkti i ri përmbush nevoja të reja të konsumatorëve, prandaj, nga kjo
prizmë i ka përparësitë e veta. Produkti i ri është aq i diferencuar sa që pa dyshim,
nuk përmban kurrfarë ngjajshmërie me produktin e vjetër. Në vendet e zhvilluara
intervali vali kohor iproduktit të ri zgjatë vetëm disa muaj.Aktivitetet kërkimoro‐
zhvillimore janë në gjendje dita më ditë të zbulojnë inovacione të reja e sidomos në
vendët me zhvilllim të lartë.
Metodologjia

470
471

Prof.Dr. Ali Jakupi: Bazat e Marketingut; Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 1995,fq 243
Prof.Dr.Besim Beqaj, Disertacion Doktorature, Prishtinë, 2003,fq.28
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Apliki i metodës analitike është rreth Menaxhimit të produkteve të reja.
‐Apliki i metodës Komparative (krahasuese) është nxjerrja e të dhënave për lëngjet
dhe krahasimi i tyre ndërmjet veti.
‐Aplikimi i metodës grafike rëndësia e variablave ku është shprehur në grafikone.
‐Aplikimi i metodës statistikore është bërë nxjerrja e të dhënave në baza statistikorë
për aktivitet të ndryshme.
Gjetja dhe interpretimi i tyre
Hulumtimi i tregut për produktet në Kosovë bëhet më këtë përqindje:

Po
Ndonjëherë
Jo

57%
35%
8%

Nga ndërmarjet e hulumtuara 57% kanë pohuar se bëjnë hulumtimin e tregut, 35%
ndonjëherë dhe 8% kanë dhënë përgjigjje negative.
Shpesh herë ndërmarjet nuk kanë Menaxherë të hulumtimit të tregut për arsye të
kostos së përgjithshme duke mos e patur parasysh rëndësinë dhe sjelljen e profitit për
të ardhmen nga hulumtimi i tregut në kohën e duhur nga njerëzit e duhur.
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Pengesat që i hasin prodhuesit Kosovar në
zhvillimin e produkteve të reja
100%
Pengesat që i hasin
prodhuesit Kosovar në
zhvillimin e
produkteve të reja

0%

Struktura ligjore jo e favorshme
për produktet vendore
Konkurrenca jolojale
Mungesa e investitorëve të huaj
Faktorët e tjerë

60%
25%
13%
2%

Një ndër problemet kyçe tek prodhuesit e lëngjeve është struktura ligjore jo e
favorshme për produktet vendore ( futja e akcizë për prodhuesit e lëngjeve në Prill,
2012), konkurrenca jolojale , mungesa e investitorëve të huaj në Kosovë, për shkak të
mungesë së sigurisë për investimin e tyre dhe shume faktorë të tjerë të cilët ndikojnë
që produktet Kosovare mos të jenë konkuruese me produktet e importuara nga
vendet e ndryshme.

Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e produkteve të
reja në Kosovë
Hulumtimi i nevojave
të konsumatorit

Hulumtimi i nevojave të konsumatorit

52%

Përdorimi i metodës Braimstorming

20%

Hulumtimi i konkurrencës

15%

Faktorët e tjerë

13%

Hulumtimi i nevojave të konsumatorit është një faktorë që ndikon në zhvillimin e
produktve të reja e cila është përfshi rreth 52%, pastaj përdorimi i metodës
Braimstorming është mjaft e rëndësishme ku ka treguar rezultate të mira në shumë
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vende të zhvilluara, hulumtimi i konkurrencës ka rëndësinë e hulumtimit të
produkteve ekzistuese në treg dhe zhvillimin e idesë se çfarë produkti të ofrojmë, pa
dyshim se edhe shume faktorë kanë rëndësinë e tyre për zhvillimin e produkteve të
reja.
Konkludimi
Nga ky punim kemi konstatuar se ndermarrjet Kosovare nuk i kushtojnë rëndësi
cilësissë apo informimit të konsumatorit për produkte ekzituese ata mendojnë se fitimi
arrihet vetëm me ngritje të çmimit, konkludimet janë:




Mungesa e hulumtimeve të tregut
Mungesa e informatave për produktet e reja
Mungesa e poltika shtetërore për zhvillimin e produkteve etj.

Inovacioni është thelbi i të gjitha rritjeve. Në një kohë të përparime teknologjike,
ndryshimi është një përfundim i natyrshëm, çdo ndërmarje duhet të ketë kujdes nga
ndryshimet që vijnë prej mjedisit që e rrethon, njerëzit gjithnjë kërkojnë risi në treg
lehtësime në produkte, me çmime të favorshme, sipas modës më të re etj,
Rekomandimi
Në kuadër të realitetit të sotëm ekonomik në Kosovë që paraqitet është mjaft komplekse dhe
më ndryshime të vazhdueshme.Tregu i Kosovës si rezultat i zhvillimeve tekniko teknologjike
ka ndikuar në rritjen e kërkesës për zhvillimin e produkteve të reja, mirëpo, tregu Kosovar
është i stërmbushur me produkte të cilësisë së dyshimtë, andaj kërkohet edhe një kombinim i
metodave dhe teknologjisë më bashkëkohore me resurset njerëzore, nje qeshtje qe duhet te ju
kushtohet kujdes është se ndërmarjet kosovare duhet të rrisin cilësinë e produkteve dhe në
minimizimin e kostos totale për të qenë konkurent në treg.
Rekomandimet për ndërmarrjet Kosovare janë:

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zhvillimi i konceptit të Marketingut
Zhvillimi i strategjive
Pjesëmarrja nëpër panaire
Ngritje ne cilësisë
Çdo ndërmarrje duhet të ketë menaxherë të marketingut që të bëjnë huulmtimin e
tregut për produktet ekzistuese.
Përdorimi i burimeve i burimeve të jashtme dhe të brendshme për zhvillimin e ideve
të reja etj.

Ekonomia e Kosovës ka resurse të mjaftueshme për hulumtimin e tregut dhe zhvillimin e
produkteve tek NVM por, kërkohet një menaxhim i mirë i bazuar në planin e zhvillimit për
secilin produkt, ndërmarjet duhet të jenë sa më lojale ndaj konkurentëve dhe konsumatorëve,
hulumtimi i tregut të bëhet në kohën e duhur dhe në vendin e duhur.Ndërmarjet Kosovare kanë
resurse por, Vëmnedje e posaçme duhet të ju kushtohet konkurrencës me produktet e reja,
zhvillimimeve teknologjike për prodhimin e produkteve sa më cilësore dhe në kohë të shkurtër,
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çdo ndërmarje duhet të ketë menaxherët e marketingut që të bëjnë huulmtimin e tregut për
produktet ekzistuese dhe për zhvillimin e ideve për produktet e reja gjithaashtu ti përdorin
burimet e jashtme dhe të brendshme për zhvillim të ideve të reja.
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The use of heterogeneous networks and databases for annual
balancing in major trading company without interruption of bussines
Abstract:
Companies have an obligation to do regular registration and stock balancing during the
fiscal year and especially at least once a year they are obligated to do the annual stock
balancing. This is a very voluminous task even in small Companies and it becomes more
complicated, for larger Companies with higher number of departments and with
miscellaneous items. With larger trading Companies it is always harder, because they
usually have tenth of thousands of active items. No matter the size of the Company,
they are obligated by the law to do the annual stock balancing during the first 10 days of
the new fiscal year, and to include them in the accounting of the old fiscal year. Since
the number of items that needs to be registered is considerably large, the process of
physical counting takes a very long time, thus the Company is forced to pause its
business for a number of days. This paper shows how to overcome this problem, by
using a mathematical method of consolidation of the retrieved data, as well using
modern technology, such as mixed networks, Wireless Handheld Computers together
with desktops. As a result the actual registration takes place, while the Companies
continue with business as usual. Once the registration is done, the data is consolidated
between the starting stock at the beginning of the registration, sale and the registration
itself to a balance, which it can then be projected at a date of our convenience.
Keywords: Registration, annual balance, databases, heterogeneous networks
Introduction
The challenge that we are dealing with is that we have to organize various groups
who are supposed to do the physical registration of the items. The groups of the
registering staff have to be chosen on the basis of their knowledge of the divisions of
items, their responsibility towards the item groups (divisions) and of course on their
ability to use modern technology devices.
In the following we will list the duties that we should perform in different phases of
registration.
A. During the physical registering the following steps need to be taken
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-

Covering of the entire area with quality network, since the network
would be combined for various devices it should be at least
o WIFI
o Wired
- Preparing and control of the devices for actual work and control of the
network connection
- Trying to group the identical items near each other, since some of the
same items are distributed all over the registering area
- Ensure that the documents created by various devices shall be uniquely
identified
B. We continue performing the following tasks, once the physical registering is
finished:
a. The union of the data from both databases
b. Consolidation of these documents, preserving the identification of
the main information such as
i. Author
ii. Date‐Time
iii. The amount of Counted Quantity and
iv. Number of the Counting for the same item
v. Unifying the counted items by their codes (barcode)
c. Comparison of the amount of Counted Quantity with the accounting
quantities
C. Consolidation of the difference between the Quantities counted with the
accounting quantities
D. Creating accounting documents on item quantities
a. Imbalance
i. Overbalanced
ii. Underbalanced and
b. Balanced
E. Finally accommodating the acquired documents by the accounting system in
the required date‐time.
We shall also provide a Case Study which has taken part in The Company
ElkosGroup, and the case that we are going to present is on one of its Sale ‐ Units
“ETC – Gjilan”, ETC stands for Elkos Trading Center. Therefore, we will try to support
every issue that we state with physical backup of the registering and annual balance
that we did within this Unit. The registration has been done for 49563 items, of which
19877 are registered with handheld Computers and 29868 are registered with Laptops
and desktop Computers.
Before the start of the registration we save the information on Accounting Stock
Quantities, in this case it is 07‐Jan.
Table 1 ‐ Registration Dates
Company
ETC
GJILAN‐1

Start
08‐Jan

Physical reg.

End
08‐Jan

Physical registration
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Stock
10‐Jan

07‐Jan

The areas that are being used for registration are being covered by two means of
network:
1. Cable Local Area Network, which is distributed from the Local Data Server to
the desktop machines where Registrars are processing directly into database
documents, this can also be done using notebook computers.
2. The second group is the one that registers the item directly in the Local
Server Database by scanning them with specialized handheld computers
equipped with built in scanners. This is the WIFI group hence they are
connected to the network through the combined switch that has input from
the LAN and distributes the network between Computers (Wire) and
Handhelds (Wireless).
On Figure 1 we have illustrated how the network scheme in an IPV4 protocol layout
would look like.

Figure 5 Network scheme in an IPV4 protocol layout
We are only considering the addresses that are needed for the conclusion of our task.
Since we are dealing with diverse devices, this leads as well to the diversity of the
databases used by these devices. The databases are chosen to be SQL based, but the
PC‐machines work with SQL SERVER database, and the Handhelds work with
compact version of SQL databases especially designed to occupy as little memory as
possible, even though this memory is compacting in space and increasing in size. It is
essential for the devices to discharge every finished document, freeing the memory
for the next documents.
For achieving the communication between handheld devices databases and
the local server, we use web services. This communication is bidirectional.
Every registration document shall be given a unique document number, user ID and
device ID.
During the scanning of the items within a document, we will obtain: item code,
quantity counted, quantity on account, date‐time registered.
Because we are registering mainly retail stores, we are assuming that the
quantity counted and quantity on account, in many cases shall not be the same. In
our experience, the same thing happens with the wholesale stores who have a very
fast circulation. It is of great importance that a document can be registered only once.
This is achieved by giving each document its unique ID.
Meantime while the registration is continuing, the sale and supply of the
same articles is also taking place, so we could say that the company is not at any kind
of discontinuation, but it is doing business as usual, with some small restrictions. The
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area where the registration is taking place should be temporarily surrounded, so the
same item does not take part at registration and sale at the very same time.
In the most unwanted case, it can happen that the item that is being registered is
taken by a customer and is at the customer basket, and it has not yet arrived to the
Cash Register. As we can see, the item isn’t counted in the registration of the items
with the same code and it is not sold since it is still in the Customer basket.
Practically this is the only restriction that we are forced to do.
Unification and primary consolidation of the gathered data
Until this step, we have some documents entered from Handheld devices and some
entered by the SQL DBMS directly. Our first duty is to bring these documents
together in one table of the database, where we can continue processing them as
unique documents.
First we create the table in the database that meets the requirements for reporting all
the possible on goings happened by any of the sources of the document creators. This
table can be prepared earlier in the database, because we are intending to save a
detailed history off all the balancing registration that we have taken. This is going to
be important for later documentation on all that has happened during the
registration itself. To do this we use a key that is unique for this very registration.

Figure 6 – Registration and Consolidation

The data from the other source is being imported into our database in a table and
then combined with the data that are entered directly in the database using scripts as
follows:
/* THE SCRIPT FOR INSERTING DATA
insert into lregist
( Idregist, numr, sifrA_art, regist, cdatumtime, Counted,
calculated, pershlista )
select 16, n.numr_HH_ + 10000, s.sifrA_art, s.Sasi, n.datum_FUT, Realiz_Sasi,
Sasiodzal, N.Identif_Br
from HH_docs N
inner join StaHH_ac S
on N.HH_Id = S.HH_Id
where datum_HH_ >= '2013‐01‐08 00:00:00' and datum_HH_ <= '2013‐01‐10
00:00:00'
and sifra_art <> 9999999
order by n.numr_HH_ desc
*/ End of script
We can immediately create a report on the data that are processed by the devices and
the consolidation needed for to accomplish balancing.
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Figure 7 – Number of items being physically registered
Every row of the document that is added to the table shall also have a Source Id, so
we can refer to the device and the user who originally entered the data.
Our registration has started on a certain day, it lasts e few days and it shall be
consolidated by giving it the date of the first day of the physical registration.

Figure 8 ‐ Balancing form 1

This is imposed by the fact that we have cases as listed below:
- The same item resides in more than one place
- The device has had an error (communication error or similar) and
- Human error (device accidents)
Until now we managed to get the necessary data to start the primary consolidation.
The Variables are:
- Stock_on_Date (Sd)
- Counted (Co)
- Consolidation (Cn)
Based on this we can use a very simple formula to Calculate the balancing
Consolidation:
(
Now if we apply this formula by using actual data, we can see instantly that we will
have all three cases that we mentioned before. These calculation are described below:
- In the first line of the table
37 – 36 = 1
Conclusion
Overstock
45 – 50 = ‐5
Conclusion
- In the second line of the table
Under stock
- In the fourth line of the table
42 – 42 = 0
Conclusion
Balanced
Conclusion
With this paper we have tried to show that the registration and stock balancing can
be performed without interrupting of business. Modern devices and methods are
required for this to be possible.
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The case study has had a number of 49563 items, of which 19877 are registered with
handheld Computers and 29868 are registered with Laptops and desktop Computers.
The Sale – Unit has been chosen to be of middle size, some 7000m2 and with a
medium number of unique items. The method can be easily applied on a greater
number of items with the same score.
If we assume that a company circulates some 10 mil a year, the 3 – 10 days saved on
physical registration and stock balancing means a value of some 100 to 150 thousand
saved in money. So it is always worth taking it into consideration.
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Gjendja mjedisore në hapësirën bregdetare ishëm ‐ Porto Romano
dhe ndikimi në zhvillimin e qëndrueshëm
ABSTRACT
The aim for a sustainable development, equitable and environmentally sound, takes
a great importance as it has to do with the survival of humanity.The transition in our
country that lasted for a long time, was associated with major environmental
concerns such as: pollution of surface waters,the decline in soil productivity,
destruction of forests, effects of uncontrolled growth of the population etc,,,that have
impacted significantly on the environment and in the coastal area Ishem Porto
Romano. As a result, the environmental equilibrium, in the concept of sustainable
development for this area, has been fragile and unstable. Recently, the area is affected
by a rapid economic development, especially in tourism. Tourism and the natural
environment are linked between them and for this reason they can not be understood
without each other. The feature of sustainable development lies in the recognition of
the environment as an element, out of which, can not be thought the overall
development of a society. Identification of environmental issues, the degree of
environmental management, social awareness for the environmental protection on
the basis of sustainable development is the main purpose of this research study. Key
words: environment, pollution, coastal area, sustainable development.Synimi për një
zhvillim të qëndrueshëm, të barabartë dhe të shëndoshë nga ana mjedisore merr një
rëndësi të madhe pasi ka të bëjë me mbijetësën e njerëzimit.Tranzicioni i gjatë në
vendin tonë, u shoqërua me shqetësime të mëdha mjedisore, ndotja e ujërave
sipërfaqësorë, rënia e produktivitetit të tokës, shkatërrimi i pyjeve, ndikimet e rritjes
së pakontrolluar të popullsisë,. etj, ndikuan në menyrë të konsiderueshme mbi
mjedisin, edhe në hapësirën bregdetare Ishëm‐Porto Romano. Kjo ka bërë që ekulibri
mjedisor, në konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm, për këtë hapësirë të jetë i
brishtë, dhe i paqëndrueshëm. Vitet e fundit hapësira është përfshirë nga një
zhvillimi ekonomik i shpejtë, sidomos në fushën e turizmit. Turizmi dhe mjedisi
natyror janë të lidhur midis tyre sa nuk mund të kuptohet pa njëri‐ tjetrin. Veçoria e
zhvillimit të qëndrueshëm qëndron në njohjen e mjedisit si një element, jashtë të cilit
nuk mund të mendohet zhvillimi i përgjithshëm i një shoqërie. Evidentimi i
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problematikave mjedisore, shkalla e menaxhimit mjedisor, ndërgjegjësimi social për
mbrojtjen e mjedisit, mbi bazën e konceptit për zhvillim të qëndrueshëm, përbën
dhe qëllimin kërkimor të këtij studimi.
Fjalë kyçe: mjedis, ndotje, hapësirë bregdetare, zhvillim i qëndrueshëm

HYRJE
Zhvillimet e reja ekonomike të pas viteve 90‐të, mungesa e stimujve ekonomikë për
ruajtjen, zhvillimin dhe përdorimin e burimeve natyrore, ndotja e trashëguar, lëvizja
e pakontrolluar e popullsisë, praktikat jo të efekshme të menaxhimit në fushën e
shkarkimeve në mjedis dhe mungesa e një sistemi të fortë për kontrollin e tyre, janë
disa nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në gjendjen mjedisore në hapësirën
bregdetare Ishëm‐ Porto Romano. Dekadën e fundit zona në studim, është përfshirë
nga një zhvillim i shpejtë me prioritet zhvillimin e turizmi elitar dhe të qëndrueshëm.
Në shërbim të turizmit po rriten investimet për ndërtimin e banesave e hoteleve
përgjatë bregdetit të Gjirit të Lalëzit. Ky zhvillim nuk ka një plan vendor (përjashtuar
studimet urbanistike për fshatrat turistike), zakonisht nuk ka infrastrukturë të
rregullt, sisteme për hedhjen dhe grumbullimin e mbetjeve urbane. Si rrjedhojë zona
rrezikon shkatërrim të mjedisit, ndotje të ujit ku lahen njerëzit, humbjen e habitateve
të egra si dhe një dëmtim në përgjithësi të zonës turistike. Duke marrë në konsiderate
mungesën e sistemit të menaxhimit të mbetjeve urbane në zonën në studim dhe
rajonet përreth që ndikojnë direkt apo inderekt në këtë zonë bregdetare, nivelin e
ulët të ndërgjegjësimit të komunitetit vendas apo fushës së biznesit, e gjejmë me
vend të japim sa do pak në gjuhën teknike mendimet tona rreth kësaj problematike.
Duke u bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, të një zone apo rajoni nga
grumbullimet e të dhënave të disiplinave të ndryshme si; veçoritë fiziko‐gjeografike,
trualli, pasuritë natyrore dhe nëntokësore, uji, bujqësia, biodiversiteti, pyjet,
peshkimi, të dhëna demografike, përdorimi i tërreneve, mbetjet urbane, edukimi etj,
theksojmë se në fokus të këtij zhvillimi duhet të jetë mbrojtja e mjedisit. Punimi sjell
një analizë të gjendjes mjedisore, këto 20 vitet e fundit në zonën bregdetare Ishëm‐
Porto Romano, dhe ndikimi i pritshëm për një zhvillim të qëndrueshëm.
METODOLOGJIA
Një nga hallkat më të rëndësishme të procesit të këtij punimi, ka qenë gjetja dhe
analiza e gjendjes mjedisore të hapësirës në studim. Studimi është realizuar
nëpërmjet analizës së ndikimit në peizazh dhe indentifikimit të ndjeshmërisë.
Ndjeshmëria e peizazhit, vlersohet bazuar në komponent morfologjiko ‐strukturor,
vizual, simbolik dhe historik.Analiza u bazua mbibazën e kërkimeve bibliografike,
vrojtimeve në tërren, realizimin dhe përpunimin e anketave,. etj.
Konkluzionet mbi gjendjen aktuale mjedisore, të hapësirës në studim, janë trajtuar në
funksion të ndikimit të faktorit natyror dhe human.
Profili i Përgjithshëm
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Zona në studim, hapësira bregdetare Ishëm‐Porto Romano shtrihet në pjesën
qëndrore të ultësirës pranë‐ adriatike të Shqipërisë. Administrativisht është pjesë e
tre komunave, Bashkisë Sukth dhe komunave Katund i Ri dhe Ishëm, që vitet e fundit
kanë marrë emërtesën "turistike", falë resurseve dhe mundësive reale që kanë për ti
shfrytëzuar ato.
Klima: Është tipike mesdhetare me verë të ngrohtë e të thatë dhe dimër të butë e të
lagësht, ku stina e pranverës dhe vjeshtës janë stinë kalimtare, të karakterizuar nga
një mot i paqëndrueshëm. Vlerat e temperaturës dhe të rrezatimit diellor, në stinën e
ngrohtë të vitit, ofrojnë mundësi të mëdha të zhvillimit të turizmit balnear, por janë
pengesë e zhvillimit të një bujqësie pa vaditje artificiale rrjedhoje e thatësirës së
madhe. Nga ana tjetër thatësira e tejzgjatur në verë dhe rreshjet intensive në dimër
favorizojnë zhvillimin e erozionit, paraqesin rreziqe natyrore, për mjedisin.
Hidrografia: Zona dallohet për një rrjet të dendur rrjedhjesh sipërfaqësore me
karakter gërryes dhe depozitues. Rol të veçantë luajnë lumenjt Ishëm dhe Erzen të
cilët sjellin në det prurje të ngurta të rëndësishme. Në zonën e bregdetit takohen dhe
laguna e ligatina si; Godull‐Bishtarakë, ish këneta e Spitallës, ish këneta e Jubës me
vlera të larta të biodiversitetit. Bimësia: Dominon bimësia e shkurreve mesdhetare
dhe të pyjeve të dushkut ( rreth 5700 ha në shpatet e kodrave të Rodonit). Për tu
përmendur është dhe bimësia e rezervatit të Rrushkullit, dhe brezi artificial i pishave
në bregdetin e gjirit të Lalëzit, bimësia kënetore dhe sidomos detare. Mjaft me vlera
ekonomike janë dhe bimët medicionale.
Për afro 50 vjet, pjesa më e madhe e bregdetit Ishëm‐Porto Romano ka qenë zonë
ushtarake dhe si e tillë pothuajse ky bregdet ishte i virgjër. Pas viteve 90‐të,
transformimet e mëdha në ekonomi, ritmet e larta të rritjes së popullsisë, janë
shoqëruar me rritje të presionit ndaj mjedisit, kjo lidhur me tokën, bimësinë, ujin dhe
me trajtimin e ujërave të mbetura. Problemnatikat mjedisore për këtë hapësirë
bregdetare shtohen direkt apo inderekt nga ndikimet rajonale. Theksojmë se
praktikat e shkarkimit të mbetjeve urbane të lëngta por dhe të ngurta pa u trajtuar
nëpërmjet sistemeve grumbulluese, në ujërat rrjedhëse, kanë bërë që lumenj që
përshkojnë këtë hapësire bregdetare, të depozitojnë në brigjet detare, tonolata
mbetjesh urbane të qyteteve të mëdha si: Durrësit, Tiranës, Fushë‐Krujës,. etj. Nga
ana tjetër vetë hapësira bregdetare Ishëm ‐ Porto Romano vitet e fundit, po tërheq
një numër të madh pushuesish në periudhën e verës (rreth 140 mijë) falë potencialeve
të larta turistike që ofron dhe zhvillimeve të shpejta në këtë sektor. Mesatarisht në
plazhet e hapësirës bregdetare, në periudhën e verës hyjnë 2000 ‐3000 mjete vetura,
furgona që transportojnë pasagjerë drejt bregut të detit, në ditët e shtuna e të diela ky
numër arrin deri në 4500‐5000 mjete, qarkullimi dhe parkimi i të cilave kërkon
sistem rrugor dhe sheshe parkimi të mirëorganizuara.
Ku nga ky aktivitet vihet re se edukimi mjedisor i komunitetit lë për të dëshiruar, që
ndikon në një sjellje jo të kujdesshme ndaj mjedisit.
Bashkia e Sukthit dhe komunat e Katundit të Ri dhe ajo e Ishmit kanë kthyer
vështrimin te turizmi dhe po përgatisin projekte për të tërhequr gjithnjë e më shumë
pushues në zonat e tyre. E në të njëjtën kohë, po përpiqen të mos gabojnë si në pjesë
të tjera të bregdetit të qarkut Durrës, ku ndërtimet pa kriter dhe etja për të fituar në
një kohë të shkurtër, po i largon turistët drejt plazheve të tjera.
Dëmtimi i Burimeve Natyrore
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Burimet natyrore që kanë pësuar dëmtime të ndjeshme në këtë hapësirë janë: uji,
pyjet, peshkimi, tokat. Më poshtë po japim shkurtimisht një pasqyrim të këtij
dëmtimi, i cili paraqet dhe problematika aktuale, për një zhvillim të qëndrueshëm.
Ndotja e ujit: Ndotja e ujërave sipërfaqësorë por dhe atyre nëntokësorë është tepër
alarmante për territorin në studim, ku duhet theksuar sidomos ndotja e ujërave të
lumit Ishëm dhe Erzen, ujërave nëntokësore në zonën e ndotur nga mbetjet kimike
në Porto Romano. Gjendja duket emergjente, mbeturinat kanë mbuluar tërësisht
pjesët e gjelbërta në anë të lumenjve, vlerat e nitriteve dhe ujërave urbane që derdhen
në lumin Ishëm, janë 4 deri në 321 herë më të larta se normat e lejuara nga BE‐ja për
peshqit, ndërsa vlerat e fekaleve të cilat kanë mbulluar ujërat e lumit janë 132 herë më
të larta se standardet e BE‐së.
Dëmtimi i pyjeve : Që në vitet e para të tranzicionit, sasi të konsiderueshme druri
janë prerë në menyrë ilegale. Aktivitete të tilla të paligjshme, kanë shkaktuar dhe
vazhdojnë të shkaktojnë dëme serioze ekonomike dhe mjedisore. Në terma
ekonomike, impakti i prerjeve të paligjshme, ka çuar në humbjen direkte të të
ardhurave për komunitetin dhe shtetin dhe indirekt humbje në llojet e diversitetit.
Tokat: kanë marrë shumë pak plehërim që prej 1991, duke çuar në një rënie të
përmbajtjes organike, nitrogjen dhe potas, krahasuar me 20 vjet më parë. Mbjellja jo e
përshtatshme, praktikat joeficiente të kultivimit si dhe praktikat e dobëta të
konservimit të tokës kanë ndikuar në degradimin e saj. Përveç rënies së pjellorisë së
tokës, kjo e fundit po e humbet aftësinë për të mbajtur ujin, dhe po bëhet gjithnje e
më shumë e eskpozuar ndaj barërave të këqija e sëmundjeve të bimëve. Problem
tjetër, paraqet edhe përdorimi i tokës, sidomos asaj bujqësore për ndërtim banesash
apo aktivitet tjetër human. Kështu, në zonën fushore dhe bregdetare si rezultat i
rritjes së zhvillimit turistik dhe si rrjedhojë e rritjes së popullsisë, kemi një bum
ndërtimesh, duke rrezikuar kapacitetin mbajtës të tokave dhe dëmtimin
përfundimisht të tokave pjellore. Gjithashtu, tokat sidomos në territoret kodrinore
janë dëmtuar dhe nga rritja e erozionit nga lënia djerr apo prerja e pyjeve.
Peshkimi : Burimet e peshkimit në ujërat e kripura dhe të ëmbla menaxhohen shume
dobët, por gjithsesi kanë potenciale te mira ekonomike. Ujërat bregdetare të zonës
gjithnjë e më shumë po shfrytezohen nga varka të huaja peshkimi, të licencuara dhe
të palicencuara, si dhe nga flota vendase e peshkimit, të gjithë së bashku duke
ushtruar një presion në rritje në drejtim të peshkimit. Për pasoje, shenja të dukshme
janë vënë re në drejtim të mbishfrytëzimit të burimeve peshkore bregdetare në zonat
pranë detit. Sasia e zënieve për njësi ka rënë si dhe sasia e peshkut e zënë nga
peshkatarët është zvogëluar.
Dëmtimi i peizazhit; është një tjetër problematikë për zhvillimin e qëndrueshëm të
zonës. Dëmtimi i kurorës së gjelbërt, dhe marrja e rërës së plazhit përgjatë brigjeve të
Gjirit të Lalëzit, është një problematikë me vete, sidomos për zhvillimin dhe të
ardhmen e turizmit në zonën e studimit.
Analizë e Gjendjes Mjedisore dhe Ndikimi në Zhvillimin e Qëndrueshëm
Zhvillimi ekonomik e shoqëror, rujtja e shëndetit të njeriut, kërkojnë krijimin e
kushteve për një ekulibër njeri‐ mjedis. Hapësira bregdetare Ishëm ‐ Porto Romano,
është populluar që në lashtësi. Për t’i mbijetuar kohës, banorëve të zonës i është
dashur t’i përshtatet mjedisit ku ai jeton dhe ta ndryshojë atë, për ta bërë më të
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përshtatshëm për ekzistencën e tij. Si rrjedhojë, në vazhdimësi shfaqen probleme në
mjedis, ndryshime të tij, si rezultat i veprimit të njeriut dhe dukurive natyrore. Në
periudhën e sistemit komunist, ndërhyrjet e njeriut në këtë hapësirë ishin tepër të
ndjeshme nga ushtrimi i aktivitetit të bujqësisë. Për përfitimin e tokës bujqësore, çdo
pëllëmbë tokë nuk u la pa punuar, në hapjen e tokave të reja duke ndikuar
negativisht në mjedis.

Aktiviteti njerëzor
Bujqësia
Ka qenë aktiviteti kryesor, për popullsinë prej 350006 banorësh që jetojnë në këtë
hapësirë. Pas vitit 1990 me privatizimin e tokës, një pjesë e mirë e saj është e
pashfrytëzuar, ata lihen të pakultivuara dhe përdoren për kullota. Me ndryshimin e
pronësisë ndaj tokës ndryshoi dhe struktura e prodhimit bujqësor, më parë vendin
kryesor e zinin prodhimet e drithërave dhe zarzavatet sot mbizotërojnë prodhimet
blektorale. Gjatë dekadës së parë të ndryshimit të sistemit politik në Shqipëri, për
arsye të mungesës kronike të energjisë, pylli kodrinor i Rodonit u shpyllëzua në
menyrë të ndjeshme kryesisht për dru zjarri. Ky fenomen u pa edhe brenda rezervatit
të Rrushkullit. Problem mbetet edhe rregullimi i aktivitetit të gjuetisë, gjiri i Lalëzit
është një vend i rëndësishëm për gjuetinë e peshkut. Në zonë operojnë disa subjekte
peshkimi dhe peshkimi vjetor llogaritet në rreth 15 ton peshk dhe rreth 50 ton
bivalvula. Problem mbetet peshkimi me lëndë eksplozive.
Turizmi
Zona e gjirit të Lalzit është shëndërruar në një zonë prioritare për zhvillimin e
turizmit. Kompani të tilla si Bye Biech, Mc Ray dhe Federici si dhe Instituti i
Planifikimit Kombëtar, po punojnë për një turizëm elitar dhe në hapësirë të
zhvillohet një turizëm konkurues. Infrastruktura dhe krysisht rrjeti rrugor është
përmisuar ndjeshëm dekadën e fundit duke krijuar mundësitë e zhvillimit të turizmit.
Problematika mbeten hartimi i Planit Vendore të Zhvillimit, ndërtimet abuzive,
peshkimi me dinamit, gjuetia e paligjshme dhe degradimi i pyjeve.
Menaxhimi Mjedisor Sfidë për Zhvillim të Qëndrueshëm
Mungesa e trajtimit të mbetjeve urbane, apo ujërave të zeza në disa qytete e qendra
të tjera banimi siç e theksuam më sipër është bërë shkak për shkatërrimin dhe
ndotjen e mjedisit. Si të mos mjaftonin këto probleme, deri diku të trashëguara si
mentalitet apo infrastrukturë reale nga e kaluara, mjedisit bregdetar të hapësirës në
studim po i shtohen tashmë edhe probleme të reja nga ngritja e industrisë ndotëse në
mjediset turistike.
Depozitat e karburantit në Porto Romano, ndërtimi i parkut energjetiok PE dhe
Portit të hidrokarbureve po rrisin rrezikun e shkatërrimit të këtij mjedisi, ku mund të
ngrihet vetëm industria fitimprurëse dhe jetëzbukuruese e turizmit..
Mos sistemimi i ujërave të zeza, derdhja e tyre direkt në det është një dëm i madh për
peshkimin në përgjithësi dhe turizmin në veçanti. Përdorimi i shumë detergjenteve
dhe kimikateve në kushtet shtëpiake, duke mos u trajtuar janë rrezik serioz për të
gjithë gjallesat e detit. Rritja e numrit të lokaleve afër detit, dhe derdhjet e ujërave të
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tyre në menyrë të parregullt përbën rrezik për mjedisin ujor. Bregdeti i Gjirit të
Lalëzit dhe përgjatë Kepit të Rodonit, përbën një potencial natyror me një bukuri të
rrallë për rajonin, i cili ka nevojë të menaxhohet dhe të zhvillohet me kujdes me
qëllim që të garantojë që brezat e ardhshëm të zonës dhe Shqipërisë mund ta shijojnë
gjithashtu. Ky mjedis bregdetar përfshin gjithashtu një florë dhe faunë të pasur që
përbën një trashëgimi natyrore për këtë hapësirë, një pjesë e bregdetit është
përcaktuar si “rezervat i menaxhuar” ( Rezervati i Rrushkullit) duke njohur kështu
rëndësinë e kësaj hapësire.

Përfundime
Vlerësimi i problemeve mjedisore të zonës është i një rëndësie jetike, për zhvillimin
ekonomik, nxitjen e turizmit dhe aktiviteteve të tjera të dobishme. Shtimi i popullsisë
në këtë hapësirë pas vieteve 90‐të dhe zhvillimit të turizmit dhe sektorit të
energjetikës ( PE në Porto Romano) po shton trysnin mbi mjedisin, duke rritur
ndjeshmërinë e brigjeve. Analizat më të hollësishme të gjendjes mjedisore tregojnë se
kemi një dëmtim në rritje të tokave bujqësore dhe ndotje të ujërave sipërfaqësore.
Faktorë të tillë si: zënia nga ndërtimet e reja, prerja dhe dëmtimi i pyjeve, erozioni i
tokës po shkaktojnë dëmtim deri në degradim të tokave. Erozioni i tokës është i
pranishëm në zonën kodrinore, vijën bregdetare dhe brigjet e lumenjve.
Problem shqetësues mbetet ndotja e ujërave të lumenjve Ishëm dhe Erzen,
shkarkimet e mbetjeve urbane të patrajtuara dhe shfrytëzimi i shtretërve për inerte.
Si rrjedhojë po dëmtohet bregdeti deri në degradimin të plazheve dhe humbje të
biodiversitetit. Pavarsisht këtyre problemeve, kohët e fundit po vihet re një
ndërgjegjësim të banorëve në ruajtjen e mjedisit, ka një përmrësim në menaxhimin e
sipërfaqeve pyjore dhe ulje të përdorimit të druve të zjarrit. Kështu ndërtimet e reja
po pajisen me sisteme të gazit natyror dhe panele diellore. Një rëndësi të veçantë për
ruajtjen e mjedisit merr konsilidimi i tokës bujqësore i cili duhet të arrihet nëpërmjet
grupimit në sipërfaqe të mëdha dhe të krijohen kushte më të mira për ruajtjen dhe
shfrytëzimin optimal të saj. Si përfundim arrijmë në konkluzionin se për mbrojtjen e
këtij mjedisi bregdetar duhen analiza komplekse të faktorëve natyror dhe humane.
Është e nevojshme dhe kusht i domosdoshëm, monitorimi bregdetit nga ndotja,
kalimi në plane veprimi konkrete, për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm. Për
këtë qëllim duhen parë me kujdes çdo ndërhyrje apo ndërtim i çdo karakteri, sepse
perspektiva dhe tendenca e zhvillimeve të rajonit shikohet drejt kësaj hapësire
bregdetare.Theksojmë se gjendja aktuale mjedisore e zonës të marrë në studim,
mbetett ende larg praktikimit të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm.
Përfshirja e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në politikat dhe programet lokale
dhe rajonale do të kishte impakte pozitive si: mundësi më të mira për punësim,
kushte më të mira të jetesës, që do të arrihej me zbutjen e disa prej tensioneve
ekonomike, sociale e mjedisore, në nivel lokal e rajonal. Menaxhimi i mirë i mjedisit,
përdorimi racional i burimeve natyrore përbën dhe sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm
të kësaj hapësire bregdetare. Për këtë duhen vlerësuar pasuritë natyrore që përbëjnë

601

këtë peizazh të tilla si: fushat, kodrat, pyjet, plazhet (vija bregdetare), hidrografia,
(lumi Ishëm dhe Erzen, përrenjtë, rezervuaret dhe deti Adriatik).
REKOMANDIME
Përdorim racional të tokës, mbulesës bimore dhe veçoritë ambientale të sipërfaqeve.
Grumbullimi i informacionit të nevojshëm për arritjen e një konkluzioni për një
mbrojtje ambientale ose reduktim i dëmit drejt një qëndrushmërie më të madhe.
Kontrolli i prerjeve në pyje, në menyrë të veçantë i prerjeve ilegale.
Krijimi i pyjeve të rinj, ngritja e zonave të reja ose zgjerimi i zonave ekzistuese të
mbrojtura pyjore.
Ruajtja e balancës mjedisore nëpërmjet ekologjizmit të ndërhyrjeve në ekosistemet
pyjore dhe kullosore.
Përfshirja e konsideratave të biodiversitetit në Planet e Mbarështrimit dhe ato të
Shfrytëzimit Pyjor.
Përfshirja e publikut dhe popullsisë lokale në planifikimin dhe mbarështrimin pyjor
dhe kullotor.
Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale e lokale për marrjen në konsideratë,
qëndrueshmërinë e resurseve të gjahut, sigurimin e mbijetesës së llojeve, objekt
gjuetie, interesat e individit dhe të shoqërisë.
Menaxhimi i peshkimit, ruajtja e cilësisë, diversitetit dhe vlerës së burimeve
peshkore, ndalimi i mbipeshkimit.
Hartimi i një plani gjithëpërfshirës për zhvillimin e hapësirës bregdetare Ishëm‐Porto
Romano, një plan rregullues i cili mbështetet mbi një analizë të shëndoshë sociale,
ekonomike dhe demografike, si edhe eksploron më më thellësi fizibilitetin e
zhvillimeve të ndryshme turistike.
Përmirësimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës rrugore.
Cilësia e ujit bregdetar do të mbrohet kryesisht përmes zhvillimit të infrakstrukturës.
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